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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian yang Relevan 

1. Tika Indah Karyuwan dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan 

Kebijakan Moneter Terhadap Pendapatan Margin Murabahah studi pada PT 

Bank Muamalat Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Pembiayaan Murabahah mempunyai nilai r sebesar -0,283, hal ini 

menunjukkan hubungan yang negatif. Hasil koefisien determinasi 

menghasilkan angka 8% hal ini menunjukkan pembiayaan murabahah 

memiliki pengaruh sebesar 8% terhadap profitabilitas bank syariah. 

Sedangkan berdasarkan pengujian menggunakan uji t, menunjukkan 

pembiayaan murabahah memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap 

profitabilitas bank syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pedoman bagi manajemen bank dalam mengelola perusahaan.1 

2. Desi Fatmawati dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap 

Profitabilitas (ROA dan ROE) PT Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso 

Periode Januari 2013 – Desember 2015”. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap 

profitabilitas (ROA dan ROE) secara parsial, dengan tingkat pengaruh yang 

kecil yaitu ROA hanya sebesar 36,2% dan ROE hanya sebesar 34,3%. 

                                                           
1 Tika Indah Kawuryan, Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank 

Syariah (Tesis: Universitas Pendidikan Indonesia, 2015). 
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Selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dicantumkan dalam 

penelitian ini.2 

3. Citra Maulina Septiani dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, 

Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah terhadap 

Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2006-2012”. Hasil dari 

penelitian ini, berdasarkan uji statistik yang dilakukan, variabel pembiayaan 

murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah dengan 

ROA memiliki hubungan positif dan keeratan hubungan yang kuat, serta 

besarnya koefisien determinasi sebesar 59,1% artinya bahwa 59,1% 

menunjukkan besarnya kontribusi antara variabel pembiayaan murabahah, 

pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah terhadap ROA, 

sedangkan sisanya 40,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan uji F-statistik 

bahwa pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan 

musyarakah terhadap ROA berpengaruh signifikan. Sedangkan untuk uji 

secara parsial, bahwa pembiayaan murabahah dengan ROA berhubungan 

positif dan mempunyai keeratan hubungan kuat. Pembiayaan mudharabah 

dengan ROA berhubungan positif dan mempunyai keeratan hubungan 

sedang. Pembiayaan musyarakah dengan ROA berhubungan positif dan 

mempunyai keeratan hubungan kuat. Untuk pengujian hipotesis secara 

parsial, menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan 

                                                           
2 Desi Fatmawati, Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA dan 

ROE) PT Bank Syariah Mandiri (Skripsi: IAIN JAMBER, 2016). 
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terhadap ROA. Sedangkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap ROA.3 

4. Yunita Agza dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, 

Musyarakah dan Biaya Transaksi terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Periode 2011-2016”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa pembiayaan murabahah, musyarakah, dan biaya transaksi berpengaruh 

secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA), namun NPF tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank rakyat 

syariah.4 

5. Andriansyah Kuncoro Awib dengan judul “Pengaruh Pembiayaan 

Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Mudharabah 

terhadap Return On Asset (ROA) Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Di 

Indonesia Periode 2011-2015”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap ROA, pembiayaan musyarakah 

tidak berpengaruh terhadap ROA, dan pembiayaan mudharabah tidak 

berpengaruh terhadap ROA.5 

 

                                                           
3 Citra Maulina Septiani, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, 

dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (Skripsi: 

Universitas Widyatama, 2014). 
4 Yunita Agza, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Biaya 

Transaksi terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2011-2016” (Skripsi: 

Universitas Diponegoro Semarang, 2016). 
5 Andriansyah Kuncoro Awib “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan 

Musyarakah, dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Return On Asset (ROA) Studi Kasus pada 

Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015” (Skripsi: IAIN Surakarta, 2016). 



 
 

9 

 
 

  Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya 

sebagai berikut: 

1. Penelitian Tika Indah Karyuwan. Melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Kebijakan Moneter Terhadap 

Pendapatan Margin Murabahah pada PT Bank Muamalat Indonesia”. 

Persamaan penilitian saya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengukur 

tingkat profitabilitas. Sedangkan, perbedaan pada penilitian ini dengan 

penelitian sekarang adalah pada penelitian ini menggunakan analisis regresi 

berganda dengan berbagai macam uji hipotesis. 

2. Desi Fatmawati. Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan 

Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) PT Bank Syariah 

Mandiri Branch Bondowoso Periode Januari 2013 – Desember 2015”. 

Persamaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan variabel pembiayaan murabahah dan profitabilitas bank dengan 

menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaan pada 

penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian ini teknik 

pengumpulan datanya menggunakan dua perbandingan rumus yaitu ROA dan 

ROE. 

3. Citra Maulina Septiani. Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan 

Musyarakah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 

2006-2012”. Persamaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah sama-

sama menghitung pembiayaan murabahah dan profitabilitas bank dengan 
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menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan alat ukur ROA. 

Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah 

penelitian ini menggunakan beberapa variabel, sementara penelitian yang 

sekarang hanya menggunakan 1 variabel. 

4. Yunita Agza. Melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh 

Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Biaya Transaksi terhadap 

Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2011-2016”. 

Persamaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

tentang pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank 

syariah. Sedangkan perbedaan pada penilitian ini dengan penelitian sekarang 

adalah pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan 

berbagai macam uji hipotesis. 

5. Andriansyah Kuncoro Awib dengan judul “Pengaruh Pembiayaan 

Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Mudharabah 

terhadap Return On Asset (ROA) Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Di 

Indonesia Periode 2011-2015”. Persamaan penelitian saya dengan penelitian 

ini adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh pembiayaan murabahah 

terhadap profitabilitas bank syariah. Sedangkan perbedaan pada penilitian ini 

dengan penelitian sekarang adalah pada penelitian ini menggunakan analisis 

regresi berganda dengan berbagai macam uji hipotesis. 
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B. Landasan Teori 

1. Pembiayaan 

a. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan 

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang 

merupakan definisi unit.6 Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 21 Pasal 1 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah 

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan hal itu berupa:7 

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 

2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk 

ijarah muntahiya bittamlik. 

3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna. 

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh. 

5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan 

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana 

untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. 

Pembiayaan adalah sebuah fasilitas berupa produk perbankan yang 

memberikan pinjaman bagi debitur atau calon anggota yang kekurangan dana 

untuk sebuah usaha dimana pihak debitur diwajibkan memberikan angsuran setiap 

                                                           
6 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syarah (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 

h.200. 
7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Pasal 1 tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah 
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jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati diawal persetujuan 

kedua bela pihak.8 Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan 

pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada 

nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu 

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, 

baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh oranglain.9 

Pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan lainnya yang nilainya terukur 

dengan uang, misalnya bank melakukan pembiayaan untuk pembelian rumah, 

mobil atau motor. Kemudian ada kesepakatan antara bank dengan nasabah.10 

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas 

dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.11 

Berdasarkan pengertian di atas, pembiayaan adalah penyediaan dana atau 

tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan 

tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan bagi hasil. 

 

b. Indikator Teori Pembiayaan 

Pemberian pembiayaan diperlukannya analisis agar pembiayaan yang 

diberikan tepat sasaran dan pengembalian pembiayaan tersebut tepat pada 

waktunya. Analisis pemberian pembiayaan sebagai berikut: 

                                                           
8 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabeta, 

2012), h. 260 
9  Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h.17 
10 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008) 
11 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), h.160 
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1. Analisis 5C+1S 

1) Character, adalah keadaan watak/sifat debitur, baik dalam kehidupan 

pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian 

terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauhmana 

itikad/kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan 

perjanjian yang telah ditetapkan. 

2) Capital, adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon 

debitur. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin 

tinggi kesungguhan calon debitur menjalankan usahanya dan bank akan 

merasa lebih yakin memberikan kredit. 

3) Capcity, adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya  

guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi 

untuk mengetahui/mengukur kemampuan calon debitur dalam 

mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari 

usaha yang diperolehnya. 

4) Condition of economic, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, 

ekonomi, budaya yang memengaruhi usaha calon debitur di kemudian 

hari. 

5) Collateral, adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai 

agunan terhadap kredit yang diterimanya. 

6) Syariah.12 

                                                           
12 Veitzhal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke 

Praktek (Bandung: Rajagrafindo Persada, 2013), h. 217 
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Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, menyebutkan bahwa 

selain prinsip-prinsip pemberian pembiayaaan tersebut, namun ada faktor C lagi 

yang akan menambah amannya bank untuk mengurangi risiko yaitu C yang 

berasal dari singkatan Covering yang berarti penutupan risiko yang dilakukan 

oleh bank kepada perusahaan asuransi dalam rangka menghindari risiko 

kemacetan pembiayaan yang diberikan. Selain 7C ada konsep lain yang 

menyangkut prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yaitu apa yang disebut 

dengan prinsip 7P dan 3R, sebagai berikut:13 

2. Analisis 7P 

1) Personality (kepribadian) artinya menilai nasabah dari segi kepribadian 

atau tingkah laku sehari-hari atau masa lalunya. 

2) Party (golongan) artinya mengklasifikasi nasabah ke dalam golongan-

golongan tertentu berdasarkan modal (capital), loyalitas (capacity) dan 

karakternya (character). 

3) Purpose (tujuan) artinya mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil 

kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. 

4) Prospect (kemampuan melihat masa depan) artinya menilai usaha 

nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak. 

5) Payment (sumber pembayaran) artinya ukuran bagaimana cara nasabah 

mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja 

dana untuk pengembalian kredit. 

                                                           
13 Rahmat Firdaus dan Maya Arianti, Manajemen Perkreditan Bank Umum Cetakan 

Kelima (Bandung: Alfabet, 2011), h. 88. 



 
 

15 

 
 

6) Profitability (kemampuan untuk mendapatkan keuntungan) artinya 

untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari 

laba. 

7) Protection (perlindungan) artinya bagaimana menjaga agar usaha dan 

jaminan mendapatkan perlindungan. 

3. Analisis 3R 

1) Return (hasil yang dicapai) Penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh 

perusahaan debitur setelah dibantu kredit oleh bank. Dan keuntungan 

yang akan diperoleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon. 

2) Repayment  (pembayaran kembali) Berapa lama perusahaan pemohon 

kredit dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengn kemampuan 

membayar kembali (Repayment capacity),dan apakah kredit harus 

diangsur/dicicil atau dilunasi sekaligus diakhir periode. 

3) Risk bearing ability (kemampuan untuk menanggung risiko) Sejauh  

mana  perusahaan  pemohon  kredit  mampu  menanggung risiko 

kegagalan, andaikata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 

 

c. Tujuan Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan 

pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stakeholder 

yaitu: 

1. Pemilik 

 Dari sumber pendapatan. Para pemilik mengharapkan laba yang diperoleh 

akan penghasilan atau dana yang ditanamkannya pada bank tersebut. 
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2. Pegawai 

 Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang 

dikelolanya. 

3. Masyarakat 

a. Pemilik dana 

Masyarakat mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan 

memperoleh bagi hasil. 

b. Debitur yang bersangkutan 

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna 

menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan 

barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif). 

c. Masyarakat pada umumnya/konsumen. 

d. Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya. 

4. Pemerintah 

Akibat penyediaan pembinaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam 

pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak 

penghasilan (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank 

dan juga perusahaan-perusahaan). 
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5. Bank 

Hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan 

mengembangkan usaha agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, 

sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.14 

 

d. Jenis-jenis Pembiayaan 

Pembiayaan atau kredit merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu 

pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak 

yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat 

dibagi menjadi dua hal berikut:15 

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik 

usaha produksi, perdagangan maupun investasi. 

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 

Jenis pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan konsumtif, 

antara lain: 

1. Pembiayaan perumahan, yaitu fasilitas pembiayaan untukpembelian/ 

pembangunan/ renovasi rumah tinggal, rumah susun, ruko, apartemen, dan 

lain-lain, dengan jaminan berupa objek yang dibiayai. 

                                                           
14 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), h. 196-

197 
15 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari teori ke Praktek ( Jakarta: Gema 

Insani, 2001), h. 160  
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2. Pembiayaan mobil, yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan 

bermotor roda dua atau kendaraan roda empat, dengan jaminan berupa 

kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut. 

3. Pembiayaan multiguna, yaitu fasilitas pembiayaan untuk segala keperluan 

yang bersifat konsumtif, dengan jaminan penghasilan sebagai pegawai atau 

profesional, dan/atau tanah beserta bangunan tempat tinggal. 

4. Kartu pembiayaan, yaitu fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk keperluan 

kemudahan pembayaran dan transaksi pengambilan tunai. Transaksi 

dilakukan melalui sarana kartu yang diberikan kepada perorangan pemegang 

kartu. Kartu pembiayaan diterbitkan oleh bank setelah aplikasi 

permohonannya disetujui bank yang bersangkutan. 

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi 

menjadi, yaitu 

1. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) 

peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi; 

dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari 

suatu barang. Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat 

likuid (cash), piutang dagang (receivable) dan persediaan (inventory) yang 

umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (raw material), persediaan 

barang dalam proses (work in process), dan persediaan barang jadi (finished 

goods). 
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2. Pembiayaan Investasi 

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan 

investasi, yaitu keperluan penanaman modal guna mengadakan rehabilitasi, 

perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. 

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah 

a. Untuk pengadaan barang-barang modal; 

b. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah; 

c. Berjangka waktu menengah dan panjang. 

Pada dasarnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan 

pengendapannya cukup lama. Skema yang biasanya digunakan oleh bank syariah 

dalam melakukan pembiayaan ini adalah Musyarakah Mutanaqishah dan al-

Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik.16 

 

2.    Pengertian Murabahah 

a. Pengertian Murabahah 

Pembiayaan al-Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga asal 

ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati, dimana pihak penjual 

(bank) terlebih dahulu menginformasikan kepada pembeli (nasabah) tentang 

tingkat keuntungan yang diinginkan.17 Murabahah adalah jasa pembiayaan 

dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian 

murabahah atau mark up, bank membiayai pembelian barang atau asset yang 

dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan 

                                                           
16 Antonio, Bank Syariah dan Teori Ke Praktik (Jakarta: Gemainsani Perss, 2011) 
17 A. Karim Adiwarman , Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi Ketiga (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2006) 
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kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark 

up/keuntungan.18 

Menurut istilah fiqh dalam kamus istilah fiqh dijelaskan bahwa 

murabahah adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga (Cost Plus) 

atas harga pembelian yang pertama secara jujur. Dengan murabahah ini, orang 

pada hakikatnya ingin mengubah bentuk bisnisnya dari kegiatan pinjam-

meminjam menjadi transaksi jual beli.19 

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga 

perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.20 

Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang dengan ketentuan 

harga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.21 Skim ini muncul 

karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank 

harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan nasabah 

kepada pihak lainnya yang disebut dengan supplier.22 

Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para 

sahabatnya, serta didukung oleh mayoritas ulama dari berbagai mazhab. Dalil 

dibolehkannya murabahah mengacu pada dalil tentang jual beli, karena 

murabahah adalah bagian dari jual beli.  

                                                           
18 Rahmat Syafei, Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum (Bandung: 

Pustaka Setia, 2006), h. 70 
19  M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqh (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, Cet. I. 2001), 

h.225 
20 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: 

Salemba Empat, 2014), h. 174 
21 Ibid., 113. 
22 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta: Zikrul 

Hakim, 2003), h. 61 
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Hal ini diperkuat dengan firman Allah yang terdapat dalam Q.S Al-

Baqarah: 275:  

بَٰوا         مَ  ٱلر ِّ ٱلل ٱۡلبَۡيعَ  َوَحرَّ  ّ  َوأََحلَّ  ه  َّ
 

Terjemahan: "....dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 

riba."  

Contoh pembiayaan dengan akad murabahah: pembiayaan pemilikan 

rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan 

investasi, serta pembiayaan multiguna. 

Mekanisme akad murabahah: 

1. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang. 

2. Bank dan nasabah melakukan negoisasi harga barang, persyaratan, dan cara 

pembayaran. 

3. Bank dan nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad murabahah. 

4. Bank membeli barang dari penjual/supplier sesuai spesifikasi yang diminta 

nasabah. 

5. Bank dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang yang dimaksud. 

6. Supplier mengantarkan barang kepada nasabah. 

7. Nasabah menerima barang atau dokumen. 

8. Nasabah melakukan pembayaran sebesar pokok dan margin kepada bank 

dengan mengangsur. 
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Mekanisme pembiayaan dengan akad murabahah dapat dilihat pada 

gambar 123 

    SKEMA MURABAHAH 

      1 

 

      2 

  

    5. Bayar Angsuran 

  

    3. Beli Barang             4. Kirim Barang dan Dokumen 

 

        Gambar 1 

        Akad Murabahah 

 Contoh perhitungan praktis al-Murabahah: misalkan seorang nasabah ingin 

memiliki sebuah motor. Harga tersebut berkisar Rp12.000.000. Namun, secara 

keuangan nasabah tidak bisa membeli secara tunai. Maka, nasabah mencoba 

mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, setelah bernegoisasi bank syariah 

akan membantu proses pengadaan motor tersebut dengan margin keuntungan 

yang telah bank tentukan dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.  

 

                                                           
23 Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama)  h.213. 

Negoisasi 

Bank Syariah 

Akad Murabahah 

Nasabah 

Penjual / Supplier 
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b. Indikator Murabahah 

1. Akad jual beli barang. 

2. Harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. 

 

c. Rukun Akad Murabahah (Jual Beli) 

Adapun rukun akad murabahah adalah sebagai berikut: 

1. Ada pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli. 

2. Adanya objek akad yang terdiri dari barang yang diperjualbelikan dan harga. 

3. Adanya sighat akad yang terdiri dari ijab dan kabul.24 

 

d. Syarat Murabahah 

Syarat umum yang harus dipenuhi dalam setiap konsep jual beli yang 

dijadikan dasar dalam pembuatan akad murabahah adalah sebagai berikut: 

1. Objek yang diperjualbelikan harus terhindar dari cacat. 

2. Kriteria objek jelas (jenis, kualitas, kauntitas, nilai/harga). 

3. Tidak mengandung unsur paksaan, tipuan, dan mudharat.25 

 

e. Manfaat dan Risiko Murabahah 

Sesuai dengan sifat bisnis (tijarah), transaksi bai’ al-murabahah memiliki 

beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Murabahah 

memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah keuntungan 

yang muncul dari selisih harga beli. Dari penjual dengan harga jual kepada 

nasabah. Selain itu, sistem murabahah juga sederhana. Hal tersebut memudahkan 

                                                           
24 Abdul Ghafur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia (Yogyakarta: Gadja Mada 

University Press, 2007), h.107-108. 
25 Irma Devita Purnamasari, Akad Syariah (Bandung: Kaifa. 2011), h. 44. 
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penanganan administrasinyadi bank syariah. Menurut Antonio diantara 

kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut: 

1. Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran. 

2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik 

setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga 

jual beli tersebut. 

3. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah 

karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga 

nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan 

asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang 

tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah mendatangani kontrak 

pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. 

Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak 

lain. 

4. Dijual; karena bai’ al-murabahah bersifat  jual beli dengan utang, maka 

ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah 

bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk 

menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default akan besar.26 

 

 

 

                                                           
26 Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press 

bekerjasama dengan yayasan Tazkia Cendekia, 2011) 
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3.   Profitabilitas 

a. Pengertian Profitabilitas 

Profitabilitas adalah rasio yang mengatur efektivitas manajemen secara 

keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang 

diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.27 Rasio 

profitabilitas perusahaan yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menciptakan tingkat keuntungan baik dalam bentuk laba perusahaan 

maupun nilai ekonomis atas penjualan, aset bersih perusahaan, maupun modal 

sendiri.28 

Rasio profitabilitas ialah rasio yang bertujuan untuk dapat mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu serta 

memberikan gambaran mengenai tingkat efektifitas manajemen didalam 

melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen dilihat dari laba yang 

dihasilkan terhadap penjualan serta investasi perusahaan. Rasio tersebut disebut 

juga dengan rasio rentabilitas. 

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas bank dalam 

memperoleh laba. Disamping dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan, 

rasio-rasio profitabilitas ini sangatlah penting untuk diamati mengingat 

keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber-

sumber modal. Teknik analisis profitabilitas ini melibatkan hubungan antara pos-

pos tertentu dalam laporan perhitungan laba rugi untuk memperoleh ukuran yang 

dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai efisiensi dan  kemampuan bank 

                                                           
27 Irham Fahmi, Analisa Laporan Keuangan (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 135 
28 Hendra S. Raharjaputra, Manajemen Keuangan dan Akuntansi Untuk Eksekutif 

Perusahaan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 205 
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dalam menghasilkan laba. Oleh karena itu, teknik analisis ini disebut juga dengan 

analisis laporan laba rugi.29 

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama 

dilaporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan 

untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan 

perusahaan dalam rentan waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus 

mencari penyebab perubahan tersebut. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga 

memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini di 

tunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.30 

Konsep profitabilitas ini dalam teori keuangan sering digunakan sebagai 

indikator kinerja fundamental perusahaan mewakili kinerja manajemen. Sesuai 

perkembangan model penelitian bidang manajemen keuangan, umumnya dimensi 

profitabilitas memiliki hubungan kausalitas terhadap nilai perusahaan.31 

 

b. Indikator Profitabilitas 

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas 

adalah:32 

1. Return On Assets (ROA) 

                                                           
29 Siamat Dahlan, Manajmen Lembaga Keuangan (Jakarta: Intermedia, 1995), h. 77-79 
30 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 196 
31 Harmono, Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, 

Kasusu, Dan Riset Bisnis (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h.110 
32 Frianto Pandja, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2012), h. 71-72 
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 Return on assets (ROA) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan 

antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat 

efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. ROA 

merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas 

sejumlah aset yang dimiliki oleh bank. 

 ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba sebelum 

pajak dengan total aktiva (Net Income dibagi total asset). 

Rumus ROA = 
𝐿𝑎𝑏𝑎  𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎)
 x 100% 

2. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE), Hasil pengembalian ekuitas atau return on 

equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba 

bersih sesudah pajak dan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi 

penggunaan modal sendiri. semakin tunggu rasio ini, semakin baik. Artinya posisi 

pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. 

Rumus untuk mencari return on equity (ROE) dapat digunakan sebagai 

berikut:  

Rumus ROI = 
𝐿𝑎𝑏𝑎  𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 
 x 100% 

3. Net Income Margin (NIM) 

Net income margin (NIM) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 

earning assets dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih. 

Rumus NIM = 
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓
 x 100% 
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4. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berrarti efisiensi biaya 

operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan 

bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.33 Dalam hal ini perlu diketahui 

bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

selanjutnya menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, 

sehingga beban bunga dan hasil bunga merupakan porsi terbesar bagi bank.34 

Rumus BOPO = 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 x 100% 

 

c. Manfaat Profitabilitas 

Profitabilitas yang digunakan sebagai kriteria penilaian hasil operasi 

perusahaan mempunyai manfaat yang sangat penting dan dapat dipakai sebagai 

berikut:35 

1. Analisis kemampuan menghasilkan laba ditunjukkan untuk mendeteksi 

penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu objek informasi 

dalam periode akuntansi tertentu. 

2. Profitabilitas dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan kriteria yag sangat 

diperlukan dalam menilai sukses suatu perusahaan dalam hal kapabilitas dan 

motivasi dari manajemen. 

                                                           
33 Ibid.,h. 72 
34 Rivai dan Andria Veithzh, Islamic Financial Management (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2008), h.41 
35 www.definisi-pengertian.com Diakses pada tanggal 8 desember pukul 19:30 

http://www.definisi-pengertian.com/
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3. Profitabilitas merupakan suatu alat untuk membuat proyeksi laba perusahaan 

karena menggambarkan korelasi antara laba dan jumlah modal yang 

ditanamkan. 

4. Profitabilitas merupakan suatu alat pengendalian bagi manajemen, 

profitabilitas dapat dimanfaatkan oleh pihak intern untuk menyusun target, 

budget, koordinasi, evaluasi hasil pelaksanaan operasi perusahaan dan dasar 

pengambilan keputusan. 

 

C. Hipotesis 

Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara 

logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan 

yang dapat diuji.36 Untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan antara kedua 

variabel tersebut, maka hipotesis penelitian ini yaitu: 

H0 : diduga ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan murabahah terhadap 

profitabilitas. 

H1 : diduga tidak ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan murabahah 

terhadap profitabilitas. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Menurut Hari dalam Zaenab kerangka pemikiran merupakan pondasi 

tempat proyek penelitian secara keseluruhan yang didasarkan.37 Penelitian ini 

                                                           
36 Sekaran, Uma. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi 4 Buku 1 (Jakarta: Salemba 

Empat, 2009) 
37 Hariwijaya, M dan Triton P.B, Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi 

(Yogyakarta: Oryza, 2008) 
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bertujuan untuk mengkaji permasalahan tentang pengaruh pembiayaan murabahah 

terhadap profitabilitas bank syariah mandiri. 

Kerangka pemikiran ini dituangkan pada gambar sebagai berikut: 

Gambar 2: Kerangka Pemikiran 
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