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Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan meneliti mengenai 

pembiayaan musyarakah, mudharabah, murabahah dan profitabilitas. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode studi kasus pada PT. Bank Muamalat 

Indonesia, Tbk. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan 

penelitian kepustakaan, sedangkan alat uji yang digunakan adalah analisis 

korelasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah pembiayaan 

musyarakah, mudharabah, dan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas 

baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian menunjukan bahwa (a) 

pembiayaan musyarakah, mudharabah, murabahah dan profitabilitas setiap 

tahunya berfluktuatif mengalami kenaikan dan penurunan (b) pembiayaan 

musyarakah terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan, (c) 

pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan, (d) pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas secara parsial 

berpengaruh signifikan, (e) pembiayaan musyarakah, mudharabah dan 

murabahah terhadap profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan. 
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PENDAHULUAN 

Krisis yang melanda dunia 

perbankan Indonesia telah 

menunjukan bahwa perbankan 

dengan sistem konvensional bukan 

satu-satunya sistem yang dapat 

diandalkan. Perbankan syariah 

merupakan salah satu sistem 

perbankan lain yang lebih tangguh 

karena menawarkan prinsip keadilan 

dan keterbukaan. Perbankan syariah 

yang dilaksanakan diatas prinsip 

yang berbeda dengan perbankan 

konvensional yang kenyataanya lebih 

terbukti mampu bertahan pada saat 

krisis sekalipun. Saat ini, sistem 

perbankan syariah lebih berkembang 

dan menjadi alternatif menarik bagi 

kalangan perusahaan sebagai pelaku 

bisnis, akademisi sebagai penyedia 



sumber daya manusia dan 

masyarakat sebagai pengguna jasa 

perbankan. Jasa perbankan yang 

ditawarkan oleh bank syariah pada 

umumnya untuk menghimpun dan 

menanamkan dana dalam bentuk 

tabungan, giro, dan deposito 

berjangka. Pada prinsip operasional 

bank syariah terdapat ciri khusus, 

yaitu pemilik dana menyimpan dan 

menanamkan dananya di bank 

syariah tidak dengan motif untuk 

mendapatkan bunga. Bank syariah 

sama halnya dengan bank 

konvensional berfungsi untuk 

mengerahkan dana dari masyarakat 

dan menyalurkan kembali dana-dana 

tersebut kepada masyarakat yang 

membutuhkan dalam bentuk 

pembiayaan atau pemberian kredit, 

namun terdapat perbedaan mendasar 

dalam tujuan utama dan sistem 

pemberian imbalan. Bank syariah 

secara umum bertujuan untuk 

mendorong dan mempercepat 

kemajuan ekonomi suatu masyarakat 

dengan melakukan kegiatan 

perbankan, finansial, komersial, dan 

investasi sesuai kaidah syariah. Bank 

syariah menggunakan sistem bagi 

hasil, sedangkan bank konvesional 

menggunakan sistem bunga sebagai 

dasar untuk menentukan imbalan 

yang diberikan kepada nasabah yang 

bertujuan untuk mencapai 

keuntungan setinggi-tingginya (profit 

maximization). 

Prinsip bagi hasil merupakan 

karakteristik dasar perbankan 

syariah, prinsip syariah terbukti 

mampu bertahan dan memiliki 

kinerja yang lebih baik serta 

konsisten dalam menjalankan fungsi 

intermediasinya. Jasa pembiayaan 

yang diberikan bank syariah jauh 

lebih beragam daripada jasa-jasa 

pembiayaan yang diberikan oleh 

bank konvensional. Jasa-jasa 

perbankan syariah secara alamiah 

merujuk pada dua kategori kegiatan 

ekonomi, yaitu produksi dan 

distribusi. Pada kategori produksi 

difasilitasi melalui skema bagi hasil 

yaitu mudharabah dan musyarakah, 

pembiayaan ini diberikan untuk 

membantu nasabah debitur yang 

memerlukan modal untuk suatu 

usaha atau proyek. Sedangkan 

kegiatan distribusi manfaat hasil-

hasil produk dilakukan melalui 

skema jual beli (murabahah) dan 

sewa menyewa (Ijarah).  

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 

yang didirikan pada tahun 1991, 

berdasarkan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor  9/19/PBI/2008  

adalah merupakan akad 

penghimpunan dan penyaluran dana 

bagi bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah. Penyaluran pembiayaan 

yang ada pada PT. Bank Muamalat 

Indonesia, Tbk., terdapat dua produk 

utama yang dijalankan oleh bank 

dalam penyaluran pembiayaan, yaitu 

pembiayaan dengan prinsip jual beli 

(murabahah) dan pembiayaan 

dengan prinsip bagi hasil 

(musyarakah, mudharabah). 

Musyarakah merupakan perjanjian 



antara dua pihak atau lebih pemilik 

modal (uang atau barang) untuk 

membiayai suatu usaha. Keuntungan 

dibagi sesuai perjanjian namun 

kerugian yang terjadi dibagi 

berdasarkan modal masing-masing. 

Mudharabah merupakan perjanjian 

bagi hasil antara pemilik modal 

(uang atau barang) dengan 

pengusaha (enterpreneur) yang 

memiliki keahlian atau pengalaman 

dalam pengelolaan sebuah proyek. 

Dalam pembiayaan ini pemodal tidak 

diperbolehkan pengelola usaha 

namun sekedar penyusulan dan 

pengawasan dan jika mengalami 

kerugian akan sepenuhnya 

ditanggung pemlik modal kecuali 

bila ada penyelewengan dari 

pengusaha. Sedangakan Murabahah 

merupakan akad jual beli suatu 

barang dengan harga sebesar harga 

pokok ditambah keuntungan yang 

disepakati bersama, dengan disertai 

cara pembayarannya. Pendapatan 

bank sangat ditentukan oleh berapa 

banyak keuntungan yang diterima 

dari pembiyaan yang disalurkan. 

Keuntungan yang diterima dari 

prinsip jual beli (murabahah) berasal 

dari mark up yang ditentukan 

berdasarkan kesepakatan antara bank 

dengan nasabah. Sedangkan 

pendapatan dari prinsip bagi hasil 

(musyarakah, mudharabah) 

ditentukan berdasarkan kesepakatan 

besarnya nisbah, keuntungan bank 

tergantung pada keuntungan nasabah. 

Dengan diperolehnya pendapatan 

dari pembiayaan yang disalurkan, 

diharapkan profitabilitas bank akan 

membaik, yang tercermin dari 

perolehan laba yang meningkat. Oleh 

karena itu, pengelolaan pembiayaan 

baik pembiayaan jual beli 

(murabahah), pembiayaan bagi hasil 

(mudharabah, musyarakah), maupun 

jenis pembiyaan lainnya akan sangat 

mempengaruhi profitabilitas yang 

diterima bank syariah. 

Pembiayaan musyarakah, 

mudharabah, dan murabahah dalam 

jumlah besar dapat membawa hasil 

yang menguntungkan bagi pihak 

bank, jika penyaluran pembiayaan 

tersebut dalam pengembaliannya 

berjalan dengan lancar. Dimana 

semakin besar pendapatan maka 

semakin besar pula bank dalam 

pembayran kewajiban kepada pihak 

lain. Dengan begitu profitabilitas 

menjadi faktor penting dalam 

penilaian aktivitas perbankan syariah 

dalam kegiatanya. Kemampuan bank 

dalam menghasilkan profit tersebut 

akan bergantung pada kemampuan 

manajemen bank yang bersangkutan 

dalam mengelola asset dan liabilities 

yang ada, dan secara kuantitatif dapat 

dinilai dengan menggunakan Return 

On Asset (ROA). Besarnya laba atau 

profit tentu berhubungan dengan 

besarnya pembiayaan yang 

disalurkan serta menunjukkan tingkat 

keberhasilan bank syariah dalam 

melakukan kegiatan usahanya. 

Dampak yang timbul dari 

pembiayaan mudharabah, 

musyarakah dan murabahah yaitu 

akan menggairahkan sektor riil, 



investasi akan meningkat yang 

disertai dengan pembukaan lapangan 

kerja baru. Akibatnya tingkat 

pengangguran akan dapat dikurangi 

dan pendapatan masyarakat akan 

meningkat. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Sri Susilo, dkk (2001 : 10) 

Bank Syariah adalah bank yang 

dalam aktifitasnya, baik 

penghimpunan dana maupun dalam 

rangka penyaluran dananya 

memberikan dan mengenakan 

imbalan atas dasar prinsip syariah 

yaitu bagi hasil dan jual beli. 

Prinsip dasar yang melandasi 

kegiatan usaha perbankan syariah 

diantarana prinsip jual beri dan bagi 

hasil. Prinsip jual beli dilaksanakan 

sehubungan dengan adanya 

perpindahan kepemilikan  barang 

atau benda  (transfer  of property). 

Tingkat  keuntungan bank 

 ditentukan  di  depan dan menjadi 

bagian harga atas barang yang dijual. 

Yang termasuk kedalam prinsif jual 

beli yaitu pembiayaan murabahah. 

Menurut Muhammad dan Dwi 

Suwiknyo (2009 : 42-43), 

Murabahah adalah menjual barang 

dengan harga jual sebesar harga 

perolehan ditambah keuntungan yang 

disepakati dan penjual harus 

mengungkapkan harga perolehan 

barang tersebut kepada pembeli. 

Yang termasuk prinsip bagi 

hasil diantaranya pembiayaan 

musyarakah dan pembiayaan 

murabahah. Menurut Muhammad 

Syafi’i Antonio (2001 : 90), 

Musyarakah adalah akad kerja sama 

antara dua pihak atau lebih untuk 

suatu usaha tertentu diamana masing-

masing pihak memberikan kontribusi 

dana (atau amal/ expertise) dengan 

kesepakatan bahwa keuntungan dari 

risiko akan ditanggung bersama 

sesuai dengan kesepakatan. Dan 

menurut Muhammad dan Dwi 

Suwiknyo (2009 :158), Mudharabah/ 

Muqaradah adalah suatu bentuk 

kerjasama antara bank syariah selaku 

pemilik modal (shahibul/ robbul 

maal) dengan pengusaha selaku 

pengelola usaha (mudharib) dimana 

bank memberikan seluruh 

pembiayaan suatu usaha. 

Keuntungan akan dibagi sesuai 

dengan kesepakatan (berupa nisbah/ 

ratio) diantara keduanya, namun bila 

mengalami kerugian (oleh karena 

resiko suatu usaha operational/ 

businss risk), maka sepenuhnya 

ditanggung oleh pemilik modal 

selama kerugian tersebut tidak 

disebabkan oleh kelalaian/ kesalahan 

pengelola. 

Menurut Sofyan Syafri 

Harahap (2000 : 35), Profitabilitas 

adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Profitabilitas 

menunjukan tingkat keberhasilan 

suatu badan usaha dalam 

menghasilkan pengembalian (return) 

kepada pemiliknya. Untuk menilai 

profitabilitas suatu perusahaan 

dengan melakukan berbagai alat 

analisis, tergantung dari tujuan 

analisisnya. Analisis profitabilitas 

memberikan bukti pendukung 

mengenai kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh laba dan sejauh 

mana efektivitas pengelolaan 

perusahaan. Alat-alat analisis yang 

sering digunakan untuk analisis 

profitabilitas adalah dengan 

menggunakan rasio keuangan  



Return On Asset (ROA). Return On 

Asset merupakan salah satu rasio 

yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh keuntungan (laba) 

secara keseluruhan. Semakin besar 

ROA maka semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang dicapai 

bank tersebut dan semakin baik pula 

posisi bank tersebut dari segi 

penggunaan asetnya. 

METODE PENELITIAN 

Subjek pada penelitian adalah PT. 

Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 

yang beralamat pusat di Arthaloka 

Building Jalan Jendral Sudirman No. 

2 Jakarta 10220, dan penulis 

memperoleh data yang diperlukan 

dari PT. Bank Muamalat Indonesia 

Kantor Cabang Tasikmalaya yang 

beralamat di Jalan H.Z. Mustofa No. 

294 Tasikmalaya. 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode 

deskriptif analisis dengan pendekatan 

studi kasus. Metode deskriptif 

analisis adalah suatu metode yang 

meneliti status kelompok manusia, 

objek, suatu kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang dengan 

tujuan membuat deskripsi, gambaran 

atau lukisan sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat, 

serta hubungan antara fenomena 

yang diselidiki (Sugiyono, 2009: 54). 

Pendekatan studi kasus yaitu 

penelitian ilmiah yang membahas 

dan menganalisa masalah 

berdasarkan kondisi yang sebenarnya 

terjadi pada perusahaan yang diteliti 

(Mohammad Nazir, 2005: 57). 

Hipotesis 

Ho : tidak ada hubungan antara 

tingkat kecukupan modal dan 

efisiensi operasional terhadap 

profitabilitas. 

Ha : terdapat hubungan antara 

tingkat kecukupan modal dan 

efisiensi operasional terhadap 

profitabilitas. 

Level of signifikan sebesar 5% atau 

0,05 dengan ketentuan bahwa, bila 

diperoleh thitung > ttabel maka Ho 

ditolak dan Ha diterima artinya 

terdapat hubungan dan pengaruh 

antara tingkat kecukupan modal dan 

efisiensi operasional (variabel bebas) 

dan profitabilitas (variabel terikat). 

Adapun dengan pengujian F yaitu 

bila diperoleh Fhitung > Ftabel maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembiayaan Musyarakah, 

Mudharabah, Murabahah dan 

Profitabilitas pada PT. Bank 

Muamalat Indonesia, Tbk. 

Salah tujuan utama yang dilakukan 

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 

adalah untuk mencapai profit. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, maka yang 

dilakukan pihak bank adalah dengan 

menyalurkan dana kepada 

masyarakat dalam bentuk 

pembiayaan. Dari pembiayaan yang 

disalurkan diharapkan dapat 

mencapai profit dari bagi hasil 

maupun jual beli dengan nasabah. 

Pembiayaan musyarakah tertinggi 

pada PT. Bank Muamalat Indonesia 

Tbk. selama periode 2004 – 2011 

terjadi pada tahun 2007, dengan 

jumlah pembiayaan sebesar Rp 



1.768.580.721.000,- dan perubahan 

167,92 % dan pembiayaan 

musyarakah terendah adalah pada 

tahun 2010 dengan jumlah 

pembiayaan sebesar Rp 

5.979.043.571.000,- dengan 

perubahan 32,50 % dari tahun 

sebelumnya. 

Pembiayaan mudharabah tertinggi 

pada PT. Bank Muamalat Indonesia, 

Tbk. selama periode 2004 s.d 2011 

yaitu terjadi pada tahun 2005, dengan 

jumlah pembiayaan sebesar Rp 

2.156.090.613.000,- dan 

perubahannya 35,76% dan 

pembiayaan mudharabah terendah 

adalah pada tahun 2009 dengan 

jumlah pembiayaan sebesar Rp 

1.372.134.215.000,- dengan 

perubahan(-28,03) % dari tahun 

sebelumnya. 

Pembiayaan murabahah tertinggi 

pada PT. Bank Muamalat Indonesia, 

Tbk. selama periode 2004 – 2011 

terjadi pada tahun 2005, dengan 

jumlah pembiayaan sebesar Rp 

2.909.683.293.000,- dan 

perubahannya 56,10 % dan 

pembiayaan murabahah terendah 

adalah pada tahun 2009 dengan 

jumlah pembiayaan sebesar Rp 

4.454.481.045.000,- hal ini 

disebabkan karena permintaan 

nasabah akan pembiayaan 

murabahah menurun sehingga 

mengalami penurunan sebesar (-

7,35) % dari tahun sebelumnya. 

Perubahan profitabilitas tertinggi 

pada PT. Bank Muamalat Indonesia, 

Tbk. selama periode 2004 – 2011 

terjadi pada tahun 2005 dan 2010 

yaitu sebesar 2,10 % dan 1,08 % 

dengan perubahan yang sama sebesar 

0,68 % dan Perubahan profitabilitas 

pada tahun 2009 yaitu sebesar 0,40 

% dengan perubahan sebsar 1,93 %. 

Pengaruh Pembiayaan 

Musyarakah secara Parsial 

terhadap Profitabilitas pada PT. 

Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS, 

nilai thitung sebesar -2,573. Dengan 

mengambil taraf signifikansi α 

sebesar 5% maka ttabel sebesar 2,306 

sehingga thitung < ttabel (-2,573 < 

2,306) dengan tingkat signifikansi 

0,62 > 0,05. Dikarenakan thitung < ttabel 

dan tingkat signifikansi lebih besar 

dari 0,05 maka kaidah keputusannya 

adalah terima Ho1 atau tolak Ha1, 

artinya pembiayaan musyarakah 

secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. 

Pengaruh Pembiayaan 

Mudharabah secara Parsial 

terhadap Profitabilitas pada PT. 

Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 

Dengan kriteria tolak Ho jika thitung > 

ttabel, maka berdasarkan perhitungan 

SPSS, diperoleh nilai thitung sebesar 

2,541. Dengan mengambil taraf 

signifikansi α sebesar 5% maka ttabel 

sebesar 2,306 sehingga thitung < ttabel 

(2,541 > 2,306) dengan tingkat 

signifikansi 0,64 > 0,05. 

Dikarenakan thitung > ttabel dan tingkat 

signifikansi lebih besar dari 0,05 

maka kaidah keputusannya adalah 

terima Ho2 atau tolak Ha2, artinya 

pembiayaan mudharabah secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. 

 

 



Pengaruh Pembiayaan Murabahah 

secara Parsial terhadap 

Profitabilitas pada PT. Bank 

Muamalat Indonesia, Tbk. 

Dengan kriteria tolak Ho jika thitung > 

ttabel, maka berdasarkan perhitungan 

SPSS, diperoleh nilai thitung sebesar 

3,100. Dengan mengambil taraf 

signifikansi α sebesar 5% maka ttabel 

sebesar 2,306 sehingga thitung < ttabel 

(3,100 > 2,306) dengan tingkat 

signifikansi 0,036 < 0,05. 

Dikarenakan thitung > ttabel dan tingkat 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 

maka kaidah keputusannya adalah 

tolak Ho3 atau terima Ha3, artinya 

pembiayaan murabahah secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. 

Pengaruh Pembiayaan 

Musyarakah, Mudharabah, dan 

Murabahah Secara Simultan 

Terhadap Profitabilitas pada PT. 

Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 

Dengan kriteria tolak Ho jika Fhitung > 

dari Ftabel, maka berdasarkan 

perhitungan SPSS diperoleh nilai 

Fhitung sebesar 13,897. Dengan 

mengambil taraf signifikansi α 

sebesar 5% maka Ftabel sebesar 4,73 

sehingga Fhitung > Ftabel (13,897 > 

4,73) dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,014 yang berarti lebih kecil 

dari tingkat α = 0,05. Dikarenakan 

Fhitung > Ftabel dan tingkat signifikansi 

lebih kecil dari 0,05 maka kaidah 

keputusannya adalah tolak Ho4 atau 

terima Ha4, artinya pembiayaan 

musyarakah, mudharabah, dan 

murabahah berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa pembiayaan 

musyarakah secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas, pembiayaan 

mudharabah secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas, pembiayaan 

murabahah secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas, dan pembiayaan 

musyarakah, mudharabah, dan 

murabahah berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. Apabila 

pembiayaan musyarakah, 

mudharabah, dan murabahah pada 

bank dilaksanakan dengan baik, 

maka akan menyebabkan 

profitabilitas semakin baik pula. 
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