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ABSTRAK 

 

 

“PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, DAN 

MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM 

SYARIAH  TAHUN 2016-2020” 

 

 

OLEH: 

YUSRI AMIN AZIZ 

NIM: 11673102522 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan 

mudharabah, dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum 

Syariah di Indonesia periode 2016-2020. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 7 

perusahaan dengan metode penarikan sampel menggunakan metode purposive 

sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui 

laporan keuangan perusahaan. Analisis data menggunakan regresi linier data 

panel yang terdiri analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, pemilihan model 

data panel dan uji hipotesis. Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa 

secara secara parsial variabel pembiayaan murabahah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan variabel pembiayaan mudharabah, 

dan pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Secara simultan pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan 

pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan secara bersama terhadap 

profitabilitas. 

 

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan 

Musyarakah, dan Profitabilitas 
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ABSTRACT 

 

 

“THE EFFECT OF MURABAHAH, MUDHARABAH, AND MUSYARAKAH 

FINANCE ON THE PROFITABILITY OF SHARIA COMMERCIAL BANKS 

2016-2020” 

 

 

BY: 

YUSRI AMIN AZIZ 

NIM: 11673102522 

 

This study is a quantitative study that aims to determine how the influence of 

murabahah financing, mudharabah financing, and musyarakah financing on the 

profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia for the 2016-2020 period. 

The number of samples in this study were 7 companies with the sampling method 

using the purposive sampling method. This study uses secondary data obtained 

through the company's financial statements. Data analysis used panel data linear 

regression consisting of descriptive statistical analysis, classical assumption test, 

panel data model selection and hypothesis testing. The results of panel data 

regression analysis showed that partially the murabahah financing variable had no 

significant effect on profitability. While the mudharabah financing and musharakah 

financing variables have a significant effect on profitability. Simultaneously, 

murabahah financing, mudharabah financing, and musyarakah financing have a 

significant effect on profitability. 

 

Keywords: Murabaha Financing, Mudharabah Financing, Musyarakah 

Financing, and Profitability 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan suatu negara berkembang dengan luas daratan yang 

luas dan jumlah penduduk yang besar, dengan demikian  di harapkan menerapkan 

sistem ekonomi yang tepat agar Indonesia dapat membangun masyarakat yang 

sejahtera dan menjadi negara yang maju. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi  dalam suatu negara adalah di bidang sektor perbankan. 

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana 

masyarakat harus memiliki sumber penghimpunan dana sebelum disalurkan 

kembali kepada masyarakat. Saat ini, lembaga keuangan sengaja diciptakan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. 

Bank Menurut UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yakni lembaga 

usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian 

menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf 

hidup masyarakat meningkat. Pengertian bank sebagai badan perantara keuangan 

antar berbagai pihak yang mempunyai dana berlebih dan kelompok membutuhkan 

uang merupakan pendapat dari Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31. 

Pentingnya perbankan dalam hal meningkatkan pembangunan 

perekonomian Indonesia, sehingga menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 

13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum, bank diwajibkan  untuk 

selalu memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan bank. Penilaian kesehatan 

bank dapat dilihat dari kinerja bank tersebut. Analisis kinerja bank dapat dilihat dari 
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profitabilitas bank umum syariah. Profitabilitas adalah produktivitas bank dalam 

mengelola uang untuk mendapatkan keuntungan (Putri, 2020). 

Produk pembiayaan pada perbankan syariah perlu adanya perkembangan 

dalam rangka memperluas jaringan serta solusi bagi para investor atau shahibul 

maal dalam menjalankan kegiatan usaha dengan memanfaatkan ketersedian 

produk-produk pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah. Pembiayaan syariah 

merupakan kegiatan pendistribusian dana kepada nasabah untuk membantu 

permasalahan dana guna untuk menjalankan kegiatan usaha yang berupa modal 

kerja, investasi dan konsumsi berdasarkan prinsip syariah (Firdayati, 2020 : 68). 

Dalam prespektif islam, dalam menjalankan kegiatan usaha perlu 

diperhatikan dengan baik. Karena dengan memperhatikan kegiatan usaha dalam 

sebuah perusahaan atau perbankan dapat memperlihatkan kinerja yang dilakukan 

dalam mengelola aset yang dimiliki hingga mencapai profitabilitas yang diinginkan 

(Sawarjuwono, 2017 : 58). Adanya hal tersebut dapat mecegah adanya kecurangan 

sehingga tidak menimbulkan kemudharatan bagi nasabah atau investor dalam 

menjalankan kegiatan usaha dengan mengutamakan prinsip syariah.  

Pembiayaan-pembiayaan dalam bank syariah merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Pembiayaan juga merupakan 

produk yang paling diminati oleh sebagian besar nasabah. Oleh karena itu tingginya 

minat nasabah untuk menggunakan pembiayaan murabahah, mudharabah dan 

musyarakah di bank syariah, diharapkan memberikan kontribusi terhadap 

profitabilitas bank syariah. 
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Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas 

yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. Sebaliknya jika 

profitabilitas yang dicapai rendah, maka mengindikasi kurang maksimalnya kinerja 

keuangan dalam menghasilkan laba. Apabila profitabilitas yang rendah terus 

dibiarkan akan berdampak pada rendahnya citra bank dimata masyarakat menjadi 

menurun. Dengan penurunan kepercayaan masyarakat dapat menyebabkan proses 

penghimpunan dana menjadi bermasalah. Untuk meningkatkan profitabilitas harus 

dilakukan upaya memaksimalkan perolehan laba, salah satunya dapat dilakukan 

dengan pemanfaatan aktiva produktif. Aktiva produktif akan menghasilkan laba, 

jika perusahaan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam 

produk usaha. Salah satu komponen aktiva produktif bank syariah yaitu 

pembiayaan. Pembiayaan merupakan suatu produk usaha bank syariah yang 

mampu menghasilkan keuntungan. 

Secara umum profitabilitas ditampilkan pada laporan keuangan sebuah 

perusahaan atau perbankan. Dimana dengan adanya profitabilitas tersebut 

manajemen perusahaan atau perbankan dapat mengukur serta mengetahu tingkat 

profitabilitas yang dimiliki. Sedangkan ROA adalah jenis rasio profitabilitas untuk 

menilai tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan atau perbankan pada periode 

tertentu yang diukur menggunakan persentase. Jika persentase Return on Asset 

(ROA) yang didapatkan perusahaan atau perbankan kecil maka semakin tidak baik 

rasio ini dalam profitabilitas dan begitu juga sebaliknya (Antuli, 2018). Berikut 

perolehan ROA bank syariah di Indonesia.  
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Tabel 1.1 

Roa Bank Umum Syariah Tahun 2016-2020 

No Tahun BUS 

1 2016 0,63 

2 2017 0,63 

3 2018 1.28 

4 2019 1.73 

5 2020 1.40 

Sumber: OJK Statistik Perbankan Syariah Tahun 2020 

Berdasarkan tabel tersebut Return on Asset (ROA) yang dimiliki bank 

umum  syariah tahun  2016 hingga 2020 terus mengalami peningkatan dari nilai 

persentase 0,63% sampai 1,40%.  

Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan berupa talangan dana yang 

dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban 

mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada jangka waktu tempo. Bank 

memperoleh margin keuntungan dari transaksi jual beli antara bank dengan 

pemasok dan antara bank dengan nasabah. Masyarakat lebih memilih produk 

pembiayaan Murabahah karena lebih mudah untuk diterapkan serta prosesnya tidak 

rumit, sehingga lebih dari separuh pendapatan yang dicatat oleh bank syariah 

sebagian besar berasal dari pembiayaan murabahah, hal ini akan mempengaruhi 

perolehan laba bersih. 

Pada dasarnya pembiayaan murabahah menghendaki terjadinya proses jual 

beli antara pemilik barang dengan bank dan bank dengan nasabah. namun pada 

kenyataanya kegiataan jual beli yang terjadi adalah antara transaksi jual beli antara 

pemilik barang dengan nasabah. dapat dilihat bahwa pada keadaan ini bank seolah-
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olah hanya berperan sebagai pihak penyedia dana kepada nasabah, dan nasabah 

seringkali berperan semata-mata sebagai penggguna jasa pembiayaan yang telah 

disediakan oleh pihak bank dan bukanlah sebagai pembeli.  

Pembiayaan Mudharabah yaitu pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada 

suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih 

dibagi antara bank sebagai pemilik dana (Shahibul mall) dengan nasabah sebagai 

pengelola usaha (Mudharib). Umumnya shahibul mall menyediakan modal 100% 

kepada mudharib, pada jangka waktu pembiayaan maka dana pembiayaan akan 

dikembalikan kepada bank. Apabila tejadi kerugian karena proses normal bukan 

karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung seluruhnya oleh 

pemilik modal. Apabila terjadi kelalaian atas kecurangan pengelola modal, maka 

pengelola bertanggung jawab sepenuhnya sesuai kesepakatan. (Syafii, 2001 : 95).  

Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama dimana dua atau lebih 

pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak 

menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan 

kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya.  Pembiayaan 

Musyarakah merupakan kerjasama, dimana dua atau lebih pengusaha bekerja sama 

sebagai mitra usaha dalam menjalankan sebuah bisnis. Dalam pembiayaan 

musyarakah masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut serta dalam 

mengelola usaha tersebut, keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan 

persentase penyertaan modal (Ascarya, 2011:51). Mudharabah dan Musyarakah 

dianggap sebagai pembiayaan beresiko tinggi dikarenakan memiliki beberapa 
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kendala dan risiko-risiko yang harus dipertimbangkan oleh Bank Syariah sebelum 

menyalurkan pembiayaan. 

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Minta Ito Hasibuan, semakin 

meningkatnya pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan 

musyarakah, maka jumlah laba bersih perusahaan pun akan mengalami 

peningkatan, begitu pula sebaliknya semakin menurun pembiayaan murabahah, 

pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah maka semakin menurun 

pula jumlah laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan (Siti Aminah, 2019).  

Profitabilitas yang ada pada suatu perbankan mempunyai manfaat sebagai 

dalam penilaian tingkat keuntungan aset perbanakan. Profitabilitas merupakan 

salah stau rasio  yanag akan digunakan oleh sebuah perbanakan dalam memperoleh 

keuntungan pada kurun waktu tertentu berdasarkan kemampuan mengola aktiva 

perusahaan atau perbankan (Munawir, 2004). Rasio yang memiliki fungsi untuk 

meningkatkan laba perusahaan dengan ukuran persentase yakni ROA. Jika ROA 

semakin rendah maka ROA dalam kondisi tidak baik dan begitu pula sebaliknya 

(Dedi Wibowo, 2016). Bersadarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

10/SEOJK/2014 mengenai penilaian tingkat kesehatan BPRS dan UUS, cara 

mengukur ROA dengan meggunakan rumus berikut:  

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
× 100% 

 

Hasil hitung rumus tersebut akan memperoleh persentase dari Return on 

Asset (ROA) sebuah perusahaan atau perbankan. Sehingga dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan atau perbankan tersebut berada pada kondisi baik 

atau buruk dalam mencapai profitabilitas. 
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Dengan demikian penulis teratrik mengkaji secara mendalam mengenai 

“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah 

Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah  Tahun 2016-2020". 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah pembiayaan murabahah memiliki pengaruh terhadap profitabilitas 

bank syariah di Indonesia periode 2016-2020? 

2. Apakah pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh terhadap profitabilitas 

bank syariah di Indonesia periode 2016-2020? 

3. Apakah pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh terhadap profitabilitas 

bank syariah di Indonesia periode 2016-2020? 

4. Apakah pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan 

musyarakah bersama-sama memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank 

syariah di Indonesia periode 2016-2020? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pembiayaan murabahah memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas bank syariah di Indonesia periode 2016-2020. 

2. Untuk mengetahui pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas bank syariah di Indonesia periode 2016-2020. 

3. Untuk mengetahui pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas bank syariah di Indonesia periode 2016-2020. 

4. Untuk mengetahui pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan 

pembiayaan musyarakah bersama-sama memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas bank syariah di Indonesia periode 2016-2020. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan 

terutama Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah 

Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah  Tahun 2016-2020. 

2. Bagi Akademisi 

Memberikan wawasan serta menambah pemahaman pengetahuan mengenai  

terutama Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah 

Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah  Tahun 2016-2020. 

3. Bagi Bank yang menjadi objek penelitian 

Memberikan gambaran dan sebagai masukan agar dapat membantu pihak 

manajemen dan operasional untuk melihat terutama Pengaruh Pembiayaan 

Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank 

Umum Syariah  Tahun 2016-2020. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pengantar yang menjelaskan mengapa 

penelitian ini menarik untuk diteliti dan untuk apa penelitian ini 

dilakukan. Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistimatika 

penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori yang memperkuat teori dan argumen 

dalam penelitian ini antara lain pengertian perbankan syariah, 

konsep mudaharabah, musyarakah, dan murhabahah dan 

profitablitas perbankan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metode-metode yang akan digunakan dalam 

melakukan penelitian. Metode penelitian tersebut meliputi jenis 

penelitian, tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, metode analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang 

dilakukan. Hasil-hasil statistik diinterprestasikan dan pembahasan 

dikaji secara mendalam hingga tercapai hasil analisis dari 

penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini akan memaparkan kesimpulan analisis penelitian yang 

telah dilakukan, berbagai keterbatasan pada penelitian ini, serta 

saran-saran yang berguna bagi berbagai pihak yang memiliki 

kepentingan dengan hasil penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Signalling Theory 

Dalam Suwardjono (2014:583) signalling theory melandasi pengungkapan 

laporan keuangan. Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapan informasi 

privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan 

pemengang saham khususnya kalau  informasi tersebut merupakan berita baik. 

Manejemen juga berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan 

kredibilitasnya. 

Menurut Neliana (2017) signaling Theory mengemukakan tentang 

bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna 

laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan 

oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa 

promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik 

daripada perusahaan lain. Penyampaian informasi bisa melalui publikasi laporan 

tahunan (annual report), perusahaan integritas informasi laporan keuangan yang 

mencerminkan nilai perusahaan merupakan sinyal positif yang dapat 

mempengaruhi opini investor dan kreditor atau pihak-pihak lain yang 

berkepentingan. 

Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri 

informasi antara manajer perusahaan dan pihak luar karena manajer perusahaan 

mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang 

daripada pihak luar. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan 
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mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi 

asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa 

informasi keuangan yang positif dan dapat dipercaya yang akan mengurangi 

ketidakpastian mengenai prospek perusahaan di masa mendatang sehingga dapat 

meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan. 

2.2 Pengertian Perbankan Syariah 

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran 

uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan 

yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, 

meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal dengan banknote 

(Kasmir, 2007). Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

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

rakyat banyak. 

Dari pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga 

kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank 

lainnya. Kegiatan pokok bank ialah menghimpun dan menyalurkan dana sedangkan 

memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Bank dalam kegiatannya 

menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian 

memberikan balas jasa berupa bunga. Kegiatan menyalurkan dana yakni berupa 

pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya 
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diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Usaha-usaha atau 

kegiatan perbankan yakni sebagai berikut:  

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu  

2. Memberikan kredit  

3. Menerbitkan surat pengakuan hutangMembeli,  

4. Menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan 

atas perintah nasabahnya Memindahkan uang baik untuk kepentingan 

sendiri maupun untuk kepentingan nasabah  

5. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana 

kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi 

maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya 

6. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga  

7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga 

8. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 

suatu kontrak  

9. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam 

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek 

10. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam 

hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan 

agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya  
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11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali 

amanat  

12. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 

13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi 

kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam (Hosen, 2008). 

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Syariah berarti Bank yang tata cara 

beroprasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu 

kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Al hadist. Muamalat adalah ketentuan-

ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan 

pribadi maupun antara peorangan dengan masyarakat. Muamalah ini meliputi 

bidang kegiatan jual-beli (ba‟i), bunga (riba), piutang, gadai (rahn), memindahkan 

utang (hawalah), bagi untung dalam perdagangan (qira‟ah), jaminan (dhomah), 

persekutuan (syirkah), persewaan dan perburuan (ijarah) ( Suwito, 2004 : 5). 

Bank syariah memiliki sistem oprasional yang berbeda dengan bank 

konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para 

nasabah, pembayaran dan penarikan bunga di larang dalam semua bentuk transaksi. 

Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang di peroleh dari nasabah 
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yang meminjam uang atau bunga yang di bayar kepada penyimpan dana di bank 

syariah.  

Menurut Ismail, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang bank syariah dan unit usaha syariah, (Ismail, 2011:32) mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara yaitu menghimpun dan dari masyarakat 

dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Bank syariah sebagai 

lembaga intermediasi antar pihak investor yang menginvestasikan dananya dibank 

kemudian selanjutnya bank syariah yang menyalurkan dananya kepada pihak yang 

membutuhkan danaPengertian bank syariah menurut Undang-Undang No.21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank 

syariah dan unit usaha syariah, mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.  

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatanya berdasarkan prinsip 

syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah 

yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari beberapa 

pengertian bank syariah yang dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa bank 

syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari 

masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme 

kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-

Qur‟an dan Hadist.  
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Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan 

deposito (Usman, 2012 : 40).  

Prinsip yang diterapkan oleh bank syariah adalah:  

1. Prinsip Wadi’ah Penerapan prinsip yang dilakukan adalah wadi’ah yad 

dhamanah yang diterapkan pada rekening produk tabungan dan giro. Dimana 

pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan 

sehinga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.  

2.  Prinsip Mudharabah Dalam prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan 

bertindak sebagai pemilik modal dan bank bertindak sebagai pengelola. Dana 

yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan 

pembiayaan, dalam hal ini apabila bank mengalami kerugian, maka bank 

yang bertangungjawab atas kerugian yang terjadi.  

2.3 Profitabilitas 

Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam 

menjalankan aktivitasnya. Pihak manajemen selalu merencanakan besar perolehan 

laba setiap periode, yang ditentukan melalui target yang harus dicapai. Penentuan 

target besarnya laba ini penting guna mencapai tujuan perusahaan secara 

keseluruhan. Laba merupakan konsep yang menghubungkan antara pendapatan 

atau penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan di satu pihak, dan biaya yang 

harus ditanggung atau dikeluarkan oleh pihak lain. Untung atau laba didefinisikan 

sebagai kenaikan modal saham dari transaksi yang bersifat insidental dan bukan 

meruapakan kegiatan pokok perusahaan dan dari transaksi lainnya yang 

mempengaruhi perusahaan dalam periode tertentu. 
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Laba merupakan milik pemegang saham, yang keputusan penggunaannya 

merupakan hak sepenuhnya pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS). Laba atau rugi usaha berasal dari transaksi perusahaan dengan 

pihak luar (perorangan maupun badan usaha). Saldo laba dapat dibagikan kepada 

pemegang saham, karena hal ini merupakan haknya dalam bentuk dividen, atau 

mungkin sebagian laba tidak dibagikan atau ditahan untuk tujuan-tujuan tertentu. 

Pencatatan laba atau rugi bersih dari hasil usaha perusahaan melalui jurnal penutup 

(closing entry) pada akhir periode (Ira, 2017:37-38).  

Jenis-jenis Laba Laba dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:  

a. Laba Kotor Laba kotor adalah selisih positif antara penjualan dikurangi return 

penjualan dan potongan penjualan.  

b.  Laba Usaha atau Operasi Laba operasi mengukur kinerja operasi bisnis 

fundamental yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan didapat dari laba 

kotor dikurangi beban operasi. Laba operasi menunjukkan seberapa efisien 

dan efektif perusahaan melakukan aktivitas operasinya.  

c.  Laba Sebelum Pajak Laba sebelum pajak merupakan laba dari operasi 

berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan.  

Laba Bersih Laba bersih merupakan laba dari bisnis perusahaan yang 

sedang berjalan setelah adanya pemotongan pajak. Laba bersih adalah laba yang 

telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode 

tertentu termasuk pajak (Kasmir, 2011 : 303). Laba bersih dapat berpengaruh dalam 

memprediksi arus kas operasi di masa mendatang karena laba bersih bersifat akrual 

yang berasal dari laba sebelum pajak ditambah pendapatan lain-lain seperti 
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pendapatan bunga dan dikurangkan dengan beban lain-lain seperti beban bunga dan 

beban pajak.  

Dimana, pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan tercantum dalam 

laporan laba rugi yang berasal dari pokok pinjaman dan bunga. Namun, ketika 

angsuran pokok pinjaman yang sebagian tersebut dibayar maka akan berdampak 

terhadap penerimaan bunga perusahaan dimasa yang akan datang sehingga 

meningkatnya kas operasi yang diperoleh perusahaan ( Ira, 2017 : 41). Pertumbuhan 

dan penurunan laba bersih secara empiris cukup erat kaitannya dengan pergerakan 

asset Bank Syariah. Jika ekspetasi terhadap pertumbuhan laba bersih Bank Syariah 

di masa mendatang mendominasi sentimen aset maka seringkali menjadi penyebab 

kenaikan aset di Bank Syariah. 

Namun, jika aktual laba bersih lebih rendah dari ekspetasi seringkali 

menyebabkan penurunan nilai asset. Pertumbuhan laba dihitung dengan cara 

mengurangkan laba periode sekarang dengan laba periode sebelumnya kemudian 

dibagi dengan laba pada periode sebelumnya (Ariyani, 2014 : 5).  

Laba Menurut Pandangan Islam Tujuan utama dari sebuah usaha adalah 

ingin memperoleh laba yang merupakan cerminan dari pertumbuhan aset 

perusahaan. Dalam bahasa arab laba berarti pertumbuhan dalam perdagangan. 

Dengan adanya pertumbuhan laba yang optimal, maka kesejahteraan suatu 

perusahaan akan terjamin.  

Dalam Islam telah dijelaskan pula tentang pencapaian laba yang terkandung 

dalam surah Asy-Syura ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut: 

خِ  َرةِ نَِزْد لَٗه فِْي َحْرثِٖهٖۚ َوَمْن َكاَن يُِرْيدُ َحْرَث الدُّْنيَا نُْؤتِٖه ِمْنَهۙا َوَماَمْن َكاَن يُِرْيدُ َحْرَث اْْلٰ  
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ِخَرةِ ِمْن نَِّصْيب    لَٗه فِى اْْلٰ    

Artinya : “Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami 

tambahkeuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan 

di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada 

baginya suatu bahagianpun di akhirat.”.  

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa agar dapat memperoleh laba yang 

optimal maka pengusaha diharus untuk selalu mengingat Allah SWT. Karena pada 

dasarnya Allah SWT selalu mengabulkan permohonan hamba-hambanya, ketika 

tujuan hidup manusia untuk mencapai kesuksesan di akhirat. Begitupun sebaliknya 

ketika tujuan hidup manusia hanya bertujuan untuk mencapai kesenangan duniawi, 

yang membedakannya hanyalah imbalan dari Allah SWT.  

Salah satu hadis Nabi yang perlu dikaji adalah hadis yang secara tekstual 

kaitannya dengan pernyataan tentang keuntungan dalam jual beli, hadis tersebut 

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imām Bukhāri, sebagai berikut: Dari „Urwah 

al-Bāriqi:“Bahwasannya Nabi saw. memberinya uang satu dinar untuk dibelikan 

kambing. Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, 

kemudian dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang 

kepada Nabi saw. dengan membawa satu dinar dan seekor kambing. Kemudian 

beliau mendo‟akan semoga jual belinya mendapat berkah. Dan seandainya uang itu 

dibelikan tanah, niscaya mendapat keuntungan pula” Hadis di atas seringkali 

dijadikan patokan oleh para pedagang untuk mengambil keuntungan yang 

sebanyak-banyaknya, dengan meminimalkan modal yang dikeluarkan, sehingga 
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tujuan dari perdagangan yaitu untuk memperoleh laba semaksimal mungkin dapat 

cepat terwujud. 

2.4 Return on Asset (ROA) 

Return on Asset (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang 

digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis. Return on Asset (ROA) 

adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai 

seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan (Riyanto, 

1997). Return On Asset (ROA) yang positif menunjukan bahwa dari total aktiva 

yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi 

perusahaan. Sebaliknya jika Return On Asset (ROA) negatif menunjukan total 

aktiva yang di pergunakan tidak memberikan keuntungan atau rugi. Return On 

Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk 

mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan total asset yang dimilikinya. 

Return On Asset (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak 

terhadap total asset bank tersebut (Tjiptono & Fakhruddin, 2012 : 158). Return On 

Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk 

mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan total asset yang dimilikinya. Return On Asset (ROA) merupakan 

rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset bank tersebut (Tjiptono & 

Fakhruddin, 2012 : 158).  
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Adapun rumus Return On Asset (ROA) adalah sebagai berikut:  

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
× 100% 

Semakin tinggi rasio ini berarti perusahaan semakin efektif dalam 

memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa semakin banyak Return On Asset (ROA), 

berarti kinerja perusahaan semakin efektif, karena tingkat pengembalian akan 

semakin besar. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut 

semakin diminati investor, karena dapat memberikan keuntungan (return) yang 

besar bagi investor. Return On Asset kerap kali dipakai oleh manajemen puncak 

untuk mengevaluasi unit-unit bisnis didalam suatu perusahaan multidivisional. 

Indikator profitabilitas yang berdasarkan Return on Asset (ROA) mempunyai 

keunggulan sebagai berikut: Analisis ROA dan ROE ( Ikhwal, 2016)  

a. Merupakan indikator pengukuran yang komprehensif untuk melihat keadaan 

suatu perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang ada.  

b. Mudah dihitung, dipahami dan sangat berarti dalam nilai absolute. 

c. Merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi 

yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha.  

Selain mempunyai keunggulan Return On Asset (ROA) juga memiliki 

kelemahan sebagai berikut:  

a. Pengukuran kinerja dengan menggunakan Return On Asset (ROA) membuat 

manajer divisi memiliki kecenderungan untuk melewatkan project-project 

yang menurunkan divisional Return On Asset (ROA), meskipun sebenarnya 
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project-project tersebut dapat meningkatkan tingkat keuntungan perusahaan 

secara keseluruhan.  

b. Manajemen cenderung untuk berfokus pada tujuan jangka pendek dan bukan 

tujuan jangka panjang.  

c. Sebuah project dalam Return on Asset (ROA) dapat meningkatkan tujuan 

jangka pendek, tetapi project tersebut mempunyai konsekuensi negatif dalam 

jangka panjang yang berupa pemutusan beberapa tenaga penjualan, 

pengurangan budget pemasaran dan penggunaan bahan baku yang relatif 

murah sehingga menurunkan kualitas produk dalam jangka panjang.  

2.5 Murabahah 

Murabahah secara bahasa berasa dari kata ربح yang berarti keuntungan, 

karena dalam jual beli murabahah harus menjelaskan keuntungannya. Sedangkan 

menurut istilah murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan 

keuntungan (Al Zuhaili, 1984). Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan 

oleh perbankan syariah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi pembiayaan 

murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara 

sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut 

ditambah dengan margin yang disepakati (Karim, 2007). Contoh aplikasi di 

perbankan syariah (Laksmana, 2009):  

1. Pembiayaan konsumtif: Pembiayaan Kepemilikan Rumah, Pembiayaan 

kepemilikan Mobil, Pembiayaan Pembelian Perabot Rumah Tangga.  

2.  Pembiayaan Produktif: Pembiayaan Investasi Mesin dan Peralatan, 

Pembiayaan Investasi Gedung dan Bangunan, Pembiayaan Persediaan 
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Barang Dagangan, dan Pembiayaan Bahan Baku Produksi. Karena dalam 

defenisinya disebutkan adanya keuntungan yang di sepakati, karakteristik 

murabahah adalah si penjual harus memberi tahu terlebih dahulu pembeli 

tentang harga pokok pembelian barang dan menyertakan jumlah keuntungan 

yang ditambahkan pada biaya tersebut. Dalam teknis yang ada diperbankan 

syariah, murabahah merupakan akad jual dan beli yang terjadi antara pihak 

bank syariah selaku penyedia barang yang menjual kepada nasabah yang 

memesan dalam rangka pembelian barang itu. Keuntungan yang diperoleh 

dari pihak bank syariah dalam transaksi ini merupakan keuntungan jual beli 

yang telah disepakati secara bersama (Huda, 2010). Jual beli dengan bentuk 

murabahah ini terdapat dalam bentuk pesanan, yang diistilahkan oleh Imam 

Syafi’I sebagai al- amir bi al- shira. Ia juga dapat disamakan dengan Bay’ bi 

Tsaman Ajil atau Bay’ Mu’ajal (jual beli yang barangnya diserahkan segera 

dan pembayaran ditangguhkan atau dilakukan secara berangsur). Oleh sebab 

itu, murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang dihalalkan (Iska, 

2012). 

Landasan hukum murabahah didalam Al-Qur’an terdapat dalam QS. An-

Nisa’ [4]:29: 

ٰٓ اَْن تَُكْوَن تَِجاَرةً َعْن  ا اَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل اِْلَّ ْنُكْم   ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َْل تَأُْكلُْوٰٓ تََراض  م ِ  

َ َكاَن بُِكْم َرِحْيًما  ا اَنْفَُسُكْم   اِنَّ ّٰللاه َوَْل تَْقتُلُْوٰٓ   

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 
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dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

2.6 Mudharabah 

Mudharabah berasal dari kata adhdharby fl ardhi yaitu berpergian 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 kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik dan/shahibul 

maal menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola 

dana/mudharib) beritndak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka 

sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik 

dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak 

diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi 

diakibatkan oleh kalalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh 

pengelola dana. (Nurhayati dan Wasilah, 2012: 120). 

Pengertian mudharabah dalam wacana fiqh yaitu kontrak yang melibatkan 

antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan 

modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas 

perdagangan (Antonio, 2011 : 95). Mudharib dalam hal ini memberikan kontribusi 

pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai 

dalam kontrak, salah satunya yaitu untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi 

antara pihak investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disetujui 

bersama.  
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Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka 

prinsip mudharabah dibagi menjadi tiga yaitu: 

a) Mudharabah mutlaqah, prinsipnya dapat berupa tabunagn dan deposito, 

sehingga ada dua jenis tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. 

Tidak ada pembatasan bagi bank untuk mengunakan dana yang telah 

terhimpun.  

b) Mudharabah muqayyadah on balance sheet. Jenis ini adalah simpanan khusus 

dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus  dipatuhi oleh 

bank, sebagai contoh khusus digunakan untuk usaha tertentu.  

c) Mudharabah muqayyadah off balance sheet, yaitu penyaluran dana langsung 

kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan 

pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat 

tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan 

pelaksana usahanya (Oktasari, 2019 : 26).  

Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan 

anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat berikut ini:  

a)   Al-Qur’an QS. Al Muzammil: 

ُ ۞ اِنَّ َربََّك يَْعلَُم اَنََّك تَقُْوُم اَْدٰنى ِمْن ثُلُثَيِ الَّْيِل َونِْصفَٗه َوثُلُثَٗه َوَطۤاى   َن الَِّذْيَن َمعََك  َوّٰللاه فَةٌ ِم 

ُر الَّْيَل َوالنََّهاَر  َعِلَم اَْن لَّْن تُْحُصْوهُ فَتَاَب َعلَْيكُْم فَاْقَرُءْوا َما تَيَسََّر ِمَن الْقُْرٰاِن   َعِلَم اَْن  يُقَد ِ

ْرٰضۙى َوٰاَخُرْوَن يَْضِربُْوَن فِى اْْلَْرِض يَْبتَغُ  ِ َۙوٰاَخُرْوَن َسيَُكْوُن ِمْنُكْم مَّ ْوَن ِمْن فَْضِل ّٰللاه

ٰكوةَ َواَقِْرضُ  ٰلوةَ َوٰاتُوا الزَّ ِ ۖفَاقَْرُءْوا َما تَيَسََّر ِمنْهُۙ َواَقِْيُموا الصَّ َ يُقَاتِلُْوَن فِْي َسبِْيِل ّٰللاه وا ّٰللاه

ْن َخْير  تَِجدُْوهُ ِعْندَ  ُمْوا ِْلَْنفُِسكُْم ِم  اَْعظََم اَْجًرا  قَْرًضا َحَسنًا  َوَما تُقَد ِ ِ ُۙهَو َخْيًرا وَّ   ّٰللاه
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ِحيْمٌ   َ غَفُْوٌر رَّ َ  اِنَّ ّٰللاه َواْستَْغِفُروا ّٰللاه  

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. 

 

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

dalamnya terdapat kebaikan: jual-beli secara tangguh, Muqaradhah 

(Mudaharabah), dan mencampur Gandum dengan Gandum untuk keperluan rumah 

bukan untuk dijual"  

Menurut (Sutedi, 2009 : 74) Akad mudharabah adalah akad kerjasama 

antara bank sebagai pemilik dana (shahib al maal) dengan nasabah selaku mudharib 

yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang 

produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi 

bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.  Ketentuan akad dalam produk 

penyaluran dana adalah sebagai berikut:  

1. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah musytarakah, yaitu 

perpaduan dari akad mudharabah dan akad musyarakah.  
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2.  Nasabah sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi 

bersama lembaga keuangan syariah.  

3. Nasabah sebagai pihak yang menyertakan modal atau dananya (musytarik) 

memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.  

4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh nasabah sebagai musytarik dibagi 

antara nasabah sebagai mudharib dengan lembaga keuangan syariah sesuai 

dengan nisbah yang disepakati. Apabila terjadi kerugian, maka nasabah 

sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau 

dana yang disertakan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 

atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 

melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah.  

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 (Nurhayati dan Wasilah, 2015 : 133). 

 2.4.6 Prinsip Pembagian Hasil Usaha (PSAK 105) Dalam PSAK 105 paragraf 11 

dibahas mengenai pembagian hasil usaha yang menyebutkan bahwa pembagian 

hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi 

laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah 

laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika 

berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu 

laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. 
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2.7 Musyarakah 

Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik 

dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan 

pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang  

disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal 

masingmasing (Antonio, 2011 : 44). 

Menurut Afz alur Rahman, seorang Deputy Secretary General in The 

Muslim School Trust, secara bahasa al-syirkah berarti al-ikhtilath (pencampuran) 

atau persekutuan dua orang atau antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak 

dapat dipisahkan. Istilah lain dari musyarakah atau syirkah atau kemitraan. PSAK 

No. 106 mendefinikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau 

lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan dana 

dengan kontribusi ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasakan kesepakatan 

sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontrubusi dana.  

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 bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada 

harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama 

sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada 

pihak lain tanpa seizin mitra lainnya. Dengan bergabungnya dua orang atau lebih, 

hasil yang diperoleh jauh lebih baik dibandingkan jika dilakukan sendiri karena 
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didukung oleh kamapuan akumulasi modal yang lebih besar, relas bisnis yang lebih 

luas dan sebagainya (Nurhayati dan Wasilah, 2015 : 150).  

Berdasarkan pernyataan standar akuntasi keuanagan (PSAK) Musyarakah 

dibagi dua :  

a. Musyarakah Permanen Musyarakah Permanen adalah Musyarakah dengan 

ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap 

hingga akhir masa akad (PSAK No.106 par.04).  

b. Musyarakah menurun atau musyarakah mutanaqisah. Musyarakah menurun 

atau Musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan 

dialihkan secara bertahap kepada mitra ;ainnya sehingga bagian dananya akan 

menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik 

penuh usaha Musyarakah tersebut (PSAK No.106 par.04). Dalam kitabnya 

as-sailul jarrar : 246 dan 248, Imam Asy-Syaukani menulis sebagai berikut, 

”(Syirkah Syar‟iyah) terwujud atas dasar sama-sama ridha diantara dua orang 

atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam 

ukuran yang tertentu.  

Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, 

dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai 

dengan besarnya saham yang diserahkan kepada syirkah tersebut. Namun 

manakalamereka semua sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara 

mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, 

walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar 

jumlahnya.  
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Dalam kacamata syari'at, hal seperti ini tidak mengapa, karena usaha bisnis 

itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada.”  

Ayat-ayat AI-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi 

musyarakah adalah :  

َن اْلُخلََطۤاِء لَيَْبِغْي بَْعُضُهْم َعٰلى بَعْض  قَاَل لَقَدْ ظَلََمَك بُِسَؤاِل نَْعَجتَِك اِٰلى نِعَاِجٖه   َواِنَّ َكثِْيًرا م ِ

ا هُْم  َوَظنَّ دَاٗودُ اَنََّما فَتَنههُ فَاْستَْغفََر َربَّ  ِلٰحِت َوقَِلْيٌل مَّ هٗ اِْلَّ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َوَعِملُوا الصه  

اَنَاَب ۩    َوَخرَّ َراِكعًا وَّ

Artinya : “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang orang yang berkongsi itu 

sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman 

dan mengenakan amal shaleh”. (QS. Ash-Shad : 24),  

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; menyertai dua 

pihak yang sedang berkongsl selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati 

yang lam, 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 berkhianat maka 

bisnisnya akan tercela dan keberkatanpun akan sirna dari padanya" (HR. Abu Daud, 

Baihaqi dan Al-Hakim).  

Rukun Musyarakah Menurut Naf’an (2014 : 98), antara lain : 

1. Ijab-kabul (sighah) adalah adanya kesepakatan antara kadua belah pihak yang 

bertransaksi.  
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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  

Menurut Hanafiah syarat-syarat musyarakah adalah sebagai berikut: 

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

maupun 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 keuntungan yaitu pembagian keuntungan yang 

jelas dan diketahui orang pihak-pihak yang bersyirkah.  

2) Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta) dalam hal ini terdapat dua 

perkara yang harus dipenuhi yaitu:  

a. Bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat 

pembayaran (nuqud).  

b. Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan 

(Naf’an, 2014 : 98).  

Karakteristik Musyarakah Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan 

dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang 

sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan dana 

tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau 

sekaligus kepada entitas (mitra lain). Investasi musyarakah dapat diberikan dalam 
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bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas, termasuk aset tidak berwujud, seperti 

lisensi dan hak paten. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, 

maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas 

kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya 

kesalahan yang disengaja ialah: 

1. Pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana investasi, 

manipulasi biaya, dan pendapatan operasional; atau  

2. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat 

kesebakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja 

harus dibuktikan berdasarkan keputusan  institusi yang berwenang. 

 Pendapatan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara 

proporsionai sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset 

nonkas lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan rugi 

dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa 

kas maupun aset nonkas lainnya).  Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau 

nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat 

memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya.  

Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan 

yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya. 

Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang 

disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selema periode akad bukan dari 

jumlah investasi yang disalurkan Pengelola musyarakah mengadministrasi 
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transaksi usaha yang terkat dengan investasi musyrakah yang dikelola dalam 

pembukuan sendiri   .  

Penetapan Nisbah Dalam Akad Musyarakah Menurut (Nurhayati dan 

Wasilah, 2015 : 157) Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu sebagai 

berikut.  

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, Apabila salah satu 

pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan 

mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan 

“keuntungan akan dibagi di antara kita”, berarti keuntungan akan 

dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra. 

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 “Ibnu Qudamah mengatakan: “Pilihan dalam 

keuntungan dibolehkan dengan adanya kerja karena seorang dari mereka 

mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lain dan ia mungkn lebih kuat 

ketimbang yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaan. Karenanya ia 

diizinkan untuk menuntut Iebih bagian keuntungannya.” Mazhab Hanafi dan 

Hambali berargumentasi bahwa keuntungan adalah bukan hanya hasil modal. 

melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja. Bila salah satu mitra lebih 
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berpengalaman, ahli, dan teliti dari lainnya, dibolehkan baginya untuk 

mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian tambahan dari keuntungan 

sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak. Mereka merujuk pada 

perkataan Ali bin Abi Thalib r.a: “keuntungan harus sesuai dengan yang 

mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal 

mereka.” Nisbah bisa ditentukan sama untuk setiap mitra atau berbeda 

(misalnya) atau proporsional dengan modal masing-masing mitra. Begitu 

para mitra sepakat atas nisbah tertentu berarti dasar inilah yang digunakan 

untuk pembagian keuntungan.  

2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

NO Peneliti  Judul    Variabel Hasil 

1 Maskur Rosyid 

dan Fitria 

Nurdina 

(2015) 

 

Sumber : 

Jurnal 

islaminomic, 

Vol. 6 No. 2, 

Agustus 2015  

Mudharabah dan 

Murabahah 

Pengaruhnya 

Terhadap Laba 

Bersih BUS 

Metode Analisis 

dengan 

Pendekatan 

Kuantitatif 

Deskriptif 

 

Variabel 

Dependen  

(Y): Laba Bersih 

 

Variabel 

Independen (X) 

X1 : Pembiayaan 

Mudharabah  

X2  : Piutang 

Murabahah  

Hasil penelitian 

dari analisis 

simultan atau uji f 

antara pembiayaan 

Mudharabah dan 

piutang Murabahah 

menunjukan hasil 

yang signifikan. 

Dari hasil 

pembahasan ini 

maka piutang 

murabahah lebih 

berpengaruh 

terhadap laba 

bersih karena 

peminat murabahah 

lebih banyak 

dibandingkan 
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dengan 

pembiayaan 

Mudharabah 

2 Novi  Fadhila 

(2015) 

 

Sumber : 

Jurnal Riset 

Akuntansi Dan 

Bisnis Volume 

15 No. 1 / 

Maret 2015 

Analisis 

Pembiayaan 

Mudharabah dan 

Murabahah 

Terhadap Laba 

Bank Syariah 

Mandiri 

 

Variabel 

Dependen  

(Y): Laba  

 

Variabel 

Independen (X) 

X1 : Pembiayaan 

Mudharabah  

X2  : Piutang 

Murabahah 

 

Metode analisis 

dengan pendekatan 

kuantitatif. 

Penelitian ini 

menyatakan bahwa 

peningkatan atas 

pembiayaan 

mudharabah dan 

murabahah dapat 

meningkatkan laba 

bank syariah. 

3 Abd. Kholik 

Khoerulloh, 

Rachmat 

Syafei (2019) 

 

Sumber : 

Jurnal 

Ekonomi 

Syariah dan 

Bisnis 3 (1), 

38-54, 2019 

Pengaruh 

Pendapatan Bagi 

Hasil 

Mudharabah dan 

Pendapatan 

Margin 

Murabahah 

Terhadap Laba 

Usaha pada BMT 

Muda Surabaya 

Pp 

Variabel 

Dependen  

(Y): Laba usaha 

 

Variabel 

Independen (X) 

X1 : Pendapatan 

Bagi Hasil 

Mudharabah  

X2  : Pendapatan 

Margin 

Murabahah 

 

Dapat disimpulkan 

bahwa terdapat 

pengaruh positif 

dan signifikan 

antara pendapatan 

bagi hasil 

mudharabah 

terhadap laba 

usaha. Sedangkan 

hasil penelitian 

secara simultan 

antara pendapatan 

bagi hasil 

mudharabah (X1) 

dan pendapatan 

margin murabahah 

(X2) terhadap laba 

usaha (Y) 

4  Alifia Rizqi 

Nurul Aziza 

(2021) 

 

Sumber : 

Jurnal 

Ekonomi 

Syariah dan 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Mudharabah dan 

Musyarakah 

Terhadap ROE 

Pada Bank BCA 

Syariah 

 

Variabel 

Dependen  

(Y): Return On 

Equity (ROE) 

 

Variabel 

Independen (X) 

X1 : Pembiayaan 

Mudharabah  

Pembiayaan 

mudharabah tidak 

berpengaruh 

tetapi berarah 

negatif terhadap 

ROE secara 
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Bisnis E-ISSN: 

2621-5012 P-

ISSN : 2655-

822X 

The Effect Of 

Mudharabah and 

Musyarakah 

Financing On 

ROE At Bank 

BCA Syariah 

X2  : Pembiayaan 

Musyarakah 

 

parsial. Maka dari 

itu, jika terjadi 

peningkatan 

atau penurunan 

nilai dari 

pembiayaan 

mudharabah tidak 

berpengaruh 

terhadap 

tinggi rendahnya 

nilai pada ROE. 

Pembiayaan 

musyarakah 

berpengaruh positif 

signifikan 

terhadap ROE 

secara parsial. Jika 

terjadi 

peningkatan nilai 

dari pembiayaan 

musyarakah maka 

akan terjadi juga 

peningkatan pada 

Return On Equity 

(ROE). 

Apabila nilai pada 

pembiayaan 

musyarakah 

turun maka ROE 

nilainya akan 

turun. 

Pembiayaan 

mudharabah dan 

musyarakah 

secara simultan 

tidak berpengaruh 

terhadap 

ROE. 
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5 Asep Suryanto 

dan Agus 

Ahmad 

Nasrulloh 

(2016)  

 

Sumber : 

Jurnal 

Ekonomi 

Syariah Vol. 1 

No.1. 

November 

2016 

Pengaruh 

Diversifikasi 

Produk 

Pembiayaan 

Terhadap 

Profitabilitas 

Perbankan 

Syariah di 

Indonesia 

Variabel 

Dependen  

(Y): Return On 

Equity (ROE) 

 

Variabel 

Independen (X) 

X1 : Pembiayaan 

Mudharabah  

X2  : Pembiayaan 

Musyarakah 

 

Hasil analisis 

menunjukkan 

bahwa secara 

bersama-sama atau 

simultan antara 

pembiayaan 

mudharabah 

dengan murabahah 

memberikan 

pengaruh sebesar 

22,3%. Jika melihat 

nilai 

tersebut, maka 

pengaruh yang 

diberikan tidak 

terlalu besar, 

Meskipun 

demikian model 

regresi 

dapat digunakan 

untuk memprediksi 

nilai Profitabilitas 

(ROE) 

6 Febby Angga 

Rianti dan 

Elmanizar 

(2019) 

 

Sumber : 

Jurnal Pajak, 

Akuntansi, 

Sistem 

Informasi, Dan 

Auditing 1 (1), 

58-82, 2019 

Pengaruh Piutang 

Murabahah, 

Pembiayaan 

Mudharabah dan 

Pembiayaan 

Musyarakah 

Terhadap 

Profitabilitas 

Bank Syariah 

Variabel 

Dependen  

(Y): Profitabilitas 

 

Variabel 

Independen (X) 

X1 : Piutang 

Murabahah 

X2  : Pembiayaan 

Mudharabah 

X3 : Pembiayaan 

Musyarakah 

 

 

Berdasarkan hasil 

pengujian atas 

piutang murabahah 

terhadap 

profitabilitas, 

didapat hasil bahwa 

piutang murabahah 

berpengaruh positif 

terhadap; return on 

assets (ROA), 

return on equity 

(ROE), terhadap 

rasio biaya 

operasional (RBO) 

dan net profit 

margin (NPM) 

Bank Syariah. 
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7 Ratna 

Rahmawati 

(2021) 

 

Sumber : 

Journal of 

Economic, 

Business and 

Accounting 

Volume 5 

Nomor 1, 

Desember 

2021 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Mudharabah Dan 

Pembiayaan 

Musyarakah 

Terhadap 

Profitabilitas 

(Retun On 

Equity) 

The Effect Of 

Mudharabah 

Financing And 

Musyarakah 

Financing On 

Profitability 

(Return On 

Equity) 

Variabel 

Dependen  

(Y): Profitabilitas 

(Return On 

Equity) 

 

Variabel 

Independen (X) 

X1 : Pembiayaan 

Mudharabah 

X2  : Pembiayaan 

Musyarakah  

 

Pembiayaan 

Mudharabah pada 

Bank 

Umum Syariah 

yang terdaftar di 

Bank Indonesia 

periode 2019 - 

2020 mengalami 

fluktuatif, akan 

tetapi Iebih banyak 

mengalami 

penurunan 

dibandingkan 

peningkatannya. 

8 Riri Purnama 

Surya (2021) 

 

Sumber : 

Jurnal Tamwil 

: Jurnal 

Ekonomi Islam 

http: 

/ecampus.iainb

atusangkar.ac.i

d/ojs/index.ph

p/tamwil/index 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Mudharabah dan 

Musyarakah 

Terhadap Laba 

Pada Bank 

Syariah Tahun 

2014-2018 

Variabel 

Dependen  

(Y): Profitabilitas 

 

Variabel 

Independen (X) 

X1 : Pembiayaan 

Murabahah 

X2  : Pembiayaan 

Mudharabah 

X3 : Pembiayaan 

Musyarakah  

 

 

Pembiayaan 

mudharabah 

berpengaruh 

sebesar t hitung 

sebesar 3,675, 

dengan 

demikian t hitung < 

t tabel (3,675 > 

2,048). Dengan 

taraf signifikan 

0,001 di 

bawah signifikan 

0,05 (5%) (0,001 < 

0,05), 

maka H0 ditolak 

dan Ha diterima 

artinya 

pembiayaan 

mudharabah 

berpengaruh 

terhadap laba 
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9 Imeh Siti 

Fatimah 

(2021)  

 

Sumber : 

Jurnal 

Akuntansi, Vol 

8 No. 1, 

Januari 2021 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Mudharabah, 

Musyarakah dan 

Non 

Performing 

Financing 

Terhadap Return 

On Asset Pada 

Bank Umum 

Syariah 

Variabel 

Dependen  

(Y): Return On 

Assets 

 

Variabel 

Independen (X) 

X1 : Piutang 

Murabahah 

X2  : Pembiayaan 

Mudharabah 

X3 : Pembiayaan  

 

  

Berdasarkan 

penelitian yang 

telah dilakukan 

tentang pengaruh 

pembiayaan 

mudharabah, 

musyarakah dan 

NPF terhadap ROA 

pada Bank Umum 

Syariah yang 

terdaftar di 

Bank Indonesia 

periode 2011-2018, 

dapat disimpulkan 

yaitu pembiayaan 

mudharabah secara 

parsial berpengaruh 

positif terhadap 

ROA pada Bank 

Umum Syariah 

yang terdaftar di 

Bank 

Indonesia priode 

2011-2018. 

Sedangkan, 

pembiayaan 

musyarakah dan 

NPF secara parsial 

berpengaruh 

negatif terhadap 

ROA pada Bank 

Umum Syariah 

yang terdaftar di 

Bank Indonesia 

periode 2011-2018. 

Perbedaan dengan penelitian Nurdina variabel independen yang digunakan 

yaitu Mudharabah dan Murabahah, sedangkan dalam penelitian ini menambahkan 

1 (satu) variabel lagi yaitu Musyarakah. 
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Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abd.Kholik Khoerulloh 

dan Rachmat Syafei terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu 

Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan Margin Murabahah, 

sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel indepeden yaitu Pembiayaan 

Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah. 

2.9 Kerangka Konseptual dan Hipotesis 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.1 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas 

Murabahah secara bahasa berasa dari kata ربح yang berarti keuntungan, 

karena dalam jual beli murabahah harus menjelaskan keuntungannya. Sedangkan 

menurut istilah murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan 

keuntungan (Al Zuhaili, 1984). Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan 

oleh perbankan syariah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi pembiayaan 

murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara 

Pembiayaan 

Murabahah 

(𝑿𝟏) 

Pembiayaan 

Mudharabah 

(𝑿𝟐) 

Pembiayaan 

Musyarakah 

(𝑿𝟑) 

Profitabilitas 
(𝒀) 
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sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut 

ditambah dengan margin yang disepakati (Karim, 2007). 

Pembayaran pembiayaan murabahah dapat dilakukan  dengan tunai atau 

cicilan dengan jangka waktu tertentu, namun di dalam perbankan nasabah biasa 

melakukan pembayaran dengan sistem cicilan. Profitabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan indikator ROA (Return On Asets). Yang merupakan  rasio untuk 

mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan 

aktiva yang dimiliki. Pembayaran pembiayaan murabahah dapat dilakukan  dengan 

tunai atau cicilan dengan jangka waktu tertentu, namun di dalam perbankan nasabah 

biasa melakukan pembayaran dengan sistem cicilan. Profitabilitas dalam penelitian 

ini menggunakan indikator ROA (Return On Asets). Yang merupakan  rasio untuk 

mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan 

aktiva yang dimiliki. 

Hasil penelitian terdahulu dari Rianti, 2019 menyatakan piutang murabahah 

berpengaruh positif terhadap return on assets (ROA). Berdasarkan hasil tersebut 

maka hipotesis pertama yang diajukan adalah: 

H1: Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah Tahun  2016-2020 

2.9.2 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas 

Mudharabah berasal dari kata adhdharby fl ardhi yaitu berpergian 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 
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akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik dan/shahibul 

maal menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola 

dana/mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka 

sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik 

dana. 

Akad mudharabah melakukan perjanjian dengan pihak-pihak yang terkait 

dalam menjalankan kerja sama, dalam akad mudharabah kontrak yang dilakukan 

bukan dari pemberi modal tetapi dari fasilitator dalam sumber dana (shahibul maal) 

dan yang mengelola atas dana tersebut (mudharib), dan jika menghasilkan 

keuntungan, keuntungan tersebut diberikan sesuai dengan perjanjian, namun jika 

terjadi bahaya atau risiko maka hal tersebut hanya dirasakan fasilitator sumber 

dana. Selain daripada hal tersebut, pembiayaan ini mempunyai kaitan yang positif 

terhadap profitabilitas. memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas, 

dikarenakan jika pembiayaan ini terus meningkat, hal tersebut akan membuat 

perusahaan mendapatkan keuntungan dari hasil pembiayaannya. (Dyah et al., 2017) 

Hasil penelitian terdahulu dari Fikri (2021) menyatakan pembiayaan 

mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Berdasarkan 

hasil tersebut maka hipotesis kedua yang diajukan adalah: 

H2: Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah Tahun  2016-2020 

2.9.3 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas 

Musyarakah juga dapat diartikan sebagai bentuk dalam melakukan kerja 

sama yang dilakukan oleh pihak terkait yang masing-masing berkontribusi atas 
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sumber dana yang memiliki ketentuan dimana keuntungan dibagi dengan 

proporsional serta bahaya ataupun risiko yang kemungkinan terjadi ditanggung 

kedua pihak yang terkait (Hasanuddin & Mubarok, 2012:82-83). 

Akad musyarakah melakukan kesepakatan dengan pihak-pihak terkait untuk 

mengumpulkan modal dalam menjalankan perusahaan. Kedua pihak atau lebih 

mempunyai hak nya menurut proporsi masing-masing sesuai atas modal yang 

mereka himpun serta memiliki hak mengawasi atas prporsinya masing-masing. 

Pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas, 

dikarenakan jika pembiayaan ini terus meningkat, hal tersebut dapat menurunkan 

profitabilitas. 

Hasil penelitian terdahulu dari Fikri (2021) menyatakan pembiayaan 

musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Berdasarkan 

hasil tersebut maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah: 

H3: Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah Tahun  2016-2020 

2.9.4 Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah 

Terhadap Profitabilitas 

Pembayaran pembiayaan murabahah dapat dilakukan  dengan tunai atau 

cicilan dengan jangka waktu tertentu, namun di dalam perbankan nasabah biasa 

melakukan pembayaran dengan sistem cicilan. Profitabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan indikator ROA (Return On Asets). Yang merupakan  rasio untuk 

mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan 

aktiva yang dimiliki. Pembayaran pembiayaan murabahah dapat dilakukan  dengan 
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tunai atau cicilan dengan jangka waktu tertentu, namun di dalam perbankan nasabah 

biasa melakukan pembayaran dengan sistem cicilan. Profitabilitas dalam penelitian 

ini menggunakan indikator ROA (Return On Asets). Yang merupakan  rasio untuk 

mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan 

aktiva yang dimiliki. 

Akad mudharabah melakukan perjanjian dengan pihak-pihak yang terkait 

dalam menjalankan kerja sama, dalam akad mudharabah kontrak yang dilakukan 

bukan dari pemberi modal tetapi dari fasilitator dalam sumber dana (shahibul maal) 

dan yang mengelola atas dana tersebut (mudharib), dan jika menghasilkan 

keuntungan, keuntungan tersebut diberikan sesuai dengan perjanjian, namun jika 

terjadi bahaya atau risiko maka hal tersebut hanya dirasakan fasilitator sumber 

dana. 

Akad musyarakah melakukan kesepakatan dengan pihak-pihak terkait untuk 

mengumpulkan modal dalam menjalankan perusahaan. Kedua pihak atau lebih 

mempunyai hak nya menurut proporsi masing-masing sesuai atas modal yang 

mereka himpun serta memiliki hak mengawasi atas prporsinya masing-masing. 

Pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas, 

dikarenakan jika pembiayaan ini terus meningkat, hal tersebut dapat menurunkan 

profitabilitas. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis keempat yang diajukan 

adalah: 

H4: Pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah berpengaruh secara 

simultan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun  2016-2020 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Dan Sumber Data 

3.1.1 Jenis Data 

Jenis dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian ini akan meneliti dan mengamati tentang “Pengaruh 

Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas 

Bank Umum Syariah  Tahun 2016-2020". 

3.1.2 Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder 

yang menggunakan metode data time series. Data antar waktu (time series) adalah data 

yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis Dalam 

penelitian ini sumber data yang digunakan berupa laporan keuangan  yang berupa 

laporan bulanan yang telah dipublikasikan oleh website resmi Data statsistik  

Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, 

atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti 

(Martono, 2011:74).  Adapun populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang 

terdaftar di Bank Umum Syariah periode 2016-2020. 
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Tabel 3.1 

Daftar Bank Umum Syariah Indonesia 

No. Nama Perusahaan 

1 PT. Bank Aceh Syariah 

2 PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah 

3 PT. Bank Muamalat Indonesia 

4 PT. Bank Victoria Syariah 

5 PT. Bank BRI Syariah 

6 PT. Bank Jabar Banten Syariah 

7 PT. Bank BNI Syariah 

8 PT. Bank Syariah Mandiri 

9 PT. Bank Mega Syariah 

10 PT. Bank Panin Dubai Syariah 

11 PT. Bank Syariah Bukopin 

12 PT. BCA Syariah 

13 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 

14 PT. Maybank Syariah Indonesia 

 Sumber: OJK, 2022 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan 

tertentu yang akan diteliti. Atau, sampel dapat didefinisikan sebagai anggota 

populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan 

dapat mewakili populasi. Sampel pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah, 

dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah sampling purposive. 

Teknik sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangkan 

tertentu (Martono, 2011:79). Teknik ini digunakan agar mendapatkan sampel sesuai 

dengan tujuan penelitian, dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria 

tertentu. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut: 

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK secara berturut-turut selama 

periode 2016-2020. 
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2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan selama periode 

penelitian tahun 2016-2020. 

Tabel 3.2 

Kriteria Pemilihan Sampel 

No Kriteria Jumlah 

 Sesuai 
Tidak 

Sesuai 

Jumlah Bank Umum Syariah Indonesia 14 

1 
Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK secara 

berturut-turut selama periode 2016-2020. 
11 (3) 

2 
Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan 

selama periode penelitian tahun 2016-2020. 
7 (4) 

Jumlah Sampel Penelitian 7 

Sumber: Data Olahan dari BEI 

Tabel 3.3 

Bank Umum Syariah Yang Dijadikan Sampel 

No. Nama Perusahaan 

1 PT. BCA Syariah 

2 PT. Bank BRI Syariah 

3 PT. Bank BNI Syariah 

4 PT. Bank Syariah Mandiri 

5 PT. Bank Syariah Bukopin 

6 PT. Bank Muamalat Indonesia 

7 PT. Bank Victoria Syariah 

Sumber: Data Olahan, 2022 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Variabel pada penelitian ini terdapat 4 (empat) variabel, yang terdiri dari 3 

(tiga) variabel independen, 1 (satu) variabel dependen. Adapun masing-masing 

variabelnya, yaitu variabel independen terdiri atas pembiayaan murabahah, 

pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah. Variabel dependennya 

adalah profitabilitas. Berikut diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang 

digunakan dengan operasional dan cara pengukurannya. 
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1. Profitabilitas (ROA) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat aset yang tertentu. ROA juga sering disebut sebagai ROI 

(Return On Investment). Bersadarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

10/SEOJK/2014 mengenai penilaian tingkat kesehatan BPRS dan UUS, cara 

mengukur ROA dengan meggunakan rumus berikut: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

2. Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan murabahah merupakan penyaluran dana bagi bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk penyediaan 

dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang sebesar harga pokok 

ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan 

nasabah yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran. Perhitungan 

pembiayaan murabahah dapat dihitung dengan sebagai berikut: 

Pembiayaan murabahah = Ln (Total Pembiayaan Murabahah) 

3. Pembiayaan Mudharabah 

Pengertian mudharabah dalam wacana fiqh yaitu kontrak yang melibatkan 

antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan 

modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas 

perdagangan (Antonio, 2011:95). Perhitungan pembiayaan mudharabah dapat 

dihitung dengan sebagai berikut: 

Pembiayaan mudharabah = Ln (Total Pembiayaan Mudharabah) 
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4. Pembiayaan Musyarakah 

Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik 

dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan 

pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang  

disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal 

masingmasing (Antonio, 2011:44). Perhitungan pembiayaan musyarakah dapat 

dihitung dengan sebagai berikut: 

Pembiayaan musyarakah = Ln (Total Pembiayaan Musyarakah) 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi data panel untuk 

mengukur pengaruh variabel independen dan variabel dependen yang dinyatakan 

dengan angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan metode statistik 

yang dibantu dengan program pengolah data statistik yang dikenal dengan eviews. 

Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan dari data time series (runtut 

waktu) dan cross section (data silang). Metode-metode yang digunakan yaitu: 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2017:31) statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata 

(mean), dan standar deviasi. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut. 
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3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk 

menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan BLUE (Best Linear Unbiased 

Estimator). Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian 

bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak 

bias dan konsisten. Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup normalitas, 

multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Jika asumsi ini 

tidak terpenuhi maka hasil uji statistik menjadi tidak valid khususnya untuk ukuran 

sampel kecil (Ghozali, 2017:145). Uji normalitas residual metode Ordinary Least 

Square secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh Jarque- 

Bera (JB). Deteksi dengan melihat Jarque Bera yang merupakan asimtotis (sampel 

besar dan didasarkan atas residual Ordinary Least Square). Uji ini dengan melihat 

probabilitas Jarque Bera (JB) sebagai berikut: 

a. Bila probabilitas > 0.05 maka data berdistribusi normal 

b. Bila probabilitas < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal 

2) Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2017:85). Jika varians dari residual 

dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 
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homoskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan uji Glejser yaitu meregresi 

masing-masing variabel independen dengan absolute residual sebagai variabel 

dependen. Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, 

sedangkan absolute adalah nilai mutlak. Uji Glejser digunakan untuk meregresi 

nilai absolute residual terhadap variabel independen. Jika hasil tingkat kepercayaan 

uji Glejser > 0,05 maka tidak terkandung heteroskedastisitas. 

3) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen (Ghozali, 

2017:71). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel 

independen. Menurut Ghozali (2017:73) jika koefisien korelasi antar variabel bebas 

melebihi 0,80 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah 

multikolinearitas, Sebaliknya, koefisien korelasi < 0,8 maka model bebas dari 

multikolinearitas. 

4) Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2017:121) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam metode regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada 

periode t dengan kesalahan dengan periode t-1 (sebelumnya). Jika tidak terjadi 

korelasi, maka dinamakan adanya problem autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Menurut Gujarati (2013) salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi 

adanya autokorelasi adalah uji Breusch Godfrey atau disebut dengan Lagrange 
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Multiplier. Apabila nilai probabilitas > α = 5% berarti tidak terjadi autokorelasi. 

Sebaliknya nilai probabilitas < α = 5% berarti terjadi autokorelasi. 

3.4.3 Pemilihan Model Data Panel 

1) Model Data Panel 

a) Model Common Effect 

Estimasi Common Effect (koefisien tetap antar waktu dan individu) 

merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data 

panel. Hal karena hanya dengan mengkombinasikan data time series dan 

data cross section tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, 

sehingga dapat digunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dalam 

mengestimasi data panel. 

Dalam pendekatan estimasi ini, tidak diperhatikan dimensi 

individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar 

perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu, dengan 

mengkombinasikan data time series dan data cross section tanpa 

melihat perbedaan antara waktu dan individu, maka model persamaan 

regresinya adalah: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + …. + βndit + eit 

b) Model Fixed Effect 

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa 

disebut dengan model regresi Fixed Effect. Teknik model Fixed Effect 

adalah teknik mengestimaasi data panel dengan menggunakan variabel 

dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian Fixed 
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Effect  ini didasarkan adanya perbedaan intersep antar perusahaan 

maupun intersepnya sama antar waktu. Di samping itu, model ini juga 

mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan 

dan antar waktu. Model Fixed Effect dengan teknik Least Square 

Dummy Variabel (LSDV). 

Least Square Dummy Variabel (LSDV) adalah regresi Ordinary 

Least Square (OLS) dengan variabel dummy dengan intersep 

diasumsikan berbeda antar perusahaan. Variabel dummy ini sangat 

berguna dalam menggambarkan efek perusahaan investasi. Model 

Fixed Effect dengan Least Square Dummy Variabel (LSDV) dapat 

ditulis sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + ...... + βndit + eit 

c) Model Random Effect 

Pada model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu berkurangnya 

derajat kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga akan mengurangi 

efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat 

menggunakan pendekatan estimasi Random Effect. Pendekatan estimasi 

Random Effect ini menggunakan variabel gangguan (error terms). 

Variabel gangguan ini mungkin akan menghubungkan antar waktu dan 

antar perusahaan. penulisan konstan dalam model Random Effect tidak 

lagi tetap, tetapi bersifat random sehingga dapat ditulis dengan 

persamaan sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + ...... + βndit + μi 
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2) Uji Spesifikasi Model 

Dari ketiga model yang telah diestimasikan akan dipilih model mana yang 

paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (test) yang dapat 

dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE atau RE) 

berdasarkan karakteristik data yang dimiliki yaitu: F Test (Chow Test), Hausman 

Test dan Langrangge Multiplier (LM) Test. 

a) Chow Test 

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode Common Effect 

dan metode Fixed Effect, dengan ketentuan pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 

H0: Metode Common Effect 

H1: Metode Fixed Effet 

Jika nilai p-value cross section Chi Square < a =5%, atau 

probability (p-value) F Test < a =5% maka H0 ditolak atau dapat 

dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode fixed effect. 

Jika nilai p-value cross section Chi Square ≥ a =5%, atau probability 

(p-value) F Test ≥ a =5% maka H0 diterima atau dapat dikatakan bahwa 

metode yang digunakan adalah metode common effect. 

b) Hausman Test 

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode 

Random Effect atau metode Fixed Effect yang sesuai, dengan ketentuan 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

H0 : Metode random effect 
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H1 : Metode fixed effect 

Jika nilai p-value cross section chi-squares < a=5% maka H0 

ditolak atau metode yang digunakan adalah metode fixed effect. Tetapi, 

jika nilai p-value cross section chi-squares ≥ a=5% maka H0 diterima 

atau metode yang digunakan adalah metode random effect. 

c) Langrangge Multiplier (LM) Test 

Uji LM digunakan untuk memilih model random effect  atau model 

common effect yang sebaiknya digunakan. Uji LM ini didasarkan pada 

distribusi chi squares dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel 

independen. Ketentuan pengambilan keputusan pada uji LM ini adalah 

sebagai berikut: 

H0 : Metode Common Effect 

H1 : Metode Random Effect 

Jika nila LM statistik lebih besar nilai kritis chi-square, maka kita 

menolak hipotesis nol. Artinya, estimasi yang tepat untuk regresi data 

panel adalah random effect. Jika nilai uji LM lebih kecil dari nilai 

statistik chi-squares sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis 

nol.  Artinya Estimasi random effect dengan demikian tidak dapat 

digunakan untuk regresi data panel, tetapi digunakan metode common 

effect. 

3.4.4 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan 

keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk 
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mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji hipotesis yang 

dilakukan menggunakan analisis regresi data panel. 

1) Analisis Regresi Data Panel 

Data panel dapat didefenisikan sebagai gabungan antara data silang (cross-

section) dengan data runtut waktu (time series). Nama lain dari data panel adalah 

pool data, kombinasi data cross-section dan time series, micropanel data, 

longitudinal data, analisis even history  dan analisis cohort. Menurut secara umum 

dengan menggunakan data panel kita akan menghasilkan interep dan slope 

koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu (Winarno, 

2015). Persamaan regresi data panel sebagai berikut: 

Y= α + β1X1it + β2X2it + β3X3it + eit 

Keterangan : 

Y  = Profitabilitas 

X1it  = Pembiayaan Murabahah 

X2it  = Pembiayaan Mudharabah 

X3it  = Pembiayaan Musyarakah 

α  = Konstanta 

eit  = Eror atau Variabel gangguan 

β1, β2, β3  = Koefisien regresi 

2) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 

maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2018:99).  Adapun syarat penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut: 
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a. Jika nilai probability < 0,05, maka hipotisis diterima. Hal ini menunjukan 

bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen secara individu. 

b. Jika nilai probability > 0,05, maka hipotisis ditolak. Hal ini menunjukan 

bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap 

variabel dependen secara individu. 

3) Uji Signifikansi Keseluruhan (Uji  Statistik F) 

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Tingkat signifikansi 0,05 

digunakan untuk uji ini, dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika nilai probability ≤ 0,05 berarti semua variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Jika nilai probability ≥ 0,05 berarti semua variabel independen secara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

4) Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2018:97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabelindependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan 

murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020. Berdasarkan 

hasil penelitian seperti yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. Hasil ini menjelaskan tinggi atau rendahnya pembiayaan 

murabahah tidak akan mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah di 

Indonesia periode 2016-2020. 

2. Pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Hasil ini menjelaskan semakin tinggi pembiayaan mudharabah akan 

mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 

2016-2020. 

3. Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Hasil ini menjelaskan semakin tinggi pembiayaan musyarakah akan 

mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 

2016-2020. 

4. Pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan 

musyarakah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas. 

Hasil ini menjelaskan semakin tinggi pembiayaan murabahah, pembiayaan 
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mudharabah, dan pembiayaan musyarakah akan mempengaruhi 

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020. 

5.2  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan 

akan bermanfaat bagi: 

1. Perusahaan 

Disarankan pada Bank Umum Syariah Indonesia berdasarkan hasilkan 

penelitian ini dapat meningkatkan profitabilitas dengan cara meningkatkan 

pembiayaan mudharabah dikarenakan terdapat hubungan yang positif, dan 

pada pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah harus mengurangi 

terjadinya resiko pembiayaan yang dapat mengurangi profitabilitas yang 

didapat. 

2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian menjadi seluruh Bank 

yang ada di Indonesia. 

3. Disarankan juga bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan model dan 

indikator yang berbeda dari penelitian ini agar hasil yang didapat menjadi 

lebih generalisasi. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel 

independen lain seperti Inflasi, Suku Bunga, dll. 
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LAMPIRAN 

  



 
 

 

No Bank Umum Syariah Kriteria I Kriteria II Keterangan 

1 PT. Bank Aceh Syariah x  eliminasi 

2 PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah x  eliminasi 

3 PT. Bank Muamalat Indonesia   Sampel 

4 PT. Bank Victoria Syariah   Sampel 

5 PT. Bank BRI Syariah   Sampel 

6 PT. Bank Jabar Banten Syariah x  eliminasi 

7 PT. Bank BNI Syariah   Sampel 

8 PT. Bank Syariah Mandiri   Sampel 

9 PT. Bank Mega Syariah  x eliminasi 

10 PT. Bank Panin Dubai Syariah  x eliminasi 

11 PT. Bank Syariah Bukopin   Sampel 

12 PT. BCA Syariah   Sampel 

13 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah  x eliminasi 

14 PT. Maybank Syariah Indonesia  x eliminasi 

   



 
 

 

TABULASI DATA PROFITABILITAS 

ROA= LABA BERSIH / TOTAL ASET 

NO Perusahaan Tahun Laba Bersih Total Aset ROA 

1 BCA Syariah 

2016 
 Rp       

49.241.137.711  

 Rp      

4.995.606.338.455  
0,0099 

2017 
 Rp       

47.860.237.198  

 Rp      

5.961.174.477.140  
0,0080 

2018 
 Rp       

58.367.069.139  

 Rp      

7.064.008.145.080  
0,0083 

2019 
 Rp       

67.193.529.264  

 Rp      

8.634.373.690.079  
0,0078 

2020 
 Rp       

73.105.881.728  

 Rp      

9.720.253.656.189  
0,0075 

2 BNI Syariah 

2016 
 Rp     

277.375.000.000  

 Rp    

28.314.175.000.000  
0,0098 

2017 
 Rp     

306.686.000.000  

 Rp    

34.822.442.000.000  
0,0088 

2018 
 Rp     

416.080.000.000  

 Rp    

41.048.545.000.000  
0,0101 

2019 
 Rp     

603.153.000.000  
 Rp    

49.980.235.000.000  
0,0121 

2020 
 Rp     

505.106.000.000  

 Rp    

55.009.342.000.000  
0,0092 

3 BRI Syariah 

2016 
 Rp     

170.209.000.000  

 Rp    

27.687.188.000.000  
0,0061 

2017 
 Rp     

101.091.000.000  

 Rp    

31.543.384.000.000  
0,0032 

2018 
 Rp     

106.600.000.000  

 Rp    

37.915.084.000.000  
0,0028 

2019 
 Rp       

74.016.000.000  

 Rp    

43.123.488.000.000  
0,0017 

2020 
 Rp     

248.054.000.000  

 Rp    

57.715.586.000.000  
0,0043 

4 
Mandiri 

Syariah 

2016 
 Rp     

325.413.775.831  

 Rp    

78.831.721.590.271  
0,0041 

2017 
 Rp     

365.166.000.000  

 Rp    

87.939.774.000.000  
0,0042 

2018 
 Rp     

605.213.000.000  

 Rp    

98.341.116.000.000  
0,0062 

2019 
 Rp  

1.275.034.000.000  

 Rp  

112.291.867.000.000  
0,0114 

2020 
 Rp  

1.434.488.000.000  
 Rp  

126.907.940.000.000  
0,0113 

5 
Syariah 

Bukopin 

2016 
 Rp       

32.709.937.326  

 Rp      

7.019.598.576.013  
0,0047 

2017 
 Rp         

1.648.071.412  

 Rp      

7.166.257.141.367  
0,0002 

2018 
 Rp         

2.245.096.221  

 Rp      

6.328.446.529.189  
0,0004 

2019 
 Rp         

1.729.418.800  

 Rp      

6.739.723.904.064  
0,0003 

2020 
 Rp            

133.200.093  

 Rp      

5.223.189.368.335  
0,0000 



 
 

 

6 

Syariah 

Muamalat 

Indonesia 

2016 
 Rp       

80.511.090.000  

 Rp    

55.786.397.505.000  
0,0014 

2017 
 Rp       

26.115.563.000  

 Rp    

61.696.919.644.000  
0,0004 

2018 
 Rp       

46.002.044.000  

 Rp    

57.227.276.046.000  
0,0008 

2019 
 Rp       

16.326.331.000  

 Rp    

50.555.519.435.000  
0,0003 

2020 
 Rp       

10.019.739.000  

 Rp    

51.241.303.583.000  
0,0002 

7 
Victoria 

Syariah 

2016 
-Rp      

18.473.887.306  

 Rp      

1.625.183.249.354  
-0,0114 

2017 
 Rp         

4.593.488.063  

 Rp      

2.003.113.721.655  
0,0023 

2018 
 Rp         

4.974.143.395  

 Rp      

2.126.018.825.451  
0,0023 

2019 
 Rp            

913.331.756  

 Rp      

2.262.451.180.327  
0,0004 

2020 
-Rp           

215.000.000  

 Rp      

2.296.027.000.000  
-0,0001 

 

  



 
 

 

TABULASI DATA PEMBIAYAAN MURABAHAH 

PEMBIAYAAN MURABAHAH= Ln (TOTAL PEMBIAYAAN MURABAHAH) 

NO Perusahaan Tahun Pembiayaan Murabahah Ln 

1 BCA Syariah 

2016  Rp                  1.495.010.422.554  28,0332 

2017  Rp                  1.557.673.219.092  28,0742 

2018  Rp                  1.679.410.190.582  28,1495 

2019  Rp                  1.584.223.049.411  28,0911 

2020  Rp                  1.333.824.451.720  27,9191 

2 BNI Syariah 

2016  Rp                14.821.164.000.000  30,3271 

2017  Rp                16.177.550.000.000  30,4146 

2018  Rp                17.694.192.000.000  30,5043 

2019  Rp                18.692.519.000.000  30,5591 

2020  Rp                19.685.172.000.000  30,6109 

3 BRI Syariah 

2016  Rp                10.500.533.000.000  29,9824 

2017  Rp                10.457.017.000.000  29,9783 

2018  Rp                11.370.876.000.000  30,0621 

2019  Rp                13.192.848.000.000  30,2107 

2020  Rp                22.674.700.000.000  30,7523 

4 Mandiri Syariah 

2016  Rp                36.198.341.933.031  31,2200 

2017  Rp                36.010.425.000.000  31,2148 

2018  Rp                38.105.205.000.000  31,2714 

2019  Rp                40.170.279.000.000  31,3241 

2020  Rp                45.852.119.000.000  31,4564 

5 Syariah Bukopin 

2016  Rp                  2.217.105.981.750  28,4272 

2017  Rp                  1.629.023.701.155  28,1190 

2018  Rp                  1.462.522.946.067  28,0112 

2019  Rp                  1.489.757.984.995  28,0296 

2020  Rp                  1.097.074.472.109  27,7237 

6 
Syariah Muamalat 

Indonesia 

2016  Rp                16.866.086.316.000  30,4563 

2017  Rp                19.342.509.882.000  30,5933 

2018  Rp                15.325.982.769.000  30,3606 

2019  Rp                13.805.817.473.000  30,2561 

2020  Rp                12.528.830.821.000  30,1591 

7 Victoria Syariah 

2016  Rp                     237.998.338.239  26,1955 

2017  Rp                     322.367.419.659  26,4990 

2018  Rp                     241.487.459.637  26,2101 

2019  Rp                     218.377.653.424  26,1095 

2020  Rp                     220.404.000.000  26,1187 

 

  



 
 

 

TABULASI DATA PEMBIAYAAN MUDHARABAH 

PEMBIAYAAN MUDHARABAH= Ln (TOTAL PEMBIAYAAN 

MUDHARABAH) 

NO Perusahaan Tahun Pembiayaan Mudharabah Ln 

1 BCA Syariah 

2016  Rp                     342.362.543.900  26,5591 

2017  Rp                     223.321.696.191  26,1319 

2018  Rp                     236.055.898.583  26,1873 

2019  Rp                     485.784.262.060  26,9090 

2020  Rp                     400.514.235.438  26,7160 

2 BNI Syariah 

2016  Rp                  1.181.607.000.000  27,7979 

2017  Rp                     870.114.000.000  27,4919 

2018  Rp                     933.549.000.000  27,5623 

2019  Rp                  1.560.733.000.000  28,0762 

2020  Rp                  1.497.512.000.000  28,0348 

3 BRI Syariah 

2016  Rp                  1.271.485.000.000  27,8712 

2017  Rp                     840.974.000.000  27,4578 

2018  Rp                     475.300.000.000  26,8872 

2019  Rp                     407.246.000.000  26,7327 

2020  Rp                     307.597.000.000  26,4521 

4 Mandiri Syariah 

2016  Rp                  3.085.615.100.924  28,7578 

2017  Rp                  3.398.751.000.000  28,8544 

2018  Rp                  3.273.030.000.000  28,8167 

2019  Rp                  1.706.416.000.000  28,1654 

2020  Rp                     793.677.000.000  27,3999 

5 Syariah Bukopin 

2016  Rp                     340.449.506.081  26,5535 

2017  Rp                     172.789.947.278  25,8753 

2018  Rp                     104.227.177.217  25,3698 

2019  Rp                       88.087.564.110  25,2016 

2020  Rp                       73.511.532.471  25,0207 

6 
Syariah Muamalat 

Indonesia 

2016  Rp                     794.219.700.000  27,4006 

2017  Rp                     703.554.231.000  27,2794 

2018  Rp                     431.872.013.000  26,7914 

2019  Rp                     748.496.676.000  27,3413 

2020  Rp                     613.557.316.000  27,1425 

7 Victoria Syariah 

2016  Rp                       20.006.864.451  23,7193 

2017  Rp                       63.485.789.218  24,8741 

2018  Rp                       56.080.460.940  24,7501 

2019  Rp                       21.029.657.338  23,7692 

2020  Rp                         6.817.000.000  22,6427 

 

  



 
 

 

TABULASI DATA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH 

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH= Ln (TOTAL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH) 

NO Perusahaan Tahun Pembiayaan Musyarakah Ln 

1 BCA Syariah 

2016  Rp                  1.287.826.779.386  27,8840 

2017  Rp                  1.807.939.416.505  28,2232 

2018  Rp                  2.390.999.023.965  28,5027 

2019  Rp                  2.904.207.487.359  28,6972 

2020  Rp                  3.178.295.699.605  28,7874 

2 BNI Syariah 

2016  Rp                  2.907.463.000.000  28,6983 

2017  Rp                  4.444.876.000.000  29,1228 

2018  Rp                  7.106.936.000.000  29,5921 

2019  Rp                  9.417.025.000.000  29,8735 

2020  Rp                  8.906.532.000.000  29,8178 

3 BRI Syariah 

2016  Rp                  5.185.890.000.000  29,2770 

2017  Rp                  5.447.998.000.000  29,3263 

2018  Rp                  7.406.955.000.000  29,6334 

2019  Rp                11.019.873.000.000  30,0307 

2020  Rp                14.171.405.000.000  30,2822 

4 Mandiri Syariah 

2016  Rp                13.001.057.659.644  30,1961 

2017  Rp                17.640.213.000.000  30,5012 

2018  Rp                21.449.077.000.000  30,6967 

2019  Rp                25.956.876.000.000  30,8875 

2020  Rp                27.818.239.000.000  30,9567 

5 Syariah Bukopin 

2016  Rp                  2.137.001.448.480  28,3904 

2017  Rp                  2.497.518.411.383  28,5463 

2018  Rp                  2.517.251.585.751  28,5542 

2019  Rp                  2.940.375.060.451  28,7096 

2020  Rp                  2.689.118.902.863  28,6202 

6 
Syariah Muamalat 

Indonesia 

2016  Rp                20.125.269.223.000  30,6330 

2017  Rp                19.160.884.745.000  30,5839 

2018  Rp                15.856.148.035.000  30,3946 

2019  Rp                14.008.299.777.000  30,2707 

2020  Rp                14.277.575.162.000  30,2897 

7 Victoria Syariah 

2016  Rp                     908.936.858.268  27,5355 

2017  Rp                     855.805.846.733  27,4753 

2018  Rp                     917.996.218.078  27,5455 

2019  Rp                     987.731.182.680  27,6187 

2020  Rp                     938.149.000.000  27,5672 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2016 2020

Observations 35

Mean      -2.53e-17

Median  -0.000653

Maximum  0.007878

Minimum -0.010128

Std. Dev.   0.003532

Skewness  -0.198636

Kurtosis   3.627515

Jarque-Bera  0.804416

Probability  0.668842


X1 X2 X3

X1  1.000000  0.701946  0.629876

X2  0.701946  1.000000  0.778506

X3  0.629876  0.778506  1.000000

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Profitabilitas 35 -.0114 .0121 .004257 .0048211 

Pembiayaan 
Murabahah 

35 218377653424 45852119000000 12750240842412.14 13195360940721.236 

Pembiayaan 

Mudharabah 

35 6817000000 3398751000000 786566576348.57 894962331899.942 

Pembiayaan 
Musyarakah 

35 855805846733 27818239000000 8407649872090.03 7829676252607.991 

Valid N (listwise) 35     

 

 

HASIL UJI ASUMSI KLASIK 

1. Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uji Multikolinieritas 

 

 

  



 
 

 

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 0.439410     Prob. F(3,31) 0.7264

Obs*R-squared 1.427616     Prob. Chi-Square(3) 0.6991

Scaled explained SS 1.247831     Prob. Chi-Square(3) 0.7416

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Sample: 1 35

Included observations: 35

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.009952 0.014341 -0.693939 0.4929

X1 -0.000442 0.000925 -0.478097 0.6359

X2 -9.20E-05 0.000627 -0.146635 0.8844

X3 0.000962 0.000994 0.967861 0.3406

R-squared 0.040789     Mean dependent var 0.002788

Adjusted R-squared -0.052038     S.D. dependent var 0.002115

S.E. of regression 0.002170     Akaike info criterion -9.321257

Sum squared resid 0.000146     Schwarz criterion -9.143503

Log likelihood 167.1220     Hannan-Quinn criter. -9.259897

F-statistic 0.439410     Durbin-Watson stat 1.954321

Prob(F-statistic) 0.726417

3. Uji Heteroskedastisitas 

 

 

  



 
 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic 4.758657     Prob. F(2,29) 0.0763

Obs*R-squared 8.648214     Prob. Chi-Square(2) 0.0732

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Sample: 1 35

Included observations: 35

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.004009 0.022518 -0.178032 0.8599

X1 -0.000168 0.001428 -0.117748 0.9071

X2 -0.000136 0.000974 -0.139908 0.8897

X3 0.000430 0.001605 0.268161 0.7905

RESID(-1) 0.565712 0.184235 3.070596 0.0746

RESID(-2) -0.183718 0.197914 -0.928273 0.3609

R-squared 0.247092     Mean dependent var -1.63E-17

Adjusted R-squared 0.117280     S.D. dependent var 0.003532

S.E. of regression 0.003319     Akaike info criterion -8.423595

Sum squared resid 0.000319     Schwarz criterion -8.156964

Log likelihood 153.4129     Hannan-Quinn criter. -8.331554

F-statistic 1.903463     Durbin-Watson stat 1.943160

Prob(F-statistic) 0.124401

4. Uji Autokorelasi 

 

 

   



 
 

 

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 35

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.001989 0.024452 0.081331 0.9357

X1 0.001692 0.001578 1.072159 0.2919

X2 0.002278 0.001070 2.129863 0.0412

X3 -0.003689 0.001694 -2.177571 0.0372

R-squared 0.463145     Mean dependent var 0.004257

Adjusted R-squared 0.411191     S.D. dependent var 0.004821

S.E. of regression 0.003699     Akaike info criterion -8.254069

Sum squared resid 0.000424     Schwarz criterion -8.076315

Log likelihood 148.4462     Hannan-Quinn criter. -8.192708

F-statistic 8.914564     Durbin-Watson stat 0.657922

Prob(F-statistic) 0.000208

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 35

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.128895 0.087504 -1.473019 0.1532

X1 0.004111 0.003290 1.249430 0.2231

X2 0.000553 0.001034 0.535040 0.5973

X3 -6.09E-05 0.002021 -0.030130 0.9762

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.743055     Mean dependent var 0.004257

Adjusted R-squared 0.650555     S.D. dependent var 0.004821

S.E. of regression 0.002850     Akaike info criterion -8.648077

Sum squared resid 0.000203     Schwarz criterion -8.203692

Log likelihood 161.3414     Hannan-Quinn criter. -8.494676

F-statistic 8.033001     Durbin-Watson stat 1.282534

Prob(F-statistic) 0.000017

HASIL MODEL REGRESI DATA PANEL 

1. Model Common 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Model Fixed 

 

 

  



 
 

 

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 35

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.001989 0.018837 0.105574 0.9166

X1 0.001692 0.001215 1.391735 0.1739

X2 0.002278 0.000824 2.764707 0.0095

X3 -0.003689 0.001305 -2.826635 0.0082

Effects Specification

S.D.  Rho  

Cross-section random 0.000000 0.0000

Idiosyncratic random 0.002850 1.0000

Weighted Statistics

R-squared 0.463145     Mean dependent var 0.004257

Adjusted R-squared 0.411191     S.D. dependent var 0.004821

S.E. of regression 0.003699     Sum squared resid 0.000424

F-statistic 8.914564     Durbin-Watson stat 0.657922

Prob(F-statistic) 0.000208

Unweighted Statistics

R-squared 0.463145     Mean dependent var 0.004257

Sum squared resid 0.000424     Durbin-Watson stat 0.657922

3. Model Random 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic  d.f. Prob. 

Cross-section F 4.539067 (6,25) 0.0030

Cross-section Chi-square 25.790292 6 0.0002

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 35

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.001989 0.024452 0.081331 0.9357

X1 0.001692 0.001578 1.072159 0.2919

X2 0.002278 0.001070 2.129863 0.0412

X3 -0.003689 0.001694 -2.177571 0.0372

R-squared 0.463145     Mean dependent var 0.004257

Adjusted R-squared 0.411191     S.D. dependent var 0.004821

S.E. of regression 0.003699     Akaike info criterion -8.254069

Sum squared resid 0.000424     Schwarz criterion -8.076315

Log likelihood 148.4462     Hannan-Quinn criter. -8.192708

F-statistic 8.914564     Durbin-Watson stat 0.657922

Prob(F-statistic) 0.000208

HASIL UJI PEMILIHAN MODEL DATA PANEL 

1. Uji Chow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 6.035787 3 0.1304

Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed  Random Var(Diff.) Prob. 

X1 0.004111 0.001692 0.000009 0.4288

X2 0.000553 0.002278 0.000000 0.0057

X3 -0.000061 -0.003689 0.000002 0.0187

2. Uji Hausman Test 
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