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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untukmenguji dan menganalisis pengaruh 

pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas bank 

syariah di Indonesia tahun 2014-2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank syariah di 

Indonesia.sampel diambil dengan menggunakan purposive sampling dengan 

kriteria bank yang telah menerbitkan laporan keuangan periode 2014-2018. 

Analisis menggunakan SPSS dengan teknik regresi linear berganda. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial (a) Pembiayaan jual beli 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di 

Indonesia tahun 2014-2018, (b) Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif 

dantidak signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia tahun 2014-

2018. Dan secara simultan Pembiayaan jual beli dan bagi hasil berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia tahun 

2014-2018. 

Kata kunci : Pembiayaan jual beli, Pembiayaan bagi hasil, Profitabilitas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi islam identik dengan berkembangnya lembaga 

keuangan syariah. Bank syariah sebagai lembaga keuangan telah menjadi pusat bagi 

berkembangnya teori dan praktik ekonomi islam secara mendalam. Menurut 

Muhammad (2014:87) Bank Syariah atau juga dikenal dengan istilah Bank Islam 

yakni Bank yang kegiatan usahanya berdasarkan pada Al-qur‟an dan Hadist Rasullah, 

sedangkan Sudarsono (2012:29) memberikan pendapatnya bahwa bank syariah 

adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan 

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

pengoperasiannya, disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah. 

Pada awal beroperasi, keberadaan bank syariah belum mendapatkan tempat 

dalam tatanan sektor perbankan nasional. Hal tersebut disebabkan karena landasan 

hukum operasi yang digunakan saat itu hanya berdasarkan satu ayat yaitu “bank 

dengan sistem bagi hasil” pada UU No. 7 Tahun 1992 tanpa diberikan rincian 

landasan hukum syariah serta jenis–jenis usaha yang diperbolehkan. Setelah adanya 

penyempurnaan UU No. 7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998 yang 

menjelaskan jika di Indonesia terdapat dua sistem perbankan (dual banking system) 

yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah berdirilah 

beberapa bank syariah diantaranya Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, 

Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh. 
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Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah September 2017, bank umum syariah yang 

sudah beroperasi menjadi sebanyak 13 bank 

Pemerintah terus melakukan upaya untuk mendorong perkembangan perbankan 

syariah hingga saat ini, salah satunya dengan mengadakan penghargaan Anugerah 

Syariah Republika pada tahun 2017. Namun berdasarkan publikasi bank sentral 

menunujukkan bahwa pangsa pasar perbankan syariah masih di bawah 6% dari total 

pangsa pasar perbankan nasional. Perkembangan perbankan syariah dinilai lambat 

oleh bank sentral karena masih terkendala permodalan serta kurangnya jangkauan 

kegiatan syariah seperti edukasi dan sosialisasi perbankan syariah (Sumber: 

nasional.sindonews.com). 

       Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 telah 

menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan 

merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan. Perbankan syariah merupakan 

salah satu sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip 

keadilan dan keterbukaan. Bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga 

intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang 

dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk tabungan, giro dan 

deposito dengan prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Sedangkan penyaluran dana 

dilakukan melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, 

prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap. 

       Bank memiliki tujuan akhir seperti halnya perusahaan yaitu menjaga 

kelangsungan hidup bank melalui usaha untuk meraih keuntungan. Artinya, 



3 
 

 
 

pendapatan yang diperoleh harus lebih besar dari semua biaya yang telah dikeluarkan, 

terutama mengingat bank bekerja dengan dana yang diperoleh dari masyarakat yang 

dititipkan kepada bank atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, kegiatan operasional 

harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan bagi 

perusahaan. 

       Pengertian rasio profitabilitas menurut Fahmi (2015:116) adalah Rasio 

profitabilitas yaitu untuk menunjukan keberhasilan perusahaan didalam menghasilkan 

keuntungan. Investor yang potensial akan menganalisis dengan cermat kelancaran 

sebuah perusahaan dan kemampuannya untuk mendapatkan keuntungan. Semakin 

baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya 

perolehan keuntungan perusahaan. 

       Peningkatan profitabilitas harus dilakukan dalam upaya pemaksimalan perolehan 

laba, salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan aktiva produktif. Salah satu 

komponen aktiva produktif bank syariah yaitu pembiayaan. Salah satunya 

pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil. 

       Menurut Adrian Sutedi (2009:122) Murabahah secara etimologi berasal dari kata 

ribhun (keuntungan). Sedangkan secara terminologi, istilah murabahah didefinisikan 

sebagai prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang 

ditambah nilai keuntungan (ribhun) yang disepakati. 

       Murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan 

biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan 

untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan 

(Ascarya, 2015: 81) 
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        Pembiayaan bagi hasil adalah bentuk penyaluran dana oleh bank syariah yang 

berupa pembiayaan dengan prinsip kemitraan atau kerjasama Pembiayaan bagi hasil 

dapat diartikan juga sebagai “kontrak antara dua atau lebih pihak yang bertransaksi, 

yang memungkinkan mereka mengumpulkan sumber daya untuk berinvestasi dalam 

sebuah proyek untuk membagi keuntungan dan kerugian” (Presley & Humayon, 

2000). Produk pembiayaan bank syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil 

terdiri atas mudharabah dan musyarakah. 

       Data laporan keuangan bank syariah, terdapat kenaikan pada masing-masing 

pembiayaan namun tidak diikuti dengan naiknya profitabilitas pada bank tersebut. 

Yang dapat dilihat pada gambar 1.1, 1.2 dan 1.3 dibawah ini: 

Gambar 1.1 Data Peningkatan Pembiayaan Jual Beli Tahun 2013-2017 

 

Sumber: Data diolah dari masing-masing laporan keuangan perusahaan 
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Gambar 1.2 Data Peningkatan Pembiayaan Jual Beli Tahun 2013-2017           
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  Sumber: Data diolah dari masing-masing laporan keuangan perusahaan 

Gambar 1.3 Data Profitabilitas 2013-2017 
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Sumber: Data diolah dari masing-masing laporan keuangan perusahaan 

 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ian Azhar tahun 2016 Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Asset. Oleh karena itu dinyatakan 

bahwa semakin tinggi nilai pembiayaan jual beli maka akan semakin menurunkan 
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tingkat profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dian Mufida tahun 

2016 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 

      Dari uraian diatas penulis mengangkat judul “Pengaruh Pembiayaan Akad Jual 

Beli dan Pembiayaan Akad Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank Umum 

Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018” 

1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pembiayaan akad jual beli, akad bagi hasil dan profitabilitas 

Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018? 

2. Apakah pembiayaan akad jual beli berpengaruh signifikan terhadap 

profiitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018? 

3. Apakah pembiayaan akad bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap 

profiitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018? 

4. Apakah pembiayaan akad jual beli dan akad bagi hasil secara bersama-

sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap profiitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan akad jual beli, akad bagi hasil dan 

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018 

2. Untuk mengetahui apakah pembiayaan akad jual beli berpengaruh signifikan 

terhadap profiitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018 

3. Untuk mengetahui apakah pembiayaan akad bagi hasil berpengaruh signifikan 

terhadap profiitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018 

4. Untuk mengetahui apakah pembiayaan akad jual beli dan pembiayaan akad 

bagi hasil secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap 

profiitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

       Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak 

terutama pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam masalah yang dibahas 

dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan: untuk memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi 

perusahaan sehingga dapat meningkatkan profitabilitas. 

2. Bagi peneliti: untuk tambahan ilmu dan pengetahuan serta informasi yang 

digunakan dalam penelitian. 

3. Bagi peneliti selanjutnya: sebagai refrensi yang dapat memberikan 

perbandingan dalam melakukan penelitian dibidang yang sama. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Bank Syariah 

2.1.1.1 Pengertian Bank 

       Menurut Kasmir (2016 : 3) menyatakan Bank adalah lembaga keuangan yang 

kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa 

Bank lainnya, sedangkan menurut Taswan (2015:7) Bank adalah lembaga yang 

berperan sebagai lembaga keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak 

yang memiliki kelebihan dana (surplus spending unit) dengan mereka yang 

membutuhkan dana (deficit spending unit), serta berfungsi untuk memperlancar 

lalu lintas pembayaran giral. 

       Menurut Hasibuan (2014:2) Bank adalah lembaga keuangan berarti bank 

adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan 

(financial asset) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya 

mencari keuntungan saja. Berdasarkan definisi bank menurut para ahli, maka 

dapat disimpulkan bahwa bank adalah salah satu lembaga keuangan yang 

melayani kepentingan masyarakat dengan menghimpun dana dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan bentukbentuk lainnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat. 
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2.1.1.2 Bank Syariah 

       Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-

prinsip dalam islam. Bank syariah merupakan bank yang diimpikan oleh para 

umat islam. Selanjutnya para pakar memberikan pendapatnya mengenai 

pengertian bank syariah di bawah ini, hal tersebut dijelaskan menurut Ismail 

(2013:7). 

       Menurut Muhammad (2014:87) Bank Syariah atau juga dikenal dengan istilah 

Bank Islam yakni Bank yang kegiatan usahanya berdasarkan pada Al-qur‟an dan 

Hadist Rasullah, sedangkan Sudarsono (2012:29) memberikan pendapatnya 

bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta 

peredaran uang yang pengoperasiannya, disesuaikan dengan prinsip-prinsip 

Syariah. 

       Menurut Umam (2016:1) pengertian perbankan syariah Institusi yang 

memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah, sedangkan 

menurut Afrizawati (2016:101) adalah sebagai berikut Bank Syariah adalah 

lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam 

lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasianya sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. 
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2.1.1.3 Prinsip-Prinsip Dasar Bank Syariah 

        Umam (2016:208) menjelaskan prinsip-prinsip dasar perbankan syariah 

sebagai berikut: 

1. Prinsip titipan atau simpanan (depository/al-wadiah) 

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak 

lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan 

dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. 

2. Prinsip bagi hasil (profit-sharing/mudharabah) 

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil 

usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang 

berdasarkan prinsip ini adalah: 

a. Mudharabah 

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana 

pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, 

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib), dan sipemilik 

modal tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha. Keuntungan usaha 

secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan 

dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal 

selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya 

kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, 

si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 

b. Musyarakah 

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan 
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kontribusi dana dan tenaga dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan 

risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

3. Prinsip jual beli (sale and purchase/murabahah) Prinsip ini merupakan 

suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan 

membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat 

nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, 

kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga 

sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). 

4. Prinsip sewa (operational lease and financial lease/ijarah and ijarah 

waiqtina) 

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan 

atas barang itu sendiri. Al-ijarah terbagi kepada dua jenis: 

a. Ijarah, sewa murni. 

b. ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan 

beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada 

akhir masa sewa (sewa yang diikuti dengan pemindahan kepemilikan). 

5. Prinsip jasa (fee-based service) Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-

pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip 

ini antara lain: 

a. Al-Wakalah 

Wakalah atau wikalah yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau 

pemberian mandate. Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk 

mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer. 
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b. Al-Kafalah 

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk 

memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam kata 

lain yaitu mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin 

dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. 

c. Al-Hawalah 

Pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang 

wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya 

diterapkan pada Factoring (anjak piutang), Post-dated check, dimana 

bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang 

tersebut. 

d. Ar-Rahn 

Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas 

pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki 

nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh 

jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian 

piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah 

semacam jaminan utang atau gadai. 

e. Al-Qard 

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih 

atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa 

mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha 

kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq 

dan shadaqah.     
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2.1.1.4 Produk Perbankan Syariah di Bidang Dana 

       Menurut Umam (2016:101) produk perbankan syariah di bidang penyaluran 

dana sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Akad Jual Beli 

Produk yang didasarkan pada akad jual beli terdiri dari: 

a. Murabahah 

Murabahah adalah suatu perjanjian antara bank dengan nasabah 

dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang 

dibutuhkan oleh nasabah. Objek bisa berupa barang modal seperti 

mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari 

seperti sepeda motor. 

b. Salam 

Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan 

syaratsyarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara 

penuh. Objek berupa produk-produk hasil pertanian. 

c. Istishna 

Istishna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan 

pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang 

disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Objek 

berupa barang furniture. 
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2. Berdasarkan Akad Sewa-Menyewa 

Produk yang didasarkan pada akad sewa-menyewa terdiri dari: 

a. Ijarah 

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau 

upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui 

pembayaran sewa atau imbalan jasa. 

b. Ijarah wa iqtina 

Ijarah wa iqtina adalah transaksi sewa yang memberikan opsi 

kepada nasabah selaku penyewa untuk memiliki objek sewa 

diakhir perjanjian sewa. 

3. Berdasarkan Akad Bagi Hasil 

Produk yang didasarkan pada akad bagi hasil terdiri dari: 

a. Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik 

dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha 

tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan 

rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak 

berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. 

b. Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik 

dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu 

usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah 

yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung 
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semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal 

masingmasing. 

4. Berdasarkan Akad Pinjam-Meminjam Nirbunga (Qardh) 

Produk pembiayaan yang disediakan oleh bank dengan ketentuan bank 

tidak boleh mengambil keuntungan berapa pun darinya dan hanya 

diberikan pada saat keadaan emergency yang mana bank terbatas 

hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah dan nasabah 

hanya berkewajiban membayar pokoknya saja. 

2.1.1.5 Produk Perbankan Syariah di Bidang Jasa 

       Menurut Umam (2016:155) produk perbankan syariah di bidang jasa terdiri 

dari: 

1. Hiwalah 

Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada 

orang lain yang wajib menanggungnya 

2. Kafalah 

Perjanjian penanggungan yang bersifat accesoir dari perjanjian 

utangpiutang sebagai perjanjian pokok. 

3. Wakalah 

Suatu perjanjian di mana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan 

sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk 

menyelenggarakan sisuatu urusan dan orang lain tersebut 

menerimanya dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi 

kuasa. 

4. Gadai (Rahm) 
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Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan 

syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan 

boleh mengambil utangnya semuanya atau sebagian. 

5. Sharf 

Perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya (valuta asing) 

2.1.2 Profitabilitas 

2.1.2.1 Pengertian Profitabilitas 

       Menurut Kasmir (2016:196) Rasio profitabilitas yakni Rasio yang menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini dapat juga 

memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini 

ditunjukkan oleh adanya laba yang dihasilkan dari penjuaan dan pendapatan 

investasi. Inti dari penggunaan rasio ini adalah untuk menunjukkan efisiensi 

perusahaan. 

       Pengertian rasio profitabilitas menurut Fahmi (2015:116) adalah Rasio 

profitabilitas yaitu untuk menunjukan keberhasilan perusahaan didalam 

menghasilkan keuntungan. Investor yang potensial akan menganalisis dengan 

cermat kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuannya untuk mendapatkan 

keuntungan. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik 

menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. 

       Menurut Agus Sartono (2014:122) definisi rasio profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, 

total aktiva, maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka 

panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini. 
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       Harahap (2015:304), yang menyatakan bahwa Rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan 

sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah 

cabang, dan sebagainya. 

2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas 

       Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat tidak hanya bagi pihak 

internal, tetapi juga bagi pihak ekternal atau diluar perusahaan, terutama 

pihakpihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan 

rasio profitabilitas menurut Kasmir (2014:197), adalah: 

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan 

dalam satu periode tertentu. 

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal 

sendiri. 

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 

6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal sendiri. 

 

       Manfaat yang diperoleh rasio profitabilitas menurut Kasmir (2014:198), 

yaitu: 
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1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam 

satu periode 

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4. Mengtahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 

2.1.2.3 Pengukuran Rasio Profitabilitas 

       Menurut Kasmir (2014:115) secara umum terdapat empat jenis utama yang 

digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas, di antaranya: 

1. Profit Margin (Profit Margin on Sale). 

Kasmir (2014:136) mengatakan bahwa Profit Marginon Sale atau 

Rasio Margin atau Margin laba atas penjualan, merupakan salah satu 

rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. 

Untuk mengukur rasio ini adalah dengan cara membanding antara laba 

bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal 

dengan nama profit margin. Rumusnya sebagai berikut: 

 

 

 

2. Return on Investment (ROI) 
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Kasmir 2014:136 mengatakan bahwa Hasil pengembalian Investasi 

atau lebih dikenal dengan nama Return on Investment (ROI) atau 

Return on Total Assets, merupakan rasio yang menunjukkan hasil 

(return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI 

juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam 

mengelola investasinya.Rumusnya sebagai berikut: 

 

3. Return on Equity (ROE). 

Kasmir 2014:137 mengatakan bahwa Hasil pengembalian ekuitas atau 

Return on Equity (ROE) atau rentabilitas modal sendiri, merupakan 

rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Makin 

tinggi rasio ini, makin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan makin 

kuat, demikian pula sebaliknya. Rumusnya sebagai berikut: 

 

4. Laba Per Lembar Saham (Earning Per Share). 

Kasmir 2014:137 mengatakan bahwa Rasio per lembar saham (Earning 

Per Share) atau disebut juga rasio nilai buku, merupakan rasio untuk 

mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi 

pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum 

berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio 

yang tinggi, maka kesejahteraan pemegang saham meningkat dengan 
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pengertian lain, bahwa tingkat pengembalian tinggi. Rumusnya 

sebagai berikut: 

 

        

2.1.3 Pembiayaan Jual Beli (Murabahah) 

       Menurut Adrian Sutedi (2009:122) Murabahah secara etimologi berasal dari 

kata ribhun (keuntungan). Sedangkan secara terminologi, istilah murabahah 

didefinisikan sebagai prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri atas harga 

pokok barang ditambah nilai keuntungan (ribhun) yang disepakati. 

       Murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan 

biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang 

dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) 

yang diinginkan (Ascarya, 2015: 81) 

Gambar 2.1 Bagan Proses Murabahah 
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Sumber: Ascarya, (2015: 83) 

       Rukun akad murabahah ini (Ascarya, 2015: 82) adalah: 

1. pelaku akad 

2. objek akad 

3. ijab dan qabul.  

       Sedangkan syarat murabahah adalah: 

1. tingkat keuntungan dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama 

2. semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh 

barang dimasukkan ke dalam biaya perolehan sedangkan pengeluaran 

yang timbul seperti gaji pegawai, sewa tempat, dan lain sebagainya 

tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi 

3. biaya perolehan dapat ditentukan secara pasti. 

2.1.4 Pembiayaan Bagi Hasil 

       Pembiayaan bagi hasil adalah bentuk penyaluran dana oleh bank syariah yang 

berupa pembiayaan dengan prinsip kemitraan atau kerjasama Pembiayaan bagi 

hasil dapat diartikan juga sebagai “kontrak antara dua atau lebih pihak yang 

bertransaksi, yang memungkinkan mereka mengumpulkan sumber daya untuk 

berinvestasi dalam sebuah proyek untuk membagi keuntungan dan kerugian” 

(Presley & Humayon, 2000). Produk pembiayaan bank syariah yang didasarkan 

atas prinsip bagi hasil terdiri atas mudharabah dan musyarakah. 

a. Mudharabah 

Berdasarkan PSAK 105 Mudharabah adalah akad kerjasama usaha 

antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan 
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seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak 

selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai 

kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh 

pemilik dana. “Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara 

dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh 

modal dan pihak lainnya menjadi pengelola” Sudarsono (2015:78). 

Keuntungan yang diperoleh nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan 

yang tercantum pada kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian akan 

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan 

disebabkan karena kelalaian pengelola modal. Seandainya kerugian 

tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola modal, 

maka yang harus bertanggung jawab adalah pengelola tersebut. Jenis 

Akad Mudharabah dalam PSAK diklasifikasikan kedalam 3 jenis, 

yaitu: 

1. Mudharabah Muthlaqah 

Mudharabah Muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik 

dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam 

pengelolaan investasinya atau dapat disebut juga investasi tidak 

terikat. 

2. Mudharabah Muqayyadah 

Mudharabah Muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik 

dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai 

dana, lokasi, cara, dan objek investasi atau sektor usaha misalnya 

tidak mencampurkan dana yang dimiliki pemilik dana dengan dana 
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lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan 

cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk 

melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. 

Mudharabah muqayyadah disebut juga investasi terikat. 

3. Mudharabah Musytarakah 

Mudharabah Musytarakah adalah mudharabah dimana pengelola 

dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. 

Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah 

dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi 

usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan pemilik dana, 

pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. 

Mudharabah jenis ini merupakan perpaduan antara akad 

mudharabah dan akad musyarakah. 

b. Musyarakah 

       Berdasarkan PSAK 106 musyarakah adalah akad kerjasama antara 

dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masingmasing 

pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa 

keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian 

berdasarkan porsi kontribusi dana. “Musyarakah adalah kontrak antara 

dua atau lebih pihak, masing-masing memberikan kontribusi modal 

dalam usaha komersial bersama” (Thomi, 2014). Sudarsono (2015: 76) 

menyatakan jika musyarakah atau disebut juga sebagai sharikah atau 

syirkah merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih atas usaha 

tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan 
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keuntungan dan risiko yang terjadi akan ditanggung bersama sesuai 

kesepakatan. Jenis akad Berdasarkan eksistensi dalam Nurhayati dan 

Wasilah (2009:43), musyarakah digolongkan menjadi: 

1. Syirkah Al Milk, bermakna kepemilikan bersama (co-ownership) 

yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih 

memperoleh kepemilikan bersama (joint ownership) atas suatu 

kekayaan (aset). 

2. Syirkah Al ‘uqud (kontrak), yaitu kemitraan yang tercipta dengan 

kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam 

mencapai tujuan tertentu. Syirkah Al ‘uqud dapat dibagi lagi 

menjadi: 

a. Syirkah Abdan 

Syirkah Abdan (syirkah fisik) disebut juga syirkah a’mal 

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

syirkah taqabbul (syirkah penerimaan). Syirkah Abdan 

merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dari 

kalangan pekerja/professional dimana mereka sepakat untuk 

bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi 

penghasilan yang diterima. 

b. Syirkah Wujuh  

Syirkah Wujuh adalah kerja sama antara dua pihak dimana 

masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. 

Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak 

ketiga. 
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c. Syirkah ‘Inan 

Syirkah ‘Inan (negosiasi) adalah bentuk kerja sama dimana 

posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya 

adalah tidak sama, baik modal maupun pekerjaan. 

d. Syirkah Mufawwadhah 

Syirkah Mufawwadhah merupakan kerja sama dimana posisi 

dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus 

sama, baik modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun 

risiko kerugian. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No.  

Nama 

Judul dan Sumber 

Pustaka 

 

Tujuan 

Variabel dan 

Teknik 

Analisis Data 

 

Hasil 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

1 Ian Azhar (2016) Pengaruh pembiayaan 

jual beli, pembiayaan 

bagi hasil dan non 

performing finance 

terhadap profitabilitas 

(studi kasus  pada Bank 

Umum  Syariah di 

Indonesia Periode 2012-

2014) 

 

 

Sumber:  

 JURNAL ASET 

(AKUNTANSI RISET), 

8 (1), 2016, 61-76 

 

Untuk 

mengetahui 

apakah 

pembiayaan 

jual beli, 

pembiayaan 

bagi hasil dan 

non 

performing 

finance  

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas 

(studi kasus  

pada Bank 

Umum  

Syariah di 

Indonesia 

Periode 2012-

2014) 

(X1) 

pembiayaan 

jual beli 

(X2) 

pembiayaan 

bagi hasil 

(X3) non 

performing 

finance 

(Y) 

Profitabilitas 

 

 

Teknik analisis 

regresi linier 

berganda 

1.Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa 

pembiayaan jual beli 

berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas yang 

diproksikan dengan Return 

on Asset. Oleh karena itu 

dinyatakan bahwa semakin 

tinggi nilai pembiayaan jual 

beli maka akan semakin 

manaikan tingkat 

profitabilitas.  

2. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa 

pembiayaan bagi hasil 

berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitas yang 

diproksikan dengan Return 

on Asset. Oleh karena itu 

dinyatakan bahwa semakin 

tinggi nilai pembiayaan jual 

beli maka akan semakin 

menurunkan tingkat 

(X1) 

pembiayaan 

jual beli 

(X2) 

pembiayaan 

bagi hasil 

(Y) 

profitabilitas 

(X3) non 

performin

g finance 

Objek 

penelitian 
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profitabilitas.  

3. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa non 

performing finance 

berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitas yang 

diproksikan dengan Return 

on Asset. Oleh karena itu 

dinyatakan bahwa semakin 

tinggi nilai NPF maka akan 

semakin menurunkan 

tingkat profitabilitas.  

4. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa 

pembiayaan jual beli, 

pembiayaan bagi hasil dan 

NPF secara bersamaan 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas yang 

diproksikan dengan Return 

on Asset sebesar 39,1%.  

2 Slamet Riyadi (2014) Pengaruh pembiayaan 

bagi hasil, pembiayaan 

jual beli, financing  to 

deposit ratio (FDR) dan 

non perfoming financing 

(NPF) terhadap  

profitablitas bank umum 

syariah di Indonesia 

Untuk 

mengetahui 

apakah 

pembiayaan 

bagi hasil, 

pembiayaan 

jual beli, 

financing  to 

deposit ratio 

(X1) 

pembiayaan 

bagi hasil 

(X2) 

pembiayaan 

jual beli 

(X3) financing 

to deposit 

ratio (FDR) 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan maka dapat 

diambil kesimpulan dalam 

penelitian ini yaitu 

Pembiayaan bagi hasil, jual 

beli, FDR, dan NPF 

berpengaruh secara simultan 

terhadap ROA bank umum 

syariah devisa. Pembiayaan 

(X1) 

pembiayaan 

bagi hasil 

(X2) 

pembiayaan 

jual beli 

 (Y) 

profitabilitas 

(X3) 

financing 

to deposit 

ratio 

(FDR) 

(X4) non 

performin

g finance 
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Sumber: 
AAJ 3 (4) 

(2014)  
 

(FDR) dan non 

perfoming 

financing 

(NPF) 

berpengaruh  

terhadap  

profitablitas 

bank umum 

syariah di 

Indonesia 

 

(X4) non 

performing 

finance 

(Y) 

Profitabilitas 

 

 

 

Tenik analisis 

regresi linier 

berganda 

bagi hasil secara parsial 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ROA 

bank umum syariah devisa. 

Hal ini dapat diartikan 

apabila penyaluran 

pembiayaan bagi hasil 

mengalami kenaikan maka 

akan berpengaruh pada 

menurunnya ROA, begitu 

pula sebaliknya. 

Pembiayaan jual beli secara 

parsial tidak berpengaruh 

terhadap ROA bank umum 

syariah devisa. Hal ini dapat 

diartikan bahwa berapapun 

kenaikan atau penurunan 

penyaluran pembiayaan jual 

beli tidak akan berpengaruh 

pada kenaikan atau 

penurunan ROA. FDR 

secara parsial berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

ROA bank umum syariah 

devisa. Hal ini dapat 

diartikan apabila FDR 

mengalami kenaikan maka 

akan berpengaruh pada 

meningkatnya ROA, begitu 

pula sebaliknya. NPF secara 

Objek 

penelitian 
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parsial tidak berpengaruh 

terhadap ROA bank umum 

syariah devisa. Hal ini dapat 

diartikan bahwa berapapun 

kenaikan atau penurunan 

NPF tidak akan berpengaruh 

pada kenaikan atau 

penurunan ROA. 

3 Dian Mufida  (2016) Pengaruh pembiayaan 

jual beli dan pembiayaan 

bagi hasil terhadap 

besarnya profitabilitas 

dengan FDR sebagai 

variabel moderating pada 

Bank Umum Syariah di 

Indonesia 

 

Sumber: Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi Perbanas 

Untuk 

mengetahui 

apakah 

pembiayaan 

jual beli dan 

pembiayaan 

bagi hasil 

berpengaruh 

terhadap 

besarnya 

profitabilitas 

dengan FDR 

sebagai 

variabel 

moderating 

pada Bank 

Umum Syariah 

di Indonesia 

(X1) 

pembiayaan 

jual beli 

(X2) 

pembiayaan 

bagi hasil 

(Y) 

profitabilitas 

(Z) FDR 

 

Teknik path 

analisis  

Berdasarkan hasil analisis 

data dan pengujian hipotesis 

yang telah dilakukan, dapat 

diambil kesimpulan sebagai 

berikut:  

(1) 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. (2) 

Hasil penelitian hipotesis 

kedua yang menguji 

pengaruh Pembiayaan Bagi 

Hasil terhadap besarnya 

profitabilitas 

(X1) 

pembiayaan 

jual beli 

(X2) 

pembiayaan 

bagi hasil 

(Y) 

profitabilitas 

 

(Z) FDR 

 

Teknik 

path 

analisis  

 

Objek 

penelitian 
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mengungkapkan bahwa 

Pembiayaan Bagi Hasil 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas pada Bank 

Umum Syariah yang 

terdaftar di Bank Indonesia 

pada tahun 2012-2015. (3) 

Hasil pengujian hipotesis 

ketiga yang menguji 

pengaruh FDR terhadap 

hubungan Pembiayaan Jual 

Beli dan profitabilitas 

mengungkapkan bahwa 

FDR tidak mampu  

memperkuat atau 

memperlemah pengaruh 

Pembiayaan Jual Beli 

terhadapr profitabilitas Bank 

Umum Syariah yang 

terdaftar di Bank Indonesia 

pada tahun 2012-2015. (4) 

Hasil pengujian hipotesis 

keempat yang menguji 

pengaruh FDR terhadap 

hubungan Pembiayaan Bagi 

Hasil dan profitabilitas 

mengungkapkan bahwa 

FDR tidak mampu 

memperkuat atau 

memperlemah pengaruh 
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Pembiayaan Bagi Hasil 

terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah yang 

terdaftar di Bank Indonesia 

pada tahun 2012-2015.  

4 Novi Fadillah  (2015) Pengaruh pembiayaan 

bagi hasil dan murabahah 

terhadap profitabilitas 

pada bank umum syariah 

mandiri 

 

Sumber: Jurnal 

Universitas 

Muhammadyah Sumatera 

Utara 

Untuk 

mengetahui 

apakah 

pembiayaan 

bagi hasil dan 

murabahah 

terhadap 

profitabilitas 

pada bank 

umum syariah 

mandiri 

(X1) 

pembiayaan 

bagi hasil 

(X2) 

Murabahah 

(Y) 

profitabilitas 

 

Teknik analisis 

regresi linier 

berganda 

Berdasarkan hasil penelitian 

dari tujuan penelitian yang 

sudah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Pembiayaan Mudharabah 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ROA  

2. Pembiayaan Musyarakah 

berpengaruh signifikan 

terhadap ROA dengan 

koefisien yang negatif  

3. Pembiayaan Murabahah 

berpengaruh signifikan 

terhadap ROA  

4. Pembiayaan Mudharabah, 

Musyarakah dan Murabahah 

berpengaruh secara 

bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap ROA.  

(X1) 

pembiayaan 

bagi hasil 

(X2) 

Murabahah 

(Y) 

profitabilitas 

 

 

Objek 

penelitian 

5. Nur Kholis (2018) Pengaruh pembiayaan 

bagi hasil, non 

performing financing 

(NPF), Biaya 

Untuk 

mengetahui 

apakah 

pembiayaan 

(X1) 

pembiayaan 

bagi hasil 

(X2) Non 

Berdasarkan hasil 

pembahasan di atas maka 

dapat kesimpulan bahwa 

pembiayaan bagi hasil, NPF 

(X1) 

pembiayaan 

bagi hasil 

(Y) ROA 

(X2) Non 

Performin

g 

Financing 
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Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) 

terhadap return on assets 

(ROA) pada bank umum 

syariah 

 

Sumber:  
 Jurnal Ekonomi & 

Keuangan Islam, Vol. 4 

No. 2, Juli 2018: 75-80 

bagi hasil, non 

performing 

financing 

(NPF), Biaya 

Operasional 

Pendapatan 

Operasional 

(BOPO) 

berpengaruh 

terhadap 

return on 

assets (ROA) 

pada bank 

umum syariah 

Performing 

Financing 

(X3) Biaya 

Operasional 

Pendapatan 

Operasional 

(BOPO) 

(Y) ROA 

 

Teknik analisis 

regresi linier 

berganda 

dan BOPO berpengaruh 

secara simultan terhadap 

ROA bank umum syariah di 

seluruh Indonesia. 

Pembiayaan bagi hasil 

secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap ROA 

bank umum syariah. Hal ini 

dapat diartikan apabila 

pembiayaan bagi hasil 

mengalami kenaikan maka 

akan berpengaruh pada 

turunya ROA, begitu pula 

sebaliknya. NPF secara 

parsial berpengaruh 

terhadap ROA bank umum 

syariah. Hal ini dapat 

diartikan bahwa berapapun 

kenaikan NPF akan 

berpengaruh terhadap 

meningkatnya ROA, begitu 

juga sebaliknya. BOPO 

secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap ROA 

bank umum syariah. Hal ini 

dapat diartikan apabila 

BOPO mengalami kenaikan 

maka akan berpengaruh 

pada menurunnya ROA, 

begitu pula sebaliknya. 

(X3) 

Biaya 

Operasion

al 

Pendapata

n 

Operasion

al 

(BOPO) 

 

Objek 

penelitian 
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Kajian lebih lanjut perlu 

dilakukan untuk perbaikan 

dalam menyalurkan 

pembiayaan kepada 

nasabah, mengingat 

pembiayaan yang diberikan 

bank syariah mulai diminati 

oleh para masyarakat yang 

ingin berinvestasi sesuai 

asas islam 
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2.3 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual menggambarkan rancangan hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat dalam penelitian ini. Sugiyono (2014: 128) 

menyatakan bahwa kerangka konsep akan menghubungkan secara teoritis antara 

variabel-variabel penelitian yaitu antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Kerangka konseptual yang baik akan menjelaskan secara teoritis 

pertautan antar variabel yang akan diteliti, yang selanjutnya dirumuskan dalam 

bentuk paradigmapenelitian dan setiap menyusun paradigma penelitian harus 

didasarkan pada kerangka berpikir. 

Berdasarkan uraian di atas kerangka berfikir yang dikembangkan dalam 

peneliian ini mengacu pada tinjauan teori sehingga dapat digambarkan dalam 

model penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual 

  

Keterangan: 

  = pengaruh simultan 

  = pengaruh parsial. 

Pembiayaan 

Jual Beli (X1) 

Pembiayaan 

Bagi Hail (X2) 

Profitabilitas (Y) 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah 

penelitian, dimana rumusann masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

pernyataan (Sugiyono, 2014:64). Berdasarkan landasan teori dan penelitian 

terdahulu, maka peneliti akan mengajukan hipotesis seperti berikut: 

1. H1 = pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan Bank Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018 

2. H2 = pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan Bank Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018 

3. H3 = pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan Bank 

Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

        Pendekatan penelitian dalam studi ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan 

menggunakan variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent).. 

Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan 

filsafat positivisme yang artinya suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau pada sampel tertentu, pengumpulan 

data menggunakan intrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan (Sugiyono, 2014:8). 

3.2 Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

3.2.1 Variabel Penelitian 

       Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas (independent 

variable) yang di tandai dengan notasi (X) dan variabel terikat (dependent 

variable) yang ditandai dengan notasi (Y). Varibel bebas yang di gunakan dalam 

penelitian ini yaitu Pembiayaan jual beli (X1) dan Pembiayaan bagi hasil (X2) 

sedangkan yang menjadi variabel terikat yaitu Profitabilitas (Y). 

3.2.2 Definisi Operasional Variabel 

       Menurut Sugiyono (2014:31), definisi variabel adalah penentuan konstrak atau 

sifat yang akan di pelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi 

oprasional menjelaskan cara menentukan yang digunakan untuk meneliti dan 

mengoprasikan konstak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk 

melakukan replica pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan 
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kontrak yang lebih baik. Untuk lebih jelasnya maka  berikut ini disajikan tabel 

yang menggambarkan definisi oprasional variabel tentang variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini, indikator-indikator sebagai acuan dalam 

penelitian. 

 

a. Pembiayaan Jual Beli (X1) 

Pembiayaan jual beli pada penelitian ini menggunakan akad mjurabahah. 

Murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual 

menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-

biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan 

tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan (Ascarya, 2015: 81) 

b. Pembiayaan Bagi Hasil (X2) 

Pembiayaan bagi hasil pada penelitian ini menggunakan akad bagi hasil. 

Pembiayaan bagi hasil adalah bentuk penyaluran dana oleh bank syariah 

yang berupa pembiayaan dengan prinsip kemitraan atau kerjasama 

Pembiayaan bagi hasil dapat diartikan juga sebagai “kontrak antara dua 

atau lebih pihak yang bertransaksi, yang memungkinkan mereka 

mengumpulkan sumber daya untuk berinvestasi dalam sebuah proyek 

untuk membagi keuntungan dan kerugian” (Presley & Humayon, 2000). 

Produk pembiayaan bank syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil 

terdiri atas mudharabah dan musyarakah. 
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c. Profitabilitas (Y) 

Menurut Kasmir (2016:196) Rasio profitabilitas yakni Rasio yang menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini dapat juga 

memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal 

ini ditunjukkan oleh adanya laba yang dihasilkan dari penjuaan dan 

pendapatan investasi. Inti dari penggunaan rasio ini adalah untuk 

menunjukkan efisiensi perusahaan. Yang dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

 
 

3.3 Lokasi Penelitian 

       Lokasi pada penelitian ini ada di Seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia 

Tahun 2013-2017 

 

3.4  Populasi Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

   3.4.1 Populasi 
 

       Salah satu langkah yang ditempuh dalam penelitian adalah menentukan objek 

yang akan diteliti dan besarnya populasi yang ada. Menurut Sugiyono (2014: 

11) yang dimaksud dengan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Sedangkan sampel adalah sebagian dari karakteristik yang dimilki oleh populasi 

tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di 

Indonesia Tahun 2014-2018 yang dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini: 
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Tabel 3.1 Daftar Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2018 

No Nama Bank 

1 Bank BCA Syariah 

2 Bank BJB Syariah 

3 Bank BNI Syariah 

4 Bank BRI Syariah 

5 Bank Bukopin Syariah 

6 Bank Maybank Syariah 

7 Bank Mega Syariah 

8 Bank Muamalat Syariah 

9 Bank Syariah Mandiri 

10 Bank Panin Syariah 

11 Bank Victoria Syariah 

12 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 

 

   3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 
 

           Sugiyono (2014:16), sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul respresentatif (mewakili).  

      Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Menurut Sugiyono (2014:122) pengertian purposive sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, 

metode yang digunakan untuk mengambil sampel dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Alasan menggunakan teknik purposive sampling adalah 

karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan yang telah 

penulis tentukan. Oleh karena itu, penulis memilih teknik purposive sampling 

dengan menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteriakriteria tertentu 

yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Dengan kriteria sebagai berikut: 
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a. Bank Umum Syariah yang menerbitkan data laporan keuangan lengkap 

periode 2013-2017. 

b. Bank Umum Syariah yang memiliki data lengkap sesuai kebutuhan dalam 

penleitian ini. 

 

       Dari kriteria diatas, sehingga dapat terpilih beberapa sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini. 

Tabel 3.2 Daftar Sampel Penelitian 

No Nama Bank 

1 Bank BCA Syariah 

2 Bank BNI Syariah 

3 Bank BRI Syariah 

4 Bank Bukopin Syariah 

5 Bank Muamalat Syariah 

6 Bank Syariah Mandiri 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

       Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data pembiayaan jual 

beli, pembiayaan bagi hasil dan profitabilitas dari Bank Umum Syariah di 

Indonesia tahun 2014-2018 dengan metode dokumentasi, yaitu dokumen laporan 

keuangan dari masing-masing perusahaan. 

3.6   Teknik Analisis Data 

       Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2014:244).  
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       Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda, dengan sebelumnya menguji uji penyimpangan asumsi klasik 

serta uji hipotesis.  

3.6.1 Uji Normalitas Data 

       Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal seperti diketahui bahwa 

uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal 

atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2015:160).  

Dasar pengambilan keputusannya adalah :  

A. Jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.  

B. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau garfik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal 

maka model regrsi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

3.6.2  Uji Asumsi Klasik 

       Uji asumsi klasik menurut Ghozali (2015: 110) bertujuan untuk mengetahui 

apakah penaksir dalam regresi merupakan penaksir kolinear tak bias terbaik. 

Untuk memperoleh persamaan yang paling tepat digunakan parameter regresi 

yang dicari dengan metode kuadrat terkecil atau (Ordinary Least Square) 

(OLS). Metode regresi OLS akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias 

jika telah memenuhi persyaratan (Beast Linear Unbiased Estimation) (BLUE). 
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Oleh karena itu diperlukan adanya uji asumsi klasik terhadap model yang telah 

diformulasikan, yang mencakup pengujian Uji multikolinieritas, dan Uji 

heteroskedastisitas.  

 
 

3.6.2.1 Uji Multikolinieritas 

       Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2015:105). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem 

multikolinearitas (multiko). 

  Ghazali (2015:106) mengukur multikolinieritas dapat dilihat dari nilai 

TOL (Tolerance) dan VIF (Varian Inflation Faktor). Nilai cutoff yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance 

≤ 0.1 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian multikolinieritas adalah: 

1. H0: VIF > 10, terdapat multikolinieritas 

2. H1: VIF < 10, tidak terdapat multikolinieritas 

3.6.2.2  Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat grafik plot. Apabila terdapat pola tertentu, seperti titik-

titik yang ada membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Model 
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regresi yang baik adalah yang homoskesdastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2015:139).  

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED 

dimana sumbu Y adalah Y yang tidak diprediksi, dan sumbu X adalah residual 

(Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dengan 

menggunakan dasar analisis sebagai berikut: (1) jika ada pola tertentu, seperti 

titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas, (2) jika tidak ada yang jelas, serta titik-titik menyebar di 

atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2015: 142). 

3.6.3     Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel- variabel 

dalam penelitian. Menurut Ghozali (2015:19), statistik deskriptif memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, varian, maksimum, minimum,   sum,   range,   kurtosis,   dan   

skewness   (kemencengan distribusi).  Dalam  hal  ini  data  di  analisis  secara  

deskriptif  dalam bentuk tabel, histogram distribusi frekuensi dan distribusi 

kecenderungan variabel. 

Untuk menilai variabel dependen dan variabel independen, maka analisis 

yang digunakan berdasarkan rata-rata (mean) dari masing-masing variabel. 

Nilai rata-rata ini didapat dengan menjumlahkan dan keseluruhan dalam setiap 

variabel, kemudian dibagi dalam jumlah responden.  
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Rumus rata-rata (mean) yang dikutip oleh Sugiyono (2015 : 280) adalah sebagai 

berikut :   
 

 

 

Me = Mean (Rata-rata) 

Σxi = Jumlah nilai X ke i sampai ke n  

n = Jumlah responden atau banyak data 

3.6.4    Analisis Regresi Linier Berganda 

        Analisis regresi dipergunakan untuk menggambarkan garis yang 

menunjukan arah pengaruh antar variabel, serta dipergunakan untuk melakukan 

prediksi. Analisa ini dipergunakan untuk menelaah hubungan antara dua 

variabel atau lebih, terutama untuk menelusuri pola hubungan yang modelnya 

belum diketahui dengan sempurna. Dalam penelitian ini model persamaan 

dalam analisis regresi linier berganda yaitu sebagai berikut: 

Y = a + β1X1 + β2X2  + e 

Keterangan: 

Y  = Profitabilitas 

a  = Koefisien konstanta 

β1, β2,  = Koefisien regresi 

X1  = Pembiayaan jual beli 

X2  = Pembiayaan bagi hasil 

e  = Estimasi error dari masing-masing variabel 

 
 
 
 

me=  
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3.6.5  Uji Hipotesis  

3.6.5.1 Uji F (Uji Simultan) 

       Uji statistik F pada dasarnya adalah untuk menunjukkan apakah semua 

variabel bebas yang di masukkan dalam model memiliki berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2015:88). Dalam penelitian 

ini pengujian hubungan variabel independen (X) yang terdiri dari: 

pembiayaan jual beli (X1), dan pembiayaan bagi hasil (X2) secara bersama-

sama (simultan) berpengaruh terhadap perubahan nilai variabel dependen (Y) 

yaitu profitabilitas. 

3.6.5.2   Uji t (Uji Parsial) 

       Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh hubungan satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen 

(Ghozali, 2015:88). Dalam penelitian ini pengujian pengaruh variabel 

independen (X) yang terdiri dari: pembiayaan jual beli (X1), dan pembiayaan 

bagi hasil (X2) secara parsial terhadap perubahan nilai variabel dependen (Y) 

yaitu profitabilitas 

 
 

3.6.5.3   Koefisien Determinasi (R2) 

      Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 
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independen mamberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel-variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan 

koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model yangb artinya data yang disajikan 

adalahperkiraan, setiap tambahan satu variabel independen maka R2 pasti 

meningkat tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti 

menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R2 saat mengevaluasi 

model regresi terbaik (Ghozali, 2015: 97). 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

A. Bank BCA Syariah 

       Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa 

tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah 

semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, 

maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat 

dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, .PT.Bank Central Asia, Tbk 

(BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang 

nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah. 

        Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat 

Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji 

Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan 

usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. 

Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 

Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham 

ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT 

Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance. 

       Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum 

syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur 

BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh 
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izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai 

bank umum syariah. 

Visi 

Menjadi Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat 

Misi 

a) Mengembangkan SDM dan infrastruktur yang handal sebagai penyedia 

jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan 

memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah. 

b) Membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang 

penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi 

nasabah bisnis dan perseorangan 

 

B. Bank BNI Syariah 

       Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem 

perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, 

transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap 

sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-

undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan 

Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, 

Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus 

berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.  

       Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor 

Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 

outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan 
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operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan 

terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat 

ini diketuai oleh KH.Ma’ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui 

pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.  

       Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 

12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha 

kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 

2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan 

spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 

dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). 

Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal 

berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 

tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 

tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen 

Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan 

kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin 

meningkat. 

       Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 

161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 

20 Payment Point. 

 

Visi: 

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan 

kinerja. 
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Misi: 

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada 

kelestarian lingkungan. 

2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan 

syariah. 

3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.  

4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk 

berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 

5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. 

 

C. Bank BRI Syariah 

       Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap 

Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank 

Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, 

maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRIsyariah Tbk secara resmi 

beroperasi. Kemudian PT Bank BRIsyariah Tbk merubah kegiatan usaha yang 

semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan 

perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.  

       Dua tahun lebih PT Bank BRIsyariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah 

bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah 

dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah 

dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk 

yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.  
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       Kehadiran PT Bank BRIsyariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan 

nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. 

Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah 

bank modern sekelas PT Bank BRIsyariah Tbk yang mampu melayani masyarakat 

dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan 

dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbk.,  

       Aktivitas PT Bank BRIsyariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 

2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRIsyariah Tbk 

(proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. 

Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku 

Direktur Utama PT Bank BRIsyariah Tbk.  

       Saat ini PT Bank BRIsyariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar 

berdasarkan aset. PT Bank BRIsyariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi 

aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada 

segmen menengah bawah, PT Bank BRIsyariah Tbk menargetkan menjadi bank 

ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.  

       Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRIsyariah Tbk merintis sinergi 

dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan 

jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor 

Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan 
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penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip 

Syariah 

Visi 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai 

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna 

Misi 

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan 

finansial nasabah. 

2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. 

3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan 

dimana pun. 

4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan 

menghadirkan ketenteraman pikiran. 

 

D. Bank Bukopin Syariah 

       PT BANK SYARIAH BUKOPIN (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai 

bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium 

PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah 

bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut 

berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank 

Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo 

Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 

102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperolah Surat 
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Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 

1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan 

Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo 

Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank 

Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang 

Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank. 

       Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi 

Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo 

Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh 

persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang 

dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam 

perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan 

modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah 

memperolah izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip 

syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 

10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin 

Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan 

Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah 

Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, 

kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, 

Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009. Sampai dengan akhir 

Desember 2014 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat 

dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 

4 (empat) Kantor Kas, 1 (satu) unit mobil kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) 
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Kantor Layanan Syariah, serta 27 (dua puluh tujuh) mesin ATM BSB dengan 

jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin. 

Visi 

Menjadi Bank Syariah Pilihan dengan Pelayanan Terbaik 

Misi 

1. Memberikan pelayanan terbaik pada nasabah 

2. Membentuk sumber daya insani yang profesional dan amanah 

3. Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro 

Kecil & Menengah) 

4. Meningkatkan nilai tambah kepada stakeholder 

E. Bank Muamalat Indonesia 

       PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai 

perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 

November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat 

Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan 

Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat 

dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 

1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan 

mengeluarkan produkproduk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi 

Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan 

multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi 

terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan 

pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk 
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Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan 

penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah 

dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti 

internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-

produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak 

sejarah penting di industri perbankan syariah. 

       Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai 

Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan 

Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 

(HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di 

Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi 

tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri 

perbankan Indonesia. 

       Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan 

sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. 

Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala 

Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang 

mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 

325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional 

Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM 

Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 

11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS). 
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       Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia 

melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness 

terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun 

terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara 

nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama 

beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah 

Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK 

Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun 

Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk 

menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS). 

       Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi 

entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan 

strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju 

mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia 

with Strong Regional Presence” 

 

Visi 

Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan 

eksistensi yang diakui di tingkat regional 

Misi 

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan 

penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan 

sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, 

untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan. 
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F. Bank Syariah Mandiri 

       Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat 

bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi 

satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. 

Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. 

       Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan 

konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. 

Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah 

di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU 

No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi 

syariah (dual banking system). 

       Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan 

UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT 

Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, 

Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan 

infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional 

menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank 

Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 

tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum 

syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 

1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan 

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui 

perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan 
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pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi 

sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. 

       PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang 

mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi 

kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani 

inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam 

kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun 

Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. 

Visi 

Bank Syariah Terdepan dan Modern 

Misi 

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang 

berkesinambungan. 

2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang 

melampaui harapan nasabah. 

3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan 

pada segmen ritel. 

4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal. 

5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat. 

6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkung 

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

       Hasil pengujian statistik deskriptif dari variabel akad jual beli (X1), akad bagi 

hasil (X2), dan profitabilitas (Y) disajikan pada tabel 4.1 dibawah ini: 
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Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 60 4.60389 7.28676 5.8326141 .57438469 

X2 60 3.79865 6.37417 5.5451763 .49695934 

Y 60 .01302 1.33709 .3892036 .29600454 

Valid N (listwise) 60     

Sumber: Data diolah SPSS (2019) 

        Dari tabel 4.1 dapat disimpulkan beberaa hal berikut, antara lain: 

a. Variabel akad jual beli memiliki rentang nilai dari 4.60389 sampai 

7.28676. Nilai variabel akad jual beli terendah sebesar 4.60389 yang 

dimiliki oleh Bank BCA Syariah pada semester 1 di tahun 2014 dan nilai 

variabel akad jual beli tertinggi sebesar 7.28676 dimiliki oleh Bank 

Syariah Mandiri Semester 1 Tahun 2014 dengan rata-rata sebesar 

5.8326141 dan standar deviasi sebesar 0.57438469.  

b. Variabel akad bagi hasil memiliki rentang nilai dari 3.79865 sampai 

6.37417. Nilai variabel akad bagi hasil terendah sebesar 3.79865 yang 

dimiliki oleh Bank BNI Syariah pada semester 2 di tahun 2018 dan nilai 

variabel akad bagi hasil tertinggi sebesar 6.37417 dimiliki oleh Bank 

Muamalat Semester 2 Tahun 2014 dengan rata-rata sebesar 5.5451763 dan 

standar deviasi sebesar 0.49695934.  

c. Profitabilitas memiliki rentang nilai dari 0.01302 sampai 1.33709. 

Profitabilitas terendah sebesar 0.01302 yang dimiliki oleh Bank BRI 

Syariah Tahun 2014 Semester 1 dan nilai perusahaan tertinggi sebesar 

1.33709 yang dimiliki oleh Bank BNI Syariah semester ke 2 dengan rata-

rata sebesar 0.3892036 dan standar deviasi sebesar 0.29600454.  
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4.3 Analisis Data 

       Dalam penelitian ini, dilakukan dilakukan perhitungan data masing-masing 

variabel dengan data laporan keuangan persemester masing-masing perusahaan 

Tahun 2014-2018. Hal ini bertujuan agar penelitian ini dapat menyajikan data 

yang akurat. Uji yang pertama adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 

normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas. Uji yang kedua adalah 

analisis regresi linier berganda dan uji yang ketiga adalah uji hipotetsis dengan 

menggunakan uji F untuk mengetahui secara bersama-sama (simultan) dan uji t 

untuk mengetahui secara parsial. Hasil uji adalah sebagai berikut: 

4.3.1 Uji Asumsi Klasik 

A. Uji Normalitas 

       Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal seperti diketahui bahwa uji t 

dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada dua 

cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu 

dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2006).  

      Uji normalitas merupakan uji untuk mengetahui normalitas (normal atau 

tidaknya) faktor pengganggu et (error terms). Sebagaimana telah diketahui bahwa 

faktor pengganggu tersebut diasumsikan memiliki distribusi normal, sehingga uji t 

(parsial) dapat dilakukan. Untuk dapat menguji normalitas model regresi, 

penelitian ini menggunakan metode Normal P-P Plot of Regression Standardized 

Residual. Dasar pengambilan keputusan adalah jika data menyebar jauh dari garis 

diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak 
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memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, jika data tidak menyebar jauh dari garis 

diagonal atau mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas dari hasil statistik, dapat dilihat pada gambar 4.1. 

       Pada gambar 4.1 Hasil uji normalitas pada gambar grafik terlihat bahwa 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik tidak menyebar jauh dari garis 

diagonal atau mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. ini menyatakan bahwa uji normalitas dengan grafik dapat 

menyesatkan jika tidak dilakukan secara hati-hati, secara visual terlihat normal 

namun secara statistik tidak, atau sebaliknya secara visual tidak normal namun 

secara statistik normal. 

 
Sumber: data primer diolah dengan spss 16 (2019) 

Gambar 4.1 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 
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      Disamping menggunakan uji grafik dilengkapi dengan uji statistik, salah 

satunya dengan menggunakan uji statistik non-parametik Kolmogorof-Smirnov. 

Jika hasil K-S mempunyai nilai p > 0,05, maka dapat dikatakan unstandardized 

residual normal. Hasil uji tersebut disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 60 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation .25412351 

Most Extreme Differences Absolute .154 

Positive .154 

Negative -.084 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.191 

Asymp. Sig. (2-tailed) .117 

Sumber: data primer diolah dengan spss 16 (2019) 

 

       Berdasarkan tabel 4.2 di atas terlihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov Z 

sebesar 1.191 dengan tingkat signifikan 0,117 berarti hal itu menunjukkan bahwa 

model regresi terdistribusi normal karena tingkat signifikansinya > 0,05. Dengan 

hasil diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian 

ini normal dan baik. 

 

B. Uji Heteroskedastisitas 

       Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi terjadinya nilai relevan 

yang berbeda dari setiap varian variabel bebas yaitu akad jual beli dan akad bagi 

hasil dalam model regresi. Masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

dideteksi dengan menggunakan scatterplot yaitu dengan memplotkan 
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standardized predictors dengan standardized residual model. Jika tidak ada pola 

yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil scatterplot yang didapatkan 

dari output spss.  

 
Sumber: data primer diolah dengan spss 16 (2019) 

 

 

 

Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas 

 

       Pada gambar 4.2 Hasil uji heteroskedastisitas pada gambar diatas terlihat 

bahwa scatterplot tidak membentuk suatu pola tertentu serta titik menyebar diatas 

dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Artinya pembiayaan jual beli dan bagi hasil memiliki nilai relevan yang berbeda 

sehingga tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini. 
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C.Uji Multikolinieritas 

       Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas yaitu akad jual beli dan akad bagi 

hasil. Multikolinieritas dapat diketahui dari nilai Tolerance dan Variance 

Invlation Factor (VIF). Apabila nilai Tolerance < 0.1 atau Variance Invlation 

Factor (VIF) > 10, maka terjadi multikolinieritas. Jika nilai Tolerance > 0.1 dan 

nilai Variance Invlation Factor (VIF) < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

X1 0.555 1.800 

X2 0.555 1.800 

Sumber: data primer diolah dengan spss 16 (2018) 

       Berdasarkan tabel 4.3 di atas, nilai tolerance semua variabel lebih dari 0,1 

dan nilai variance inflation factor (VIF) kurang dari 10. Sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa data penelitian ini tidak mengalami multikolinieritas antar 

variabel bebas. 

4.3.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

       Analisis regresi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan analisis regresi dengan 

menggunakan spss diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.081 .396  2.727 .008 

X1 .268 .079 .520 3.407 .001 

X2 -.407 .091 -.683 -4.473 .000 
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Sumber: data primer diolah dengan spss 16 (2019) 

       Berdasarkan tabel 4.4 di atas, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

X1 : Akad jual beli 

β1 : Koefisien arah regresi variabel X1 

X2 : Akad bagi hasil 

β2 : Koefisien arah regresi variabel X2 

Y : Profitabilitas 

e : Residual Error dari masing-masing variabel 

       Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa: 

a. Apabila nilai variabel yang terdiri dari akad jual beli dan akad bagi hasil  

mempunyai nilai nol, maka variabel profitabilitas akan tetap sebesar 1.081, 

karena nilai konstanta menunjukkan nilai sebesar 1.081 

b. Nilai koefisien akad jual beli (X1) sebesar 0.268  menunjukkan bahwa 

variabel akad jual beli (X1) berpengaruh positif terhadap profitabilitas.  

c. Nilai koefisien akad bagi hasil (X2) sebesar -0.407 menunjukkan bahwa 

variabel akad bagi hasil (X2) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. 

 

4.3.3 Analisa Koefisien Determinasi Berganda 

       Pengukuran koefisien determinasi berganda bertujuan untuk mengetahui 

besarnya korelasi dan pengaruh variabel dari model regresi pada penelitian ini 

Y = 1.081 + 0.268 X1 – 0.407 X2 + e 
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serta mengukur seberapa dekat garis regresi yang diestimasi terhadap data yang 

sebenarnya. Hal ini dapat dilihat melalui koefisien R dan R2. Hasil pengukuran 

koefisien korelasi berganda penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Uji Koefisiensi R dan R2 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .513a .263 .237 .25854338 

Sumber: data primer diolah dengan spss 16 (2019) 

       Dari tabel 4.5 di atas, hasil menujukkan R sebesar 0.513 menunjukkan bahwa 

hubungan korelasi antara profitabilitas dengan variabel akad jual beli dan akad 

bagi hasil adalah kuat, karena nilai R lebih dari 0.5 maka dapat dikatakan 

berkorelasi kuat. Dari perhitungan koefisien determinasi berganda dengan bantuan 

spss, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi berganda Adjusted R Square 

adalah 0.237  atau sebesar 23.7%. Nilai ini menujukkan profitabilitas dipengaruhi 

oleh variabel akad jual beli dan akad bagi hasil, sisanya sebesar 76.3% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

4.3.4 Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran dengan 

penelitian. Hasil korelasi diukur dengan melihat nilai signifikansi kemudian 

dibandingkan dengan hipotesis yang terdapat pada bab dua dengan nilai 

signifikansi sebesar 5%. Berikut adalah hipotesis yang dimaksudkan untuk 

membuktikan kebenaran dugaan peneliti yang terdiri dari tiga hipotesis,yaitu : 

1. Pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

Bank Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018.  
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2. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018.  

3. Pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil secara bersama-

sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas  

Bank Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018. 

A. Uji F (Simultan) 

       Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam hal 

ini akad jual beli (X1) dan akad bagi hasil (X2) secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas (Y). 

 

Tabel 4.6 Perhitungan Uji F Pada Taraf Signifikansi 0,05 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.359 2 .680 10.168 .000a 

Residual 3.810 57 .067   

Total 5.170 59    

Sumber: data primer diolah dengan spss 16 (2019) 

 

       Berdasarkan tabel 4.6 di atas, diketahui bahwa secara bersama-sama 

(simultan) variabel akad jual beli (X1) dan akad bagi hasil (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel profitabilitas (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai 

signifikan 0.000 lebih kecil dari alpha 0.05. Dari hasil uji tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Pembiayaan jual beli dan Pembiayaan bagi hasil secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas bank 

syariah di Indonesia tahun 2014-2018. 



66 

 

 

 

 Sehingga hipotesis ketiga yaitu Pembiayaan jual beli dan pembiayaan 

bagi hasil secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas  Bank Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018 dapat diterima 

kebenarannya berdasarkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.  

 

B. Uji t (Parsial) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan hasil uji t dengan spss yang disajikan pada tabel 4.4 di atas, maka 

diketahui bahwa variabel akad jual beli (X1) berpengaruh secara signifikan 

terhadap profitabilitas (Y). Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil tingkat 

signifikansi lebih kecil dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel akad 

jual beli berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas secara parsial. 

Nilai untuk variabel akad bagi hasil (X2) dengan tingkat signifikansi lebih kecil 

dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel akad bagi hasil berpengaruh 

signifikan terhadap variabel profitabilitas secara parsial.  

 Berdasarkan hasil uji diatas maka : 

a) Hipotesis pertama Pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Tahun 2014-

2018. Dinyatakan diterima berdasarkan hasil uji yang menunjukan  

nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. 

b) Hipotesis kedua Pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Tahun 2014-
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2018. Dinyatakan diterima berdasarkan hasil uji yang menunjukan 

nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. 

 

4.4 PEMBAHASAN 

 Penelitian ini membahas pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan 

bagi hasil terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia 2014-2018. Berikut 

adalah hal yang akan dibahas oleh peneliti, antara lain : 

1. Pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank 

Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa variabel 

pembiayaan jual beli berpengaruh positif dan signifikan  terhadap 

profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Sehingga semakin banyak dan 

baik pembiayaan jual beli dilakukan maka semakin meningkat 

profitabilitas bank tersebut. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ian Azhar (2016) 

yang menyatakan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas.  

2. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank 

Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa variabel 

pembiayaan Bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan  terhadap 

profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Sehingga semakin banyak 

pembiayaan bagi hasil dilakukan maka tidak mempengaruhi peningkatan 

profitabilitas bank tersebut secara signifikan. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dian Mufida (2016) 

yang mengungkapkan bahwa Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh 

terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank 

Indonesia pada tahun 2012-2015. 

3. Pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas  Bank Syariah di 

Indonesia Tahun 2014-2018. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa variabel 

pembiayaan jual beli dan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan  

terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia tahun 2014-2018. 

Sehingga semakin banyak dan baik pembiayaan jual beli dan pembiayaan 

bagi hasil  dilakukan maka semakin meningkat profitabilitas bank tersebut. 

 



 

69 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli 

dan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas bank syariah yang beroprasi 

di indonesia tahun 2014 sampai 2018, baik secara parsial dan secara simultan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kespimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel pembiayaan jual beli dan  bagi hasil dapat meningkatkan 

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018, artinya 

semakin banyak pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil yang 

dilakukan oleh bank maka semakin tinggi pula profit yang didapatkan oleh 

bank tersebut. 

2. Variabel pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh negatif dan 

kurang signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia 

Tahun 2014-2018. Artinya semakin banyak pembiayaan jual beli tidak 

diikuti dengan peningkatam profitabilitas bank tersebut. 

3. Variabel pembiayaan bagi hasil secara poarsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 

2014-2018. Artinya semakin banyak pembiayaan bagi hasil semakin 

meningkat pula profitabilitas bank tersebut. 

4. Pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil secara simultan 

berpengaruh terhadap  profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia 
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Tahun 2014-2018. Artinya kedua  pembiayan ini dapat mempengaruhi serta 

meningkatkan profitabilitas bank syariah di Indonesia. 

5.2 SARAN  

 Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh, 

maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Perbankan 

a. Mensosisalisasikan perbankan syariah dan juga produk-produknya 

kepada masyarakat, sehingga pengetahuan masyarakat tentang bank 

syariah meningkat. 

2. Bagi Akademisi 

a. Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi mengenai pengaruh 

pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap  profitabilitas 

Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018. 

3. Bagi Nasabah  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi nasabah 

dalam menggunakan akad jual beli dan bagi hasil pada bank syariah di 

Indonesia. 
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