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ABSTRAK 

 

Febrina Dewi Saputri, 2019. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Jual Beli 

Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-

2018. Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Isntitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Said Abadi, 

 

Kata Kunci: Penyaluran Dana, Pendapatan, Keuntungan 

Penelitian ini menggunakan variabel X yaitu pembiayaan bagi hasil dan 

pembiayaan jual beli sedangkan variabel Y berupa laba bersih karena variabel 

tersebut saling berkaitan, yaitu laba bersih akan berkurang apabila tidak ada 

pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil dan jual beli terhadap laba bersih 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2011-2018. 

 

Sebagaimana teori yang ada menyatakan bahwa tingkat keuntungan atau laba 

yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh salah satu faktor yang dapat 

dikendalikan taitu pengendalian pendapatan yang di dapat tingkat bagi hasil, 

keuntungan atas jual beli. Tercatat bahwa laba bersih akan mengalami 

peningkatan apabila pembiayaan-pembiayaan yang telah di salurkan mampu 

menghasilkan keuntungan yang tinggi. 

 

Penelitian ini menggunakan populasi laporan keuangan tahunan milik 13 Bank 

Umum Syariah di Indonesia selama periode 2011-2018, dengan menggunakan 

sampel 4 Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu Bank BRI Syariah, Bank 

Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah. Untuk metode penelitian 

ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan sebelum melakukan 

analisis regresi terlebih dahulu melakukan pengujian asumsi klasik yaitu uji 

normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, uji heterokedastifitas, dan 

setelah uji regresi dilanjutkan dengan uji hipotesis dan koefisien determinasi. 

 

Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap 

laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2011-2018. 

Untuk pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap laba bersih pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia periode 2011-2018. Uji seimultan pembiayaan bagi hasil dan 

pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah 

di Indonesia periode 2011-2018.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank Islam atau  yang lebih dikenal dengan Bank Syariah, 

merupakan Bank yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam. Sebagai Bank, Bank Islam memiliki beberapa fungsi salah 

satunya yaitu sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang 

kelebihan dana dengan masyarakat yang  kekurangan dana, fungsi lainnya 

yaitu sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada 

masyarakat yang membutuhkannya yang mana berupa fasilitas 

pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
1
. 

Kegiatan  penghimpunan dana yang dilakukan bank syariah dari 

nasabah yaitu meliputi deposito/investasi, titipan giro dan tabungan. 

Kemudian dana yang terkumpul inilah yang akan disalurkan  atau 

diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri atau pihak lain. 

Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan bank akan dibagi 

kembali antara bank dengan nasabah pendanaan
2
.  

Dalam penyaluran dana bank syariah memiliki beberapa produk 

akad di antaranya adalah pembiayaan jual beli meliputi murabahah, ba’i 

                                                           
1
Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurrahm, Akuntansi Perbankan Syariah 

Teori Dan Praktik Kontemporer (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2009), 48. 
2
Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek Dibeberapa Negara 

(Jakarta: Rajawali Pers 2007), 29-31. 
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as-salam, ba’i istishna’ yang kedua yaitu pembiyaan bagi hasil berupa 

pembiayaan mudharabah, musyarakah dan yang ketiga yaitu pembiayaan 

sewa berupa ijarah dan ijarah muntahia bit-tamlik dan yang keempat yaitu 

pembiayaan jasa berupa al-wakalah, al-kafalah, hawalah, rahn, dan 

qardh. Dengan demikian begitu banyak produk-produk perbankan 

syariah
3
. 

Tujuan fundamental bisnis perbankan adalah memperoleh 

keuntungan yang optimal dengan jalan memberikan layanan jasa keuangan 

kepada masyarakat. Penilaian terhadap kinerja suatu bank dapat dilakukan 

dengan  melakukan analisis terhadap laporan keuangannya, namun 

terdapat juga keterbatasan pada laporan keuangan yaitu dapat dimanipulasi 

atau rekayasa. oleh karena itu akan semakin sulit menilai kinerja suatu 

bank hanya dengan  melihat laporan keuangan yang diterbitkan oleh bank 

yang bersangkutan
4
. 

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 di capai. Penentuan besarnya laba ini 

penting guna mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan
5
. 

                                                           
3
Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 

2001), 90-134. 
4
Mudrajat Kuncoro Suhardjono, Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi (Yogyakarta: 

BPFE-Yogyakarta, 2002), 539-540. 
5
 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), 302 
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Laba bersih akan mengalami peningkatan apabila pembiayaan-

pembiayaan yang telah di salurkan kepada nasabah mampu menghasilkan 

keuntungan  yang  tinggi.  Tinggi  rendahnya  laba  yang  di peroleh  bank 

syariah tergantung kepada tingkat pendapatan yang diperoleh bank dari 

pembiayaan yang di salurkan oleh bank kepada masyarakat atau nasabah. 

Perubahan laba pada setiap periode juga dipengaruhi oleh besarnya 

pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat atau nasabah.  

Tingkat keuntungan atau laba yang di hasilkan oleh bank di 

pengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat di kendalikan (controlable 

factors) dan faktor-faktor yang tidak dapat di kendalikan (uncontrolable 

factors). Controlable factors adalah faktor-faktor yang dapat di pengaruhi 

oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada wholesale 

dan retail), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas 

transaksi  jual  beli, pendapatan  fee  atas  layanan  yang  diberikan)  dan 

pengendalian biaya-biaya.  Uncontrolable factors atau faktor-faktor 

eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank 

seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan dilingkungan 

wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor-faktor 

eksternal, tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas dalam rencana 

operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal
6.   

                                                           
6
 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Tanggerang: Azkia 

Publizher,2009), hal. 70-71 
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Dari beberapa karya ilmiyah yang terdapat pada penelitian terdahulu 

menyatakan bahwa hal-hal yang mencangkup bagian dari bentuk-bentuk 

atau akad pembiayaan bagi hasil dan jual beli menyatakan perbedaan 

pengaruh masing-masing dengan demikian penulis juga ingin menyatakan 

bahwa terdapat permasalahan yang terjadi pada bank dengan teori yang 

diperoleh dan juga perbedaan yang dihasilkan oleh beberapa peneliti. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan 

Pembiayaan Jual Beli Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Di 

Indonesia Periode Tahun 2011-2018” 

B. Rumusan Masalah  

1. Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap laba bersih pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2011-2018? 

2. Apakah pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap laba bersih pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2011-2018? 

3. Apakah pembiayaan bagi hasil dan jual beli berpengaruh secara 

simultan terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

periode tahun 2011-2018? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap laba 

bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2011-

2018. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli terhadap laba bersih 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2011-2018. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil dan jual beli  

secara simultan terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia periode tahun 2011-2018. 

D. Kegunaan  Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara Teoritis 

dan praktisi. 

1. Secara teoritis 

Dapat di gunakan sebagai tambahan pengetahuan bagi para 

akademisi dan  masyarakat umum khususnya yang berkaitan tentang 

kajian dibidang pembiayaan bagi hasil dan jual beli. Kemudian di 

jadikan referensi bagi para peneliti selanjutnya. 

2. Secara praktis 

a. Bagi pihak Bank umum Syariah Manfaat dari penelitian ini yaitu 

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap masing-masing 

Bank umum Syariah di Indonesia dalam meningkatkan laba bersih 

yaitu dengan memberikan porsi yang tepat dalam mengalokasikan 

dana pembiayaan tersebut. 

b. Bagi pihak Akademis Manfaat penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangsih dan referensi terhadap ilmu pengetahuan 

dibidang perbankan syariah khususnya berkaitan dengan 

pembiayaan bagi hasil, jual beli dan laba bersih. 
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E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan agar pembahasan penelitian ini sesuai 

dengan tujuannya, maka penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab 

garis besar isi sebagai berikut:  

BAB I  :  Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II  :  Tinjauan Pustaka  

Bab ini berisi landasan-landasan teori yang digunakan untuk 

memperkuat judul penelitian yang diambil oleh peneliti dan 

masalah yang ingin diteliti, dan terdapat penelitian terdahulu 

yang relevan dengan judul penelitian yang diambil oleh 

peneliti saat ini. 

BAB III :  Metode Penelitian  

Bab ini berisi rancangan penelitian, variabel penelitian dan 

definisi operasional, populasi dan sampel penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan 

dan analisis data.  

BAB IV :  Hasil Penelitian dan Pembahasan  

 Bab ini berisi deskripsi objek peneliti, hasil pengujian 

deskripsi, hasil pengujian hipotesis, pembahasan. 
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BAB V :  Penutup  

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang di dapat dari penelitian 

yang di lakukan dan saran kepada tempat penelitian dan 

peneliti. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Pembiayaan 

Saat ini, beberapa praktisi cenderung menganggap murabahah, 

mudharabah, dan lainnya sebagai sebuah produk bank syariah. 

Padahal murabahah, mudharabah, dan lainnya hanyalah sistem akad 

yang digunakan
7
.  

Menurut undang-undang perbankan nomer 21 tahun 2008, bank 

syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan perinsip syariah, dan menurut jenisnya 

ada dua macam yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan 

rakyat syariah. Pembiayaan adalah penyediaan dana.  

2. Pembiayaan Bagi Hasil 

Bagi hasil atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan profit 

sharing adalah pembagian pendapatan yang diberikan kepada pihak-

pihak yang memiliki hak terhadap pendapatan tersebut.
8
 

Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan yang berbasis 

kerjasama dengan sistem bagi hasil. Dimana pemberian pendapatan 

bagi hasil harus secara proposional antara pihak bank dengan pihak 

                                                           
7
Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Bank Syariah (Jakarta Timur: Zikrul 

Hakim, 2003), 12. 
8
 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: (UPP) AMYKPN), 101. 
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nasabah. Inilah salah satu pembeda antara bank syariah dengan bank 

konvensional, jika bank konvensional menggunakan bunga maka 

bank syariah menggunakan bagi hasil. Perbedaan bagi hasil dengan 

bunga sendiri yaitu jika bagi hasil keuntungan yang diperoleh 

berdasarka pendapatan yang di peroleh dan memperhatikan juga 

kerugian yang didapat sedangkan dengan sistem bunga tidak 

memperhatikan keuntungan dan kerugian yang didapat, melainkan 

keuntungan yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan awal.
9
 

Dalam pembiayaan bagi hasil ini terdapat dua akad yang sering 

dijadikan produk bank syariah di antaranya adalah: 

a. Akad musyarakah 

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau 

lebih dengan tiap-tiap pihak memberikan modal dengan porsi 

masing-masing. Keuntungan yang diperoleh juga dibagi sesuai 

kesepakatan antara pihak yang bekerjasama.
10

 

Menutur bahasa musyarakah berarti mencampur, yaitu 

mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak 

dapat terpisah antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan 

menurut fiqh arti dari musyarakah adalah kerjasama atas dasar 

ridha antara dua orang atau lebih dengan masing-masing 

mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu di mana modal 

                                                           
9
 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek dibeberapa Negara, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 27. 
10

Naf’an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 

95. 
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tersebut dikelola untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya 

akan dibagi keuntungan tersebut sesuai modal yang diberikan.
11

 

1) Rukun Musyarakah 

a) Ijab-kabul (sighah) yaitu kesepakatan antara dua belah 

pihak yang bekerjasama. 

b) Dua pihak yang berakad (‘aqidani) dan memiliki keahlian 

mengelola modal. 

c) Objek akad (mahal) atau ma’qud alaihi yaitu modal atau 

pekerjaan. 

d) Nisbah bagi hasil. 

2) Berakhirnya Akad Musyarakah 

a) Salah satu pihak menghentikan akad 

b) Salah satu pihak meninggal atau kehilangan akal 

c) Modal yang ada hilang atau habis
12

 

3) Jenis-jenis musyarakah 

a) Musyarakah Al-‘inan 

b) Musyarakah Mufawadhah 

c) Musyarakah A’maal 

d) Musyarakah Wujuh 

e) Musyarakah Al-mudharabah 

 

 

                                                           
11

 Karmaen Perwaatja Dan Muhammad Syafi’I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam 

(Yogyakarta: Versia Grafika, 1992), 23. 
12

Naf’an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, 98-99. 
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b. Akad Mudharabah 

Mudharabah merupakan akad yang digunakan oleh pihak 

bank syariah guna menyalurkan dana kepada pihak lain untuk 

suatu usaha yang produktif
13

. Mudharabah berasal dari kata 

Dharb yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk 

berniaga. Secara teknis, mudharabah adalah sebagai akad 

kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama 

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

pihak lainya sebagai pengelola (mudharib). 

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian 

ditanggung oleh shahibul maal selama kerugian tersebut bukan 

akibat kelalaian mudharib. Seandainya kerugian itu diakibatkan 

oleh kelalaian mudharib maka mudharib harus bertanggung jawab 

atas kerugian tersebut
14

. 

1) Rukun Mudharabah 

a) Ijab-kabul (sighat) yaitu kesepakatan antara dua belah 

pihak yang bekerjasama. 

b) Dua pihak yang berakad (‘aqidani) dan memiliki keahlian 

mengelola modal. 

                                                           
13

Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurrahm, Akuntansi Perbankan 

Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2009), 110. 
14

Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 

2001), 95. 
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c) Objek akad (mahal) atau ma’qud alaihi yaitu modal atau 

pekerjaan. 

d) Nisbah bagi hasil. 

2) Jenis-jenis mudharabah 

a) Mudharabah muthlaqah, cakupannya sangat luas dan 

tidak dibatasi oleh spesifikasi usaha, waktu dan daerah 

bisnis. 

b) Mudharabah muqayyadah, kebalikan dari Mudharabah 

muthlaqah di mana si mudharib dibatasi oleh spesifikasi 

usaha, waktu dan daerah bisnis.
15

 

Dalam pembiayaan bagi hasil perhitungannya dilakukan dengan 

dua cara yaitu menggunakan metode profit sharing dan revenue 

sharing.  

a. Profit Sharing 

Dalam pembiayaan musyarakah nasabah juga memberikan 

modalnya sehingga nasabah juga akan menanggung resiko 

kehilangan modal. Karenanya maka nasabah juga memiliki hak 

dan kewajiban, yang sama atas modalnya, managemennya, juga 

pengaturannya dan ia bisa menuntut suatu presentase laba yang 

lebih besar.
16

 

                                                           
15

Ibid, 97. 
16

 Mervvyn Lewis dan Latifa Algaoud, Dasar Perbankan Islam, diterjemahkan oleh 

Burhan Wirasubrata (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), 69. 
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Musyarakah merupakan suatu kerjasama yang tidak terbatas 

sehingga yang menjadi acuan dalam pembagian bagi hasil 

menggunakan profit sharing dilakukan dengan membagikan 

keuntungan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan yang dibuat 

oleh pihak yang bekerjasama, di mana kesepakatan tersebut telah 

disepakati diawal akad. 

b. Revenue Sharing 

Dalam perjanjian kontrak bagi hasil yang biasanya menjadi 

masalah yaitu pada pengakuan atas biaya-biaya yang muncul pada 

saat usaha dijalanka. Laporan akuntansi atau keuangan jika sudah 

dapat diterapkan secara baik maka penetapan bagi hasilpun akan 

menjadi mudah, begitu pula sebaliknya. 

Pada transaksi bagi hasil dengan metode revenue sharing 

pendapatan pemegang modal bergantung pada tingkat pendapatan 

yang diperoleh dan juga bergantung pada tingkat ketidakpastian 

usaha serta biaya-biaya yang muncul untuk kegiatan usaha. 

Perjanjian dengan metode revenue sharing memiliki tingkat risiko 

yang lebih rendah daripada dengan metode profit sharing jika 

dilihat dari posisi pemilik dana.
17

 

Sedangkan dalam penetapan bagi hasil pembiayaan harus 

memperhatikan hal-hal berikut: 

                                                           
17

Ibid., 215-216. 
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1) Refrensi tingkat keuntungan, yaitu refrensi tingkat keuntungan 

yang ditetapkan oleh rapat ALCO. 

2) Perkiraan tingkat keuntungan bisnis atau proyek yang dibiayai, 

yaitu dengan mempertimbangkan tingkat penjualan, lama cash 

to cash cycle, biaya-biaya langsung dan tidak langsung, dan 

delayed factor.
18

 

Bukan hanya bagi hasil dalam keuntungan yang dipermasalahkan 

tetapi juga pembagian kerugiannya. Para ahli hukum Islam sepakat 

bahwa setiap pihak menanggung kerugian sesuai dengan porsi 

investasinya. Oleh karena itu, jika seorang pihak menyertakan 40 

persen modal, maka dia harus menanggung 40 persen kerugian. 

Menurut Imam Syafi’I, porsi keuntungan atau kerugian dari masing-

masing pihak harus sesuai dengan penyertaan modalnya. Sedangkan 

menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, porsi keuntungan 

dapat berbeda dari porsi modal yang disertakan, tetapi kerugian harus 

ditanggung sesuai dengan porsi pernyertaan modal masing-masing 

pihak.
19

 

3. Pembiayaan Jual Beli 

Jual beli menurut bahasa adalah menukar kepemilikan barang 

dengan barang atau saling tukar menukar. Secara istilah jual beli 

yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang 

                                                           
18

 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2006), 286. 
19

Ascarya, Akad dan Produk, 54. 
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yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari dari yang 

satu kepada yang lain atas dasar merelakan.
20

 

Pembiayaan jual beli merupakan produk yang digadang-

gadang dapat memberikan keuntungan yang menjajikan pada pihak 

bank. Meskipun pembiayaan jual beli di Indonesia ini masih jauh 

dari ketentuan syariah secara utuh namun setidaknya dapat dapat 

mengurangi riba di dalam transaksi. 

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas ulama dalam 

fiqih muamalah Islamiyah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa 

mencapai belasan bahkan puluhan. Tapi, dari sekian banyak akad 

terdapat tiga akad jual beli yang telah banyak dikembangkan 

sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan 

investasi dalam perbankan syariah
21

, yaitu: 

1) Bai’ Al-Murabahah 

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual 

sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati 

dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang 

tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa 

transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran 

                                                           
20
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tangguh melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah 

menerima barang.
22

 

a) Rukun akad murabahah 

(1) Pembeli (nasabah) 

(2) Penjual (bank syariah) 

(3) Objek akad murabahah 

(4) Ijab dan kabul.
23

 

b) Syarat murabahah 

(1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. 

(2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang 

ditetapkan. 

(3) Kontrak harus bebas dari riba. 

(4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi 

cacat atas barang sesudah pembelian.  

(5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 

dengan pembelian.
24

 

2) Bai’ As-Salam 

Dalam pengertian sederhana bai’ as-salam berarti 

pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, 

sedangkan pembayaran dilakukan di muka
25

.  
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Secara praktis pelaksanaan kegiatan salam dalam 

perbankan syariah cenderung dilakukan dalam format salam 

paralel. Hal ini dapat dipahami karena pertama, kegiatan salam 

oleh bank syariah merupakan akibat dari adanya permintaan 

barang oleh nasabah. Kedua, bank syariah bukanlah produsen 

dari barang yang dimaksud.
26

 

a) Rukun akad salam 

(1) Muslam (pembeli) 

(2) Muslam ilaih (penjual) 

(3) Modal atau uang 

(4) Muslam fiihi (barang) 

(5) Sighat (ucapan) 

b) Syarat bai’ as-salam 

(1) Modal harus diketahui. 

(2) Penerimaan pembayaran salam. 

(3) Barang harus spesifik dan dapat diakui sebagai hutang. 

(4) Barang harus diidentifikasi secara jelas. 

(5) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. 

(6) Menentukan tempat penyerahan.
27

 

3) Bai’ Al-Istisna’ 

Bai’i al-istisna’ merupakan kontrak penjualan antara 

pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat 
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barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu 

berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli 

barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan 

menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak 

bersepakat atas harga serta sistem pembayaran.  

Menurut jumhur fuqaha, bai’ al-istisna’ adalah suatu jenis 

khusus dari akad bai’ as-salam. Biasanya, jenis ini 

dipergunakan dibidang manufaktur. Dengan demikian 

ketentuan bai’ al-istisna’ mengikuti ketentuaan dan aturan bai’ 

as-salam.
28

 

Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran 

secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli 

berdasarkan akad murābaḥah, salamdan istishnā‟  disebut sebagai 

piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafon pembiayaan, 

yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang 

tercantum didalam Perjanjian Pembiayaan. 

Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan 

rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO Bank Syariah, dengan 

mempertimbangkan beberapa hal berikut:
29

 

1) Direct Competitor‟s Market Rate (DCMR) adalah 

tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau 

tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah 
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yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok 

kompetitor langsung. 

2) Indirect Competitor‟s Market Rate (ICMR) adalah tingkat 

suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat 

rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam 

rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak 

langsung. 

3) Expected Competitive Return for Investors (ECRI) adalah 

target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan 

kepada dana pihak ketiga. 

4) Acquiring Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang 

langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak 

ketiga. 

5) Overhead Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang 

tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana 

pihak ketiga. 

Adapun metode penentuan margin keuntungan pembiayaan 

jual beli yaitu: 

1) Mark-up Pricing adalah penentuan tingkat harga dengan me-

markup biaya produksi komoditas yang bersangkutan.
30

  

2) Target-return Pricing adalah penentuan harga jual produk 

yang bertujuan mendapatkan tingkat return atas besarnya 
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modal yang diinvestasikan. Dalam hal ini, perusahaan akan 

menentukan berapa return yang diharapkan atas modal yang 

telah diinvestasikan.
31

 

3) Perceived-Value Pricing adalah penentuan harga dengan tidak 

menggunakan variabel harga sebagai harga jual. Harga jual 

didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan 

melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk 

meningkatkan kepuasan pembeli.
32

 

4) Value Pricing adalah kebijakan harga yang kompetitif atas 

barang yang berkualitas tinggi. Barang yang baik pasti 

harganya mahal. Namun perusahaan yang sukses adalah 

perusahaan yang mampu menghasilkan barang yang 

berkualitas dengan biaya yang efisien sehingga perusahaan 

tersebut dapatt leluasa menentukan tingkat harga di bawah 

harga kompetitor. 

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

penetapan margin dan bagi hasil antara lain:
33

 

1) Komposisi pendanaan Bagi bank syariah yang pendanaannya 

sebagian besar dari dana giro dan tabungan, yang notabene 

nisbah nasabah tidak setinggi pada deposan, maka penentuan 

keuntungan (margin atau bagi hasil bagi bank) akan lebih 
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kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya 

porsi terbesar berasal dari deposito. 

2) Tingkat persaingan Jika tingkat kompetisi ketat, porsi 

keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan 

masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi. 

3) Risiko pembiayaan untuk pembiayaan pada sektor yang 

beresiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi 

daripada yang beresiko sedang apalagi kecil. 

4) Jenis nasabah yang dimaksudkan adalah nasabah prima dan 

nasabah biasa. Bagi nasabah prima misal usahanya besar dan 

kuat bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan 

untuk pembiayaan pada nasabah biasa diambil keuntungan 

yang lebih tinggi. 

5) Kondisi perekonomian siklus ekonomi meliputi kondisi: 

revival, boom/peak puncak, resesi dan depresi. Jika 

perekonomian berada pada dua kondisi pertama, di mana usaha 

berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan 

pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun pada 

kondisi lainnya (resesi dan depresi) bank tidak merugi pun 

sudah bagus, keuntungan sangat tipis. 

6) Tingkat keuntungan yang diharapkan bank secara kondisional, 

hal ini terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada 

umumnya dan juga risiko atas suatu sektor pembiayaan, atau 
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pembiayaan terhadap debitur dimaksud. Namun demikian, 

apapun kondisinya serta siapapun debiturnya, bank dalam 

operasionalnya, setiap tahun tentu telah menetapkan berapa 

besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan 

inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan 

besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank. 

4. Laba Bersih 

Dalam bahasa arab, laba berarti pertumbuhan dalam dagang. Jual 

beli adalah ribh dan perdagangan adalah rabihah yaitu laba atau hasil 

dagang
34

.
  

Laba adalah selisih total pendapatan dikurangi biaya-biaya 

dari kegiatan usaha perusahaan yang diperoleh selama periode 

tertentu. Laba juga sering disebut dengan keuntungan (profit), 

penghasilan dan earning.
35

 

Laba  dimaknai  sebagai  imbalan  atas  upaya  perusahaan  

menghasilkan barang dan jasa
36

.
 
Pengertian  laba  dalam  Al-Quran  

ialah kelebihan atas modal pokok atau pertambahan pada modal 

pokok yang diperoleh dari proses dagang. Jadi, tujuan 

menyempurnakan modal pokok utama berdagang adalah melindungi, 

menyelamatkan modal pokok dan mendapatkan laba. Laba atau 

keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam 
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menjalankan aktivitasnya. Pihak manajemen selalu merencanakan  

besar  perolehan  laba  setiap  periode,  yang  ditentukan melalui 

target yang harus dicapai. Penentuan besarnya laba ini penting 

guna mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan
37 

Laba bersih  adalah  laba  yang telah dikurangi  biaya-biaya  

yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu 

termasuk pajak
38

.
 
Menurut  PSAK  no.  1  2013,  penentuan  laba  

bersih  ini  dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Laba Bersih = Penghasilan – Hak pihak ketiga atas bagi hasil -

Beban 

Laba bersih dapat dipengaruhi oleh pembiayaan pada bank 

syariah, dimana ada pembiayaan yang berpotensi menghasilkan 

keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan. Berdasarkan tingkat 

kepastian dari hasil yang diperolehnya, kontrak bisnis dapat 

dibedakan menjadi dua kelompok yaitu Natural Uncertainty 

Contracts dan Natural Certainty Contracts. Natural Uncertainty 

Contracts adalah kontrak dalam bisnis yang tidak memberikan 

kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya. 

Sedangkan Natural Certainty Contracts adalah kontrak dalam bisnis 

yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah 

maupun waktu. Keuntungan yang diperoleh bank berdasarkan pada 
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jenis kontrak yang dikehendaki oleh nasabah. Kontrak-kontrak yang 

termasuk kelompok  Natural  Uncertainty  Contracts  adalah  

kontrak  mudarabah, musyarakah,  musaqah,  mukharabah  dan  lain-

lain.   

Sedangkan  kontrak-kontrak yang termasuk kelompok Natural 

Certainty Contracts adalah jual beli, upah-mengupah, sewa-menyewa 

dan lain-lain
39

.
 

Laba bersih akan mengalami peningkatan apabila 

pembiayaan- pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah 

mampu menghasilkan keuntungan  yang  tinggi.  Tinggi  rendahnya  

laba  yang  diperoleh  bank syariah tergantung kepada tingkat 

pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan yang disalurkan 

oleh bank kepada masyarakat atau nasabah. Perubahan laba pada 

setiap periode juga dipengaruhi oleh besarnya pembiayaan yang 

disalurkan oleh bank kepada masyarakat atau nasabah. Tinggi  

rendahnya  pembiayaan-pembiayaan  yang  telah  disalurkan  oleh 

bank akan berpengaruh juga pada besarnya tingkat pendapatan yang 

diperoleh bank, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka 

semakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh bank. Pendapatan 

yang meningkat akan berpengaruh pada tingkat laba bersih dan 

profitabilitas bank. 

Tingkat keuntungan atau laba yang dihasilkan oleh bank 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (controlable 
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factors) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan 

(uncontrolable factors). Controlable factors adalah faktor-faktor yang 

dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis 

(orientasinya kepada wholesale dan retail), pengendalian pendapatan 

(tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi  jual  beli, pendapatan  

fee  atas  layanan  yang  diberikan)  dan pengendalian biaya-biaya.  

Uncontrolable factors atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi 

secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah 

operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor-faktor eksternal,  

tetapi  mereka  dapat  membangun  fleksibilitas  dalam  rencana 

operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor 

eksternal
40

. 

Keuntungan  atau  laba  tidak  terbatas  pada  keuntungan  calon 

debitur, akan tetapi juga keuntungan yang akan dicapai oleh bank 

apabila kredit atau pembiayaan tersebut diberikan. Bank akan 

menghitung jumlah keuntungan yang dicapai oleh calon debitur 

dengan adanya kredit atau pembiayaan bank. Di samping itu, bank 
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juga perlu menghitung jumlah pendapatan yang akan diterima oleh 

bank dari kredit tersebut
41

. 

 Berikut  ini  beberapa  aturan  laba  dalam  konsep  Islam   

yang meliputi: 

a. Adanya harta (uang yang dikhususkan untuk perdagangan). 

b. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasar 

unsur- unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan 

sumber- sumber alam. 

c. Memposisiskan  harta  sebagai  objek  dalam  pemutarannya  

karena adanya  kemungkinan-kemungkinan  pertambahan  atau 

pengurangan jumlahnya. 

d. Sehatnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan
42

. 

Laba memiliki beberapa karakteristik diantara lain adalah laba 

didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi, laba didasarkan 

pada postulat periodisasi, laba didasarkan pada prinsip pendapatan 

yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran 

dan pengakuan pendapatan dan laba memerlukan pengukuran tentang 

biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk 

mendapatkan pendapatan tertentu dan laba bersih didasarkan pada 
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prinsip penandingan (matching) antara pendapatan dan biaya yang 

relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut
43

. 

Tujuan laporan laba pada bank syariah secara lebih spesifik, 

pelaporan laba akuntansi mempunyai tujuan meliputi sebagai alat 

untuk mengukur keberhasilan manajemen dan pedoman bagi 

pengambilan keputusan manajemen, sebagai alat ukur efesiensi 

manajemen, untuk membedakan antara modal dan laba, memberikan 

informasi yang dapat dipakai untuk memprediksi deviden dan 

sebagai salah satu dasar untuk penentuan pajak, sebagai dasar untuk 

pembagian bonus dan kompensasi
44

. 

Keberhasilan bank dalam menghimpun dan memobilisasi dana 

masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan 

dialokasikan  ke  berbagai  bentuk  aktiva  yang  menguntungkan.  

Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut:
  

a. Untuk kelangsungan hidup. Tujuan utama bagi bank pada saat 

pemilik mendirikannya adalah kelangsungan hidup dimana laba 

yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional 

bank. 
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b. Berkembang atau tumbuh  semua pendiri  perusahaan  

mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank kecil 

menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya 

lebih banyak lagi. 

c. Melaksanakan tanggungjawab sosial sebagai agen pembangunan, 

bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni 

memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat 

umum
45

. 

Faktor-faktor yang mempengaruh laba. Berikut adalah faktor 

yang mempengaruhi perubahan laba (net income), diantaranya yaitu : 

a. Naik turunnya jumlah unit yang dijual dan harga jual per unit 

b. Naik turunnya harga pokok penjualan, di mana harga pokok ini 

dipengaruhi oleh jumlah unit yang dibeli atau diproduksi atau 

dijual dan harga pembelian per unit atau harga pokok per unit. 

c. Naik turunya biaya usaha  yang dipengaruhi oleh jumlah unit  

yang dijual, variasi jumlah unit yang dijual, variasi dalam tingkat 

harga dan efisiensi operasi perusahaan. 

d. Naik turunnya biaya pos penghasilan atau biaya non-operasional 

yang dipengaruhi oleh variasi jumlah unit yang dijual, variasi 

dalam tingkat harga  dan  perubahan  kebijakan  dalam  

pemberian  atau  penerimaan discount. 
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e. Naik turunnya pajak perseroan yang dipengaruhi oleh besar 

kecilnya laba yang diperoleh atau tinggi rendahnya tarif pajak. 

f. Adanya perubahan dalam metode akuntansi
46

. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari dari penelitian yang 

relevan, penelitian yang pneliti lakukan merujuk pada penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan laba bersih. Antara lain: 

No. Nama Peneliti Hasil Penelitian Perbedan  

1 Ardiansyah 

Kuncoro Awib 

dengan judul 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Murabahah, 

Musyarakah, 

dan 

Mudharabah 

Terhadap 

Return On 

Asset (ROA) 

(Studi Kasus 

Pada Bank 

Umum 

Syariah Di 

Indonesia 

Periode 2011-

2015) 

Pembiayaan 

murabahah 

berpengaruh terhadap 

Return on Asset(ROA) 

pada PT. Bank 

Muamalat Indonesia 

dan PT. BankSyariah 

Mandiri periode 2011-

2015.   Hal ini 

dinyatakan 

berdasarkan hasil uji t  

variabel pembiayaan 

murabahah dengan 

nilai thitung(-

4,812)>ttabel(2,028)di 

mana nilai 

signifikansinya 0,000 

<0,05. Pembiayaan 

musyarakah tidak 

berpengaruh terhadap 

Return On 

Asset(ROA) pada PT. 

Bank Muamalat 

Indonesia dan PT. 

Dalam variabel X 

penulis memilih 

metode 

pembiayaannya 

bukan akadnya, 

sedangkan 

variabel Y yang 

digunakan lebih 

kompleks atau 

dapat dikatakan 

tidak terlalu 

khusus. Dalam 

penelitian dahulu 

menggunakan 

ROA yang 

merupakan 

bagian dari 

perhitungan laba 

bersih.  
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Bank Syariah Mandiri 

periode 2011-2015.  

Hal ini dinyatakan 

berdasarkan hasil uji t 

variabel pembiayaan 

musyarakah dengan 

nilai thitung  (-1,622) 

< ttabel  

(2,028)dimana nilai 

signifikansinya 0,114 

>0,05.Pembiayaan 

mudharabah tidak 

berpengaruh terhadap 

Return On 

Asset(ROA) pada PT. 

Bank Muamalat 

Indonesia dan PT. 

Bank Syariah Mandiri 

periode 2011-2015. 

Hal ini dinyatakan 

berdasarkan hasil ujit 

variabel pembiayaan 

mudharabah dengan 

nilai thitung  

(0,077)<ttabel  

(2,028)dimana nilai 

signifikansinya0,939 

>0,05
47

. 

 

2 Nurul 

Hasanah 

dengan judul 

Analisis 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Mudharabah 

Dan 

Berdasarkan hasil 

pembahasan atas 

pengujian hipotesis 

menggunakan ujit 

menunjukan bahwa 

variabel mudharabah 

berpengaruh 

signifikan positif 

Dalam variabel X 

penulis memilih 

metode 

pembiayaannya 

bukan akadnya, 

sedangkan 

variabel Y yang 

digunakan lebih 
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Musyarakah 

Terhadap 

Tingkat 

Profitabilitas 

Pada Bank 

Syariah 

Mandiri 

terhadapReturnon 

Assets(ROA) Bank 

Syariah Mandiri 

dengan ditunjukan 

nilaithitung 5,352<ttabel 

2,034. Dan 

ditunjukkan dengan 

tingkat signifikansi 

0,000 lebih kecil dari 

0,05. Artinya 

pembiayaan 

mudharabah yang 

lakukan oleh bank 

berpengaruh terhadap 

profit yang diperoleh 

oleh bank. 

Berdasarkan  hasil 

pembahasan atas  

pengujian 

menggunakan uji t 

menunjukkan bahwa 

variabel musyarakah 

memberikan pengaruh 

signifikan positif 

terhadap Return on 

Assets(ROA) Bank 

Syariah Mandiri 

dengan ditunjukan 

nilai thitung 

2,415>ttabel  2.034. 

Dan ditunjukkan 

dengan tingkat 

signifikansi 0,021 

lebih kecil  dari 0,05. 

Artinya  pembiayaan 

musyarakah yang 

diberikan oleh bank 

sangat berpengaruh 

terhadap profit yang 

akan di peroleh oleh 

kompleks atau 

dapat dikatakan 

tidak terlalu 

khusus. 

Meskipun dalam 

penelitian dahulu 

menggunakan 

kata profitabilitas 

tetapi data yang 

diambil 

berdasarkan ROA  

yang merupakan 

bagian dari 

perhitungan laba 

bersih. 
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bank
48

. 

 

3 Dian Mufida 

dengan judul 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Jual Beli Dan 

Pembiayaan 

Bagi Hasil 

Terhadap 

Besarnya 

Profitabilitas 

Dengan FDR 

Sebagai 

Variabel 

Moderating 

Pada Bank 

Umum 

Syariah Di 

Indonesia 

Hasil penelitian 

hipotesis pertama yang  

menguji pengaruh 

Pembiayaan  Jual Beli 

terhadap besarnya 

profitabilitas 

mengungkapkan   

bahwa   Pembiayaan   

Jual Beli  berpengaruh   

terhadap  profitabilitas 

pada Bank Umum 

Syariah yang terdaftar 

di Bank Indonesia 

pada tahun 2012-2015. 

Hasil penelitian  

hipotesis kedua yang 

menguji pengaruh 

Pembiayaan Bagi 

Hasil terhadap 

besarnya profitabilitas 

mengungkapkan 

bahwa Pembiayaan 

Bagi Hasil 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas pada 

Bank Umum Syariah 

yang terdaftar di Bank 

Indonesia pada 

tahun2012-2015. Hasil 

pengujian hipotesis 

ketiga yang menguji 

pengaruh FDR 

terhadap hubungan 

Pembiayaan Jual Beli 

dan profitabilitas 

Dalam segi 

variabel penulis 

memeiliki 

kesamaan, namu 

dilihat dari 

hasilnya yang 

menyatakan 

pembiayaan bagi 

hasil ternyata 

tidak 

berpengaruh 

sedangkan 

pembiayaan jual 

beli berpengaruh 

terhadap laba 

bersih.  
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mengungkapkan 

bahwa FDR tidak 

mampu memperkuat 

atau memperlemah 

pengaruh Pembiayaan  

Jual  Beli  terhadap  

profitabilitas 

BankUmum Syariah 

yang terdaftar di   

Bank  Indonesia   pada 

tahun 2012-2015. 

Hasil pengujian 

hipotesis keempat 

yang menguji 

pengaruh FDR 

terhadap hubungan 

Pembiayaan Bagi 

Hasil dan profitabilitas 

mengungkapkan 

bahwa FDR tidak 

mampu memperkuat 

atau memperlemah 

pengaruh Pembiayaan 

Bagi Hasil terhadap 

profitabilitas Bank 

Umum Syariah yang 

terdaftar di Bank 

Indonesia pada tahun 

2012-2015.
49

 

 

4 Dinna Ariyani 

dengan judul 

Pengaruh 

Pertumbuhan 

Pembiayaan 

Murabahah, 

Pembiayaan 

Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa   

pembiayaan 

murabahah 

berpengaruh 

signifikan terhadap  

laba bersih dengan sig 

Dalam variabel X 

penulis memilih 

metode 

pembiayaannya 

bukan akadnya, 

meskipun dengan 

demikian kedua 
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Bagihasil Dan 

Pinjaman Qard 

Terhadap 

Laba Bersih 

Bank Umum 

Syariah Di 

Indonesia 

0,40<0,05, 

pembiayaan bagi hasil 

berpengaruh 

signifikan terhadap  

laba bersih dengan sig 

0.024<0,05. 

Sedangkan pinjaman 

qard tidak 

berpengaruh 

signifikansi terhadap 

laba bersih dengan 

nilai sig 0,209>0,05
50

.  

jenis pembiayaan 

yang ditelah 

diteliti 

menggunakan 

akad-akad yang 

telah diteleti oleh 

peneliti 

terdahulu. 

Dengan hasil 

bahwa 

pembiayaan bagi 

hasil tidak 

berpengaruh 

terhadap laba 

bersih. 

 

5 Yuyun 

Agustina 

dengan judul 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Jual Beli, 

Pembiayaan 

Bagihasil Dan 

Rasio Non 

Performing 

Financing 

(NPF) 

Terhadap 

Profitabilitas 

(ROA) Bank 

Umum 

Syariah Di 

Indonesia 

Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa 

secara simultan   

pembiayaan jual beli, 

pembiayaan bagi hasil 

dan rasio NPF 

berpengaruh 

signifikan terhadap  

profitabilitas yang 

diproksikan melalui 

ROA. Secara  parsial, 

pembiayaan jual beli, 

pembiayaan bagi hasil 

dan rasio NPF  tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Return on Asset 

(ROA) pada bank 

umum syariah di 

Indonesia. Sehingga 

penurunan atau 

kenaikan jumlah 

Variabel Y yang 

digunakan lebih 

kompleks atau 

dapat dikatakan 

tidak terlalu 

khusus. Dalam 

penelitian dahulu 

menggunakan 

ROA yang 

merupakan 

bagian dari 

perhitungan laba 

bersih. Dengan 

hasil bahwa 

pembiayaan jual 

beli berpengaruh 

signifikan 

terhadap laba 

bersih 
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pembiayaan yang 

disalurkan dengan 

akad jual beli, bagi 

hasil dan tingkat 

pembiayaan 

bermasalah  tidak 

berpengaruh terhadap 

besarnya nilai ROA  

pada bank umum 

syariah diIndonesia.
51

 

 

6 Devi Azizatun 

Nikmah 

dengan judul 

Analisis 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Bagi Hasil 

(Mudharabah 

dan 

Musyarakah) 

dan Piutang 

Murabahah 

Terhadap 

Laba Pada PT. 

Bank 

Muamalat 

Indonesia 

 

Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa   

pembiayaan bagi hasil 

berpengaruh 

signifikan terhadap  

laba, pembiayaan 

murabahah tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap  

laba. Sedangkan 

pembiayaan bagi hasil 

dan murabahah secara 

bersama-sama tidak 

berpengaruh 

signifikansi 

terhadap
52

. 

Dengan 

penelitian 

memiliki 

perbedan yang 

pasti bahwa 

pembiayaan bagi 

hasil tidak 

berpengaruh 

sedangkan 

pembiayaan jual 

beli berpengaruh. 

 

Penelitian ini mengkaji tentang pembiayaan bagi hasil dan jual beli 

terhadap laba bersih yang mana hampir sama atau dengan lebih mendekati 
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pada penelitian ilmiyah milik  Devi Azizatun Nikmah hanya penelitiannya 

hanya menngunakan akad murabahah saja sedangkan saya meneliti 

sepenuhnya tentang pembiayaan jual beli dan hasilnya menyatakan yang 

sebaliknya dari penelitian ini dan mungkin saja juga pemilihan sampel 

yang berbeda. 

C. Kerangka berfikir  

Kerangka teoritis adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

dihubungkan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting
53

. 

Berdasarkan variabel yang mempengaruhi laba bersih  pada Bank 

umum Syariah di Indonesia yang terjadi pada periode 2011-2018 ini, 

maka penulis menghubungkan berbagai variable dan kemudian membuat 

kerangka berfikir  sebagai berikut: 

 

 

     H 1 

  H 3    

 

      H 2 
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Pembiayaan Bagi 

Hasil(X1) 

 
Laba Bersih (Y) 

 

1.  Pembiayaan Jual Beli 

(X2) 
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Keterangan: 

1. Variabel dependen yaitu variable yang dipengaruhi oleh variable 

lain, adalah laba bersih (Y). 

2. Variabel independen yaitu variabel yang  mempengaruhi variabel 

lain, adalah pembiayaan bagi hasil(X1), pembiayaan jual beli(X2). 

3. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap laba bersih. 

4. Pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap laba bersih. 

5. Pembiayaan bagi hasil dan jual beli secara simultan berpengaruh 

terhadap laba bersih 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan
54

. 

H0 : ß1 = 0 : tidak ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan 

bagi hasil terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

H1 : ß1 ≠ 0 : terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan bagi 

hasil terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

H0 : ß2 = 0 : tidak ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan jual 

beli  terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

H1 : ß2 ≠0 : terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan jual 

beli terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian diartikan sebagai strategi mengatur latar 

penelitian agar peneliti memperoleh data yang sesuai dengan karakteristik 

variabel dan tujuan penelitian. Adapun rancangan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif  yaitu dengan 

berbentuk angka dan analisis statistik
55

.  

 Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang dilandaskan pada 

filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada sampel atau populasi 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis 

data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan
56

.  

 Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal. 

Asosiatif kausal adalah hubungan yang mempunyai sebab akibat yang 

meliputi variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dan 

variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi.  Data yang digunakan 

adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat dan 

dikumpulkan dari dokumen yang sudah ada oleh peneliti yang ditemukan 

secara langsung dari sumbernya dengan terjun langsung dilapangan. 
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Penelitian 

  Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari sehingga di peroleh 

informasi tentang hal tersebut, kemuadian ditarik kesimpulannya
57

. 

a. Variabel Dependen (Y) 

 Variabel dependen (Y) merupakan variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel lain (variabel independen), sering disebut 

sebagai variabel kriteria, output, konsekuen. Variabel terikat 

merupakan sebutan dalam bahasa Indonesia. Variabel dependen 

(Y) dalam penelitian ini adalah  laba bersih pada Bank umum 

Syariah diIndonesia. 

b. Variabel Independen (X) 

  Variabel Independen (X) adalah variabel yang sering 

disebut variabel sitimulus, predictor, anteceden atau yang 

mempengaruhi penyebab besar kecilnya nilai variabel yang lain. 

Dalam bahasa Indonesia disebutkan bahwa variaebel independen 

adalah variabel bebas. Variabel Independen yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1) X1 : Pembiayaan Bagi Hasil 

2) X2 : Pembiayaan Jual Beli 
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 Dalam penelitian kuantitatif ini melihat pengaruh variabel terhadap 

obyek yang diteliti, sehingga dalam penelitian ini ada variabel 

independen dan variabel dependen. Dari situ dapat dicari seberapa besar 

pengaruh variabel dependen terhadap varaiabel independen.
58

 

2. Definisi Operasional Variabel 

a. Pembiayaan Bagi Hasil 

 Pembiayaan Bagi Hasil merupakan pembiayaan yang 

menggunakan sistem bagi hasil. Dalam penelitian ini pembiayaan 

bagi hasil diukur dengan pembiayaan bagi hasil yang disalurkan 

oleh Bank Umum Syariah di Indonesia dalam laporan tahunan. 

b. Pembiayaan Jual Beli  

 Pembiayaan Jual Beli Merupakan pembiayaan yang 

menggunakan sistem jual beli. Dalam penelitian ini pembiayaan 

jual beli diukur dengan pembiayaan jual beli yang disalurkan oleh 

Bank Umum Syariah di Indonesia dalam laporan tahunan. 

c. Laba Bersih 

 Laba bersih  adalah  laba  yang telah dikurangi  biaya-

biaya  yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode 

tertentu termasuk pajak
59

.
 
 Dalam penelitian ini laba bersih diukur 

dengan laba bersih dari laporan tahunan Bank Umum Syariah di 

Indonesia 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat untuk melakukan kegiatan 

penelitian dan memperoleh data dari responden. Dalam penelitian ini 

lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah Bank umum 

Syariah di Indonesia. 

2. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
60

 Dalam penelitian ini menggunakan populasi seluruh 

data laporan keuangan tahunan milik tiga belas Bank Umum Syariah di 

Indonesia yang telah diaudit oleh auditor independen. 

3. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Arti lain dari sampel adalah kumpulan dari 

unsur atau individu yang merupakan bagian dari populasi. 

Pengambilan sampel dilakukan karena adanya keterbatasan dana, 

waktu, dan tenaga peneliti.
61

 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan Purposive sampling,  yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Dimana peneliti menentukan 
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pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri yang khusus 

sesuai dengan tujuan peneliti
62

. 

Dengan demikian data yang diambil dari 4 bank umum Syariah di 

Indonesia, yaitu Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank 

Muamalat, Bank Mega Syariah. Karena hanya dari data 4 bank 

tersebutlah yang lengkap dan memiliki permasalahan dengan teori 

yang ada. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Bila dilihat dari sumber datanya penelitian ini menggunakan sumber 

data sekunder. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul.
63

 

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan metode 

dokumentasi. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan 

dengan  menghimpun  informasi yang relevan dengan topic atau masalah 

yang akan atau sedang di teliti. Informasi itu diperoleh dari buku-buku 

ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan- peraturan,ketetapan-ketetapan,buku 

tahunan,ensiklopedia, dan sumber-sumber  tertulis baik dalam media cetak 

maupun media elektronik lainnya. 

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk 

menelusuri  catatan yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk 

                                                           
62

 Abdul Rozak, Pengantar Statistika (Malang: Intimedia, 2012), 4. 
63

Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, 137. 



48 
 

tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.
64

 Dalam penelitian 

ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa laporan keuangan 

tahunan  yang terdapat pada laporan keuangan di situs resmi Bank umum 

Syariah di Indonesia. 

E. Metode Analisis Data 

Penelitian kuantitatif adalah proses menemukan pengetahuan yang 

menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan 

mengenai apa yang ingin diketahui.
65

 Dalam penelitian kuantitatif 

analisis data yang digunakan yaitu untuk menjawab rumusan masalah 

dan menguji hipotesis dari rumusan masalah yang terdapat dalam 

penelitian.  

Analisis data dalam penelitian ini mulanya dilakukan analisis 

statistik deskriptif untuk melihat trend data dari hasil pengumpulan 

data yang dilihat berdasarkan mean, nilai maksimal, nilai minimal, dan 

standart deviasi. Sedangkan untuk alat analisis untuk melihat pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis 

regresi linier berganda. Namun sebelum dilakukan analisis regresi 

berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah uji  yang digunakan untuk mengetahui 

apakah data penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis dan untuk 
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menjawab hipotesis penelitian.
66

 Uji asumsi klasik dalam 

penelitian ini meliputi: 

a. Uji Normalitas  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang 

menggunakan metode statistika parametrik di mana secara 

umum skala datanya menggunakan interval atau rasio dan  

distribusi data populasinya harus memenhi asumsi normal.
67

 

Prinsip uji distribusi normal adalah membandingkan antara 

distribusi data yang didapatkan dan distribusi normal. Jika hasil 

menunjukan tidak ada perbedaan antara kedua distribusi 

tersebut (p > 0,05) maka data penelitian normal. Tujuan dari uji 

normalitas yaitu untuk mengetahui apakah data penelitian 

berdistribusi normal atau tidak, karena data yang baik adalah 

data yang berdistribusi normal. Dalam penelitian ini uji 

normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov untuk 

menguji setiap data variabel apakah data tersebut berdistribusi 

normal atau tidak. Apabila nilai probabilitas > 0,05 maka data 

berdistribusi  normal, sedangkan jika nilai probabilitas < 0,05 

maka data tidak berdistribusi normal.
68
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b. Uji Autokorelasi 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya 

korelasi di antara data pengamatan. Data pengamatan yang 

mengandung autokorelasi dapat berdampak pada hasil 

penelitian di mana, autokorelasi pada data dapat menyebabkan 

penaksiran menjadi tidak efisien karena mempunyai varians 

yang tidak minimum, uji T dan uji F yang digunakan. Karena 

akan memberikan kesimpulan yang salah, serta penaksiran 

akan menyimpang dari kondisi populasi yang sebenarnya.
69

 

Konsekuensi dari adanya autokorelasi khususnya dalam 

model  regresi adalah yang dihasilkan tidak dapat digunakan 

untuk menaksir nilai variabel dependen pada variabel 

independen tertentu. Untuk mendetekasi autokorelasi dapat 

dilakukan melalui uji Durbin-Watson. Kriteria pengujian 

Durbin-Watso dapat dilihat pada tabel 3.1.
70

 

Tabel 3.1 

Kriteria Pengujian Autokorelasi 

Durbin-Watson Simpulan 

Jika dU ≤ dW≤ (4-dU) Tidak ada Autokorelasi 

Jika dW ≤ dL Ada Autokorelasi Positif 

Jika dW ≥ (4-dL) Ada Autokorelasi 

Negatif 

Jika dU ≤ dW ≤ dL atau (4-dU) ≤ 

dW≤ (4-dL) 

Autokorelasi Tidak 

Dapat Ditentukan 
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c. Uji Multikolonieritas 

 Uji multikolonieritas merupakan syarat untuk semua uji 

hipotesis kausalitas (regresi). Multikolonieritas dapat di deteksi 

dengan menghitung koefisien korelasi ganda dan 

membandingkannya dengan koefisien korelasi antar variabel 

bebas. Uji ini digunakan untuk mengetahui kesalahan standar 

estimasi model dalam penelitian. Akibat yang muncul jika 

model regresi berganda memliliki multikolonieritas yaitu 

kesalahan standar estimasi akan meningkat dengan 

bertambahnya variabel eksogen yang masuk pada model. 

Sehingga signifikansi yang digunakan akan menolak hipotesis 

nol akan semaking besar. Untuk menguji multikolonieritas 

dengan menggunakan patokan nilai VIF dan Tolerance. Dalam 

melihat kasus multikolonieritas adalah dengan melihat VIF dan 

Tolerance. Apabila VIF  suatu model < 10 dan Tolerance> 0,1 

maka model tersebut dinyatakan bebas dari masalah 

multikolonieritas. Jika nilai VIF > 10 dan Tolerance< 0,1 maka 

terjadi multikolonieritas.
71

 

d. Uji Heterokedastisitas 

 Heterokedastisitas adalah varians variabel dalam model 

yang tidak sama. Konsekuensi heterokedastisitas dalam model 
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regresi merupakan penaksir yang diperoleh secara tidak 

efisien., baik dalam sampel kecil atau sampel besar.
72

 

Dalam penelitian ini uji heterokedastisitas di uji dengan 

menggunakan uji glejser dengan hasil probabilitas dinyatakan 

signifikan jika nilai signifikansi diatas tingkat kepercayaan 5%. 

Uji glejser secara umum dinotasikan sebagai berikut:
73

 

 

Keterangan: 

│e│ = Nilai absolute dari yang dihasilkan 

dari regresi model 

b = Koefisien 

x = Variabel penjelas 

 Bila variabel penjelas secara statistik signifikan 

mempengaruhi residual maka dapat dipastikan memiliki 

masalah heterokedastisitas. 

F. Analisis Data Penelitian 

1. Analisis Regresi Sederhana dan Berganda 

Analisis regresi berganda merupakan pengembangan dari analisis 

regresi sederhana. Kegunaannya adalah untuk meramalkan nilai 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat 

untuk membuktikan ada atau tidak hubungan fungsional atau 
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Yit = a + b₁X1it + b₂X2it + e 

 

hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih dengan variabel 

terikat.
74

 Model regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:
75

 

 

 

 

Sedangkan untuk penelitian ini karena terdapat perbedaan ukuran 

data antar variabel penelitian, maka model regresi yang dikembangkan 

adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

Y  = Jumlah pembiayaan musyarakah 

a  = Konstanta 

b₁b₂ = Koefisien regresi 

Ln  = Logaritma natural 

X₁  = Dana pihak ketiga (DPK) 

X₂  = Capital adequacy ratio (CAR) 

e  = Variabel pengganggu/residual 
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2. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

independen (Y) dengan = 0,05 atau 5%. Jika thitung  > t tabel, maka 

terdapat hubungan yang signifikan dari variabel independen 

terhadap variabel dependen. Jika thitung < t tabel, maka tidak ada 

hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen.
76

 

b. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh 

variabel bebas (X) secara simultan terhadap variabel terikat (Y). 

Prinsip yang digunakan dalam uji ini adalah apabila mean dari 

kelompok bagian sangat berbeda satu dengan yang lain, maka 

variance kombinasi dari seluruh kelompok akan jauh lebih besar 

dari variance  masing-masing kelompok bagian. Distribusi 

sampling harga statistik F dapat didefinisikan sebagai berikut:
77

 

    
                      

                     
 

Untuk harga berbagai degree of freedom yaitu dengan α= 

0,05 dengan α= 0,01, dalam penelitian ini menggunakan α= 0,05. 

Analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis tentang k 
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mean disebut dengan analysis of variance (ANOVA) dengan 

kriteria:
78

 

Jika F hitung  > F tabel maka H₀ ditolak 

Jika Fhitung < Ftabel maka H₀ diterima 

c. Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang 

menunjukkan besar sumbangan dari variabel penjelas terhadap 

variabel dependen. Dengan kata lain koefisen determinasi 

menunjukkan ragam (variasi) naik turunnya Y yang diterangkan 

oleh penggaruh linier X (berapa bagian keragaman dalam variabel 

Y yang dijelaskan oleh beragamnya nilai-nilai X). Bila nilai 

koefisien determinasi sama dengan satu, berarti garis regresi yang 

terbentuk cocok secara sempurna dengan nilai-nilai observasi yang 

diperoleh. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil 

dan pembiayaan jual beli dengan menggunakan sampel 4 Bank Umum 

Syariah di Indonesia berdasarkan laporan keuangan tahunan Bank Umum 

Syariah periode tahun 2011-2018. Adapun deskripsi sampel dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. BRI Syariah 

Sejarah pendirian PT. Bank BRI Syariah tidak lepas dari akuisisi 

yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap 

Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapat izin dari 

Bank Indonesia (BI), BRI Syariah resmi beroperasi pada 17 

November 2008 dengan nama PT. Bank BRI Syariah dan seluruh 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam.  

Pada tanggal 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah (UUS) PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk masuk ke dalam PT. 

Bank BRI Syariah dengan proses spin off  yang berlaku mulai tanggal 

1 Januari 2009. Untuk memperkuat citranya pada tahun 2016 BRI 

Syariah melakukan rebranding logo untuk menumbuhkan brand 

equity BRI Syariah. Selain itu BRI Syariah juga dinobatkan sebagai 

bank syariah ke tiga terbesar berdasarkan jumlah aset.  
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Selain itu, pengembangan demi pengembangan terus dilakukan 

untuk kepentingan nasabah dan memastikan terpenuhinya prinsip-

prinsip syariah serta UU yang berlaku di Indonesia.
79

 

2. Bank Syariah Mandiri 

Krisis multi dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-

1998 membawa hikmah tersendiri bagi tonggak sejarah sistem 

perbankan syariah di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari pemikiran 

pengembangan sistem ekonomi syariah, pemerintah memberlakukan 

UU No. 10 Tahun 1998 yang memberikan peluang bagi bank umum 

untuk melayani transaksi syariah. Sebagai respon, PT.  

Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsilidasi serta 

membentuk tim pengembangan perbankan syariah yang bertujuan 

untuk mengembangkan layanan perbankan syariah. Pada tanggal 25 

Oktober 1999 Gubernur Bank Indonesia menyetujui kegiatan BSB 

menjadi BUS dan menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank 

Syariah Mandiri (BSM), sehingga Bank Syariah Mandiri mulai 

beroperasi pada tanggal 1 November 1999.
80

 

3. Bank Muamalat 

Bank Muamalat Indonesia mulai berjalan bisnisnya sebagai bank 

syariah pertama di Indonesia pada tanggal 1 November 1991. 

Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama 
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Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Ulama Indonesia (ICUI), dan 

pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari 

pemerintah Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 

1992, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan 

produk-produk keuangan syariah seperti asuransi syariah, dana 

pensiun lembaga keuangan muamalat, dan multifinance syariah 

dimana semua produk tersebut menjadi terobosan bank syariah.  

Pada 27 Oktober 1994 Bank Muamalat Indonesia mendapat gelar 

sebagai bank devisa dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada 

tahun 2004 Bank Muamalat Indonesia meluncurkan tabungan instan, 

dan pada tahun 2009 Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin 

membuka kantor cabang di Malaysia, serta pada tahun 2011 Bank 

Muamalat Indonesia meluncurkan produk share-e gold debit visa, 

layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, cash 

management, dan ATM.
81

 

4. Bank Mega Syariah 

Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum 

yang di dirikan pada 14 Juli 1990 melalui keputusan Menteri 

Keuangan RI No. 1046/ MK/ 013/ 1990 tersebut, diakusisi CT 

Corpora (d/h para group) melalui Mga Corpora (d/h PT para Global 

Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, 

para pemegang saham memang ingin mengoversi bank umum 
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konvensional menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut 

terlaksana ketika bank Indonesia mengizinkan bank tugu dikonversi 

menjadi bank syariah melalui keputusan Deputi Gubernur Bank 

Indonesia No. 6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Syariah Mega 

Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004. Pengonversian tersebut di catat 

dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama 

pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. 

Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun 

kemudian pada 7 November 2007pemegang saham memutuskan 

perubahan bentk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional 

yang menjadi sistem companynya yakni PT. Bank Mega, Tbk tetapi 

berbeda warna. Sejak 2 November 20010 sampai dengan sekarang  

melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 

12/75/KEP.GBI/DpG/2010, PT. Bank Syariah Mega Indonesia 

berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.  

Sejak 16 Oktober 2018, Bank Mega Syariah telah menjadi bank 

devisa. Artinya status ini telah memperluas jangkauan bisnis bank ini 

sehingga tidak anya menjangkau ranah domestik tetapi juga ranah 

Internasional. Strategi perluasan pasar dan status bank devisa itu 

akhirnya bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah 

terbaik di Indonesia
82

.  
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B. Hasil Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian terdiri dari data pembiayaan bagi hasil, pembiayaan 

jual beli dan laba bersih 4 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia tahun 

2011-2018 dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Pembiayaan Bagi Hasil 

Bagi hasil atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan profit 

sharing adalah pembagian pendapatan yang diberikan kepada pihak-

pihak yang memiliki hak terhadap pendapatan tersebut.
83

 

Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan yang berbasis 

kerjasama dengan sistem bagi hasil. Dimana pemberian pendapatan 

bagi hasil harus secara proposional antara pihak bank dengan pihak 

nasabah. Inilah salah satu pembeda antara bank syariah dengan bank 

konvensional, jika bank konvensional menggunakan bunga maka bank 

syariah menggunakan bagi hasil.  

Perbedaan bagi hasil dengan bunga sendiri yaitu jika bagi hasil 

keuntungan yang diperoleh berdasarka pendapatan yang diperoleh dan 

memperhatikan juga kerugian yang didapat sedangkan dengan sistem 

bunga tidak memperhatikan keuntungan dan kerugian yang didapat, 

melainkan keuntungan yang diberikan harus sesuai dengan 

kesepakatan awal.
84

 

Dalam pembiayaan ini islam tidak hanya memperhatikan 

keuntungan saja namun juga memikirkan kerugian yang akan dihadapi 
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oleh karena itu dalam pembiayaan ini kedua pihak terkadang harus 

mengikuti proses atau dapat dikatakan ikut turun tangan. 

Data pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah (BUS) di 

Indonesia periode tahun 2011-2018 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Pembiayaan Bagi Hasil 

Pembiayaan Bagi Hasil 

Tahun BRI Syariah Bank Muamalat 
Bank Syariah 

Mandiri 
Bank Mega Syariah 

   

2011  
1.721.836.000.000 9.675.116.084.000 9.702.953.278.657 68.113.679.000 

 

2012 
2.597.083.000.000 14.805.384.726.000 10.210.577.759.450 33.275.693.000 

 

2013 
3.970.205.000.000 20.026.125.309.000 10.752.404.923.409 41.907.203.000 

 

2014 
4.881.619.000.000 21.273.143.673.000 10.337.084.905.635 39.552.528.000 

 

2015 
6.068.912.000.000 21.245.145.837.000 13.111.451.082.514 57.610.900.000 

 

2016 
6.457.375.000.000 20.919.488.923.000 16.086.672.760.568 340.217.996.000 

 

  2017 
6.288.972.000.000 19.864.438.976.000 20.628.438.000.000 656.715.238.000 

 

2018 
8.223.429.000.000 16.338.020.048.000 27.075.881.000.000 1.248.302.320.000 
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Pada tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan bagi 

hasil pada 4 Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode tahun 

2011-2018 mengalami kenaikan dan penurunan.  

Bank yang memiliki Pembiayaan bagi hasil tertinggi selama tahun 

2011-2018 adalah Bank Syariah Mandiri pada tahun 2018 sebesar Rp. 

27,075,881,000,000 karena Bank Syariah Mandiri merupakan salah 

satu bank syariah yang telah lama berdiri di Indonesia di banding bank 

syariah yang lain, sehingga memiliki nasabah yang cukup banyak 

untuk menyetorkan dananya. Pembiayaan bagi hasil terendah terdapat 

pada Bank Mega Syariah tahun 2012 sebesar Rp. 33.275.693.000. 

2. Pembiayaan Jual Beli 

Jual beli menurut bahasa adalah menukar kepemilikan barang 

dengan barang atau saling tukar menukar. Secara istilah jual beli yaitu 

menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang 

dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari dari yang satu 

kepada yang lain atas dasar merelakan.
85

 

Pembiayaan jual beli merupakan produk yang digadang-gadang 

dapat memberikan keuntungan yang menjajikan pada pihak bank. 

Meskipun pembiayaan jual beli di indonesia ini masih jauh dari 

ketentuan syariah secara utuh namun setidaknya dapat dapat 

mengurangi riba didalam transaksi.  
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Islam memandang jual beli sebagaimana sesuatu yang baik jika 

dikerjakan dengan jujur dan benar tanpa riba, nabi Muhammad SAW 

juga telah melakukan perdagangan dimasa saat masih remaja. Oleh 

Karena itu islam menganjurkan jual beli sebagai salah satu cara untuk 

menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dan agar 

bermanfaat bagi berbagai pihak tanpa adanya unsur riba. 

Data pembiayaan jual beli Bank Umum Syariah (BUS) di 

Indonesia periode tahun 2011-2018 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Pembiayaan Jual Beli 

Pembiayaan Jual Beli 

Tahun BRI Syariah Bank Muamalat 

Bank Syariah 

Mandiri Bank Mega Syariah 

 

2011 
5.297.336.000.000 10.117.855.057.000 19.840.303.029.990 3.337.997.140.000 

 

2012 
6.982.769.000.000 16.159.965.332.000 27.617.247.023.928 5.233.839.144.000 

 

2013 
8.861.644.000.000 19.402.402.004.000 33.265.328.677.957 6.714.437.813.000 

 

2014 
9.868.113.000.000 20.213.020.541.000 33.749.634.718.101 5.183.515.388.000 

 

2015 
9.787.591.000.000 17.349.594.697.000 34.818.598.456.067 4.009.341.566.000 

 

2016 
10.506.293.000.000 16.902.237.218.000 36.204.383.903.193 4.300.598.878.000 
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2017 
10.461.326.000.000 19.383.759.534.000 36.236.881.000.000 3.937.252.567.000 

 

2018 
11.374.088.000.000 15.330.331.787.000 38.355.494.000.000 3.885.573.592.000 

 

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata Pembiayaan 

Jual beli pada 4 Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 

tahun 2013-2017 secara umum mengalami kenaikan penurunan.  

Bank yang memiliki pembiayaan jual beli tertinggi terdapat selama 

tahun 2011-2018 adalah Bank Syariah Mandiri pada tahun 2018 

sebesar Rp. 38,355,494,000,000 karena Bank Syariah Mandiri mampu 

menyalurkan dana pada masyarakat yang luas. Sedangkan pembiayaan 

jual beli terendah terdapat pada Bank Mega Syariah Rp. 

3,337,997,140,000. 

3. Laba Bersih 

Laba bersih  adalah  laba  yang telah dikurangi  biaya-biaya  yang 

merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk 

pajak
86

.
 
Laba bersih dapat dipengaruhi oleh pembiayaan pada bank 

syariah, dimana ada pembiayaan yang berpotensi menghasilkan 

keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan. Berdasarkan tingkat 

kepastian dari hasil yang diperolehnya.  
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Tabel 4.3 Laba Bersih 

Laba Bersih 

Tahu

n BRI Syariah Bank Muamalat 

Bank Syariah 

Mandiri 

Bank Mega 

Syariah 

 

2011 
11.654.000.000 

273.621.603.00

0 

551.070.247.61

7 
53.866.660.000 

 

2012 

101.888.000.00

0 

389.414.422.00

0 

805.690.561.01

3 

184.871.633.00

0 

 

2013 

129.564.000.00

0 

165.144.318.00

0 

651.240.189.47

0 

149.539.953.00

0 

 

2014 
6.577.000.000 57.173.347.000 71.778.420.782 15.858.658.000 

 

2015 

122.637.000.00

0 
74.492.188.000 

289.575.719.78

2 
12.223.583.000 

 

2016 

170.209.000.00

0 
80.511.090.000 

325.413.775.83

1 

110.729.286.00

0 

 

2017 

101.091.000.00

0 
26.115.563.000 

365.166.000.00

0 
72.555.165.000 

 

2018 

106.600.000.00

0 
46.002.004.000 

605.213.000.00

0 
46.577.070.000 

 

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata laba bersih pada 

4 Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode tahun 2011-2018 

secara umum mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya.  
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Bank yang memiliki Laba Bersih tertinggi selama tahun 2011-2018 

adalah Bank Syariah Mandiri pada tahun 2012 sebesar Rp. 

805.690.561.013 karena Bank Syariah Mandiri merupakan bank 

syariah pertama di Indonesia sehingga memiliki berbagai pengalaman 

dan mampu meningkatkan kinerja yang positif. Sedangkan laba bersih 

terendah terdapat pada Bank Mega Syariah tahun 2015 sebesar Rp. 

12.223.583.000. 

Dari beberapa data diatas dapat dilihat bahwa terdapat permasalahan 

yang tidak sesuai teori yang telah menyatakan bahwa laba bersih akan 

mengalami peningkatan apabila pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan 

kepada nasabah mampu menghasilkan keuntungan keuntungan yang 

tinggi, yang berarti semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka akan 

semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh bank begitu sebaliknya. 

Pada kenyataannya semua data tidak terjadi demikian. 

Pada bank BRI Syariah tahun 2014 pembiayaan bagi hasil dan 

pembiayaan jual beli mengalami kenaikan sedangkan laba bersih 

mengalami penurunan. Pada Bank Muamalat tahun 2014 pembiayaan bagi 

hasil dan pembiayaan jual beli mengalami kenaikan sedangkan laba bersih 

mengalami penurunan. Pada Bank Syariah Mandiri tahun 2013 

pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli mengalami kenaikan 

sedangkan laba bersih mengalami penurunan. Pada Bank Mega Syariah 

tahun 2013 pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli mengalami 

kenaikan sedangkan laba bersih mengalami penurunan. 
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C. Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk melihat 

data dari pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli dan laba bersih 

berdasarkan mean, nilai maksimal, nilai minimal, dan standar deviasi. 

Statistik pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli dan laba bersih 

adalah sebagai berikut 

Tabel 4.4 Analisis Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

X1 32 3.E10 3.E13 9.52E12 8.156E12 

X2 32 3.E12 4.E13 1.58E13 1.132E13 

Y 32 7.E9 8.E11 1.93E11 2.067E11 

Valid N 

(listwise) 
32 

    

 

1. Pembiayaan Bagi hasil 

 Pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia 

periode tahun 2011-2018 memiliki nilai minimal yaitu Rp. 

30.000.000.000 dan nilai maksimal Rp. 30.000.000.000.000. 

Sedangkan untuk rata-rata dana pihak ketiga seluruh Bank Umum 

Syariah di Indonesia periode tahun 2011-2018 yaitu sebesar Rp. 

952.000.000.000.000. Dan untuk standar deviasi Pembiayaan bagi 
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hasil periode tahun 2011-2018 yaitu Rp. 8.156.000.000.000.000 yang 

menunjukkan variasi Pembiayaan bagi hasil dalam penelitian ini 

relatif tinggi.  

1. Pembiayaan Jual beli 

 Data pembiayaan jual beli Bank Umum Syariah (BUS) di 

Indonesia periode tahun 2011-2018 memiliki nilai minimal sebesar 

Rp. 3.000.000.000.000 dan nilai maksimal sebesar Rp. 

40.000.000.000.000. Sedangkan untuk rata-rata pembiayaan jual beli 

seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2011-2018 

yaitu sebesar Rp. 1.580.000.000.000.000. Dan untuk standar deviasi 

pembiayaan jual beli periode tahun 2011-2018 yaitu sebesar Rp. 

11.320.000.000.000.000 yang menunjukkan variasi pembiayaan jual 

beli dalam penelitian ini relatif tinggi.  

2. Laba Bersih 

 Data laba bersih Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 

tahun 2011-2018 memiliki nilai minimal sebesar Rp. 7.000.000.000 

dan nilai maksimal sebesar Rp. 8.00.000.000.000. Sedangkan untuk 

rata-rata laba bersih seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia periode 

tahun 2011-2018 yaitu sebesar Rp. 19.300.000.000.000. Dan untuk 

standar deviasi laba bersih periode tahun 2011-2018 yaitu sebesar Rp. 

206.700.000.000.000 yang menunjukkan variasi laba bersih dalam 

penelitian ini relatif tinggi.  
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D. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik adalah uji  yang digunakan untuk mengetahui 

apakah data penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis dan untuk 

menjawab hipotesis penelitian.
87

 Berikut  hasil uji asumsi klasik yaitu: 

1. Uji Normalitas 

     Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan 

metode statistika parametrik dimana secara umum skala datanya 

menggunakan interval atau rasio dan  distribusi data populasinya harus 

memenhi asumsi normal.
88

 Tujuan dari uji normalitas yaitu untuk 

mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak, karena 

data yang baik adalah data yang berdistrubusi normal.
89

 Hasil uji 

normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 32 

Normal Parameters
a
 Mean -.0000052 

Std. 

Deviation 
1.54042973E11 

                                                           
87

 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial, 92. 
88

 Retno Widyaningrum, Statistika, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015), 20. 
89

 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial, 92. 
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Most Extreme Differences Absolute .188 

Positive .188 

Negative -.114 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.065 

Asymp. Sig. (2-tailed) .207 

a. Test distribution is Normal.  

 

Sumber: Data diolah 2019 

 Pada tabel 4.5 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil  uji normalitas 

pada  tabel one-sample kolmogorov-smirnov test diperoleh nilai 

Asymp sig 0,207 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal. 

2. Uji Autokorelasi 

 Uji ini bertujuan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya korelasi 

diantara data pengamatan. Data pengamatan yang mengandung 

autokorelasi dapat berdampak pada hasil penelitian, dimana 

autokorelasi pada data dapat menyebabkan penaksiran menjadi tidak 

efisien karena mempunyai varians yang tidak minimum, uji t dan uji F 

yang digunakan. Karena akan memberikan kesimpulan yang salah, 

serta penaksiran akan memberikan gambaran yang menyimpang dari 
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kondisi populasi yang sebenarnya.
90

 Hasil uji autokorelasi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .576
a
 .332 .286 1.02932 1.635 

a. Predictors: (Constant), P_JualBeli, P_BagiHasil  

b. Dependent Variable: Laba_Bersih   

Sumber: Data diolah 2019 

 

Pada tabel 4.6 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil  uji autokorelasi 

pada  tabel model summary diperoleh nilai dW = 1,635  kemudian 

dicari nilai dU dan dL pada nilai n = 32 dan k = 2. Diperoleh nilai dU 

= 1,5736. Sehingga  nilai dU ≤ dW ≤ (4-dU)   1,5666 ≤ 1,635  ≤ (4-

1,5736 = 2,4264). Jadi dapat disimpulkan bahwa sudah tidak ada 

masalah  autokorelasi dalam penelitian ini. 

3. Uji Multikolonieritas 

 Uji multikolonieritas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis 

kausalitas (regresi). Multikolonieritas dapat dideteksi dengan 

menghitung koefisien korelasi ganda dan membandingkannya dengan 

                                                           
90

 Elvinarno Ardianto, Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan 

Kualitatif, 190. 
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koefisien korelasi antar variabel bebas. Uji ini digunakan untuk 

mengetahui kesalahan standar estimasi model dalam penelitian. 

Akibat yang muncul jika model regresi berganda memliliki 

multikolonieritas yaitu kesalahan standar estimasi akan meningkat 

dengan bertambahnya variabel eksogen yang masuk pada model.
91

 

Hasil uji multikolonieritas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Uji Multikolonieritas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) -5.972 9.073  -.658 .516   

P_BagiHa

sil 
-.121 .144 -.213 -.843 .406 .359 2.787 

P_JualBeli 
1.157 .400 .733 

2.89

4 
.007 .359 2.787 

a. Dependent Variable: Laba_Bersih      

 Sumber: Data diolah 2019 
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 Imam Gunawan, Pengantar Statistika , 102. 
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Pada Tabel 4.7 diatas dapat dijelaskan bahwa hasil uji 

multikolonieritas pada tabel coefficients diperoleh data pembiayaan 

bagi hasil memiliki nilai VIF sebesar 2,787 dan Tolerance sebesar 

0,359. Dan pembiayaan jual beli memiliki nilai VIF sebesar 2,787 dan 

Tolerance sebesar 0,359. Seluruh variabel dalam penelitian ini 

memiliki nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,1  sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas. 

4. Uji Heterokedastisitas 

 Heterokedastisitas adalah varians variabel dalam model yang tidak 

sama. Konsekuensi heterokedastisitas dalam model regresi merupakan 

penaksir yang diperoleh secara tidak efisien., baik dalam sampel kecil 

atau sampel besar.
92

 Hasil uji heterokedastisitas pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Uji Heterokedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.028 5.090  .595 .557 

P_BagiHasil -.016 .081 -.062 -.201 .842 

P_JualBeli -.058 .224 -.080 -.259 .797 

a. Dependent Variable: Abs_LabaBersih    

                                                           
92

 Ibid., 103. 
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     Sumber: Olah Data SPSS 

     Pada tabel 4.8 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil uji 

heterokedastisitas pada tabel coefficients diperoleh data Pembiayaan bagi 

hasil memiliki nilai sig sebesar 0,842 dan Pembiayaan jual beli memiliki 

nilai sig sebesar 0,797. Seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki 

nilai sig > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

E. Analisis Regresi Sederhana dan Berganda 

 Analisis regresi berganda merupakan pengembangan dari analisis 

regresi sederhana. Kegunaannya adalah untuk meramalkan nilai pengaruh 

dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat untuk 

membuktikan ada atau tidak hubungan fungsional atau hubungan kausal 

antara dua variabel bebas atau lebih dengan variabel terikat.
93

 Model 

regresi sederhana dan berganda dalam  penelitian  ini adalah sebagai 

berikut:
94

 

 

 

 

 

                                                           
93

 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, 252. 
94

 Muhammad Farhan Qudratullah, Analisis Regresi Terapan: Teori, Contoh Kasus, dan 

Aplikasi dengan SPSS, 89. 

Yit = a + b₁X1it + b₂X2it + e 

 

Yit = a + b₁X1it  
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Sedangkan untuk penelitian ini karena terdapat perbedaan ukuran data 

antar variabel penelitian, maka model regresi yang dikembangkan adalah 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Y = Jumlah pembiayaan musyarakah 

a = Konstanta 

b₁b₂ = Koefisien regresi 

Ln = Logaritma natural 

X₁  = Pembiayaan Bagihasil 

X₂ = Pembiayaan Jualbeli 

e = Variabel pengganggu/residual 

     Hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:. 

Tabel 4.9 Analisis Regresi Linier 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -5.972 9.073  -.658 .516 

LnYit = a + b1LnX1it + b2LnX2it + e 
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P_BagiHasil -.121 .144 -.213 -.843 .406 

P_JualBeli 
1.157 .400 .733 

2.89

4 
.007 

a. Dependent Variable: Laba_Bersih    

Sumber: Data diolah 2019 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.9 diatas maka 

diperoleh model regresi berganda sebagai berikut: 

 

 

 

Berdasarkan model regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Konstanta sebesar 5,972 menunjukkan bahwa jika variabel pembiayaan 

bagi hasil dan pembiayaan jual beli nilainya adalah 0, maka laba bersih 

Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia sebesar 5,972 satuan dengan 

asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap (ceteris paribus). 

2. Koefisien regresi dana Pembiayaan Bagi hasil sebesar 0,121 

menunjukkan bahwa jika Pembiayaan Bagi hasil mengalami kenaikan 

sebesar 1 satuan maka laba bersih mengalami peningkatan sebesar 0,121 

satuan. Koefisien bernilai positif sehingga terjadi hubungan yang searah 

antara Pembiayaan Bagi hasil dengan laba bersih. Semakin besar 

Pembiayaan Bagi hasil maka akan semakin besar laba bersih yang 

disalurkan oleh Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. 

Y = 11,321 + 0,087 + 0,384 
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3. Koefisien regresi pembiayaan jual beli sebesar 1,157 menunjukkan bahwa 

jika pembiayaan jual beli mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka laba 

bersih mengalami peningkatan sebesar 1,157 satuan. Koefisien bernilai 

positif sehingga terjadi hubungan yang searah antara pembiayaan jual beli 

dengan laba bersih. Semakin besar pembiayaan jual beli maka akan 

semakin besar laba bersih yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah 

(BUS) di Indonesia. 

F. Uji Hipotesis 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini ada dua yaitu uji t dan uji F 

dengan hasil sebagai berikut: 

1. Uji t 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

(X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen (Y) 

dengan = 0,05 atau 5%. Jika thitung  > t tabel, maka terdapat pengaruh 

yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. 

Jika thitung < t tabel, maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen.
95

 Hasil uji t dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                           
95

 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 72. 
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Tabel 4.10 Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -5.972 9.073  -.658 .516 

P_BagiHasil -.121 .144 -.213 -.843 .406 

P_JualBeli 
1.157 .400 .733 

2.89

4 
.007 

a. Dependent Variable: Laba_Bersih    

  Sumber: Data diolah 2019 

a. Pengaruh dana pembiayaan bagi hasil terhadap laba bersih 

Pada tabel coefficients di atas diperoleh nilai t hitung untuk 

variabel pembiayaan bagi hasil sebesar 0,843 dengan sig sebesar 

0,406. Pada α= 5% (karena pengujian dua sisi sehingga 0,05 : 2 = 

0,025) maka diperoleh nilai derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 32-2-

1 = 29 (dimana k merupkan jumlah variabel independen). Dengan 

nilai df sebesar 27 maka diperoleh nilai ttabel sebesar 2,045. Oleh 

karena nilai thitung sebesar 0,843 < ttabel sebesar 2,045 atau nilai sig 

0,406 > 0,05, maka Ho1 diterima dan Ha1 ditolak.  sehingga dana 

pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap laba 

bersih di Bank Umum Syariah di Indonesia.  

b. Pengaruh pembiayaan jualbeli terhadap laba bersih 
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Pada tabel coefficients  di atas diperoleh nilai t hitung untuk 

variabel pembiayaan jual beli sebesar 2,894 dengan sig sebesar 

0,007. Pada α= 5% (karena pengujian dua sisi sehingga 0,05 : 2 = 

0,025) maka diperoleh nilai derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 32-2-

1 = 29 (dimana k merupkan jumlah variabel independen). Dengan 

nilai df sebesar 29 maka diperoleh nilai ttabel sebesar 2,045. Oleh 

karena nilai thitung sebesar 2,894 > ttabel sebesar 2,052 atau nilai sig 

0,007 < 0,05, maka Ho2 ditolak dan Ha2 diterima  sehingga 

pembiayaan jual beli terhadap berpengaruh signifikan terhadap 

laba bersih di Bank Umum Syariah di Indonesia.  

2. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel bebas 

(X) secara simultan terhadap variabel terikat (Y). Prinsip yang 

digunakan dalam uji ini adalah apabila mean dari kelompok bagian 

sangat berbeda satu dengan yang lain, maka variance kombinasi dari 

seluruh kelompok akan jauh lebih besar dari variance  masing-masing 

kelompok bagian. Distribusi sampling harga statistik F dapat 

didefinisikan sebagai berikut:
96

 

  
                                              

 

     Untuk harga berbagai degree of freedom yaitu dengan α= 0,05 

dengan α= 0,01, dalam penelitian ini menggunakan α= 0,05. Analisis 

yang digunakan untuk pengujian hipotesis tentang k mean disebut 

                                                           
96

 Pangestu Subagyo dan Djarwanto, Statistik Induktif,  233. 
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dengan analysis of variance (ANOVA) dengan kriteria Jika F hitung  > F 

tabel maka H₀ ditolak
 
 dan Jika Fhitung < Ftabel maka H₀ diterima.

97
 Hasil 

uji F dalam penelitain ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Uji F 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 15.289 2 7.645 7.215 .003
a
 

Residual 30.726 29 1.060   

Total 46.015 31    

a. Predictors: (Constant), P_JualBeli, P_BagiHasil   

b. Dependent Variable: Laba_Bersih    

 Sumber: Data diolah 2019 

Berdasarka tabel 4.12 di atas hasil uji F pada tabel anova diperoleh 

nilai Fhitung sebesar 7,215 dengan nilai sig sebesar 0,003 pada α = 5% 

dengan derajat kebebasan (df1) sebesar 2 dan derajat kebebasan (df2) 

sebesar n-k-1 atau 32-2-1 = 29 (dimana k merupkan jumlah variabel 

independen), maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 3,33. Oleh karena nilai 

Fhitung sebesar 7,215 > Ftabel sebesar 3,33 atau  nilai sig 0,003 < 0,05  

maka H03 ditolak dan Ha3 diterima. Artinya Pengaruh pembiayaan bagi 

hasil dan pembiayaan jual beli secara bersama-sama berpengaruh 
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 Ibid., 236. 
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signifikan terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia.  

G. Koefisien Determinasi 

     Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan 

besar sumbangan dari variabel penjelas terhadap variabel dependen. 

Dengan kata lain koefisen determinasi menunjukkan ragam (variasi) naik 

turunnya Y yang diterangkan oleh penggaruh linier X (berapa bagian 

keragaman dalam variabel Y yang dijelaskan oleh beragamnya nilai-nilai 

X). Bila nilai koefisien determinasi sama dengan satu, berarti garis regresi 

yang terbentuk cocok secara sempurna dengan nilai-nilai observasi yang 

diperoleh. Hasil dari koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .576
a
 .332 .286 1.02932 

a. Predictors: (Constant), P_JualBeli, P_BagiHasil 

b. Dependent Variable: Laba_Bersih  

Sumber: Data diolah 2019 

     Berdasarkan tabel 4.13 di atas hasil koefisien determinasi pada tabel 

model summary diperoleh nilai R
2 

sebesar 0,332 atau 33,2%. Sehingga 
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presentase kontribusi pengaruh pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan 

jual beli terhadap laba bersih sebesar 33,2%. Sedangkan untuk sisanya 

66,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam 

model penelitian ini. 

H. Pembahasan 

Hasil uji statistik pengaruh pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan 

jual beli terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah (BUS) di 

Indonesia periode tahun 2011-2018 dapat disimpulkan dalam tabel berikut: 

Hipotesis Hasil Regresi Uji t Keterangan 

Pengaruh 

pembiayaan 

bagihasil 

terhadap 

laba bersih 

Koefisien regresi 

variabel pembiayaan bagi 

hasil sebesar 0,121. 

Koefisien bernilai positif 

sehingga terjadi 

hubungan yang searah 

antara pembiayaan bagi 

hasil dengan laba bersih. 

Semakin besar 

pembiayaan bagi hasil 

maka akan semakin besar 

laba bersih yang di 

dapatkan oleh Bank 

Umum Syariah (BUS) di 

Indonesia. 

Variabel 

pembiayaan 

bagi hasil 

untuk nilai 

thitung 0,843 < 

ttabel 2,045. 

Maka dapat 

disimpulkan 

bahwa Ho1 

diterima dan 

Ha1 ditolak.   

pembiayaan 

bagi hasil 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap laba 

bersih di 

Bank Umum 

Syariah di 

Indonesia. 

Pengaruh 

pembiayaan 

jual beli 

terhadap 

laba bersih 

Koefisien regresi 

variable pembiayaan jual 

beli sebesar 0,384. 

Koefisien bernilai positif 

sehingga terjadi 

hubungan yang searah 

antara pembiayaan jual 

Variabel 

pembiayaan 

jual beli untuk 

nilai thitung  

2,894 > ttabel 

2,045. Maka 

dapat 

pembiayaan 

jual beli 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap laba 

bersih di 

Bank Umum 
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beli dengan laba bersih. 

Semakin besar 

pembiayaan jual beli 

maka akan semakin besar 

laba bersih yang 

didapatkan oleh Bank 

Umum Syariah di 

Indonesia. 

disimpulkan 

bahwa Ho2 

ditolak dan Ha2 

diterima. 

 

Syariah di 

Indonesia. 

Pengaruh 

pembiayaan 

bagi hasil 

dan 

pembiayaan 

jual beli 

terhadap 

laba bersih 

Nilai Fhitung > Ftabel atau 7,215 > 3,33 dan nilai sig 0,003 < 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H03 ditolak dan Ha3 

diterima. Artinya pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan 

jual beli secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap laba bersih di Bank Umum Syariah di Indonesia. 

 

Koefisien 

determinasi 

(R
2) 

koefisien determinasi diperoleh nilai R
2 

sebesar 0,332 atau 

33,2%. Sehingga presentase kontribusi pengaruh 

pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli terhadap 

laba bersih sebesar 33,2%. Sedangkan untuk sisanya 66,8% 

dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan 

dalam model penelitian ini. 

 

1. Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap laba bersih 

 Hasil uji statistik untuk variabel pembiayaan bagi hasil yaitu pada uji 

regresi koefisien bernilai positif sehingga terjadi hubungan yang searah, 

dimana semakin besar pembiayaan bagi hasil maka akan semakin besar 

laba bersih yang didapatkan oleh Bank Umum Syariah (BUS) di 

Indonesia. Karena nilai thitung < ttabel dengan nilai sig > α maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho1 diterima dan Ha1 ditolak sehingga pembiayaan 
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bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih di Bank 

Umum Syariah di Indonesia. 

2. Pengaruh pembiayaan jual beli terhadap laba bersih 

 Hasil uji statistik untuk variabel pembiayaan jual beli yaitu pada uji 

regresi koefisien bernilai positif sehingga terjadi hubungan yang searah, 

dimana semakin besar pembiayaan jual beli akan semakin besar laba 

bersih yang didapatkan oleh Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. 

Karena nilai thitung > ttabel dengan nilai sig < α maka dapat disimpulkan 

bahwa Ho2 ditolak dan Ha2 diterima sehingga pembiayaan jual beli 

berpengaruh signifikan terhadap laba bersih di Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

3. Pengaruh pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli terhadap laba 

bersih 

 Hasil uji simultan untuk pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual 

beli yaitu nilai Fhitung > Ftabel dengan  nilai sig < α maka dapat 

disimpulkan bahwa H03 ditolak dan Ha3 diterima. Sehingga pembiayaan 

bagi hasil dan pembiayaan jual beli secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap laba bersih di Bank Umum Syariah di Indonesia. 

     Pada koefisien determinasi diperoleh nilai R
2 

sebesar 0,332 atau 

33,2%. Sehingga presentase kontribusi pengaruh pembiayaan bagi hasil 

dan pembiayaan jual beli terhadap laba bersih sebesar 33,2%. Sedangkan 

untuk sisanya 66,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari penjelasan  hasil penelitian mengenai pengaruh 

pembiayaan bagi hasil dan jual beli terhadap laba bersih pada bank umum 

syariah di indonesia periode tahun 2011-2018 yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap laba 

bersih di Bank Umum Syariah di Indonesia. Variabel pembiayaan bagi 

hasil untuk nilai thitung 0,843 < ttabel 2,045 dan nilai sig 0,406 > 0,05. 

Karena nilai thitung < ttabel dengan nilai sig > α maka dapat disimpulkan 

bahwa Ho1 diterima dan Ha1 ditolak sehingga pembiayaan bagi hasil 

tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih di Bank Umum 

Syariah di Indonesia.  

2. Pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan terhadap laba bersih di 

Bank Umum Syariah di Indonesia.Variabel pembiayaan jual beli untuk 

nilai thitung  2,894 > ttabel 2,045 dan nilai sig 0,007 < 0,05. Karena nilai 

thitung > ttabel dengan nilai sig < α maka dapat disimpulkan Ho2 ditolak 

dan Ha2 diterima  sehingga pembiayaan jual beli terhadap berpengaruh 

signifikan terhadap laba bersih di Bank Umum Syariah di Indonesia.  

3. Pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli secara simultan 

berpengaruh signifikansi terhadap laba bersih. Variabel pembiayaan 

bagi hasil dan pembiayaan jual beli nilai Fhitung > Ftabel atau 7,215 > 
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3,33 dan nilai sig 0,003 < 0,05 karena nilai Fhitung > Ftabel dan nilai sig < 

α maka dapat disimpulkan bahwa H03 ditolak dan Ha3 diterima 

sehingga pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap laba bersih di Bank 

Umum Syariah di Indonesia. 

B. Saran  

Dari beberapa kesimpulan diatas dapat diberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Dalam kesimpulan yang telah didapat oleh peneliti yang menyatakan 

tidak terjadinya pengaruh bagi hasil terhadap laba bersih pihak bank 

sebaiknya menggunakan pembiayaan yang lain seperti ijarah, qard dll 

guna meningkatkan laba bersih. 

2. Seharusnya Bank Umum Syariah di Indonesia lebih meningkatkan 

kegiatan pembiayaan jual beli agar dapat lebih meningkatkan laba 

bersih sehingga tidak akan terjadi kerugian pada perusahaan. 

3. Agar laba bersih lebih meningkat sebaiknya Bank Umum Syariah di 

Indonesia juga lebih meningkatkan pembiayaan bagi hasil dan jual 

beli. Karena kemungkinan besar kedua pembiayaan tersebut saling 

keterkaitan. 
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