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Pertumbuhan bank syariah saat ini sangat pesat. Secara tidak
langsung menyebabkan terjadinya persaingan antar bank syariah di
Indonesia dalam upaya peningkatan laba bank syariah. Pertumbuhan
laba pada Bank Umum Syariah dapat dilihat dari besarnya dana yang
disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan dan besarnya
tingkat pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan atau produkproduk yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah. Pembiayaan yang
telah disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah yaitu mudharabah
dan musyarakah akan menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi
pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan
yang diterima oleh bank. Pendapatan yang meningkat akan
berpengaruh pada tingkat laba bersih bank syariah. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pendapatan
pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap laba bersih bank
secara parsial maupun simultan.
Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode pendekatan
kuantitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan
dokumentasi yakni Laporan Keuangan Bank Umum Syariah (BUS)
tahun 2011-2017. Metode analisis data yang digunakan adalah model
regresi linier berganda dengan program SPSS.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan
pembiayaan mudharabah secara parsial berpengaruh dan signifikan
terhadap laba bersih. Pendapatan pembiayaan musyarakah secara
parsial tidak berpengaruh namun tidak signifikan terhadap laba bersih.
Pendapatan pembiayaan mudharabah dan pendapatan pembiayaan
musyarakah secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap laba
bersih.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Di Indonesia saat ini perkembangan perekonomian
mengalami peningkatan yang sangat pesat, salah satunya
perekonomian di dunia perbankan baik itu bank
konvensional maupun bank syariah. Bank adalah badan
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank
konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan
usahanya secara konvensional yaitu menggunakan sistem
bunga.1 Dalam pandangan Islam, sistem bunga yang
digunakan oleh perbankan konvensional ini sangat
merugikan salah satu pihak. Sedangkan bank syariah
adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan sistem bagi
hasil atau yang sering disebut dengan profit and loss
sharing di mana kerugian akan ditanggung oleh pihak
bank dan nasabah.2
Pertumbuhan jaringan kantor bank syariah di
Indonesia dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.
Pertumbuhan bank syariah yang sangat pesat ini secara
tidak langsung menyebabkan terjadinya persaingan antar
bank syariah di Indonesia dalam upaya peningkatan laba
1

Wiroso, Produk Perbankan Syariah (Jakarta: LPFE Usakti, 2011),

2

Ibid., 46.

45.
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bank syariah. Pertumbuhan laba pada Bank Umum
Syariah dapat dilihat dari besarnya dana yang disalurkan
kepada masyarakat melalui pembiayaan dan besarnya
tingkat pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan
atau produk-produk yang disalurkan oleh Bank Umum
Syariah.
Semakin
meningkatnya
perekonomian
juga
mendorong pelaku usaha kecil untuk semakin kreatif
dalam mengembangkan usahanya. Namun dalam
peningkatan usaha tersebut terkadang mereka mengalami
kesulitan pendanaan. Sehingga pelaku bisnis meminta
bantuan kepada pihak perbankan syariah untuk
mengembangkan usahanya. Bank syariah dapat menjadi
mitra dengan nasabah melalui pembiayaan, sehingga
hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai
kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.3
Perbankan syariah menawarkan beberapa jenis
pembiayaan seperti pembiayaan mudharabah dan
pembiayaan musyarakah. Sehingga masyarakat yang
membutuhkan dana dapat memilih akad yang sesuai
dengan kebutuhan.
Pembiayaan
mudharabah
dan
musyarakah
merupakan jenis pembiayaan yang berprinsipkan bagi
hasil. Sementara sumber pendapatan bank syariah berasal
dari bagi hasil atas pembiayaan mudharabah dan
musyarakah.4 Pendapatan yang telah diterima oleh bank
3

Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Rajawali
Pers, 2015), 8.
4
Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta:
Pustaka Alvabet, 2006), 56.
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dari bagi hasil dengan nasabah akan mempengaruhi
besarnya laba bersih bank. Pembiayaan mudharabah dan
musyarakah juga memiliki kemungkinan tidak
menghasilkan keuntungan, hal ini dikarenakan setiap
dana yang disalurkan oleh bank yang berupa pembiayaan
bagi hasil tidak selalu mengalami keberhasilan dan
mendatangkan keuntungan. Kerugian yang dialami oleh
bank akan berpengaruh terhadap perubahan aset dan laba
bersih Bank Umum Syariah.
Pembiayaan
mudharabah
adalah
transaksi
penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola
dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang
sesuai syariah, dengan membagi hasil usaha antara kedua
belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati
sebelumnya.5 Berdasarkan prinsip tersebut, bank akan
berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung atau
dengan pengusaha yang meminjam dana. Bank akan
bertindak sebagai pengelola, dengan penabung,
sedangkan penabung bertindak sebagai penyandang dana.
Antara keduanya diadakan perjanjian yang menyatakan
pembagian keuntungan masing-masing.6 Sedangkan
pembiayaan musyarakah adalah suatu perkongsian antara
dua pihak atau lebih dalam suatu proyek, di mana
masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan
bertanggung jawab akan kerugian yang terjadi sesuai
dengan pernyataannya masing-masing.7
5

Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, 41.
Jeni Susyanti, Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah (Malang:
Empat Dua, 2016), 53.
7
Ibid., 18.
6
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Pembiayaan yang mengalami kerugian akan
mengakibatkan pendapatan bank mengalami penurunan.
Sedangkan apabila pembiayaan yang disalurkan kepada
nasabah menghasilkan keuntungan yang tinggi, maka
pendapatan akan mengalami peningkatan. Semakin tinggi
pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula
pendapatan yang diterima oleh bank. Pendapatan yang
meningkat akan berpengaruh pada tingkat laba bank.
Laba suatu bank akan semakin membaik jika bank
memperoleh pendapatan yang tinggi dari pembiayaanpembiayaan yang disalurkan kepada nasabah.
Laba adalah perbedaan antara pendapatan yang
direalisasi yang timbul dari transaksi pada waktu tertentu
dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada waktu
tersebut. Laba sebelum pajak penghasilan dikurangkan
dengan pajak penghasilan akan diperoleh laba atau rugi
bersih. Laba bersih ini digunakan oleh pengguna laporan
keuangan sebagai sebuah ukuran ringkasan kinerja
perusahaan secara keseluruhan selama periode berjalan
dan setelah memperhitungkan besarnya pajak
penghasilan.8 Laba bersih adalah selisih lebih semua
pendapatan dan keuntungan terhadap semua beban dan
kerugian.9

8

Hery, Analisis Kinerja Manajemen (Jakarta: PT Grasindo, 2014),

43.
9

Soemarso, Akuntansi Suatu Pengantar (Jakarta: Salemba Empat,
2009), 234.
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Berikut ini adalah pertumbuhan pedapatan
mudharabah, pendapatan musyarakah dan laba bersih,
yang terjadi pada Bank Umum Syariah:
Grafik 1.1 Pertumbuhan Laba Bersih pada BUS Tahun
2014-2017 (dalam Milliar Rp)
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Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat dari tahun
2014 sampai 2015 laba bersih mengalami penurunan
sebesar Rp 702 Miliar menjadi Rp 635 Miliar. Sedangkan
pada tahun 2015 sampai 2017 laba bersih terus
mengalami peningkatan.
Grafik 1.2 Pertumbuhan Pendapatan Mudharabah pada
BUS Tahun 2014-2017 (dalam Milliar Rp)
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Berdasarkan grafik 1.2 dapat dilihat bahwa pada
tahun 2014-2017 pendapatan mudharabah terus
mengalami penurunan. Dari tahun 2014-2015 mengalami
penurunan sebesar Rp 1.158 Miliar menjadi Rp 1.120
Miliar. Tahun berikutnya terjadi penurunan sebesar Rp
1.008 Miliar. Tahun 2017 mengalami penurunan hingga
sebesar Rp 892 Miliar.
Grafik 1.3 Pertumbuhan Pendapatan Musyarakah pada
BUS Tahun 2014-2017 (dalam Milliar Rp)
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Bersadarkan grafik 1.3 menunjukkan bahwa
pendapatan musyarakah dari tahun 2014-2017 terus
mengalami peningkatan. Yaitu di tahun 2014-2015
meningkat sebesar Rp 4.046 Miliar menjadi Rp 4.641
Miliar. Pada tahun berikutnya 2016-2017 juga
mengalami peningkatan sebesar Rp 4.649 Miliar menjadi
Rp 5.207 Miliar.
Besarnya pendapatan mudharabah dan musyarakah
akan mempengaruhi laba bersih yang diperoleh Bank
Umum Syariah. Semakin baik pengelolaan pembiayaan
mudharabah dan musyarakah maka akan semakin besar
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pula pendapatan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah
dan musyarakah yang akan diperoleh Bank Umum
Syariah. Hal ini terjadi karena nisbah bagi hasil yang
didapat dari pemberian mudharabah dan musyarakah
dapat mempengaruhi pendapatan bagi hasil yang
diperoleh pihak bank. Sedangkan pendapatan bagi hasil
dapat mempengaruhi tingkat laba bersih yang diperoleh
Bank Umum Syariah.
Dari penjabaran di atas penulis tertarik untuk
meneliti seberapa besar hubungan pendapatan
pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan laba
bersih pada Bank Umum Syariah. Oleh karena itu penulis
melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh
Pendapatan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah
Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah (BUS)
Tahun 2011-2017”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan
di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagi berikut :
1. Apakah pendapatan pembiayaan mudharabah
berpengaruh terhadap laba bersih pada Bank Umum
Syariah (BUS)?
2. Apakah
pendapatan
pembiayaan
musyarakah
berpengaruh terhadap laba bersih pada Bank Umum
Syariah (BUS)?
3. Apakah pendapatan pembiayaan mudharabah dan
musyarakah berpengaruh secara simultan terhadap
laba bersih pada Bank Umum Syariah (BUS)?
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C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan pembiayaan
mudharabah terhadap laba bersih pada Bank Umum
Syariah (BUS).
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan pembiayaan
musyarakah terhadap laba bersih pada Bank Umum
Syariah (BUS).
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan pembiayaan
mudharabah dan musyarakah secara simultan
terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah
(BUS).
D. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat atau kegunaan bagi pihak-pihak terkait, antara
lain:
1. Teoritis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana
untuk memperluas wawasan atau pengetahuan
mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah dan
musyarakah terhadap laba bersih Bank Umum Syariah
dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti
selanjutnya.
2. Praktisi
a. Bagi Bank Umum Syariah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna
sebagai bahan masukan atau saran dalam
menerapkan kebijakan pengelolaan bagi hasil
pembiayaan mudharabah dan musyarakah,
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sehingga dapat tercapainya peningkatan laba bersih
yang diperoleh Bank Umum Syariah.
b. Bagi Masyarakat atau Nasabah
Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi
mengenai
sistem
pemberian
pembiayaan
mudharabah dan pembiayaan musyarakah yang
berlandaskan prinsip bagi hasil .
c. Bagi Investor
Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan
mengenai perbankan syariah terutama konsep
mudharabah dan musyarakah. Serta mengetahui
seberapa besar pengaruh dari pendapatan
pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap
laba bersih Bank Umum Syariah. Penelitian juga
dapat
digunakan
sebagai
sarana
untuk
mengaplikasikan ilmu yang selama ini telah didapat
di bangku kuliah secara teoritis dikaitkan dengan
kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan.
E. Sistematika Penulisan
BAB 1 Pendahuluan
Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang
masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,
dan kegunaan penelitian.
BAB II Kajian Pustaka
Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori,
penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang
sedang diteliti oleh peneliti, kerangka berfikir dan
hipotesis.
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BAB III Metode Penelitian
Dalam bab ini menjelaskan tentang operasional
variabel, sumber data, sampel, teknik pengumpulan data,
dan teknik analisis data data.
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil pengujian
deskripsi yang telah dilakukan, hasil penelitian hipotesis
penelitian, dan segala hasil penelitian yang terkait.
BAB V Kesimpulan dan Saran
Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan
atau inti dari penelitian yanng dilakukan dan saran untuk
memperbaiki penelitian selanjutnya.

BAB II
TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA
BERFIKIR, DAN HIPOTESIS
A. Landasan Teori
1. Laba Bersih
a. Pengertian Laba Bersih
Laba adalah perbedaan antara pendapatan
yang direalisasi yang timbul dari transaksi pada
waktu tertentu dengan biaya-biaya yang
dikeluarkan pada waktu tersebut. Laba
merupakan jumlah residual yang tertinggal
setelah semua beban (termasuk penyesuaian
pemeliharaan modal jika ada) dikurangi pada
penghasilan. Jika beban melebihi penghasilan,
jumlah residualnya merupakan kerugian bersih
sehingga laba merupakan perbedaan antara
pendapatan dalam suatu periode dan biaya yang
dikeluarkan untuk mendatangkan laba.1
Dalam laporan laba rugi, terdapat
beberapa tahap dalam mencapai laba bersih di
antaranya:
1) Laba Kotor
Selisih antara penjualan bersih dengan
harga pokok penjualan disebut laba bruto
(gross profit) atau margin kotor (gross
margin). Karena jumlah ini masih harus

1

Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah (Bandung :
Pustaka Setia, 2013), 347.
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dikurangi dengan beban-beban usaha maka
disebut dengan bruto.
2) Laba Operasi
Laba operasi digunakan untuk mengukur
kinerja operasi bisnis fundamental yang
dilakukan oleh sebuah perusahaan dan
didapat dari selisih antara laba kotor dan
beban operasi.
3) Laba Bersih
Menurut Sundjaja dan Barlian menyatakan
bahwa laba bersih (net income) adalah laba
akhir sesudah semua biaya, baik biaya
operasi maupun biaya hutang dan pajak
dibayar. Jumlah ini merupakan kenaikan
bersih terhadap modal.2
Sumber Pendapatan bank syariah terdiri
dari:
a. Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan
musyarakah
b. Keuntungan atas kontrak jual-beli
c. Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa
iqtina
d. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa
lainnya3
Tingkat keuntungan (laba) bersih (Net
Income) yang dihasilkan Lembaga Keuangan
Syariah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:
2

Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian, Manajemen Keuangan 1
(Jakarta: Literata Lintas Media, 2003), 80.
3
Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, 56-57.
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a. Faktor yang dapat dikendalikan/Controlable
factors adalah faktor-faktor yang dapat
dipengaruhi
oleh
manajemen
seperti
segmentasi bisnis (orientasinya kepada
wholesaler
dan
retail), pengendalian
pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan
atas transaksi jual beli, pendapatan fee atas
layanan yang diberikan), dan pengendalian
biaya-biaya.
b. Faktor
yang
dapat
dikendalikan/
Uncontrolable factors dengan istilah lain
faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi Lembaga Keuangan
Syariah seperti kondisi ekonomi secara
umum dan situasi persaingan di lingkungan
wilayah operasinya. Lembaga Keuangan
Syariah tidak dapat mengendalikan faktor
eksternal, tetapi mereka dapat membangun
fleksibilitas dalam rencana operasi mereka
untuk menghadapi perubahan faktor tersebut.
2. Pembiayaan Mudharabah
a. Pengertian Mudharabah
Istilah “mudharabah” merupakan istilah
yang paling banyak digunakan oleh bank-bank
Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai “qiradh”
atau “muqaradah”. Mudharabah adalah
perjanjian, di mana pihak pertama menyediakan
dana, dan pihak kedua bertanggung jawab atas
pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai
dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang telah
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disepakati bersama secara awal, maka kalau rugi
penyedia dana akan kehilangan sebagian
imbalan dari kerja keras dan managerial skill
selama proyek berlangsung. 4
Mudharabah disebut juga Qiradh yang
berarti “memutuskan”. Yang mana si pemilik
uang telah memutuskan untuk menyerahkan
uangnya untuk diperdagangkannya berupa
barang-barang dan memutuskan sekali sebagian
dari keuntungannya bagi pihak kedua orang
yang berakad Qiradh ini.
Mudharabah dikenal sebagai suatu akad
atau perjanjian atas sekian uang untuk
dipertindakkan oleh amil (pengusaha) dalam
perdagangan,
kemudian
keuntungannya
dibagikan di antara keduanya menurut syaratsyarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik
dengan sama rata, maupun dengan kelebihan
yang satu atas yang lain.
Tujuan mudharabah adalah supaya ada
kerjasama kemitraan antara pemilik harta
(modal) yang tidak ada pengalaman dalam
perniagaan/perusahaan atau tidak ada peluang
untuk berusaha sendiri dalam lapangan
perniagaan, perindustrian dan sebagainya
dengan orang berpengalaman di bidang tersebut
tapi tidak punya modal.
4

Wiroso, Produk Perbankan Syariah (Jakarta: LPFE Usakti,
2009), 139.
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Pembiayaan
mudharabah
dapat
dipergunakan oleh bank untuk hal-hal yang
sangat beragam di antaranya:
1) Investasi dalam suatu proyek yang
sepenuhnya dimiliki oleh semua badan
usaha tertentu.
2) Membiayai nasabah yang telah diketahui
kredibilitas dan bonafiditasnya serta
diharapkan usaha yang dikelolanya cukup
fleksible dan profitable.5
b. Jenis-Jenis Mudharabah
Secara umum, mudharabah terbagi
menjadi dua jenis:
1) Mudharabah Muthlaqah
Mudharabah muthlaqah adalah bentuk
kerja sama antara shahibul maal dan
mudharib yang cakupannya sangat luas dan
tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha,
waktu, dan daerah bisnis. Dalam
pembahasan fiqih ulama salafus saleh
seringkali dicontohkan dengan ungkapan
if’al ma syi’ta (lakukanlah sesukamu) dari
shahibul maal ke mudharib yang memberi
kekuasaan sangat besar.
2) Mudharabah Muqayyadah
Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan
dari mudharabah muthlaqah. Mudharib
dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu,
5

Susyanti, Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah, 54.
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atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini
seringkali mencerminkan kecenderungan
umum si shahibul maal dalam memasuki
jenis dunia usaha.6
c. Keuntungan Mudharabah
Adalah jumlah yang didapat sebagai
kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut
ini harus dipenuhi:
1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan
tidak boleh disyaratkan hanya
untuk satu pihak.
2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap
pihak harus diketahui dan harus dalam
bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan
sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus
berdasarkan kesepakatan.
3) Penyedia dana menanggung semua kerugian
akibat dari mudharabah, dan pengelola
tidak boleh menanggung kerugian apapun
kecuali
diakibatkan
dari
kesalahan
disengaja, kelalaian, atau melanggar
kesepakatan.7

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke
Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 97.
7
Ela Chalifah, Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan
Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Roa) Bank Syariah Mandiri
Periode 2006-2014 (Jurnal, Stain Kudus, 2015), 34.
6
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Di bawah ini dapat dilihat skema
pembiayaan mudharabah.
Gambar 2.1 Skema Mudharabah

Sumber:http://yudhipembelajar.files.wordpress.
com/2012/09/skema mudharabah.jpg
Berikut ini penjelasan dari ilustrasi
gambar tersebut.
1) Dalam penghimpunan dana dengan prinsip
mudharabah mutlaqah (investasi tidak
terikat) kedudukan bank sebagai mudharib
(pihak yang mengelola dana) sedangkan
sebagai pemilik dana atau shahibul maal
adalah deposan/penabung.8 Perhitungan

8

Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha
Bank, 36-37.
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distribusi hasil usaha dilakukan oleh bank
syariah sebagai mudharib (pengelola dana).
2) Dalam penyaluran dana dengan prinsip
mudharabah mutlaqah, kedudukan bank
sebagai shahibul maal (pemilik dana)
sedangkan
sebagai
pengelola
dana/
mudharib adalah debitur. Perhitungan
distribusi hasil usaha dilakukan oleh debitur
sebagai pengelola dana.
3) Dalam penerimaan dana dengan prinsip
mudharabah
muqayyadah
(investasi
terikat), kedudukan bank hanya sebagai
agen saja karena sebagai pemilik dana
(shahibul maal) adalah mudharib atau
pengelola dana. Pembagian hasil usaha
dilakukan antara pemilik dana dan
mudharib, bank syariah hanya menerima
imbalan berupa fee saja. Perhitungan
distribusi hasil usaha dilakukan oleh
mudharib.9
d. Penghitungan Bagi Hasil Mudharabah
1) Penghitungan bagi hasil dapat dihitung dari
pendapatan kotor (revenue sharing) atau
dari pendapatan bersih (profit sharing)
sesuai dengan kesepakatan bersama.
2) Pembagian bagi hasil bisa dihitung setiap
bulan, per tiga bulan (kuartal) atau
tergantung pada kesepakatan bersama.
9

Ibid., 38.
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3) Besarnya nisbah bagi hasil bergantung pada
kesepakatan bersama
4) Apabila terjadi kegagalan usaha yang
disebabkan oleh nasabah sebagai pengelola
modal maka kerugian tersebut menjadi
tanggung jawab nasabah. Modal menjadi
piutang bank.10
3. Pembiayaan Musyarakah
a. Pengertian Musyarakah
Dalam Glossari Himpunan Fatwa Dewan
Syariah
Nasional
dijelaskan
pengertian
musyarakah, yaitu akad antara dua pihak atau
lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana
masing-masing pihak memberikan kontribusi
dana (modal) dengan ketentuan bahwa
keuntungan risiko (kerugian) akan ditanggung
bersama sesuai dengan kesepakatan.
Dalam Kamus Istilah Keuangan dan
Perbankan Syariah, Bank Indonesia menjelaskan
pengertian musyarakah yaitu saling bekerja
sama,
berkongsi,
berserikat,
bermitra
(cooperation, partnership) adalah pembiyaan
berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak
atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana
masing-masing pihak memberikan kontribusi
dana dengan ketentuan bahwa keuntungan
dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati,
10

Gita Danupranata, Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah
(Jakarta: Salemba Empat, 2013), 77.
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sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak
sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam
usaha.
Dalam aplikasi perbankan syariah
pembiayaan musyarakah digunakan untuk
modal kerja atau investasi, di mana dana dari
bank merupakan partisipasi modal bank dalam
usaha yang dikelola oleh nasabah, dan bank
berhak ikut serta dalam mengelola usaha.11
b. Jenis-Jenis Musyarakah
Musyarakah ada dua jenis yaitu
musyarakah pemilikan dan musyarakah akad
(kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta
karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya
yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh
dua orang atau lebih.12 Dalam musyarakah ini,
kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam
sebuah aset nyata dan berbagi pula dari
keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.
Musyarakah akad tercipta dengan cara
kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju
bahwa tiap orang dari mereka memberikan
modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi
keuntungan dan kerugian.
Musyarakah akad terbagi menjadi :
1) Syirkah al-‘Inan

11
12

Wiroso, Produk Perbankan Syariah, 295.
Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, 91.
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Adalah kontrak antara dua orang atau lebih.
Setiap pihak memberikan suatu porsi dari
keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam
bekerja. Kedua pihak berbagi dalam
keuntungan dan kerugian sebagaimana yang
disepakati di antara mereka. Akan tetapi,
porsi masing-masing pihak, baik dalam
dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak
harus sama dan identik sesuai dengan
kesepakatan mereka.
2) Syirkah Mufawadhah
Adalah kontrak kerja sama antara dua orang
atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu
porsi
dari
keseluruhan
dana
dan
berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak
membagi keuntungan dan kerugian secara
sama. Dengan demikian syarat utama dari
jenis musyarakah ini adalah kesamaan dana
yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan
beban utang dibagi oleh masing-masing
pihak.13
3) Syirkah A’maal
Adalah kontrak kerja sama antara dua orang
seprofesi untuk menerima pekerjaan secara
bersama dan berbagi keuntungan dari
pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua
orang arsitek untuk menggarap sebuah
proyek, atau kerja sama dua orang penjahit
13

Ibid., 91-92.
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untuk menerima order pembuatan seragam
sebuah kantor.
4) Syirkah Wujuh
Adalah kontrak antara dua orang atau lebih
yang memiliki reputasi dan prestise baik
serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli
barang secara kredit dari suatu perusahaan
dan menjual barang tersebut secara tunai.
Mereka berbagi keuntungan dan kerugian
berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang
disediakan oleh tiap mitra.
c. Manfaat Musyarakah
Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan
secara musyarakah ini, di antaranya sebagai
berikut.
1) Bank akan menikmati peningkatan dalam
jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha
nasabah meningkat.
2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam
jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan
secara tetap, tetapi disesuaikan dengan
pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank
tidak akan pernah mengalami negative
spread.14
3) Pengembalian
pokok
pembiayaan
disesuaikan dengan cash flow/arus kas
usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan
nasabah.
14

Ibid., 93-94.
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4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati
(prudent) mencari usaha yang benar-benar
halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini
karena keuntungan yang riil dan benarbenar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/
musyarakah ini berbeda dengan prinsip
bunga tetap di mana bank akan menagih
penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah
bunga tetap berapa pun keuntungan yang
dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun
merugi dan terjadi krisis ekonomi.15
d. Syarat Pokok Musyarakah
Beberapa syarat pokok musyarakah
menurut Usmani antara lain:
1) Pembagian proporsi keuntungan. Dalam
pembagian proporsi keuntungan harus
dipenuhi hal-hal berikut.
a) Proporsi keuntungan yang dibagikan
kepada para mitra usaha harus
disepakati di awal kontrak/akad. Jika
proporsi belum ditetapkan, akad tidak
sah menurut syariah. 16
b) Rasio/nisbah
keuntungan
untuk
masing-masing mitra usaha harus
ditetapkan sesuai dengan keuntungan
nyata yang diperoleh dari usaha, dan
15

Ibid., 94.
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali
Pers, 2011), 53.
16
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tidak ditetapkan berdasarkan modal
yang disertakan.
2) Penentuan proporsi keuntungan
a) Imam Malik dan Imam Syafi’i
berpendapat
bahwa
proporsi
keuntungan dibagi di antara mereka
menurut kesepakatan yang ditentukan
sebelumnya dalam akad sesuai dengan
proporsi modal yang disertakan.
b) Imam Ahmad berpendapat bahwa
proporsi keuntungan dapat pula berbeda
dari proporsi modal yang mereka
sertakan.
c) Imam Abu Hanifah, yang dapat
dikatakan sebagai pendapat tengahtengah, berpendapat bahwa proporsi
keuntungan dapat berbeda dari proporsi
modal pada kondisi normal. Namun
demikian, mitra yang memutuskan
menjadi sleeping partner, proporsi
keuntungannya tidak boleh melebihi
proporsi modalnya.17
3) Pembagian kerugian. Para ahli hukum Islam
sepakat bahwa setiap mitra menanggung
kerugian sesuai dengan porsi investasinya.
Oleh karena itu, jika seorang mitra
menyertakan 40% modal maka dia harus
menanggung 40% kerugian, tidak lebih,
17

Ibid., 54.
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tidak kurang. Apabila tidak demikian, akad
musyarakah tidak sah.
4) Sifat modal. Sebagian besar ahli hukum
Islam berpendapat bahwa modal yang
diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam
bentuk modal likuid. Hal ini berarti bahwa
akad musyarakah hanya dapat dengan uang
dan tidak dapat dengan komoditas.
5) Manajemen musyarakah. Prinsip normal
dari musyarakah bahwa setiap mitra
mempunyai hak untuk ikut serta dalam
manajemen dan bekerja untuk usaha
patungan ini. Namun demikian, para mitra
dapat pula sepakat bahwa manajemen
perusahaan akan dilakukan oleh salah satu
dari mereka, dan mitra lain tidak akan
menjadi
bagian
manajemen
dari
musyarakah.
6) Penghentian musyarakah
a) Setiap mitra memiliki hak untuk
mengakhiri musyarakah kapan saja
setelah menyampaikan pemberitahuan
kepada mitra lain mengenai hal ini.18
b) Jika salah seorang mitra meninggal
pada saat musyarakah masih berjalan,
kontrak dengan almarhum tetap
berakhir/dihentikan. Ahli warisnya
memilikipilihan untuk menarik bagian
18

Ibid., 57.
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modalnya atau meneruskan kontrak
musyarakah.
c) Jika salah seorang mitra menjadi hilang
ingatan atau menjadi tidak mampu
melakukan transaksi komersial, maka
kontrak musyarakah berakhir.
7) Penghentian musyarakah tanpa menutup
usaha. Jika salah seorang mitra ingin
mengakhiri musyarakah sedangkan mitra
lain ingin tetap meneruskan usaha, maka hal
ini dapat dilakukan dengan kesepakatan
bersama.
Mitra
yang
ingin
tetap
menjalankan
usaha
dapat
membeli
saham/bagian dari mitra yang ingin berhenti
karena berhentinya seorang mitra dari
musyarakah tidak berarti bahwa mitra lain
juga berhenti.19
e. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan
Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil
terhadap produk-produk pembiayaan yang
berbasis Natural Uncertainty Contracts (NUC),
yaitu akad bisnis yang tidak memberikan
kepastian pendapatan (return), baik dari segi
jumlah maupun waktu, seperti mudharabah dan
musyarakah. Penetapan nisbah bagi hasil
pembiayaan
ditentukan
dengan
mempertimbangkan sebagai berikut.

19

Ibid., 58.
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1) Referensi tingkat (marjin) keuntungan
Referensi tingkat (marjin) keuntungan yang
ditetapkan oleh rapat ALCO.
2) Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek
yang dibiayai
Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek
yang
dibiayai
dihitung
dengan
mempertimbangkan sebagai berikut.
a) Perkiraan penjualan
(1) Volume penjualan setiap transaksi
atau volume penjualan setiap bulan
(2) Sales Turn-Over atau frekuensi
penjualan setiap bulan
(3) Fluktuasi harga penjualan
(4) Rentang harga penjualan yang
dapat dinegosiasikan20
(5) Marjin keuntungan setiap transaksi
b) Lama Cash Conversion Cycle
(1) Lama proses barang
(2) Lama persediaan
(3) Lama piutang
c) Perkiraan biaya-biaya langsung
Adalah biaya yang langsung berkaitan
dengan kegiatan penjualan seperti biaya
pengangkutan, biaya pengemasan, dan
biaya-biaya
lain
yang
lazim

20

Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan
Keuangan (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 286.
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dikategorikan dalam cost of goods sold
(COGS).
d) Perkiraan biaya-biaya tidak langsung
Adalah biaya yang tidak langsung
berkaitan dengan kegiatan penjualan,
seperti biaya sewa kantor, biaya gaji
karyawan, dan biaya-biaya lain yang
lazim dikategorikan dalam overhead
cost (OHC).
e) Delayed factor
Adalah
tambahan
waktu
yang
ditambahkan pada cash to cash cycle
untuk
mengantisipasi
timbulnya
keterlambatan
pembayaran
dari
nasabah kepada bank.
Terdapat tiga metode dalam menentukan
nisbah bagi hasil pembiayaan, yaitu:
1) Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan
Dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan
untuk
bank
ditentukan
berdasarkan
perkiraan keuntungan yang diperoleh
nasabah dibagi dengan referensi tingkat
keuntungan yang telah ditetapkan dalam
rapat ALCO. 21
2) Penentuan nisbah bagi hasil pendapatan
Dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan
untuk bank ditentukan berdasarkan pada
perkiraan pendapatan yang diperoleh
21

Ibid., 286-289.
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nasabah dibagi dengan referensi tingkat
keuntungan yang telah ditetapkan dalam
rapat ALCO.
3) Penentuan nisbah bagi hasil penjualan
Dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan
untuk bank ditentukan berdasarkan pada
perkiraan penerimaan penjualan yang
diperoleh nasabah dibagi dengan pokok
pembiayaan
dan
referensi
tingkat
keuntungan yang telah ditetapkan dalam
rapat ALCO.
B. Penelitian Terdahulu
Dalam melakukan penelitian maka peneliti akan
menyertakan kajian terdahulu atau penelitian yang
telah dilakukan untuk melihat adanya perbedaan
maupun persamaan dengan penelitian ini. Ada
beberapa penelitian terdahulu di antaranya yaitu:
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
Penulis & Metopen
Hasil
No
Judul
Perbedaan
Penelitian
Penelitian
1.
M. Afif
Metode
Hasil analisis ➢ Pengguna
Darwis
Regresi
menunjukkan
an dua
“Pengaruh Linier
bahwa
variabel x
Pembiayaa Berganda pembiayaan
yaitu
n
mudharabah
pembiaya
Mudharab
berpengaruh
an
ah dan
positif dan
mudharab
Musyarak
signifikan
ah dan

30
ah
Terhadap
Laba
Bersih
Melalui
Pendapata
n Bagi
Hasil
pada Bank
Syariah
Tercatat di
Bursa
Efek
Indonesia”

terhadap
musyarak
pendapatan
ah
bagi hasil,
➢ Terdapat
pembiayaan
dua
musyarakah
variabel Y
terhadap
➢ Pengguna
pendapatan
an salah
bagi hasil
satu
yang
variabel Y
menunjukkan
yaitu
bahwa
pendapata
pembiayaan
n bagi
musyarakah
hasil
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
pendapatan
bagi hasil,
pembiayaan
mudharabah
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap laba
bersih,pembi
ayaan
musyarakah
berpengaruh
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positif dan
signifikan
terhadap laba
bersih.pendap
atan bagi
hasil tidak
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap laba
bersih
pengaruh
pembiayaan
mudharabah
melalui
pendapatan
bagi hasil
tidak
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap laba
bersih.
pengaruh
pembiayaan
musyarakah
melalui
pendapatan
bagi hasil
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2.

Desi
Megawati
Suryandari
“Pengaruh
Pendapata
n Bagi
Hasil
Pembiayaa
n
Mudharab
ah dan
Musyarak
ah
Terhadap
Laba
Bersih
pada PT
Bank
Syariah
Bukopin”

Metode
Regresi
Linier
Berganda

tidak
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap laba
bersih.
Hasil dari
➢ Lokasi
penelitian
Penelitian
tersebut
➢ Tahun
adalah
Penelitian
variabel
pendapatan
bagi hasil
pembiayaan
mudharabah
berpengaruh
negatif dan
signifikan
terhadap laba
bersih Bank
Syariah
Bukopin,
variabel
pendapatan
bagi hasil
pembiayaan
musyarakah
berpengaruh
positif dan
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signifikan
terhadap laba
bersih Bank
Syariah
Bukopin.
Adapun pada
hasil uji
bersamasama atau uji
F kedua
variabel
bebas, yaitu
pendapatan
bagi hasil
pembiayaan
mudharabah
dan
musyarakah
secara
bersamasama
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap laba
bersih Bank
Syariah
Bukopin.
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3.

M. Ziqri
“Analisis
Pengaruh
Pendapata
n
Murabaha
h,
Mudharab
ah, dan
Musyarak
ah
Terhadap
Profitabilit
as Bank”

Metode
Regresi
Linier
Berganda

4.

Silfia
Permata
Sari
“Pengaruh
Pembiayaa
n
Murabaha
h,
Mudharab
ah, Ijarah,

Metode
Regresi
Linier
Berganda

Hasil
➢ Pengguna
penelitian
an satu
menunjukkan
variabel x
bahwa
yaitu
Mudharabah
pendapatmempengaru
an
hi
murabahProfitabilitas
ah
(ROE) secara ➢ Pengguna
signifikan.
an
Murabahah
variabel Y
dan
yaitu
Musyarakah
profitabili
tidak
tas bank
mempengaru
hi
Profitabilitas
(ROE) secara
signifikan.
Pembiayaan ➢ Pengguna
Murabahah,
an 4
Mudharabah,
variabel x
dan Ijarah
yaitu
Berpengaruh
pembiaya
Secara
an
Signifikan
murabaha
Terhadap
h,
Tingkat Laba
mudharab
Bersih.
ah, ijarah,
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dan Qardh
terhadap
Tingkat
Laba
Bersih
pada Bank
Umum
Syariah di
Indonesia
Periode
Tahun
20142017”

5.

Ima
Fatmawati
, dkk
“Pengaruh
Pembiayaa
n
Murabaha
h,
Mudharab
ah,
Musyarak
ah, dan

Metode
Regresi
Linier
Berganda

Qardh Tidak
dan
Berpengaruh
qardh.
Secara
Signifikan
Terhadap
Laba Bersih.
Sedangkan
Secara
Simultan,
Keseluruhan
Variabel
Independen
Berpengaruh
Secara
Signifikan
Terhadap
Laba Bersih.
Pembiayaan ➢ Pengguna
Murabahah
an 4
Berpengaruh
variabel X
Signifikan
yaitu
Negatif
pembiaya
Terhadap
an
Laba Bersih
murabaha
dan
h,
Pembiayaan
mudharab
Mudharabah
ah,
Berpengaruh
musyarak
Signifikan
ah, dan
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Ijarah
Terhadap
Laba
Bersih
Bank
Umum
Syariah
Periode
20102014”

6.

Dini
Rizqiyanti
“Analisis
Pengaruh
Pembiayaa
n
Murabaha
h,
Mudharab
ah,
Musyarak
ah, dan
Ijarah
Terhadap
Tingkat
Laba

Metode
Regresi
Linier
Berganda

Positif
ijarah
Terhadap
Laba Bersih,
Sedangkan
Pembiayaan
Musyarakah
dan Ijarah
Tidak
Berpengaruh
Signifikan
Positif
Terhadap
Laba Bersih
Pembiayaan ➢ Pengguna
Murabahah,
an 4
Mudharabah,
variabel X
Musyarakah,
yaitu
dan Ijarah
pembiaya
Berpengaruh
anmuraba
Signifikan
hah,
Terhadap
mudharab
Tingkat
ah,
Laba Bersih
musyarak
pada Bank
ah, dan
Muamalat &
ijarah
Bank Syariah
Mandiri
Periode
2011-2016.
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Bersih
pada Bank
Muamalat
dan Bank
Syariah
Mandiri
Periode
20112016”
Adapun berikut ini lebih rincinya dari penelitian
terdahulu:
1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Afif Darwis
dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah
dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Melalui
Pendapatan Bagi Hasil pada Bank Syariah Tercatat
di Bursa Efek Indonesia.” 22
Hal yang membedakan dengan penelitian ini
yaitu penggunaan variabel independen. Pada
penelitian
tersebut
menggunakan
variabel
independen pembiayaan mudharabah, pembiayaan
musyarakah, dan bagi hasil. Sedangkan pada
penelitian ini menggunakan variabel pendapatan
pembiayaan mudharabah dan musyarakah.
Penelitian tersebut menggunakan metode analisis
regresi linier berganda. Hal ini yang menjadi
persamaan dalam hal metode dengan penelitian ini.
M. Afif Darwis, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan
Musyarakah Terhadap Laba Bersih Melalui Pendapatan Bagi Hasil
pada Bank Syariah Tercatat di Bursa Efek Indonesia”, (Tesis,
Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar, 2016).
22
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Megawati
Suryandari dengan judul “Pengaruh Pendapatan
Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan
Musyarakah Terhadap Laba Bersih pada PT Bank
Syariah Bukopin.” 23
Hal yang membedakan dengan penelitian ini
yaitu lokasi penelitian. Pada penelitian tersebut
meneliti laporan keuangan pada Bank Syariah
Bukopin, sedangkan penelitian ini meneliti di BUS.
Tahun penelitian juga menjadi pembeda antara
penelitian tersebut dengan penelitian ini. Penelitian
tersebut meneliti laporan keuangan tahun 20132016. Sedangkan penelitian ini meneliti laporan
keuangan tahun 2011-2017. Persamaan pada
penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah
sama-sama meneliti adanya pengaruh pendapatan
pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap
laba bersih atau tidak. Selain itu penelitian tersebut
juga menggunakan metode analisis regresi linier
berganda. Sehingga penelitian ini melanjutkan
penelitian tersebut, namun berbeda dalam hal tahun
dan lokasi penelitian.
3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Ziqri dengan
judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah,

Desi Megawati Suryandari, “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil
Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih
pada PT Bank Syariah Bukopin”, (Skripsi, IAIN Tulungagung,
2018).
23
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Mudharabah,
dan
Musyarakah
Terhadap
24
Profitabilitas Bank”
Hal yang menjadi pembeda dengan penelitian
ini yaitu penggunaan variabel independen dan
dependen. Pada penelitian tersebut menggunaan
variabel independen pendapatan murabahah,
mudharabah,
dan
musyarakah.
Variabel
dependennya profitabilitas. Sedangkan pada
penelitian ini menggunakan variabel independen
pendapatan mudharabah dan musyarakah. Variabel
dependennya laba bersih. Tahun yang digunakan
pada penelitian tersebut juga berbeda dengan
penelitian
ini.
Pada
penelitian
tersebut
menggunakan laporan keuangan tahun 2005-2008.
Sedangkan pada penelitian ini menggunakan
laporan keuangan tahun 2011-2017.
Persamaan dengan penelitian ini yaitu
penggunaan metode penelitian. Sama-sama
menggunakan metode analisis regresi linier
berganda. Dan juga variabel pendapatan
mudharabah dan musyarakah. Di sini peneliti akan
melanjutkan meneliti pendapatan mudharabah dan
musyarakah. Namun bukan meneliti ada atau
tidaknya
pengaruh
terhadap
profitabilitas
melainkan terhadap laba bersih.

M. Ziqri “Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah,
Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank”,
(Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta,
2009).
24
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Silfia Permata Sari
dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah,
Mudharabah, Ijarah, dan Qardh terhadap Tingkat
Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di
Indonesia Periode Tahun 2014-2017” 25
Hal yang menjadi pembeda yaitu penggunaan
variabel independen. Pada penelitian tersebut
menggunakan variabel pembiayaan murabahah,
mudharabah, ijarah, dan qardh. Tahun penelitian
tersebut juga berbeda dengan penelitian ini yaitu
pada penelitian tersebut mengambil data keuangan
pada tahun 2014-2017. Yang menjadi persamaan
dengan penelitian ini yaitu meggunakan metode
analisis regresi linier berganda dan sama-sama
melakukan penelitian di BUS
5. Ima Fatmawati, dkk dengan judul “Pengaruh
Pembiayaan
Murabahah,
Mudharabah,
Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Laba Bersih
Bank Umum Syariah Periode 2010-2014”
Hal yang membedakan dengan penelitian ini
yaitu penggunaan variabel independen. Penelitian
tersebut menggunakan variabel pembiayaan
murabahah, mudharabah, musyarakah, dan

Silfia Permata Sari “Pengaruh Pembiayaan Murabahah,
Mudharabah, Ijarah, dan Qardh terhadap Tingkat Laba Bersih pada
Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2014-2017”,
(Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta,
2018).
25
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ijarah.26 Tahun penelitian juga menjadi pembeda
dengan penelitian ini, penelitian tersebut
menggunakan laporan keuangan pada tahun 20102014. Sedangkan persamaannya dengan penelitian
ini adalah penggunaan metode analisis regresi linier
berganda dan lokasi penelitian yang juga sama
yaitu di BUS.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Dini Rizqiyanti
dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan
Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah
Terhadap Tingkat Laba Bersih pada Bank
Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Periode 20112016” 27
Hal yang menjadi pembeda dengan penelitian
ini yaitu penggunaan variabel independen. Pada
penelitian
tersebut
menggunakan
variabel
pembiayaan
murabahah,
mudharabah,
musyarakah, dan ijarah. Lokasi penelitian dan
tahun penelitian juga berbeda dengan penelitian ini.
Lokasi penelitian tersebut adalah di Bank
Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Sedangkan
tahun penelitian tersebut meneliti laporan keuangan
26

Ima Fatmawati, dkk Pengaruh Pembiayaan Murabahah,
Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank
Umum Syariah Periode 2010-2014,” Artikel Ilmiah Mahasiswa,
(Jurnal, Universitas Jember, 2016).
27
Dini Rizqiyanti, “Analisis Pengaruh Pembiayaan
Murabahah¸Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Tingkat
Laba Bersih pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri
Periode 2011-2016,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarih
Hidayatullah, Jakarta, 2017).
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pada tahun 2011-2016. Persamaannya dengan
penelitian
ini
adalah
metode
penelitian
menggunakan analisis regresi linier berganda.
Posisi penelitian ini terhadap penelitian
sebelumnya adalah meneruskan persamaannya yaitu
pada penelitian terdahulu yang sama-sama
menggunakan variabel pendapatan pembiayaan
mudharabah dan musyarakah terhadap laba bersih.
Penelitian ini mengkaji hal yang berbeda dengan
beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan
variabel independen dan dependen. Pada penelitian
pertama variabel independen yang berbeda yaitu
menggunakan
pembiayaan
mudharabah,
musyarakah, dan bagi hasil. Pada penelitian ketiga
variabel dependen yang berbeda yaitu menggunakan
profitabilitas (ROE). Pada penelitian keempat
variabel
independen
yang
berbeda
yaitu
menggunakan variabel pembiayaan murabahah,
mudharabah, ijarah, dan qardh. Pada penelitian
kelima variabel independen yang berbeda yaitu
pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah,
dan ijarah. Pada penelitian keenam variabel
independen yang berbeda yaitu pembiayaan
murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah.
C. Kerangka Pemikiran
Kerangka Pemikiran dapat berupa kerangka berfikir
asosiatif/hubungan menggunakan kerangka berfikir
asosiatif. Yang mana, semakin banyak nasabah yang
melakukan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan
musyarakah maka semakin tinggi pendapatan dan
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semakin tinggi pula tingkat laba bersih yang
diperoleh. Semakin tinggi laba bersih yang diperoleh
maka semakin baik kesehatan bank dalam mengelola
dananya.
Gambar 2.2 Skema Hubungan Variabel X & Y

D. Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan kesimpulan teoritis atau
sementara dalam penelitian.28 Kebenaran dari
hipotesis harus dibuktikan melalui data yang
terkumpul. Berikut hipotesis dalam penelitian ini.
1. Pengaruh pendapatan pembiayaan mudharabah
terhadap laba bersih Bank Umum Syariah.
H0: Pendapatan pembiayaan mudharabah tidak
berpengaruh terhadap laba
bersih Bank Umum Syariah.

28

Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan
Kuantitatif (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 76.
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Ha:

Pendapatan
pembiayaan
mudharabah
berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum
Syariah.
2. Pengaruh Pembiayaan musyarakah terhadap laba
bersih Bank Umum Syariah.
H0: Pendapatan pembiayaan musyarakah tidak
berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum
Syariah.
Ha:
Pendapatan
pembiayaan
musyarakah
berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum
Syariah.
3. Pengaruh pendapatan pembiayaan mudharabah dan
pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih Bank
Umum Syariah.
H0: Pendapatan pembiayaan mudharabah dan
pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh
terhadap tingkat laba bersih Bank Umum
Syariah.
Ha: Pendapatan pembiayaan mudharabah dan
pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap
tingkat laba bersih Bank Umum Syariah.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti
menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode
penelitian kuantitatif yaitu metode yang digunakan
untuk meneliti sampel atau populasi tertentu. Pada
metode ini teknik pengambilan sampel dilakukan
secara random dan pengumpulan data menggunakan
instrumen penelitian. Analisis data pada metode ini
bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk
menguji hipotesis yang telah ditetapkan oleh peneliti.1
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
data time series. Data ini adalah data yang
dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan
suatu kegiatan selama periode spesifik yang diamati.2
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga
variabel yang pada dasarnya adalah segala sesuatu
yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang
hal tersebut. Dengan demikian, penelitian ini
menggunakan
variabel
independen
(yang
mempengaruhi) berupa variabel X dan variabel
dependen (yang dipengaruhi berupa variabel Y):
𝑋1: Pendapatan Pembiayaan Mudharabah
1

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D
(Bandung, Alfabeta, 2015), 9.
2
Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan
Kuantitatif, 102-103.
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𝑋2 : Pendapatan Pembiayaan Musyarakah
𝑌 : Laba Bersih
B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
1. Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah karakteristik
dari subjek, objek ataupun kegiatan yang
mempunyai beberapa variasi tertentu yang telah
dipelajari oleh peneliti untuk diambil informasi
yang diperlukan dan kemudian ditarik
kesimpulannya.3 Di dalam penelitian, variabel
dibagi menjadi 2 macam, yaitu:
a. Variabel Dependen yaitu variabel yang terikat
oleh variabel lain. Dalam penelitian ini,
variabel dependen adalah variabel Y yaitu laba
bersih pada Bank Umum Syariah.
b. Variabel Independen yaitu variabel bebas.
Artinya variabel ini tidak terikat oleh variabel
lain. Dalam hal ini, variabel penelitian
independennya yaitu X1 dan X2 sebagai
berikut:
X1: pendapatan pembiayaan mudharabah
X2: pendapatan pembiayaan musyarakah
2. Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan bagian
yang mendefinisikan sebuah konsep/variabel agar
dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi
(indikator) dari suatu konsep/variabel. Dimensi
3

Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik
dalam penelitian (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 10.
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(indikator) dapat berupa perilaku, aspek, atau
sifat/karakteristik.4
Berikut adalah definisi operasional dari
masing-masing variabel:
a. Pendapatan Pembiayaan Mudharabah
Mudharabah adalah penanaman dana dari
pemilik dana (shahibul maal) kepada
pengelola dana (mudharib) untuk melakukan
kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian
menggunakan metode bagi untung dan rugi
(profit-loss sharing) atau metode bagi
pendapatan (revenue sharing) di antara kedua
belah pihak berdasarkan nisbah yang telah
disepakati
sebelumnya.
Pendapatan
pembiayaan mudharabah diukur melalui
kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak
bank syariah, kemudian menentukan nisbah,
untuk menentukan nisbah bagi hasil
mudharabah menggunakan dua metode yakni
profit sharing atau revenue sharing.5
b. Pendapatan Pembiayaan Musyarakah
Musyarakah adalah penanaman dana dari
pemilik dana atau modal untuk mencampurkan
dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu,
dengan pembagian keuntungan berdasarkan
nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
Kerugian yang timbul ditanggung semua
4

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis,
Disertasi dan Karya Ilmiah (Jakarta: Kencana, 2012), 97.
5
OJK, Buku Standar Produk Mudharabah, 94.
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pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/
modal
masing-masing.6
Pendapatan
pembiayaan musyarakah diukur melalui
kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak
bank syariah, kemudian menentukan nisbah,
untuk menentukan nisbah bagi hasil
musyarakah menggunakan dua metode yakni
profit sharing atau revenue sharing.7
c. Laba Bersih
Selisis lebih semua oendapatan dan
keuntungan terhadap semua beban dan
kerugian.
Laba
bersih
dapat
dicari
menggunakan rumus:
Laba Bersih = Total Pendapatan – Total Beban

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.8 Dalam penelitian ini yang menjadi
populasi penelitian adalah Laporan keuangan Bank
Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2011
sampai dengan tahun 2017 yang terdaftar di
6

Danupranata, Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah, 72-

73.
7

OJK, Buku Standar Produk Musyarakah, 34.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif, dan
R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), 80.
8
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Otoritas Jasa Keuangan. Berikut merupakan tabel
yang menampilkan daftar Bank Umum Syariah
(BUS) di Indonesia.
Tabel 3.1 Data Bank Umum Syariah
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.
14.

Sumber:

Bank Umum Syariah
PT. Bank Muamalat Indonesia
PT. Bank Victoria Syariah
PT. Bank BRI Syariah
PT. Bank Jabar Banten Syariah
PT. Bank BNI Syariah
PT. Bank Syariah Mandiri
PT. Bank Mega Syariah
PT. Bank Panin Dubai Syariah
PT. Bank Syariah Bukopin
PT. BCA Syariah
PT. BTPN Syariah
PT. Maybank Syariah Indonesia
PT. Bank Aceh Syariah
PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

Statistik
Perbankan
(www.ojk.go.id)

Syariah

2019

2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah
laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah
(BUS) selama 7 tahun, yaitu sebanyak 42 laporan
keuangan. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Non
Probability Sampling yaitu teknik pengambilan
sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan
sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk
dipilih menjadi sampel. Dalam sampel ini peneliti
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menggunakan
sampling
purposive,
yakni
menentukan
sampel
dilakukan
dengan
9
pertimbangan tertentu.
Kriteria perbankan yang menjadi sampel
penelitian ini adalah:
a. Bank Umum Syariah yang sudah ada dan masih
terdaftar di Bank Indonesia, Otoritas Jasa
Keuangan atau pada website masing-masing
bank Syariah.
b. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan
laporan keuangan selama periode 2011-2017.
c. Bank
Umum
Syariah
yang
memberi
kelengkapan data yang dibutuhkan selama
periode 2011-2017.
Berikut merupakan tabel yang menyajikan
prosedur pemilihan sampel.
Tabel 3.2 Prosedur Pemilihan Sampel
No
1

2

3
4

Keterangan
Jml
Bank Umum Syariah yang sudah ada dan
masih terdaftar di Bank Indonesia,
14
Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019
Bank Umum Syariah dengan laporan
keuangan yang tidak terdapat pendapatan
5
pembiayaan mudharabah dan musyarakah
selama periode 2011-2017
Bank Umum Syariah yang belum
3
didirikan pada tahun 2011
Jumlah sampel Bank Umum Syariah
6

Sumber: www.ojk.go.id
9

D, 82.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &
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Berdasarkan Tabel 3.2 peneliti berhasil
memperoleh sampel sebanyak 6 sampel Bank
Umum Syariah dengan periode 2011-2017. Dengan
adanya hal tersebut, maka diperoleh sampel
penelitian sebanyak 42 sampel yang berupa laporan
keuangan tahunan dari masing-masing Bank
Umum Syariah. Berikut adalah daftar bank umum
syariah yang menjadi sampel.
Tabel 3.3 Daftar Bank Umum Syariah yang
Menjadi Sampel
No. Nama Bank
Sumber Data
1.
BNI Syariah
www.bnisyariah.co.id
2.
BRI Syariah
www.brisyariah.co.id
Bank Mandiri
www.syariahmandiri.co.id
3.
Syariah
Bank Bukopin
www.syariahbukopin.co.id
4.
Syariah
Bank
www.bankmuamalat.co.id
5.
Muamalat
Bank Panin
www.paninbanksyariah.co.id
6.
Syariah
Sumber: www.ojk.go.id
D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data
Jenis data yang digunakan adalah data
sekunder.
Data sekunder yaitu data yang
diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah
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dikumpulkan, dan diolah oleh pihak lain, biasanya
sudah dalam bentuk publikasi. 10
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini data sekunder yang
digunakan berupa laporan keuangan tahunan yang
telah dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah
selama tahun 2011-2017 dan literatur-literatur
yang memiliki relevansi dengan bahasan penulis.
Kelebihan dari data sekunder ini adalah
waktu dan biaya yang dibutuhkan lebih sedikit.
Adapun kekurangannya yaitu jika sumber data
terjadi kesalahan, kadaluarsa, tidak relevan maka
dapat mempengaruhi hasil penelitian.
E. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini tenik pengumpulan data
yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik
dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data
berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan
dan penjelasan serta pemikiran fenomena yang masih
aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Proses
dari teknik dokumentasi ini adalah menghimpun dana,
memilih dokumen yang sesuai dengan tujuan
penelitian, mencatat dan menjelaskan, menafsirkan
dan menghubungkan dengan fenomena lain. 11
Dalam metode pengumpulan data sekunder ini
peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri
10

Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam:
Pendekatan Kuantitatif, 102.
11
Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan
Kuantitatif, 149-153.
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tetapi memanfaatkan data atau dokumen yang
dihasilkan oleh pihak-pihak lain. Karena pada
umumnya, data sekunder yang digunakan oleh pihak
peneliti untuk memberikan gambaran tambahan,
gambaran pelengkap, ataupun untuk diproses lebih
lanjut.
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Teknik analisis data adalah mendeskripsikan
teknik analisis data apa yang akan digunakan oleh
peneliti untuk menganalisis data yang telah
dikumpulkan termasuk pengujiannya. Penelitian ini
menggunakan metode analisis regresi linier berganda
dengan menggunakan program komputer (software)
SPSS versi 21.0. Berikut ini adalah metode yang
digunakan dalam menganalisis data pada penelitian
ini:
1. Metode Analisis Deskriptif
Metode analisis deskripsi atau penggambaran
sekumpulan data secara visual dapat dilakukan
dalam dua bagian, di antaranya:
a. Deskripsi dalam bentuk tulisan. Tulisan terdiri
atas bagian-bagian yang penting yang
menggambarkan isi data secara keseluruhan,
seperti mean (rata-rata) data, standar deviasi,
varian data dan sebagainya. Namun, pada
SPSS, output teks tetap disertai dengan grafik
standar seperti histogram, box plot, steam dan
leaf, dan sebagainya.
b. Deskripsi dalam bentuk gambar/grafik. Grafik
sebuah data biasanya disajikan untuk
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melengkapi deskripsi berupa teks, agar tampak
lebih impresif dan komunikatif dengan para
penggunanya.12
2. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik atau bisa disebut uji residual.
Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji
multikolinieritas, uji heterokesdastisitas dan uji
autokorelasi.
a. Uji Normalitas
Uji normalitas merupakan uji kenormalan
distribusi (pola) data. Uji normalitas bertujuan
untuk menguji apakah data berdistribusi secara
normal atau tidak. Salah satu cara untuk
mendeteksi apakah residual berdistribusi normal
atau tidak adalah dengan uji statistik, yaitu uji
statistik non parametrik, kolmogrov-smirnov (ks). Pengambilan kesimpulan untuk menentukan
apakah suatu data mengikuti distribusi normal
atau tidak adalah dengan menilai nilai
signifikannya. Jika signifikan > 5% atau 0,05
maka variabel berdistribusi normal dan
sebaliknya jika signifikan < dari 5% atau 0,05
maka variabel tidak berdistribusi normal.
b. Uji Multikolonieritas
Yaitu uji yang bertujuan untuk menguji
apakah model regresi ditemukan adanya korelasi
antar variabel independen. Model uji regresi
yang
baik
sebaiknya
tidak
terjadi
12

Ibid., 208.
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multikolonieritas.
Berikut
adalah
untuk
mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas:
1) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi
model regresi empiris sangat tinggi, tetapi
secara individual variabel bebas banyak
yang tidak signifikan mempengaruhi
variabel terikat.
2) Menganalisis korelasi antar variabel bebas.
Jika antar variabel bebas ada korelasi yang
cukup tinggi (di atas 10) maka hal ini
merupakan
indikasi
adanya
multikolonieritas.
3) Multikolonieritas dapat juga dilihat dari
VIF, jika VIF < 10 maka tingkat
kolonieritas dapat ditoleransi.13
c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi adalah uji yang bertujuan
menguji tentang ada tidaknya korelasi antara
kesalahan pengganggu pada periode t dengan
periode t-1 pada persamaan regresi linier.
Apabila terjadi korelasi maka menunjukkan
adanya problem autokorelasi. Model regresi
yang baik adalah model regresi yang bebas
autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi
autokorelasi adalah dengan Uji Durbin-Watson.
Uji Durbin-Watson hanya digunakan
untuk
autokorelasi
tingkat
satu
dan
13

Tony Wijaya, Analisis Multivariat (Yogyakarta: Universitas
Atma Jaya, 2010), 51.
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mensyaratkan adanya konstanta dalam model
regresi dan tidak ada variabel lagi di antara
variabel bebas.
Berikut adalah pengambilan keputusan
dalam uji Durbin-Watson:
1) Menentukan Hipotesis
H0 : tidak ada autokorelasi
H1 : ada autokorelasi
2) Menentukan nilai α dengan d tabel (n,k)
terdiri atas dL dan dU
3) Menentukan kriteria pengujian
a) Tidak terjadi autokorelasi jika (4-dl) <
dw < dl
b) Terjadi autokorelasi positif jika dw < dl,
koefisien korelasinya lebih besar dari
nol
c) Terjadi autokorelasi negatif jika dw >
(4-dl), koefisien korelasinya lebih kecil
dari nol.
d) Jika dw terletak antara (4-du) dan (4-dl)
maka
hasilnya
tidak
dapat
14
disimpulkan.
d. Uji Heterokedastisitas
Heterokedastisitas
menunjukkan
bahwa
varians variabel tidak sama untuk semua
pengamatan. Jika varians dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain tetap,
maka disebut Homokedastisitas. Model regresi
14

Ibid., 54.
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yang baik adalah yang homokedastisitas atau
tidak terjadi heterokedastisitas.
Untuk
menguji
ada
tidaknya
heterokedastisitas digunakan uji Spearman Rho.
Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan
membandingkan nilai signifikansi variabel
independen dengan nilai kepercayaan (ɑ = 0,05).
Apabila nilai signifikansi lebih besar dari nilai ɑ
(sig > ɑ), maka dapat disimpulkan bahwa pada
model
regresi
tidak
terdapat
gejala
15
heterokedastisitas.
3. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk
mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan dua
atau lebih variabel bebas (X1, X2, X3,...Xn) terhadap
variabel terikat (Y) baik secara parsial maupun
berganda (simultan).16 Regresi linier berganda
digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini, yang modelnya
sebagai berikut:
Y= a+b1X1+b2X2+e
Dimana:
Y = Laba Bersih
X1= pendapatan pembiayaan mudharabah
X2= pendapatan pembiayaan musyarakah
b1= koefisien pendapatan pembiayaan mudharabah
Bank Umum Syariah
15

Ibid., 56.
Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus (Yogyakarta:
Nuha Medika, 2011), 61.
16
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b2 = koefisien pendapatan pembiayaan musyarakah
Bank Umum Syariah
a = konstanta
e = standar eror
4. Uji Hipotesis
a. Uji t
Untuk menguji pengaruh dari masingmasing variabel bebas secara parsial atau untuk
mengetahui variabel sama yang lebih
mempengaruhi keputusan menabung digunakan
uji-t. 17
Dengan kaidah pengambilan keputusan sebagai
berikut:
1) Tingkat signifikan yang akan digunakan
adalah 0,05 dengan kriteria jika thitung> ttabel
maka Ha diterima dan H0 ditolak.
2) Jika thitung < ttabel pada tingkat kepercayaan
95% (α = 0,05), maka H0 diterima dan Ha
ditolak.
Adapun untuk uji statistik tersebut
adalah sebagai berikut:
a) Pengujian koefisien regresi variabel
pendapatan pembiayaan mudharabah
Ha: pendapatan pembiayaan mudharabah
berpengaruh secara parsial terhadap
variabel laba bersih Bank Umum
Syariah.
17

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &
D, 210.

59
H0: pendapatan pembiayaan mudharabah
tidak berpengaruh secara parsial
terhadap variabel laba bersih Bank
Umum Syariah.
b) Pengujian koefisien regresi variabel
pendapatan pembiayaan musyarakah
Ha: pendapatan pembiayaan musyarakah
berpengaruh secara parsial terhadap
variabel laba bersih Bank Umum
Syariah.
H0: pendapatan pembiayaan musyarakah
tidak berpengaruh secara parsial
terhadap variabel laba bersih Bank
Umum Syariah.
b. Uji F
Uji F adalah pengujian signifikansi
persamaan yang digunakan untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh variabel bebas secara
bersama-sama terhadap variabel tidak bebas.
Dengan kaidah pengambilan keputusan sebagai
berikut:
1) Jika Fhitung< Ftabel, maka dinyatakan bahwa
kedua variabel pendapatan pembiayaan
mudharabah dan pembiayaan musyarakah
secara simultan tidak berpengaruh terhadap
variabel laba bersih Bank Umum Syariah.
2) Jika Fhitung > Ftabel, maka dinyatakan bahwa
kedua variabel pendapatan
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pembiayaan mudharabah dan pembiayaan
musyarakah secara simultan berpengaruh
terhadap laba bersih Bank Umum Syariah.
5. Uji R² (Koefisien Determinasi)
Koefisiensi determinasi (R2) digunakan untuk
mengetahui presentase perubahan variabel tidak
bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X).
Tujuannya adalah untuk menghitung besarnya
pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen. Semakin tinggi nilai R2 maka semakin
besar proporsi dari total variasi variabel dependen
yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.
Setelah uji-uji metode analisis regresi
berganda. Metode tersebut merupakan metode
statistik yang digunakan untuk menganalisis
pengaruh dari berbagai variabel bebas, pendapatan
pembiayaan mudharabah(X1) dan pendapatan
pembiayaan musyarakah (X2), terhadap laba bersih
Bank Umum Syariah (Y).18

18

Ibid., 228.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Pengujian Deskripsi
Pada bab ini akan dibahas tahapan-tahapan dan
pengolahan data yang kemudian akan dianalisis
tentang
pengaruh
pendapatan
pembiayaan
mudharabah dan pendapatan pembiayaan musyarakah
terhadap laba bersih bank umum syariah di Indonesia.
Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder
yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan pada
tahun 2011-2017. Penarikan sampel penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan metode purposive
sampling yang bertujuan untuk memperoleh sampel
yang representatif sesuai dengan kriteria yang
ditentukan penelitian ini. Adapun sampel pada
penelitian ini terdapat enam bank yaitu Bank BNI
Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri,
Bank Bukopin Syariah, Bank Muamalat, Bank Panin
Syariah. Yang laporan keuangannya telah memenuhi
kriteria penelitian ini. Yaitu, laporan keuangan yang
telah dipublikasi dengan lengkap pada tahun 20112017 di OJK, memberikan laporan pendapatan
pembiayaan mudharabah dan pendapatan pembiayaan
musyarakah, dan laba bersih secara lengkap pada
tahun 2011-2017 serta laporan keuangan yang telah
diaudit sehingga laporan keuangan tersebut dapat
dipercaya.
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Adapun data yang akan diolah pada penelitian ini
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1 Data Laporan Keuangan Tahunan
BUS Tahun 2011-2017
Pend.
Laba
Pend.Pemb.
Nama
Pemb.
Bersih
Tahun Mudharabah
Bank
Musyarakah (Jutaan
(Jutaan Rp)
(Jutaan Rp)
Rp)
BNI
2011
12.066
88.350
66.354
Syariah
2012
16.708
106.069
101.892
2013
54.685
117.623
117.462
2014
99.232
136.237
163.251
2015
139.302
169.090
228.525
2016
151.78
266.77
277.380
2017
139.16
336.15
306.690
BRI
2011
65.174
105.644
11.654
Syariah
2012
93.036
148.910
101.888
2013
116.222
284.129
129.564
2014
115.656
385.948
6.577
2015
128.509
513.496
122.637
2016
167.105
526.506
170.209
2017
141.919
528.286
101.091
Bank
2011
636.928
558.025
551.070
Mandiri
2012
629.465
602.855
805.690
Syariah
2013
543.973
704.007
651.240
2014
420.136
750.937
71.780
2015
364.450
887.760
289.580
2016
362.083
1.104.685 325.410
2017
363.818
1.384.132 365.170
Bank
2011
20.467
43.103
12.209
Bukopin 2012
25.812
62.709
17.298
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Syariah

2013
27.771
86.996
19.548
2014
34.765
135.457
8.662
2015
43.815
162.988
27.779
2016
49.260
243.399
32.709
2017
35.637
253.886
1.650
Bank
2011
207.147
730.045
273.620
Muamalat 2012
206.501
985.254
389.410
2013
305.725
1.649
475.850
2014
257.151
2.043
58.920
2015
202.024
1.964
74.490
2016
91.170
1.572
80.510
2017
84.909
1.635
26.100
Bank
2011
20.809
8.521
9.230
Panin
2012
46.853
12.392
37.099
Syariah
2013
69.995
40.921
21.332
2014
112.957
265.599
70.939
2015
133.735
460.336
53.578
2016
105.992
433.236
19.541
2017
64.056
508.112
968.851
Sumber : Data Diolah
Pengujian deskripsi atau statistik deskriptif
bertujuan untuk mengetahui jumlah sampel, nilai
minimum, nilai maksimum, mean, dan standar deviasi.
Berikut merupakan hasil statistik deskriptif dari
masing-masing variabel penelitian.
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Tabel 4.2 Uji Deskripsi Variabel

Sumber: Output SPSS Versi 21.0
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah
laba bersih. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif
diperoleh nilai minimum, maksimum, mean, dan
standar deviasi dari variabel laba bersih (Y). Nilai
minimum variabel laba bersih sebesar 1.650. Nilai
minimum ini diperoleh dari Bank Bukopin Syariah
pada tahun 2017. Nilai maksimum variabel laba bersih
sebesar 96.8851. Nilai maksimum ini diperoleh dari
Bank Panin Syariah pada tahun 2017. Nilai mean
(rata-rata) variabel laba bersih sebesar 182.010,4524
sedangkan nilai standar deviasi sebesar 226.025,60575
Nilai standar deviasi variabel laba bersih (Y) > mean
(rata-rata). Hal ini menandakan bahwa terdapat
perbedaan data bervariasi antar perusahaan sampel.
Kemudian, variabel independen yang pertama (1)
dalam penelitian ini adalah pendapatan pembiayaan
mudharabah. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif
diperoleh nilai minimum, maksimum, mean, dan
standar deviasi dari variabel pendapatan pembiayaan
mudharabah. Nilai minimum variabel pendapatan
pembiayaan mudharabah sebesar 12.066. Nilai
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minimum ini diperoleh dari BNI Syariah pada tahun
2011. Nilai maksimum variabel pendapatan
pembiayaan mudharabah sebesar 640.556. Nilai
maksimum ini diperoleh dari Bank Panin Syariah pada
tahun 2017. Nilai mean (rata-rata) variabel pendapatan
pembiayaan mudharabah sebesar 17.8201,36,
sedangkan nilai standar deviasi sebesar 17.7117,41.
Nilai standar deviasi variabel pendapatan pembiayaan
mudharabah < mean (rata-rata). Hal ini menunjukkan
bahwa sampel yang diperoleh bervariasi.
Variabel independen yang kedua (2) dalam
penelitian ini adalah pendapatan pembiayaan
musyarakah. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif
diperoleh nilai minimum, maksimum, mean, dan
standar deviasi dari variabel pendapatan pembiayaan
musyarakah. Nilai minimum variabel pendapatan
pembiayaan musyarakah sebesar 1.105. Nilai
minimum ini diperoleh dari Bank Mandiri Syariah
pada tahun 2016. Nilai maksimum variabel
pendapatan pembiayaan musyarakah sebesar 985.254.
Nilai maksimum ini diperoleh dari Bank Muamalat
pada tahun 2012. Nilai mean (rata-rata) variabel
pendapatan
pembiayaan
musyarakah
sebesar
277.645,17, sedangkan nilai standar deviasi sebesar
272.653,44. Nilai standar deviasi variabel pendapatan
pembiayaan musyarakah lebih kecil dari mean (ratarata). Hal ini menunjukkan bahwa sampel yang
diperoleh tidak bervariasi.
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B. Hasil Pengujian Hipotesis
1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas merupakan uji kenormalan
distribusi (pola) data. Uji normalitas bertujuan
untuk menguji apakah data berdistribusi secara
normal atau tidak. Salah satu cara untuk
mendeteksi apakah residual berdistribusi
normal atau tidak adalah dengan uji statistik,
yaitu uji statistik non parametrik, kolmogrovsmirnov (k-s). Pengambilan kesimpulan untuk
menentukan apakah suatu data mengikuti
distribusi normal atau tidak adalah dengan
menilai nilai signifikannya. Jika signifikan >
5% atau 0,05 maka variabel berdistribusi
normal dan sebaliknya jika signifikan < dari
5% atau 0,05 maka variabel tidak berdistribusi
normal.
Tabel 4.3 Uji Normalitas

Sumber: Output SPSS Versi 21.0

67
Dari hasil pengujian terlihat pada tabel 4.3
bahwa besarnya nilai signifikansi sebesar
0,461. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka
distribusi data tidak normal dan jika nilai
signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi
normal. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa signifikansi 0,461 > 0,05 artinya data
berdistribusi normal.
b. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi adalah uji yang bertujuan
menguji tentang ada tidaknya korelasi antara
kesalahan pengganggu pada periode t dengan
periode t-1 pada persamaan regresi linier.
Apabila terjadi korelasi maka menunjukkan
adanya problem autokorelasi.
Penentuan kriteria pengujian:
1) Tidak terjadi autokorelasi jika (4-dl) < dw
< dl
2) Terjadi autokorelasi positif jika dw < dl,
koefisien korelasinya lebih besar dari nol
3) Terjadi autokorelasi negatif jika dw > (4dl), koefisien korelasinya lebih kecil dari
nol.
4) Jika dw terletak antara (4-du) dan (4-dl)
maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.
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Tabel 4.4 Uji Autokorelasi

Sumber: Output SPSS Versi 21.0
Dari hasil output di atas didapat nilai DW
yang dihasilkan dari model regresi adalah
1,494. Sedangkan dari tabel DW dengan
signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) adalah 42
serta jumlah variabel yang diuji (k) adalah 3
diperoleh nilai dL sebesar 1,4073 dan dU
sebesar 1,6061. Karena DW < dU, sehingga
dapat disimpulkan bahwa model regresi ada
masalah autokorelasi.
Untuk menyembuhkan model regresi dari
masalah autokorelasi, peneliti menggunakan
transformasi data lag dari masing-masing
variabel. Setelah data lag variabel dimasukkan
dalam aplikasi SPSS maka hasil uji
autokorelasi dengan data hasil lag yaitu:
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Tabel 4.5 Penyembuhan Uji Autokorelasi

Sumber: Output SPSS versi 21.0
Dari hasil output di atas diperoleh nilai
DW sebesar 1,731. Karena nilai DW = 1,731 >
dU = 1,6061, sehingga model regresi sudah
tidak terdapat masalah autokorelasi.
c. Uji Heterokedastisitas
Heterokedastisitas menunjukkan bahwa
varians variabel tidak sama untuk semua
pengamatan. Jika varians dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain tetap,
maka disebut Homokedastisitas. Model regresi
yang baik adalah yang homokedastisitas atau
tidak terjadi heterokedastisitas.
Untuk
menguji
ada
tidaknya
heterokedastisitas digunakan uji spearman rho.
Dasar pengambilan keputusannya adalah
dengan membandingkan nilai signifikansi
variabel independen dengan nilai kepercayaan
(ɑ = 0,05). Apabila nilai signifikansi lebih
besar dari nilai ɑ (sig > ɑ), maka dapat
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disimpulkan bahwa pada model regresi tidak
terdapat gejala heterokedastisitas.
Tabel 4.6 Uji Heterokedastisitas

Sumber: Output SPSS versi 21.0
Dari hasil pengujian terlihat pada tabel 4.6
bahwa besarnya nilai signifikansi pada
variabel
independen
Lag
pendapatan
pembiayaan mudharabah sebesar 0,410 dan
variabel
Lag
pendapatan
pembiayaan
musyarakah sebesar 0,584. Karena nilai
signifikansi
variabel
lag
pendapatan
pembiayaan mudharabah dan lag pendapatan
pembiayaan musyarakah lebih besar dari 0,05
maka disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah
heterokedastisitas.
d. Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas merupakan uji yang
bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel
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independen. Model uji regresi yang baik
sebaiknya tidak terjadi multikolonieritas.
Adapun untuk mendeteksi ada atau
tidaknya multikolonieritas:
1) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu
estimasi model regresi empiris sangat
tinggi, tetapi secara individual variabel
bebas banyak yang tidak signifikan
mempengaruhi variabel terikat.
2) Menganalisis korelasi antar variabel
bebas. Jika antar variabel bebas ada
korelasi yang cukup tinggi (di atas 10)
maka hal ini merupakan indikasi adanya
multikolonieritas.
3) Multikolonieritas dapat juga dilihat dari
VIF, jika VIF < 10 maka tingkat
kolonieritas dapat ditoleransi.
Tabel 4.7 Uji Multikolonieritas

Sumber: Output SPSS versi 21.0
Dari hasil di atas dapat diketahui nilai VIF
kedua variabel yaitu Lag pendapatan
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mudharabah dan Lag pendapatan musyarakah
adalah 1,209 lebih kecil dari 10 dan Tolerance
lebih dari 0,100, sehingga bisa disimpulkan
bahwa antar variabel independen tidak terjadi
multikolonieritas.
2. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda dilakukan
penelitian untuk meramalkan bagaimana keadaan
(naik turunnya) variabel dependen bila dua atau
lebih variabel independen sebagai faktor predictor
dimanipulasi (dinaik turunkan) nilainya, jadi
analisis regresi linier berganda dilakukan bila
jumlah variabel independen minimal dua.
Regresi linier berganda digunakan untuk
menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini, modelnya adalah sebagai berikut:
𝐘 = 𝜶 + 𝜷𝒙𝟏 + 𝜷𝒙𝟐 + 𝒆
Di mana:
Y= Laba Bersih
X1= Pendapatan Pembiayaan Mudharabah
X2= Pendapatan Pembiayaan Musyarakah
𝛽 𝑥1= Koefisien Pendapatan Pembiayaan
Mudharabah
𝛽 𝑥2= Koefisien Pendapatan Pembiayaan
Musyarakah
𝛼 = Konstanta
𝑒 = Standar Error
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Tabel 4.8 Uji Regresi Berganda

Sumber: Output SPSS versi 21.0
Persamaan regresi yang didapatkan dari hasil
perhitungan adalah sebagai berikut:
𝐘 = −𝟐𝟒𝟓𝟐𝟒, 𝟗𝟗𝟗 + 𝟏, 𝟏𝟖𝟏𝒙𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟓𝒙𝟐 + 𝒆
Interpretasi dari regresi di atas adalah sebagai
berikut:
1) Konstanta (𝛼)
Ini berarti jika semua variabel bebas memiliki
nilai nol (0) maka nilai variabel terikat (𝛽)
sebesar -24524,999.
2) Pendapatan Pembiayaan Mudharabah
Nilai koefisien pendapatan pembiayaan
mudharabah untuk variabel X1 sebesar 1,181.
Hal ini mengandung arti bahwa setiap
kenaikan
pendapatan
pembiayaan
mudharabah satu satuan maka variabel 𝛽 (Y)
akan naik sebesar 1,181 dengan asumsi
bahwa variabel bebas yang lain dari model
regresi adalah tetap.
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3) Pendapatan Pembiayaan Musyarakah
Nilai koefisien pendapatan pembiayaan
musyarakah untuk variabel X2 sebesar 0,005.
Hal ini mengandung arti bahwa setiap
kenaikan
pendapatan
pembiayaan
musyarakah satu satuan maka variabel 𝛽 (Y)
akan naik sebesar 0,005 dengan asumsi
bahwa variabel bebas yang lain dari model
regresi adalah tetap.
3. Uji Hipotesis
a. Uji t
Uji t digunakan untuk mengetahui
bagiamana pengaruh dari masing-masing
variabel independen (bebas) secara individu
terhadap variabel dependen (bebas) dalam
penelitian.
H₀: Tidak ada pengaruh antara variabel
indepeden terhadap variabel dependen.
Ha: Ada pengaruh antara variabel independen
terhadap variabel dependen.
Dengan kaidah pengambilan keputusan
sebagai berikut:
1) Tingkat signifikansi yang akan digunakan
adalah 0,05 dengan kriteria jika thitung >
ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima.
2) Jika thitung < ttabel pada tingkat kepercayaan
95% (α = 0,05) maka H0 diterima dan Ha
ditolak.
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Tabel 4.9 Uji t

Sumber: Output SPSS versi 21.0
Sebelum menyimpulkan hipotesis yang
diterima atau ditolak, terlebih dahulu
menentukan ttabel. Ttabel = t (α/2; n-k-1) = t
(0,025; 42-2-1) = t (0,025; 39) = 2,02269.
1) Nilai
thitung
sebesar
pendapatan
pembiayaan mudharabah sebesar 9,508
dengan signifikansi 0,000 dan nilai ttabel ±
2,02269, maka thitung > ttabel atau 9,508 >
2,02108 artinya pengetahuan berpengaruh
signifikan positif terhadap keputusan
menjadi nasabah.
2) Nilai
thitung
sebesar
pendapatan
pembiayaan musyarakah sebesar 0,066
dengan signifikansi 0,948 dan nilai ttabel ±
2,02108, maka thitung > ttabel atau 0,066 <
2,02108 artinya pengetahuan berpengaruh
signifikan negatif terhadap keputusan
menjadi nasabah.
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b. Uji F (Simultan)
Uji simultan digunakan untuk mengukur
pengaruh variabel bebas secara bersama
terhadap variabel terikat dengan menggunakan
nilai probabilitas (sig). Kriteria pengujian
simultan pada skripsi ini yaitu jika Fhitung <
Ftabel maka tidak ada pengaruh secara simultan
antara variabel independen terhadap variabel
dependen, sedangkan jika Fhitung > Ftabel maka
ada pengaruh secara simultan antara variabel
independen terhadap variabel dependen. Hasil
uji F dapat dilihat pada output ANOVA berikut
ini:
Tabel 4.10 Uji F

Sumber: Output SPSS versi 21.0
Berdasarkan data pada kolom F diatas
nilai Fhitung adalah 54,958, sedangkan dalam
Ftabel diperoleh Ftabel = F (2; n-k) = F (2; 40)
dan menghasilkan nilai Ftabel = 3,23 maka nilai
tersebut menjelaskan bahwa nilai Fhitung > Ftabel
(54,958 > 3,23) sehingga dapat disimpulkan
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bahwa ada pengaruh secara simultan antara
variabel indpenden (X1, X2) terhadap variabel
dependen (Y).
4. Uji Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk
mengetahui presentase perubahan variabel terikat
(Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X), jika
R2 semakin besar, presentase perubahan variabel
terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas
(X) semakin tinggi. Jika R2 semakin kecil maka
presentase perubahan variabel terikat (Y) yang
disebabkan oleh variabel bebas (X) semakin
rendah.
Tabel 4.11 Uji Determinasi (R2)

Sumber : Output SPSS versi 21.0
Berdasarkan hasil uji determinasi yang
tampak pada tabel di atas, besarnya koefisien
determinasi atau adjusted R2 square adalah 0,730
hal tersebut berarti 73% variabel laba bersih Bank
Umum Syariah dapat dijelaskan oleh variabel
pendapatan
pembiayaan
mudharabah
dan
pendapatan pembiayaan musyarakah. Sedangkan
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sisanya (100% - 73%) adalah 27% dijelaskan oleh
variabel lain di luar persamaan di atas.
C. Pembahasan
Berdasarkan perumusan hipotesis yang telah
dikemukakan dalam penelitian, hasil analisis statistik
dan penelaahan hasil pengujian hipotesis penelitian
maka pembahasan hasil penelitian dengan tujuan
untuk mengetahui pengaruh pendapatan pembiayaan
mudharabah dan pendapatan pembiayaan musyarakah
terhadap laba bersih bank umum syariah di Indonesia,
dipaparkan sebagai berikut:
1. Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah
Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah
Berdasarkan tabel 4.9 pada uji regresi secara
parsial penelitian menunjukkan bahwa variabel
pendapatan pembiayaan mudharabah diperoleh
nilai thitung sebesar 9,508, dengan nilai ttabel sebesar
2,02108 (9,508 > 2,02108) dan nilai signifikansi
dari variabel pendapatan pembiayaan mudharabah
sebesar 0,000 < 0,005 (sig.< 𝛼). Hal ini
menunjukkan bahwa Ha diterima sehingga dapat
disimpulkan bahwa pendapatan pembiayaan
mudharabah berpengaruh terhadap laba bersih.
Nilai koefisien regresi untuk variabel pendapatan
pembiayaan mudharabah adalah 0,000. Nilai
koefisien positif menunjukkan adanya hubungan
positif
antara
pendapatan
pembiayaan
mudharabah dengan laba bersih. Apabila
pendapatan pembiayaan mudharabah mengalami
peningkatan, maka laba bersih akan mengalami
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peningkatan. Begitu juga sebaliknya, apabila
pendapatan pembiayaan mudharabah mengalami
penurunan, maka laba bersih akan mengalami
penurunan.
2. Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Musyarakah
Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah
Berdasarkan tabel 4.9 pada uji regresi secara
parsial penelitian menunjukkan bahwa variabel
pendapatan pembiayaan musyarakah diperoleh
nilai thitung sebesar 0,066, dengan nilai ttabel sebesar
2,02108 (0,066 < 2,02108) dan nilai signifikansi
dari variabel pendapatan pembiayaan musyarakah
sebesar 0,948 > 0,005 (sig. > 𝛼). Hal ini
menunjukkan bahwa H0 diterima sehingga dapat
disimpulkan bahwa pendapatan pembiayaan
musyarakah tidak berpengaruh terhadap laba
bersih. Nilai koefisien regresi untuk variabel
pendapatan pembiayaan musyarakah adalah 0,948.
Nilai koefisien positif menunjukkan adanya
hubungan positif antara pendapatan pembiayaan
musyarakah dengan laba bersih. Apabila
pendapatan pembiayaan musyarakah mengalami
peningkatan, maka laba bersih akan mengalami
peningkatan. Begitu juga sebaliknya, apabila
pendapatan pembiayaan musyarakah mengalami
penurunan, maka laba bersih akan mengalami
penurunan.
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3. Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah
dan
Pendapatan
Pembiayaan
Musyarakah
Terhadap Laba Bersih
Berdasarkan tabel 4.10 yang menyajikan uji
simultan (Uji F) diperoleh nilai Fhitung sebesar
54,958 dengan nilai Ftabel = 3,23 Oleh karena itu,
nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel (54,958 >
3,23). Dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini
menunjukkan bahwa Ha diterima, yang berarti
signifikan. Maka kesimpulannya yaitu pendapatan
pembiayaan
mudharabah
dan
pendapatan
pembiayaan musyarakah berpengaruh secara
simultan (bersama-sama) terhadap laba bersih.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis
data, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil
tentang
pengaruh
pendapatan
pembiayaan
mudharabah
dan
pendapatan
pembiayaan
musyarakah terhadap laba bersih Bank Umum
Syariah di Indonesia, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Pendapatan pembiayaan mudharabah secara
parsial berpengaruh dan signifikan terhadap
laba bersih Bank Umum Syariah tahun 20112017. Hal ini dibuktikan dari nilai thitung > ttabel
sebesar 9,502 > 2,02108 dengan nilai
signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi
0,000 < 0,05 hal ini berarti signifikan, di mana
H0 ditolak dan Ha diterima.
2. Pendapatan pembiayaan musyarakah secara
parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan
terhadap laba bersih Bank Umum Syariah tahun
2011-2017. Hal ini dibuktikan dari nilai thitung <
ttabel sebesar 0,025 < 2,02108 dengan nilai
signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi
0,950 > 0,05 hal ini berarti tidak signifikan, di
mana H0 diterima dan Ha ditolak.
3. Pendapatan pembiayaan mudharabah dan
pendapatan pembiayaan musyarakah secara
simultan berpengaruh dan signifikan terhadap
81
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B.

laba bersih Bank Umum Syariah tahun 20112017. Hal ini dibuktikan dari nilai Fhitung > Ftabel
sebesar 54,878 > 3,23 dengan tingkat
signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi
0,000 < 0,05 hal ini berarti signifikan, di mana
H0 ditolak dan Ha diterima.
Uji
simultan
menunjukkan
jika
meningkatnya
pendapatan
pembiayaan
mudharabah dan pendapatan pembiayaan
musyarakah maka dapat meningkatkan laba
bersih Bank Umum Syariah di Indonesia,
untuk uji R2 adalah 0,730 hal tersebut berarti
73% variabel laba bersih Bank Umum Syariah
dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan
pembiayaan mudharabah dan pendapatan
pembiayaan musyarakah. Sedangkan sisanya
(100% - 73%) adalah 27% dijelaskan oleh
variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian
ini.
Saran
Adapun saran yang dikemukakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi Bank Umum Syariah
Bank Umum Syariah perlu melakukan upayaupaya untuk meningkatkan pembiayaan
mudharabah bank tersebut, supaya pendapatan
mudharabah dapat meningkatkan tingginya
laba bersih. Selain itu Bank Umum Syariah
juga perlu memperhatikan dan mengevaluasi
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2.

kinerjanya supaya pembiayaan bagi hasil
mudharabah dan musyarakah dapat meningkat
Bagi Pemerintah
Bagi pemerintah dapat lebih memperhatikan
dan memberikan ruang lebih luas kepada
perbankan syariah melalui kebijakan dan
regulasi yang lebih berpihak kepada bank
syariah.
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