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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam sistem ekonomi, Islam telah mengharamkan transaksi dalam 

mengandung unsur riba. Pelarangan riba bukanlah tidak beralasan, selain 

mengandung unsur eksploitasi juga menimbulkan ketidak adilan dalam 

masyarakat terutama bagi pemberi modal (perbankan) yang pasti menerima 

keuntungan tanpa mau tahu apakah para peminjam dana (debitur) memperoleh 

keuntungan atau tidak. Dari persoalan  riba tersebut, maka para tokoh 

ekonomi islam mencoba merumuskan sistem perbankan yang berbeda dengan 

bank konvesional yang telah lama beroperasi dengan menggunakan konsep 

bunga, yang kemudian dikenal dengan bank Islam atau bank syariah.1 

Dengan lahirnya bank Islam yang beroperasi berdasarkan sistem bagi 

hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank-bank konvesional, 

merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal 

mungkin. Merupakan peluang, karena umat Islam akan berhubungan dengan 

perbankan dengan tenang, tanpa didasari keraguan dan didasari oleh motivasi 

keagamaan yang kuat didalam memobilisasi dana masyarakat untuk 

pembiayaan pembangunan ekonomi umat.2 

                                                           
1 Syafi‟i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 

2002), h.5 
2 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait, (Jakarta: 

PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h.55 
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Di sisi lain, perbankan syariah memiliki keunggulan dan kepastian 

atas beban margin dalam pembiayaan murabaḫah. Penurunan tingkat suku 

bunga BI mendorong bank-bank konvesional mengubah suku bunga 

kreditnya. Berbeda dengan bank konvesional yang dapat melakukan 

penyesuaian tingkat suku bunga sesuai perkembangan mikro ekonomi, bank 

syariah telah menetapkan fixed-margin khususnya untuk pembiayaan 

murabaḫah baik jangka menengah atau jangka panjang, sehingga nasabah 

lebih tenang dan nyaman karena telah mempunyai kepastian besarnya 

kemampuan hingga jatuh tempo pembiayaan.3 

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mengenal bank sebagai 

lembaga keuangan, adapun kegiatan dalam perbankan adalah menghimpun 

dana dari masyarakat luas yang kelebihan dana yang lebih dikenal dengan 

istilah funding, maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan 

cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat dilakukan 

oleh bank dengan  cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau 

menanamkan dananya dalam bentuk simpanan.4 

Setelah memperoleh dana dari simpanan masyarakat, lalu pihak bank 

memutar atau menjual kembali dana yang diperoleh kepada masyarakat yang 

                                                           
3
 Syafi‟i, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, h.7 

4 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum 
Perbankan Indonesia,( Jakarta: Grafiti, 1999), h.43 
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membutuhkan dalam bentuk pembiayaan atau lebih dikenal dengan istilah 

lending.5 

Pembiayaan dalam prinsip syariah adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara pihak bank dan nasabah dengan imbalan atau bagi hasil. 

Salah satu produk pembiayaan yang sangat membantu dalam pengembangan 

usaha nasabah yaitu pembiayaan murabaḫah.6 

Dalam pembiayaan ini penjual harus memberitahu harga pokok yang 

dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam 

memberikan pembiayaan murabaḫah bank terlebih dahulu melakukan 

penilaian terhadap nasabah mulai dari pengajuan proposal pembiayaan dan 

dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dalam pengajuan pembiayaan, 

pemeriksaan keaslian dokumen, analisis terhadap usaha bank, sampai pada 

penandatanganan akad yang berarti bahwa permohonan pembiayaan telah 

disetujui dan dana yang diajukan dapat dikucurkan.7 

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan 

pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi obyek transaksi jual beli. 

Akad jual beli dapat diaplikasikan dalam pembiayaan yang diberikan oleh 

bank syariah. Pembiayaan yang menggunakan akad jual beli dikembangkan di 

                                                           
5 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Perss, 

2004), h.87 
6
 Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2005), h.41 

7 Gunawan Adisaputro, Anggaran Perusahaan 2. (Yogyakarta: BPFE, 2000), h.35 



4 

 

bank syariah dalam tiga jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan murabaḫah, 

istishna‟, dan salam.8 

Murabaḫah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk 

transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabaḫah  atau mark-up, 

bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh 

nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian 

menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark-up 

atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada 

nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit.9 

Murabaḫah  merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan 

harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan 

pembeli. Pembayaran murabaḫah dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan 

(tunda) sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan antara penjual (bank 

syariah) dengan pembeli (nasabah). Dalam murabaḫah  juga diperkenankan 

adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. 

Dalam hal ini pembayaran angsuran atau tunda lebih tinggi daripada 

pembayaran tunai berdasarkan ketentuan yang telah disepakati diawal 

perjanjian.10 

                                                           
8 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Alvabeta dan Tazkia 

Institute, 2002), h.22 
9 Sutan, Perbankan Islam Dan Kedudukannya, h.64 
10

 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 2009), h.31 
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Keseluruhan harga barang dibayar oleh pembeli (nasabah) secara 

mencicil. Pemilikan (ownership) dari asset tersebut dialihkan kepada nasabah 

(pembeli) secara proporsional sesuai dengan cicilan-cicilan yang telah dibayar. 

Dengan demikian, barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan sampai 

seluruh biaya dilunasi. Bank diperkenankan pula meminta agunan tambahan 

dari nasabah yang bersangkutan.11 

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas obyek 

barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang 

dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier, kemudian 

menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan 

harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi 

murabaḫah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh 

tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang 

disepakati.12 

Bank Syariah Mandiri adalah bank milik pemerintah yang pertama 

kali menerapkan sistem syariah. Sama seperti halnya bank-bank syariah di 

Indonesia, Bank Syariah Mandiri memiliki produk-produk pembiayaan antara 

lain, pembiayaan murabaḫah, mudharabah dan musyarakah. 

                                                           
11 Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam, h.23 
12 Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, h.29 
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Adapun data pembiayaan Bank Syariah Mandiri Pusat pada tahun 

2011 - 2013 yang dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:13 

Tabel I.1 

Total Pendapatan Pembiayaan PT.Bank Syariah Mandiri Pusat 

Periode 2011 - 2013 

Pembiayaan 2011 2012 2013 

Murabaḫah  2.172.847.508.517 3.077.631.899.360 3.773.631.899.360 

Mudharabah 636.927.647.725 629.464.723.271 543.973.127.108 

Musyarakah 558.024.693.202 602.854.635.101 704.006.732.169 

Sumber : laporan keuangan Bank Syariah Mandiri 

Minat nasabah terhadap pembiayaan murabaḫah  sangatlah tinggi, hal 

ini dapat kita lihat dari data 3 tahun terakhir pendapatan pembiayaan BSM 

(tabel1.1). Dibandingkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang 

hanya menghasilkan pendapatan sekitar 17% saja dari pembiayaan 

murabaḫah. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa pendapatan terbesar pada 

Bank Syariah Mandiri terdapat pada pembiayaan murabaḫah. 

Perputaran pembiayaan adalah menunjukkan berapa kali pembiayaan 

perusahaan berputar dalam satu tahun, dan mengukur seberapa cepat 

perusahaan mampu mengumpulkan pembiayaan. Perputaran pembiayaan 

dihitung dengan membagi penjualan pembiayaan bersih dengan total aktiva.14  

                                                           
13 Bank Syariah Mandiri, Laporan Keuangan, http//www.syariahmandiri.co.id, (07 

November 2014, Jam: 16.25) 
14 Toto Prihadi, Mudah Memahami Laporan Keuangan, (Jakarta: PPM, 2007), h.115 
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Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara 

suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dengan menggunakan alat 

analisis berupa rasio akan dapat memperjelas atau memberi gambaran tentang 

baik buruknya keadaaan atau posisi keuangan bank terutama apabila angka 

rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan 

standart. Dengan menggunakan analisis rasio dimungkinkan untuk dapat 

menentukan tingkat likuiditas, solvabilitas, keefektifan operasional serta 

derajat keuntungan suatu bank atau profitabilitas bank.15 

Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif 

perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. 

Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan 

dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Rasio-rasio aktivitas menganggap 

bahwa sebaiknya terdapat keseimbangan yang layak antara penjualan dan 

beragam unsur aktiva misalnya persediaan, aktiva tetap dan aktiva lainnya. 

Aktiva yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan 

semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. Dana 

kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih 

produktif.16 

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu, atau perbandingan laba (setelah 

pajak) dengan total asset yang dimiliki bank pada periode tertentu agar hasil 

                                                           
15 Gunawan, Anggaran Perusahaan 2, h.42 
16 Muchlisin Riadi, Rasio Aktivitas, http://www.kajianpustaka.com/2012/12/rasioaktivitas. 

html, Artikel,  (07 November 2014, Jam: 16.25) 

http://www.kajianpustaka.com/2012/12/rasioaktivitas.%20html
http://www.kajianpustaka.com/2012/12/rasioaktivitas.%20html
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perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (riil). Maka posisi 

modal atau asset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut, ada banyak 

ukuran profitabilitas, contohnya profit margin, ROA, ROE, dan lain-lain.17 

Dibawah ini adalah indikator rasio keuangan pada Bank Syariah 

Mandiri Pusat pada tahun 2012 – 2013:18 

Tabel I.2 

Indikator Rasio Keuangan PT.Bank Syariah Mandiri Pusat 

Periode 2012 - 2013 

No Keterangan 2012 2013 %-tase 
Perubahan 

1 Return on Asset 2,25% 1,53% -0,72% 
2 Return on Equity 68,09% 44,58% -23,51% 
3 Net Interest Margin 7,25% 7,25% 0,00% 
4 BOPO 73,00% 84,03% 11,03% 

Sumber : laporan keuangan Bank Syariah Mandiri 

Pada tahun 2013, Bank Syariah Mandiri mencatatkan Rasio Net 

Interest Margin (NIM) yang stabil sebesar 7,25%. Hal tersebut menunjukkan 

tingkat profitabilitas Bank yang terjaga dari tahun ke tahunnya. Sedangkan 

ROA Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan pada tahun 2013 ini yang 

tercatat sebesar 1.53% atau turun sebesar 0,72% dibandingkan dengan tahun 

2012. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan total asset Bank Syariah 

Mandiri yang sangat pesat melebihi peningkatan laba sebelum pajak Bank 

Syariah Mandiri. ROE Bank Syariah Mandiri juga mengalami penurunan 

pada tahun 2013 ini. Per 31 Desember 2013 ROE Bank Syariah Mandiri 

                                                           
17 Toto, Mudah Memahami Laporan Keuangan, h.119 
18Bank Syariah Mandiri, Laporan Keuangan, http//www.syariahmandiri.co.id, (07 

November 2014, Jam: 16.25). 
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tercatat sebesar 44,58% atau mengalami penurunan sebesar 23,51% 

dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 68,09%. Hal tersebut disebabkan 

oleh laba setelah pajak Bank Syariah Mandiri yang mengalami penurunan 

pada tahun 2013 ini. 

Dengan demikian perputaran pembiayaan murabaḫah sangat 

berhubungan dengan profitabilitas perusahaan, karena profitabilitas 

perusahaan menunjukkan suatu perbandingan antara laba dan penjualan. 

Dengan mengetahui cara perhitungan dengan menggunakan rumus-rumus 

untuk menghitung rasio keuangan bank, maka kita bisa menilai kinerja setiap 

bank apakah telah bekerja secara efisien dan bagaimana tingkat kesehatan 

bank yang bersangkutan, serta apa saja yang harus dilakukan agar bank 

tersebut dapat bekerja lebih efisien dan lebih baik lagi. 

Berdasarkan latar belakang inilah penulis melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan judul : Pengaruh Perputaran Pembiayaan Murabaḫah  

Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada PT.Bank Syariah Mandiri Pusat 

Periode 2011-2013. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah  

Apakah terdapat pengaruh perputaran pembiayaan murabaḫah  terhadap 

tingkat profitabilitas  pada PT.Bank Syariah Mandiri? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perputaran pembiayaan 

murabaḫah  terhadap tingkat profitabilitas pada PT.Bank Syariah Mandiri. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat diambil bagi beberapa pihak, yaitu: 
 
a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian Perbankan Syariah sebagai 

salah satu bagian dari ekonomi Islam. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Penulis 

Untuk membandingkan konsep-konsep yang telah dipelajari 

sebelumnya dengan prakteknya di dunia nyata yang ada kaitannya 

dengan pengaruh perputaran pembiayaan murabaḫah terhadap  tingkat 

profitabilitas pada  PT.Bank Syariah Mandiri. 

2) Bagi Dunia perbankan 

Untuk memberikan masukan yang berguna agar lebih meningkatkan 

kinerja Bank Syariah Mandiri dalam mengembangkan industri 

perbankan syariah di Indonesia. 

3) Bagi Akademisi 

Menambah khasanah pengetahuan dalam menganalisis pengaruh 

perputaran pembiayaan murabaḫah terhadap tingkat profitabilitas pada 
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PT.Bank Syariah Mandiri, serta sebagai masukan pada penelitian 

dengan topik yang sama pada masa yang akan datang. 

4) Bagi Pengguna Jasa Perbankan 

Kepada pengguna jasa perbankan syari‟ah sebagai bahan informasi, dan 

untuk mengetahui pengaruh perputaran pembiayaan murabaḫah  

terhadap tingkat profitabilitas pada PT.Bank Syariah Mandiri. 

E. Penelitian Terdahulu 

Citra Eka sari (2012) dengan judul skripsi “Pengaruh Perputaran 

Pendapatan Murabaḫah  Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah 

Mandiri Periode 2007-2011” (Universitas Widyatama Bandung). Dengan 

rumusan masalah yaitu, apakah perputaran pendapatan murabaḫah  

berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Dan hasil 

dari penelitian ini didapat perputaran pendapatan murabaḫah  secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Widya Permata Dewi (2013) dengan judul skripsi “Pengaruh 

Perputaran Pembiayaan Murabaḫah  Terhadap Profitabilitas Pada Bank 

Umum Syariah periode 2006-2012” (Universitas Widyatama Bandung). 

Dengan rumusan masalah yaitu, apakah perputaran pembiayaan murabaḫah  

berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah. Dan hasil 

dari penelitian ini didapat dari hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap 

pengaruh secara parsial menunjukkan bahwa nilai perputaran pembiayaan 

murabaḫah  terhadap profitabilitas tidak memiliki hubungan yang positif dan 

tidak memiliki keeratan hubungan yang kuat. 
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Ali Rangga (2011) dengan judul skripsi “Pengaruh Perputaran 

Pembiayaan Murabaḫah  Terhadap Profitabilitas(ROA) Pada Bank BNI 

Syariah Periode 2006-2010 (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta). Dengan rumusan masalah yaitu, apakah pembiayaan 

murabaḫah  berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Dan hasil dari 

penelitian ini didapat hasil penelitian menunjukkan perputaran pembiayaan 

murabaḫah  tidak berpengaruh terhadap (ROA). 

Intan Rahmita (2010) dengan judul skripsi “Pengaruh Tingkat 

Perputaran Murabaḫah  Terhadap Tingkat Profitabiltas Bank Umum 

Syariah” (Universitas Widyatama Bandung). Dengan rumusan masalah yaitu, 

apakah tingkat perputaran murabaḫah  berpengaruh terhadap tingkat 

profitabilitas Bank Syariah. Dan hasil dari penelitian ini didapat secara parsial 

perputaran pembiayaan murabaḫah  tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat profitabilitas pada bank umum syariah. 

Muhammad Reza (2013) dengan judul skripsi “Pengaruh Perputaran 

Pembiayaan Murabaḫah  Terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank Aceh 

Syariah” (Universitas Syiah Kuala Banda Aceh). Dengan rumusan masalah 

yaitu, apakah perputaran pembiayaan murabaḫah  berpengaruh terhadap 

tingkat profitabilitas Bank Aceh Syariah. Dan hasil dari penelitian ini didapat 

Pengujian secara parsial memperlihatkan bahwa perputaran pembiayaan 

murabaḫah  tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas  Bank Aceh 

Syariah. 
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Tabel I.3 

Penelitian Terdahulu 

N
O 

Nama 
Penelitian 

Judul Penelitian Hasil Penelitian Yang 
Membedakan 
Dengan Hasil 
Penelitian Ini 

Yang 
Menyamakan 
Dengan hasil 
Penelitian Ini 

1 Citra Eka 
sari (2012) 

Pengaruh 
perputaran 
pendapatan 
murabaḫah  
terhadap tingkat 
profitabilitas 
bank mandiri 
syariah 

Perputaran 
Pendapatan 
murabaḫah  secara 
parsial tidak 
berpangaruh 
signifikan terhadap 
profitabilitas. 

Menggunakan 
sampel selama 
periode 5 tahun. 

Membahas 
pengaruh 
perputaran 
pembiayaan 
murabaḫah  
terhadap tingkat 
profitabilitas 
bank syariah. 

2 Widya 
Permata 
Dewi (2013) 

Pengaruh 
perputaran 
pembiayaan 
murabaḫah  
terhadap 
profitabilitas 
pada bank umum 
syariah periode 
2006-2012 

Dari hasil pengujian 
yang telah dilakukan 
terhadap pengaruh 
secara parsial 
menunjukkan bahwa 
nilai perputaran 
pembiayaan 
murabaḫah  terhadap 
profitabilitas tidak 
memiliki hubungan 
yang positif dan tidak 
memiliki keeratan 
hubungan yang kuat. 

1. Variabel sampel 
yang digunakan 
menggunakan 
periode 7 tahun. 

2. Tingkat 
Profitabilitas 
(ROE). 

Membahas 
pengaruh 
perputaran 
pembiayaan 
murabaḫah  
terhadap tingkat 
profitabilitas 
bank syariah. 

3 Ali Rangga 
(2011) 

Pengaruh 
perputaran 
pembiayaan 
murabaḫah  
terhadap 
profitabilitas 
(ROA) pada 
Bank BNI 
Syariah periode 
2006-2010 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
perputaran 
pembiayaan 
murabaḫah  tidak 
berpengaruh terhadap 
profitabilitas (ROA). 

Menggunakan 
sampel data 
dengan periode 5 
tahun. 

Membahas 
pengaruh 
perputaran 
pembiayaan 
murabaḫah  
terhadap tingkat 
profitabilitas 
(ROA). 
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4 Intan 
Rahmita 
(2010) 

Pengaruh tingkat 
perputaran 
murabaḫah  
terhadap tingkat 
profitabiltas 
bank umum 
syariah 
 
 
 
 
 
 

Secara parsial tingkat 
perputaran 
murabaḫah  tidak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
tingkat profitabilitas 
pada bank umum 
syariah. 

1.Tingkat 
profitabilitas 
yang digunakan 
(ROE). 

2.Penelitian 
dilakukan di 
bank umum 
syariah. 

Membahas 
pengaruh tingkat 
perputaran 
pembiayaan 
murabaḫah 
terhadap tingkat 
profitabilitas 
bank syariah. 

5 Muhammad 
Reza (2013) 

Pengaruh tingkat 
perputaran 
pembiayaan 
murabaḫah  
terhadap tingkat 
profitabilitas 
pada Bank Aceh 
syariah 

Pengujian secara 
parsial 
memperlihatkan 
bahwa perputaran 
pembiayaan 
murabaḫah  tidak 
berpengaruh terhadap 
tingkat profitabilitas  
bank syariah aceh 

1.Menggunakan 
sampel periode 
5 tahun yaitu 
dari tahun 2007-
2011 

2. Tingkat 
Profitabilitas 
(ROE). 

Membahas 
pengaruh tingkat 
perputaran 
pembiayaan 
murabaḫah 
terhadap tingkat 
profitabilitas 
bank syariah. 

 
F. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian awal penulisan yang terdiri atas sub judul 

yang saling berhubungan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan landasan teori yang akan digunakan sebagai 

acuan dalam pembahasan permasalahan yang telah diajukan. Teori yang 

digunakan antara lain teori tentang bank syariah, sejarah Bank Syariah 
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Mandiri, pembiayaan, murabaḫah , rasio aktivitas, dan profitabilitas. Selain 

itu bagian ini juga berisi kajian kerangka berpikir dan pengujian hipotesis. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan dalam 

melakukan penelitian yang diawali pendefinisian sampai dengan teknik 

analisis data. Secara rinci, bab ini terdiri dari lokasi penelitian, obyek 

penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, jenis data, sumber data, 

metode analisis, teknik analisis, operasionalisasi variabel dan instrumen 

pengukuran. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum obyek penelitian  yaitu Bank Syariah 

Mandiri, analisis data yang telah diperoleh dalam penelitian, hasil pengujian 

hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup dari skripsi ini, dalam bab ini disajikan 

kesimpulan serta saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

A. Bank Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah 

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran 

uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat 

Islam. Dalam syariat Islam dijelaskan bahwa praktek riba adalah haram 

hukumnya. Oleh karena itu, bank syariah berusaha menerapkan sistem bagi 

hasil dan jual beli dalam kegiatan operasinya sesuai dengan prinsipnya yang 

tidak menggunakan sistem bunga.19 

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usaha 

pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada 

masyarakat (nasabah) dalam bentuk pembiayaan. Sementara jasa-jasa lainnya 

merupakan kegiatan usaha lain dalam rangka menambah pendapatannya. 

Produk dan jasa tersebut memegang peranan yang sangat strategis dalam 

kegiatan usaha bank Syariah, sehingga pengetahuan akan produk dan jasa 

yang dijual merupakan hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap 

karyawan bank Syariah.20 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah 

suatu bentuk perbankan yang dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya 

                                                           
19

 Warkum,  Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait, h.5 
20 Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.11 
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baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana 

berdasarkan pada prinsip syariah. 

2. Prinsip Bank Syariah 

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam 

antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/ atau pembiayaan 

kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, 

antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), 

pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual 

beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabaḫah ), atau pembiayaan 

barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau 

dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari 

pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa istishna’).21 

Pada dasarnya prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang 

diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi 

dan sangat hati-hati. Nilai-nilai itu meliputi:22 

a. Shiddiq 

Memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan 

moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini 

pengelolaan diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan 

(subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram). 

 

                                                           
21 Syafi‟i, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, h.39 
22Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Indonesia,(Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2009), h.181 
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b. Tabligh 

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan edukasi 

masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. 

Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan 

pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi 

masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah. 

c. Amanah 

Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam 

mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga 

timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana 

investasi (mudharib). 

d. Fathanah 

Memastikan bahwa pegelolaan bank dilakukan secara profesional dan 

kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat 

resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan 

yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (ri’ayah) serta penuh rasa 

tanggung jawab (mas’uliyah). 

 
B. Bank Syariah Mandiri 

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri 

Merujuk pada latar belakang historisnya, ide untuk mendirikan Bank 

Syariah di Indonesia sudah diperjuangkan oleh umat Islam sejak zaman 

penjajahan. Padahal jika bercermin pada Negara-negara lain, misalnya di 

Filipina yang masyarakat muslimnya tidak mayoritas, Bank Islam atau Bank 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Syariah sudah berdiri sejak tahun 1973 dan di Denmark berdiri Bank Syariah 

dengan nama International Islamic Bank tahun 1983.23 

Bank Syariah Mandiri adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank 

ini berdiri pada 1955 dengan nama Bank Industri Nasional. Bank ini beberapa 

kali berganti nama dan terakhir kali berganti nama menjadi Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 1999 setelah sebelumnya bernama Bank Susila Bakti 

yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Dagang Negara dan 

PT Mahkota Prestasi.24 

Telah kita ketahui bersama bahwa kurang lebih dua tahun sebelum 

kehadiran bank ini, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang 

begitu hebat sejak bulan juli 1997 yang berlanjut dengan dampak krisis di 

seluruh sendi kehidupan bangsa terutama yang terjadi di dunia usaha. 

Dampak yang ditimbulkannya bagi bank-bank konvensional di masa itu 

mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan 

restrukturisasi dan merekapitalisasi sejumlah bank di Indonesia. Dominasi 

industri perbankan nasional oleh bank-bank konvensional di tanah air saat itu 

mengakibatkan begitu meluasnya dampak krisis ekonomi dan moneter yang 

terjadi.25 

                                                           
23 Bank Syariah Mandiri, Sejarah Bank, http//www.syariahmandiri.co.id, (27 November 

2014, Jam: 16.00). 
24 Bank Syariah Mandiri, Sejarah Bank, http//www.syariahmandiri.co.id, (27 November 

2014, Jam: 16.05). 
25 Bank Syariah Mandiri, Sejarah Bank, http//www.syariahmandiri.co.id, (27 November 

2014, Jam: 16.10). 
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http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Dagang_Negara
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Bank konvensional saat ini itu yang merasakan dampak krisis 

diantaranya : PT Bank Susila Bakti (BSB) milik Yayasan Kesejahteraan 

Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga 

terkena dampak krisis. BSB saat itu berupaya untuk keluar dari krisis dengan 

melakukan merger atau penggabungan dengan sejumlah bank lain serta 

mengundang investor asing. Kemudian di saat bersamaan, pada tanggal 31 

Juli 1999 pemerintah melakukan merger empat bank (Bank Dagang Negara, 

Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama 

PT. Bank Mandiri (Persero). Kebijakan ini juga menempatkan sekaligus 

menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru 

BSB.26 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kemudian melakukan konsolidasi dan 

membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah sebagai follow up atau 

tindak lanjut dari keputusan merger oleh pemerintah. Tim yang dibentuk 

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).27 

Tim yang bekerja tersebut memandang bahwa berlakunya UU No. 10 

Tahun 1998 menjadi momentum tepat untuk melakukan konversi PT. Bank 

Susila Bakti sebagai bank konvensional menjadi bank syariah. Karena itu, 

                                                           
26 Bank Syariah Mandiri, Sejarah Bank, http//www.syariahmandiri.co.id, (27 November 

2014, Jam: 16.15). 
27 Bank Syariah Mandiri, Sejarah Bank, http//www.syariahmandiri.co.id, (27 November 

2014, Jam: 16.20). 
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Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera menyiapkan infrastruktur dan 

sistemnya, sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah 

dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT.Bank Syariah 

Mandiri dengan Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 

1999.28 

Kegiatan usaha BSB yang berubah menjadi bank umum syariah 

dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 

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

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

menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Dengan ini, 

PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak hari Senin 

tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 Masehi sampai 

sekarang. Tampil, tumbuh dan berkembang sebagai bank yang melandasi 

kegiatan operasionalnya dengan memadukan idealisme usaha dengan nilai-

nilai rohani. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah 

Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.  

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri 

Dalam rangka mendukung penciptaan tujuan Perusahaan, maka 

PT.Bank Syariah Mandiri (BSM) memandang perlu untuk menetapkan Visi 

dan menguatkan Misi Perusahaan. Penguatan Misi Perusahaan dilakukan 

dengan cara menyesuaikan rumusan Misi yang ada sebelumnya dengan 

kondisi saat ini. Bank telah menetapkan Visi, Misi dan BSM Shared Values 

                                                           
28 Bank Syariah Mandiri, Sejarah Bank, http//www.syariahmandiri.co.id, (27 November 

2014, Jam: 16.25). 
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“ETHIC”. Bank telah mensosialisasikan Visi, Misi dan BSM Shared Values 

kepada seluruh Jajaran BSM. Lebih lanjut, diharapkan seluruh Jajaran BSM 

mengetahui, memahami dan melaksanakan Visi, Misi dan BSM Shared 

Values. (Vide: Surat Edaran No. 10/001/UMM tanggal 30 Januari 2008, yang 

diperbarui dengan SE No. 16/005/UMM, tanggal 10 Maret 2014 tentang The 

7 (Seven) Fundamentals of  BSM).29 

Visi: 

Memimpin Pengembangan Peradaban Ekonomi yang Mulia (to Lead 

The Development of Noble Economic Civilization) 

Penjelasan Tentang Visi: 

“Memimpin Pengembangan Peradaban Ekonomi yang Mulia” 

Bank memaknai visi tersebut dengan: 

“BSM akan menjadi yang terdepan dalam Mengembangkan 

Peradaban Ekonomi umat manusia yang lebih luhur, adil, terhormat, 

sejahtera-menyejahterakan, sesuai Syariah, bernilai tinggi, dan unggul.” 

a. „Memimpin‟ adalah menjadi yang terdepan; 

b. „Pengembangan‟ adalah pemberian manfaat dengan berjuang membuat 

lebih baik secara terus-menerus dan berkesinambungan dari generasi ke 

generasi; 

c. „Peradaban Ekonomi‟ adalah suatu kondisi ketika manusia telah 

mengembangkan cara-cara (tradisi, budaya, proses, system) yang efektif di 

                                                           
29 Bank Syariah Mandiri, Visi dan Misi, http//www.syariahmandiri.co.id, (27 November 

2014, Jam: 17.00). 
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dalam penggunaan sumber daya dan di dalam memproduksi dan 

memperdagangkan barang dan jasa (Merriem Webster online); 

d. „Mulia‟ adalah luhur, adil, terhormat, sejahteramenyejahterakan, sesuai 

Syariah, bernilai tinggi, dan unggul. 

Misi: 

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas ratarata industri yang 

berkesinambungan; 

b. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan 

pada segmen UMKM; 

c. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat; 

d. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 

e. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal. 

Penjelasan Tentang Misi: 
 

Tabel I1.1 
Penjelasan Misi 

 
No. Misi Penjelasan 
1 Mewujudkan pertumbuhan dan 

keuntungan di atas rata-rata 
industri yang berkesinambungan 

Bahwa pertumbuhan dan keuntungan 
BSM selalu di atas rata-rata industri 
yang dicapai dengan strategi 
pengelolaan yang mengutamakan SCA 
(Sustainable Competitive Advantage). 

2 Mengutamakan penghimpunan 
dana murah dan penyaluran 
pembiayaan pada segmen 
UMKM 

Bahwa BSM mengutamakan 
penghimpunan dana murah dan 
penyaluran pembiayaan pada segmen 
UMKM. 

3 Mengembangkan Manajemen 
Talenta dan lingkungan kerja 
yang sehat 

Bahwa BSM terus menerus 
mengembangkan pengelolaan talenta 
Sumber Daya Manusia (SDM), mulai 
tahap attraction, 
identification,development, 
deployment, s.d. retention, dan 
lingkungan kerja yang sehat. 
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4 Meningkatkan kepedulian 
terhadap masyarakat dan 
lingkungan 

Bahwa BSM terus menerus berupaya 
menebar manfaat pada masyarakat dan 
lingkungan yang meningkat dari 
waktu ke waktu. 

5 Mengembangkan nilai-nilai 
Syariah Universal 

Bahwa BSM berkomitmen untuk 
mengembangkan tata kelola 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan 
nilai-nilai kemanusiaan yang diterima 
masyarakat secara universal. 

Sumber : laporan keuangan Bank Syariah Mandiri 
 

3. Bidang Usaha Bank Syariah Mandiri30 

Sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Anggaran Dasar, 

maksud dan tujuan dari didirikannya Bank Syariah Mandiri adalah untuk 

menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan Prinsip Syariah Islam. 

Dalam melaksanakan maksud dan tujuannya, maka Bank Syariah 

Mandiri sebagaimana diatur pada Pasal 3 Anggaran Dasar dapat 

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 

a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah 

atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 

b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, 

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad 

mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah; 

                                                           
30

 Bank Syariah Mandiri, Bidang Usaha, http//www.syariahmandiri.co.id, (27 November 
2014, Jam: 19.30). 
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c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad 

musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah; 

d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad murabaḫah , Akad salam, 

Akad istishna’ atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah; 

e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang 

tidak bertentangan dengan prinsip Syariah; 

f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak 

kepada nasabah berdasarkan Akad ijarah dan /atau sewa beli dalam bentuk 

ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tldak bertentangan dengan 

Prinsip Syariah; 

g. Melakukan pengambil alihan hutang berdasarkan Akad hawalah atau akad 

lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 

h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah; 

i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak 

ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip 

syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, 

murabaḫah , kafalah, atau hawalah; 

j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh 

pemerintah dan/atau Bank Indonesia; 
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k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan 

Prinsip Syariah; 

l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu 

Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah; 

m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga 

berdasarkan Prinsip Syariah; 

n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah; 

o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah; 

p. Memberikan fasilitas letter of credit atau Bank garansi berdasarkan Prinsip 

Syariah;an 2013 

q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan dibidang perbankan dan di 

bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan 

sesuai dengan ketentuan perundang- undangan; 

r. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah; 

s. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau 

lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip 

Syariah; 

t. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat 

kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus 

menarik kembali penyertaannya; 
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u. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip 

Syariah; 

v. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan 

dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang pasar modal; 

w. Menyelenggarakan kegiatan atau produk Bank yang berdasarkan Prinsip 

Syariah dengan menggunakan sarana elektronik; 

x. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka 

pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak 

langsung melalui pasar uang; 

y. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka 

panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak 

langsung melalui pasar modal; 

z. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah 

lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah. 

 
4. Produk dan Layanan Bank Syariah Mandiri31 

a. Produk Pendanaan 

1) Tabungan BSM 

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad Mudharabah 

Mutlaqah yang penarikannya sesuai syarat tertentu yangdisepakati. 

 

                                                           
31

 Bank Syariah Mandiri, Produk dan Layanan, http//www.syariahmandiri.co.id, (27 
November 2014, Jam: 21.00). 
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2) BSM Tabungan Berencana 

Tabungan berjangka dengan nisbah bagi hasil berjenjang serta 

kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh 

dananya sesuai target waktu dan dengan perlindungan asuransi gratis. 

3) BSM Tabungan Simpatik 

Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah, yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat 

tertentu yang disepakati. 

4) BSM Tabungan Mabrur 

Tabungan untuk membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah 

haji & umrah. 

5) BSM Tabungan Mabrur Junior 

Tabungan untuk membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah 

haji & umrah untuk anak. 

6) BSM Tabungan Dollar 

Tabungan dalam mata uang Dollar yang penarikan dan setorannya 

dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan dengan 

menggunakan slip penarikan. 

7) BSM Tabungan Investa Cendekia (TIC) 

Tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam 

melakukan perencanaan keuangan, khususnya pendidikan bagi 

putra/putri. 
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8) BSM Tabungan Perusahaan 

Tabungan yang hanya berfungsi untuk menampung kelebihan dana 

rekening giro yang dimiliki Institusi/ Perusahaan berbadan hukum 

dengan menggunakan fasilitas autosave. 

9) BSM Tabungan Kurban 

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu nasabah dalam 

merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. 

10) BSM Tabungan Pensiun 

Tabungan dalam mata uang rupiah hasil kerjasama BSM dengan PT 

Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri 

Indonesia.. 

11) BSM Tabunganku 

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan 

yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna 

menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.. 

12) BSM Deposito 

Produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. 

13) BSM Deposito Valas 

Produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta 

asing. 
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14) BSM Giro 

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan 

prinsip wadiah yad adh-dhamanah. 

15) BSM Giro Valas 

Simpanan dalam mata uang dollar Amerika yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat dengan prinsip wadiah yad adh-dhamanah. 

16) BSM Giro Singapore Dollar 

Simpanan dalam mata uang dollar Singapore yang penarikannya 

dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip wadiah yad adh-

dhamanah. 

17) BSM Giro Euro 

Simpanan dalam mata uang Euro yang penarikannya dapat dilakukan 

setiap saat dengan prinsip wadiah yad adhdhamanah. 

18) BSM Obligasi 

Surat berharga jangka panjang berdasar prinsip syariah yang 

mewajibkan Emiten (Bank Syariah Mandiri) untuk membayar 

Pendapatan Bagi Hasil/Kupon dan membayar kembali Dana Obligasi 

Syariah pada saat jatuh tempo. 
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b. Produk Pembiayaan 

1) BSM Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah 

ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai 

dengan nisbah yang disepakati. 

2) BSM Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank 

merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi 

sesuai dengan nisbah yang disepakati. 

3) BSM Pembiayaan Murabaḫah  

Pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank 

membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah 

sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang 

disepakati. Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, 

modal kerja) dan pembiayaan konsumer. 

4) BSM Pembiayaan Talangan Haji 

Merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus 

untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi /seat haji 

dan pada saat pelunasan BPIH. 

5) BSM Pembiayaan Istishna’ 

Pembiayaan pengadaan barang dengan skema Istishna’ adalah 

pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang (obyek istishna’), di 
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mana masa angsuran melebihi periode pengadaan barang (goods in 

process fi) dan bank mengakui pendapatan yang menjadi haknya pada 

periode angsuran, baik pada saat pengadaan berdasarkan persentase 

penyerahan barang, maupun setelah barang selesai dikerjakan. 

6) Pembiayaan Griya BSM Optima, pembiayaan pemilikan rumah 

dengan tambahan benefit berupa adanya fasilitas pembiayaan 

tambahan yang dapat diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang 

coverage atas agunannya masih dapat meng-cover total 

pembiayaannya dan dengan memperhitungkan kecukupan debt to 

service ratio Nasabah. 

7) Pembiayaan Griya Bersubsidi, pembiayaan untuk pemilikan atau 

pembelian rumah sederhana sehat (RSH) yang dibangun oleh 

pengembangan dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari 

pemerintah. 

8) Pembiayaan Umroh, pembiayaan jangka pendek yang digunakan 

untuk memfasilitasi biaya perjalanan umroh namun tidak terbatas 

untuk tiket, akomodasi, dan persiapan biaya umroh lainnya dengan 

akad ijarah. 

9) Pembiayaan Griya BSM DP 0%, pembiayaan untuk pembelian rumah 

tinggal (consumer), baik baru maupun bekas di lingkungan developer 

maupun non developer tanpa dipersyaratkan adanya uang muka bagi 

nasabah (nilai pembiayaan 100% dari nilai transaksi). 
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10) Pembiayaan Kepada Pensiunan 

11) Pembiayaan Dana Berputar BSM, fasilitas pembiayaan modal kerja 

dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan 

sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah. 

12) Pembiayaan BSM Impian, pembiayaan consumer dalam valuta rupiah 

yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan/Kopkar 

yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). BSM Impian 

dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para anggota 

koperasi karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan 

tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum 

berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan 

dengan jumlah karyawan terbatas. 

13) Pembiayaan Resi Gudang, pembiayaan transaksi komersial dari suatu 

komoditas/produk yang diperdagangkan secara luas dengan jaminan 

utama berupa komoditas /produk yang dibiayai dan berada dalam 

suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara independent 

(independently controlled warehouse). 

14) Pembiayaan PKPA, pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk 

Para Pegawainya adalah penyalura pembiayaan melalui koperasi 

karyawan untuk pemenuhan kebutuhan consumer para anggotanya 

(kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan. 

Pola penyaluran yang digunakan adalah executing (kopkar sebagai 
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nasabah), sedangkan proses pembiayaan dari kopkar kepada 

anggotanya dilakukan menjadi tanggung jawab penuh kopkar. 

15) Gadai Emas BSM, pinjaman kepada perorangan dengan jaminan 

barang atau emas berdasarkan akad qardh wal ijarah. 

16) Pembiayaan Tabungan Haji, pinjaman dana talangan dari bank kepada 

nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana memperoleh kursi 

haji dan pada saat pelunasan BPIH. Dana talangan ini menggunakan 

akad qard wal ijarah 

17) Pembiayaan isthisna‟ BSM 

18) Qardh, merupakan pinjaman kebajikan (bebas margin /bagi hasil), 

bank hanya membebankan biaya administrasi kepada nasabah sebagai 

komisi pelayanan (cost as service fee). 

19) Ijarah Muntaiyah Bittamlik, serupa dengan ijarah, adanya komitmen 

dari nasabah untuk membeli asset pada akhir periode sewa dan pajak 

pemerintah termasuk di dalam kontrak (pass on to the customer in 

contract). 

20) Hawalah 

21) Salam, akad jual beli suatu barang dimana harganya dibayar dengan 

segera, sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka 

waktu yang disepakati. Perbedaan dengan isthisna‟ hanya terletak 

pada cara pembayarannya. Salam pembayarannya harus di muka 

sedang pada isthisna‟ boleh di awal, di tengah atau di akhir.  
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c. Produk Jasa 

1) BSM Mobile Banking GPRS 

Produk ini diberikan kepada nasabah fasilotas untuk mengakses 

rekening yang dimilikinya dan melakukan transaksi melalui teknologi 

GPRS dengan sarana telepon seluler. 

2) BSM Net Banking 

Fasilitas layanan bank yang dimanfaatkan nasabah untuk melakukan 

transaksi perbankan yang ditentukan oleh bank melalui hjaringan 

internet dengan sarana computer yang dimiliki nasabah. 

3) BSM Pooling Fund 

Fasilitas yang diberikan oleh bank yang memudahkan nasabah untuk 

mengatur atau mengelola dana di setiap rekening yang dimiliki 

nasabah secara optimis sesuai keingina nasabah.  

4) Layanan ATM Prima dan Debit BCA 

Pengayaan fitur BSM Card dan perluasan jaringan ATM dan EDC 

yang menerima BSM card sebagai alat transaksi. BSM card dapat 

digunakan untuk tarik tunai, cek saldo, transfer antar bank anggota 

ATM Prima serta dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran  yang 

merchant-nya menggunakan EDC BCA. 

 
C. Pembiayaan 

1. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurukan 
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dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana.32 

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, 

pembiayaan adalah pendanaan yang   dikeluarkan   untuk   mendukung   

investasi   yang   telah  direncanakan.33 

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan, 

dengan itu berupa:  

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 

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

bentuk ijarah muntahiya bittamlik. 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabaḫah , salam, dan istishna’. 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh. 

e. Transaksi  sewa-menyewa  jasa  dalam  bentuk  ijarah  untuk  transaksi 

multijasa.  

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank Syariah, 

yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan 

pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya 

pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal berikut: 

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi 

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

usaha produk perdagangan maupun investasi.  
                                                           

32Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2011), h.105 
33Abdul Rahmat, Pembiayaan Perbankan, http://syariahcooperation.blogspot.com 

/2012/10/pengertian-pembiayaan-pada perbankan. html, Artikel, (28 November 2014, jam: 13.30) 
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b. Pembiayaan   konsumtif,   yaitu   pembiayaan   yang   digunakan   untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan. Kebutuhan 

konsumsi dapat dibedakan atas 2 (dua), yaitu diantaranya:  

1) Kebutuhan primer, adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, 

seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal maupun 

berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan.  

2) Kebutuhan sekunder, adalah kebutuhan tambahan yang secara 

kwantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari 

kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti bangunan rumah, 

kendaraan, perhiasan maupun jasa seperti pendidikan, pariwisata, 

hiburan dan sebagainya.34 

 
Secara umum, pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah hanya 

diberikan kepada nasabah pengelola dana yang telah memiliki usaha 

berkembang, dalam artian pembiayaan tidak akan diberikan kepada usaha yang 

baru akan dirilis.Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan syariah 

masih terfokus pada produk-produk murabaḫah  (prinsip  jual  beli).  

Pembiayaan  murabaḫah  termasuk dalam kategori “natural certainy contract” 

dan dasarnya adalah kontrak jual beli. 

 

 

 

                                                           
34Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2008), h.168 
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2. Unsur-unsur Pembiayaan 

Unsur-unsur pembiayaan dalam bank Syariah:35 

a. Bank Syariah 

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada 

pihak lain yang membutuhkan dana. 

b. Mitra Usaha/ Partner 

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank 

Syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank Syariah. 

c. Kepercayaan (Trust) 

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang 

menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk 

mengembalikan dana bank Syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu 

yang diperjanjikan. 

d. Akad 

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang 

dilakukan antara bank Syariah dan pihak nasabah/mitra. 

e. Risiko 

Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan 

timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali. 

f. Jangka Waktu 

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk 

membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank Syariah. 

                                                           
35

 Ismail, Perbankan , h.108 
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g. Balas Jasa 

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank Syariah, 

maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang 

telah disepakati antara bank dan nasabah. 

3. Fungsi Pembiayaan 

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain: 

a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa. 

b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund. 

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. 

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang 

ada. 

 
D. Murabaḫah  

1. Pengertian Murabaḫah  

Murabaḫah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk 

transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabaḫah atau mark-up, 

bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh 

nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian 

menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark-up 

atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada 

nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit.36 

Murabaḫah, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. 

Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah 

                                                           
36Sutan, Perbankan Islam Dan Kedudukannya, h.64 

http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penjualan&action=edit&redlink=1
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bahwa penjual dalam murabaḫah  secara jelas memberi tahu kepada pembeli 

berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang 

dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa lump 

sum atau berdasarkan persentase.37 

Pembiayaan murabaḫah, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang 

dibutuhkan  nasabah untuk membeli suatu barang, dengan kewajiban 

mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin 

keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin 

keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank 

kepada nasabah.38 

Pembiayaan murabaḫah, yaitu suatu perjanjian pembiayaan dimana 

bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem 

pembayaran ditangguhkan.39 Didalam prakteknya, dilakukan dengan cara 

bank membeli atau memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang 

yang diperlukan nasabah atas nama bank. Pada saat yang bersamaan bank 

menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok 

ditambah sejumlah keuntungan atau mark-up untuk dibayar nasabah dalam 

jangka waktu tertentu, sesuai perjanjian antara bank dan nasabah. 

Pembiayaan murabaḫah  telah diatur dalam fatwa DSN No.4/DSN-

MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai 

murabaḫah , yaitu sebagai berikut: 

                                                           
37Fatwa Dewan Nasional, Murabahah, http://id.wikipedia.org/wiki/Murabahah, Artikel, (29 

November 2014, jam: 20.00) 
38Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), h.106 
39Warkum, Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait, h.93 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lump_sum&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lump_sum&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Murabahah
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a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabaḫah  yang bebas riba. 

b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. 

c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 

telah disepakati kualifikasinya. 

d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, 

dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 

misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 

f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan 

ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada 

nasabah beserta biaya tambahan yang diperlukan, misal ongkos angkut 

barang. 

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 

jangka waktu tertentu. 

h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 

nasabah. 

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang 

dari pihak ketiga, akad jual beli murabaḫah harus dilakukan setelah 

barang, secara prinsip menjadi milik bank. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Riba
http://id.wikipedia.org/wiki/Haram
http://id.wikipedia.org/wiki/Syariah_Islam
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2. Syarat Murabaḫah  

 Syarat murabaḫah dapat dilaksanakan:40 

a. Pihak yang berakat: 

1) Cakap hukum; dan 

2) Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa/ 

dibawah tekanan. 

b. Objek yang diperjualbelikan: 

1) Tidak termasuk yang diharamkan/ dilarang; 

2) Bermanfaat; 

3) Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan; 

4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad; dan 

5) Sesuai spesifikasinya yang diterima pembeli dan diserahkan 

penjual. 

c. Akad/sighat: 

1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa 

berakad; 

2) Antara ijab kabul (serah terima) harus selaras baik dalam 

spesifikasi barang  maupun harga yang disepakati; 

3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan 

keabsahan transaksi pada hal/ kejadian yang akan datang; dan 

4) Tidak membatasi waktu, misal: saya jual ini kepada anda untuk 

jangka waktu 10 bulan setelah itu jadi milik saya kembali. 

                                                           
40Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 

h.46 
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E. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan 

dalam satu periode tertentu. Dasar penilaian profitabilitas adalah laporan 

keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan rugi-laba perusahaan. 

Berdasarkan kedua laporan keuangan tersebut akan dapat ditentukan hasil 

analisis sejumlah rasio dan selanjutnya rasio ini digunakan untuk menilai 

beberapa aspek tertentu dari operasi perusahaan. 

Analisis profitabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan 

penjualan, assets, maupun modal sendiri. Jadi hasil profitabilitas dapat 

dijadikan sebagai tolak ukur ataupun gambaran tentang efektivitas kinerja 

manajemen ditinjau dari keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan 

hasil penjualan dan investasi perusahaan.41 

Rasio merupakan salah satu metode untuk menilai kondisi keuangan 

perusahaan berdasarkan perhitungan-perhitungan rasio atas dasar analisis 

kuantitatif, yang menunjukkan hubungan antara satu unsur dengan unsur yang 

lainnya dalam laporan rugi-laba dan neraca. Di samping itu juga, 

dipergunakan rasio-rasio finansial perusahaan yang memungkinkan untuk 

membandingkan rasio suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis 

atau dengan rasio rata-rata industri. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan 

                                                           
41 Nanang Budianas, Profitabilitas, http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/ 

pengertian-profitabilitas.html, Arikel, (01 Desember 2014, jam: 15.50) 

http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/pengertian-profitabilitas.html.%20(diakses,%2001%20Desember%202014
http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/pengertian-profitabilitas.html.%20(diakses,%2001%20Desember%202014
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juga memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam 

melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen disini dilihat dari 

laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Rasio ini 

disebut juga rasio rentabilitas. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas: 42 

1. Gross Profit Margin (Margin Laba Kotor) 

Gross profit margin merupakan rasio yang mengukur efisiensi 

pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan 

kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien. 

Gross profit margin merupakan persentase laba kotor dibandingkan 

dengan sales. Semakin besar gross profit margin semakin baik keadaan 

operasi perusahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa harga pokok 

penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan sales, demikian pula 

sebaliknya, semakin rendah gross profit margin semakin kurang baik operasi 

perusahaan.    

                                    Penjualan – Harga Pokok Penjualan 

Gross Profit Margin = 
                                                          Penjualan 
 

2. Net Profit Margin (Margin Laba Bersih) 

Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. 

Semakin tinggi Net profit margin semakin baik operasi suatu perusahaan. 

 

                                                           
42Muchlisin Riadi, Rasio Profitabilitas, http://www.kajianpustaka.com/2012/12/rasio-

profitabilitas.html, Artikel, (01 Desember 2014, Jam: 16.20) 

http://www.kajianpustaka.com/2012/12/rasio-profitabilitas.html
http://www.kajianpustaka.com/2012/12/rasio-profitabilitas.html
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Net profit margin dihitung dengan rumus: 

                                      Laba Bersih Setelah Pajak 
Net Profit Margin = 
                                                  Penjualan 
 

3. Rentabilitas Ekonomi/ daya laba besar/ basic earning power 

Rentabilitas ekonomi merupakan perbandingan laba sebelum pajak 

terhadap total asset. Jadi rentabilitas ekonomi mengindikasikan seberapa 

besar kemampuan asset yang dimiliki untuk menghasilkan tingkat 

pengembalian atau pendapatan atau dengan kata lain Rentabilitas Ekonomi 

menunjukkan kemampuan total aset dalam menghasilkan laba. 

Rentabilitas ekonomi mengukur efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan 

seluruh sumberdaya yang menunjukkan rentabilitas ekonomi perusahaan.. 

 
Rentabilitas Ekonomi dihitung dengan rumus: 

                                            Laba Bersih Sebelum Pajak 
Rentabiilitas Ekonomi = 
                                                       Total Aktiva 

 

4. Return on Investment 

Return on investment merupakan perbandingan antara laba bersih 

setelah pajak dengan total aktiva. Return on investment adalah merupakan 

rasio yang mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam 

menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia 

didalam perusahaan. 
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Semakin tinggi rasio ini semakin baik keadaan suatu perusahaan. 

Return on investment merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar laba 

bersih diperoleh perusahaan bila di ukur dari nilai aktiva. 

Return on Investment dihitung dengan rumus: 

                Laba Bersih Setelah Pajak 
ROI = 
                          Total Aktiva 

 
Atau dapat juga dihitung dengan: ROI = Net profit margin x Assets turn over 
 

5. Return on Equity 

Return on equity merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah 

pajak dengan total ekuitas. Return on equity merupakan suatu pengukuran 

dari penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik 

pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang 

mereka investasikan di dalam perusahaan. 

Return on equity adalah  rasio yang memperlihatkan sejauh manakah 

perusahaan mengelola modal sendiri (net worth) secara efektif, mengukur 

tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri 

atau pemegang saham perusahaan.  ROE menunjukkan rentabilitas modal 

sendiri atau yang sering disebut rentabilitas usaha. 

Return on equity dapat dihitung dengan formula: 

                                   Laba Bersih Setelah Pajak 
Return on Equity = 
                                                 Ekuitas 
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6. Earning per share (EPS) 

Earning per share adalah rasio yang menunjukkan berapa besar 

kemampuan perlembar saham dalam menghasilkan laba. 

Earning per share merupakan rasio yang menggambarkan jumlah 

rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa. Oleh karena itu pada 

umumnya manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon 

pemegang saham sangat tertarik akan earning per share. Earning per share 

adalah suatu indikator keberhasilan perusahaan. 

Earning per share dihitung dengan rumus: 

              Laba Bersih Setelah Pajak – Deviden Saham Preferen 
EPS = 
                           Jumlah Saham biasa yang beredar 
 
 
 

F. Kerangka Berpikir 

Gambar II.1 

Pengaruh Perputaran Pembiayaan Murabaḫah  Terhadap Tingkat 

Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri 

 

 

 

 

 

BANK SYARIAH MANDIRI 

Perputaran 
Pembiayaan 

Murabahah (Total 
Asset Turn Over) 

Tingkat 
Profitabilitas 

(ROA) 
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Pembiayaan murabaḫah, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang 

dibutuhkan  nasabah untuk membeli suatu barang, dengan kewajiban 

mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin 

keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin 

keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank 

kepada nasabah.43 

Pembiayaan murabaḫah  merupakan salah satu sumber pendapatan 

bagi bank Syariah. Meningkatnya penerimaan dari pembiayaan murabaḫah  

maka akan meningkat pula pendapatan yang dihasilkan. Apabila terjadi 

peningkatan terhadap pendapatan, maka akan berpengaruh terhadap tingkat 

profitabilitas bank. 

Pengaruh perputaran pembiayaan murabaḫah  terhadap tingkat 

profitabilitas di Bank Syariah Mandiri tidaklah signifikan, dikarenakan 

semakin lambat perputaran pembiayaan yang didapat, maka akan 

menunjukkan kinerja bank tersebut tidak baik dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya selama satu periode. 

G. Pengembangan Hipotesis 

Pengembangan hipotesis dilakukan sebagai berikut : 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara perputaran murabaḫah  

terhadap tingkat profitabilitas. 

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara perputaran murabaḫah  

terhadap tingkat profitabilitas. 
                                                           
43

 Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam, h.106 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Menurut jenis data yang digunakan, penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

menggunakan angka dalam penyajian data dan analisis yang menggunakan uji 

statistika.44 

Berdasarkan tingkat eksplanasinya, bentuk permasalahan dalam 

penelitian ini adalah asosiatif kausal, yaitu hubungan yang bersifat sebab-

akibat, salah satu variabel (independent) mempengaruhi variabel yang lain 

(dependent).45 

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh perputaran 

pembiayaan murabaḫah  terhadap tingkat profitabilitas (ROA) di Bank 

Syariah Mandiri periode 2011-2013. 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian pada pengaruh 

perputaran pembiayaan murabaḫah, pendapatan murabaḫah, serta tingkat 

profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri periode 2011-2013. 

 

                                                           
44 Beni Ahmad, Metode Penelitian, (Bandung : PUSTAKA SETIA,2008), h.128 
45Rukima, Kajian Sastra Daerah, http://murnihabaru.blogspot.com/2012/06/penelitian-

berdasarkan-tingkat.html,Artikel, (02 februari 2015, jam: 15.00 wib) 
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C. Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah PT.Bank 

Syariah Mandiri, yang beralamat di jalan MH. Thamrin No.5 Jakarta. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian terhadap pengaruh 

perputaran pembiayaan murabaḫah  terhadap tingkat profitabilitas (ROA). 

1. Variabel Independent 

Variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

lain. Variabel bebas merupakan variabel yang variabelnya diukur, 

dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menemukan hubungannya 

dengan suatu gejala yang diobservasi. 

Variabel independent dalam penelitian ini adalah perputaran 

pembiayaan murabaḫah ,dengan menggunakan rumus Total Asset Turn 

Over (Perputaran Total Aktiva). 

Total Asset Turn Over = Pembiayaan Murabaḫah  
                         Total Aktiva 

 

2. Variabel Dependent 

Variabel dependent atau variabel tergantung adalah variabel yang 

memberikan reaksi atau respon jikadihubungkan dengan variabel bebas, 

variabel ini adalah variabel yang diamati dan diukur untuk menentukan 

pengaruh yang disebabkan oleh variable bebas. 

Variabel dependent dalam penelitian ini adalah tingkat profitabilitas 

(ROA). Return on Asset adalah rasio yang menunjukkan perbandingan 
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antara laba sebelum pajak dengan total asset bank (periode 2011-2013). 

Rumusnya adalah sebagai berikut: 

ROA = 
                                    

 
E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Pada penelitian ini data yang digunakan menurut cara 

memperolehnya adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Data 

laporan keuangan yang digunakan tersebut adalah laporan bulanan neraca 

dan laba/rugi dari Bank Syariah Mandiri di Indonesia periode 2011-2013, 

serta laporan bulanan ikhtisar keuangan dari Bank Syariah Mandiri di 

Indonesia periode 2011-2013.  

Menurut sifatnya, jenis data yang di teliti ialah data kuantitatif. Data 

kuantitatif adalah data yang berupa angka. Hal ini terlihat dari penyajian 

data laporan neraca, laba/rugi dan ikhtisar keuangan yang berupa angka. 

Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis 

dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. 

2. Sumber Data 

Data sekunder tersebut diperoleh dari website resmi yang 

dipublikasikan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) di situs 

www.banksyariahmandiri.com dan situs resmi Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) www.ojk.go.id. Data yang diambil dimulai dari tahun 2011 hingga 

2013. 

http://www.banksyariahmandiri.com/
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan cara studi dokumenter atau dokumentasi. Metode pengumpulan data 

yang dilakukan secara dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

menumental dari seseorang. 

Dokumentasi di dapat berdasarkan Laporan Keuangan berupa laporan 

neraca, laba/rugi, serta ikhtisar keuangan bulanan dari Bank Syariah Mandiri 

di Indonesia periode 2011-2013. 

G. Teknik Analisis Data 

Untuk dapat mengumpulkan data dengan sistematis, maka perlu 

digunakan instrument penelitian, instrument tersebut harus valid dan reliable. 

Setelah data terkumpul, dilakukan pendeskripsian data melalui penyajian data. 

Untuk menyajikan data ini, diperlukan teknik statistik deskriptif karena data 

yang disajikan hanya di olah tanpa mengambil keputusan untuk populasi. 

Setelah data disajikan, maka selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data 

ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, dan menguji kebenaran 

hipotesis yang diajukan di awal. 

Untuk menguji hipotesis pengaruh perputaran pembiayaan murabaḫah  

terhadap tingkat profitabilitas, digunakan pola analisis regresi linier sederhana. 

Perputaran murabaḫah menggunakan rumus Total Asset Turn Over (Perputaran 

Total Aktiva) dan Rasio Profitabilitas diukur dengan menggunakan rumus 

ROA (Return On Asset) untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 
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menghasilkan laba dengan membagi total aktiva yang ada, dan kemudian 

selanjutnya dilakukan analisis atau kesimpulan hasil. 

Langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut : 

1. Uji Normalitas 

  Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi variabel dependent dan independent atau keduannya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data 

normal atau mendekati normal. 

2. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah suatu bilangan yang biasanya 

dinyatakan dalam persen yang menunjukkan besarnya variabel 

independent terhadap dependent. Analisis ini digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh perputaran murabaḫah terhadap tingkat 

profitabilitas. Koefisien determinasi dapat diperoleh dari koefisien korelasi 

dipangkatkan dua (r2). 

Pada penelitian ini, ada dua variable yang akan diketahui 

hubungannya satu sama lainnya, yaitu : 

a. Variable bebas (independent) adalah perputaran murabaḫah. 

b. Variable terikat (dependent) adalah profitabilitas. 

3. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah regresi linear 

sederhana untuk menguji variabel independent perputaran murabaḫah  

dengan variabel dependent tingkat profitabilitas. 
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Regresi linear sederhana merupakan persamaan matematik yang 

menyatakan hubungan antara sebuah variabel tak bebas (respon) dengan 

sebuah variabel bebas (prediktor).46 

Persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut : 

 

 
Dimana: 

Y : Variabel yang mewakili data tingkat profitabilitas sebagai variabel 

terikat. 

a : Intercept (Konstanta). 

  b : Koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan 

variabel Y yang didasarkan pada variabel X. 

X : Variabel yang mewakili data perputaran murabaḫah sebagai variabel 

bebas. 

4. Analisis Uji Statistik t 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik t, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Merumuskan Hipotesis, yaitu : 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara perputaran 

murabaḫah  terhadap tingkat profitabilitas. 

H1  : Terdapat pengaruh yang signifikan antara perputaran murabaḫah  

terhadap tingkat profitabilitas. 

                                                           
46 Wijaya, Analisis Statistik dengan Program SPSS 10,0, (Bandung: ALFABETA, 2000), 

h.65 

Y= a + bx 
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b. Menentukan t hitung dan signifikasi 

Hal ini dengan melihat output yang dihasilkan. 

c. Menentukan t tabel 

Untuk mengetahui nilai t tabel, tingkat signifikan yang diambil dalam 

penelitian ini adalah 5% (0,05) dengan taraf bebas df=n-2 

d. Hasil t hitung dibandingkan dengan t tabel dengan kriteria : 

- Jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka Ho diterima. 

- Jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel, maka Ho ditolak. 

Berdasarkan signifikansi : 

- Jika signifikansi > 0,05 maka Ho diterima. 

- Jika signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 

1. Tingkat Perputaran Pembiayaan Murabaḫah  pada Bank Syariah 

Mandiri 

Perputaran pembiayaan menunjukkan berapa kali pembiayaan 

perusahaan berputar dalam satu tahun dan mengukur seberapa cepat 

perusahaan mampu mengumpulkan pembiayaan. Perputaran pembiayaan 

dihitung dengan membagi penjualan pembiayaan bersih dengan total 

aktiva. 

Perputaran pembiayaan menyatakan hubungan antara pembiayaan 

kredit dengan pembiayaan rata-rata. Semakin cepat perputaran berarti 

semakin sedikit dana yang perlu ditanamkan pada pembiayaan, semakin 

cepat perputaran pembiayaan menandakan bahwa modal dapat digunakan 

secara efisien. 

Hasil analisis tingkat perputaran pembiayaan murabaḫah  yang 

terjadi pada Bank Syariah Mandiri periode 2011-2013 sebagai berikut: 

Tabel IV.1 
Total Perputaran Pembiayaan Murabaḫah  Bank Syariah Mandiri 

Tahun 2011-2013 
 

No Tahun 
 

Bulan 
Jumlah Pembiayaan (Rp) Perputaran 

Pembiayaan 
Murabaḫah  

Total Aktiva  

1. 

2011 

Jan  12.900.010.840 32.737.101.523 0,40X 
2. Feb  13.382.400.449 33.023.452.462 0,41X 
3. Mar  14.223.505.224 36.269.321.325 0,40X 
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4. Apr  14.964.560.347 34.908.612.732 0,43X 
5. Mei  15.584.794.649 36.078.648.176 0,44X 
6. Jun  16.335.701.315 38.251.696.430 0,43X 
7. Jul  16.780.917.478 39.530.310.470 0,43X 

8. Ags 17.492.496.294 40.247.224.600 0,44X 
9. Sep 17.928.492.891 43.511.837.239 0,42X 
10. Okt 18.421.916.302 43.745.746.989 0,43X 
11 Nov  19.069.497.681 45.169.878.454 0,43X 
12 Des 19.773.813.387 48.671.950.026 0,41X 
13 

 

Jan 19.601.716.719 48.704.882.509 0,41X 
14 Feb 20.328.708.611 49.432.084.233 0,42X 
15 Mar  21.297.981.829 49.616.834.611 0,43X 
16 Apr 22.061.146.004 47.205.479.036 0,47X 
17 

2012 

Mei 22.742.521.797 48.458.440.397 0,47X 
18 Jun 23.560.706.578 49.703.904.857 0,48X 
19 Jul 24.019.450.619 48.898.661.289 0,50X 
20 Ags 24.539.832.259 49.775.054.249 0,50X 
21 Sep 25.321.803.152 51.203.659.011 0,50X 
22 Okt 25.945.937.776 51.511.424.779 0,51X 
23 Nov 26.475.257.754 52.701.758.938 0,51X 
24 Des 27.082.843.232 54.229.396.675 0,50X 
25  

 

 

 

2013 

 

 

 

 

Jan 27.516.236.756 54.230.856.357 0,51X 
26 Feb 28.052.319.562 55.271.678.990 0,51X 
27 Mar 28.911.863.246 55.479.061.787 0,53X 
28 Apr 29.566.964.146 57.240.585.350 0,52X 
29 Mei 30.050.686.791 58.832.622.792 0,52X 
30 Jun 30.597.818.720 58.483.563.551 0,53X 
31 Jul 31.642.923.851 60.049.859.104 0,53X 
32 Ags 31.524.477.375 61.437.205.858 0,52X 
33 Sep 32.291.379.216 61.810.295.285 0,53X 



58 

 

34 Okt 32.567.165.954 62.848.351.767 0,52X 
35 Nov 32.898.757.279 62.865.118.245 0,53X 
36 Des 33.207.375.747 63.965.361.178 0,52X 

Sumber : Olah Data Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri47 

 
2. Tingkat Rasio Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (Return on 

Asset/ROA) 

Laba merupakan garis bawah atau hasil kinerja akhir yang 

menunjukkan dampak bersih dari kebijakan dan aktivitas bank dalam satu 

tahun keuangan. Tren dalam stabilitas dan pertumbuhan laba adalah 

indikator kinerja terbaik bagi sebuah bank baik di masa lalu maupun masa 

depan. Profitabilitas biasanya diukur menggunakan semua atau sebagian 

raso-rasio keuangan. Dan untuk menilai kinerja keuangan Bank Syariah 

Mandiri khususnya penilaian rasio profitabilitas, dalam penelitian ini 

digunakan rasio Return on Asset (ROA). Rasio ini memfokuskan 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi 

perusahaan yang dilaksanakan dalam bentuk pembiayaan. Untuk melihat 

besarnya rasio Return on Asset (ROA) pada Bank Syariah Mandiri  selama 

3 tahun terakhir, maka diuraikan dalam tabel berikut : 

Tabel IV.2 
Return On Asset (ROA) Bank Syariah Mandiri 

Tahun 2011-2013 
 

No Tahun Bulan Laba Sebelum Pajak Total Aktiva ROA 
1 2011 Jan 64.517.686 32.737.101.523 0,20 
2 Feb 46.144.655 33.023.452.462 0,14 
3 Mar 73.501.743 36.269.321.325 0,21 

                                                           
47

Bank Syariah Mandiri, Laporan Keuangan, http//www.syariahmandiri.co.id, Jurnal, (11 
Februari 2015, Jam: 09.30) 



59 

 

4 Apr 65.596.954 34.908.612.732 0,19 
5 Mei 62.054.904 36.078.648.176 0,18 
6 Jun 51.617.730 38.251.696.430 0,14 
7 Jul 74.739.810 39.530.310.470 0,19 
8 Ags 59.036.831 40.247.224.600 0,15 
9 Sep 55.508.388 43.511.837.239 0,13 
10 Okt 68.573.670 43.745.746.989 0,16 
11 Nov 66.331.689 45.169.878.454 0,15 
12 Des 60.290.187 48.671.950.026 0,13 
13 2012 Jan 91.604.472 48.704.882.509 0,19 
14 Feb 90.288.934 49.432.084.233 0,19 
15 Mar 78.552.274 49.616.834.611 0,16 
16 Apr 89.292.042 47.205.479.036 0,19 
17 Mei 99.647.797 48.458.440.397 0,21 
18 Jun 86.852.879 49.703.904.857 0,18 
19 Jul 83.546.102 48.898.661.289 0,18 
20 Ags 88.671.779 49.775.054.249 0,18 
21 Sep 89.441.974 51.203.659.011 0,18 
22 Okt 102.031.104 51.511.424.779 0,20 
23 Nov 91.475.836 52.701.758.938 0,18 
24 Des 105.727.450 54.229.396.675 0,20 
25 2013 Jan 111.562.104 54.230.856.357 0,21 
26 Feb 114.618.958 55.271.678.990 0,21 
27 Mar 86.217.912 55.479.061.787 0,16 
28 Apr 66.686.251 57.240.585.350 0,12 
29 Mei 61.824.696 58.832.622.792 0,11 
30 Jun 72.019.560 58.483.563.551 0,12 
31 Jul 63.815.880 60.049.859.104 0,11 
32 Ags 67.378.283 61.437.205.858 0,11 
33 Sep 69.019.934 61.810.295.285 0,12 
34 Okt 65.378.131 62.848.351.767 0,11 
35 Nov 65.176.410 62.865.118.245 0,11 
36 Des 177.514.229 63.965.361.178 0,28 

Sumber : Olah Data Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri 
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3. Pengaruh Perputaran Murabaḫah  Terhadap Tingkat Profitabilitas 

(ROA) Pada Bank Syariah Mandiri 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi variabel dependent dan independent atau keduannya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi 

data normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui apakah variabel 

dependent dan indpendent atau keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak dapat dilihat pada gambar berikut: 
 

Grafik IV.1 
Uji normalitas 

 
 

 Berdasarkan grafik diatas terlihat data menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat disimpulkan  

bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal. 
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b. Uji Determinasi 

 
Tabel IV.3 

Uji Determinasi 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .185a .034 .006 .03947 

a. Predictors: (Constant), Perputaran Murabaḫah  

b. Dependent Variable: ROA  

 

Dalam perhitungan dari model regresi ini menghasilkan nilai R 

square (R2) sebesar 0,034 artinya adalah variabel independent (perputaran 

pembiayaan murabaḫah) secara keseluruhan berdistribusi terhadap 

variabel dependent (ROA) sebesar 3,4% dan sisanya sebesar 96,6% dari 

variabel lain yang tidak dibahas dan diteliti dalam penelitian ini. Hasil ini 

menunjukkan bahwa variabel independent (perputaran pembiayaan 

murabahaḫ) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependent (ROA) dikarenakan lambatnya perputaran yang terjadi. 

c. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Uji t (Parsial) dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independent secara sendiri-sendiri tehadap variabel dependentnya. Kriteria 

uji nya bila tingkat signifikansi lebih tinggi daripada tingkat keyakinan (α 

= 0,05); maka variabel tersebut tidak punya pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependentnya, begitupun sebaliknya. Bila tingkat 

signifikansinya lebih kecil daripada tingkat keyakinan (α = 0,05); maka 
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variabel tersebut punya pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependentnya. Berdasarkan hasil output SPSS dapat dilihat bahwa 

pengaruh secara parsial variabel independent yaitu Perputaran murabaḫah  

terhadap variabel dependent yaitu ROA, yang ditunjukkan pada tabel 

berikut: 

Tabel IV.4 
Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .240 .068  3.550 .001 

Perputaran 
Murabaḫah  

-.156 .142 -.185 -1.097 .280 

 
a. Dependent Variable: ROA 

    

Nilai        dapat dicari dengan menggunakan tabel         .  
Rumus :         =         =            =          

         = 2,021 

 
Dalam uji T α (alpha) 0,05 pada variabel independent tersebut 

setelah diuji menghasilkan temuan sebagai berikut: 

“Untuk variabel perputaran murabaḫah  (X1) t-hitung (-1,097) < t-tabel 

(2,021) maka variabel perputaran murabaḫah  tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap ROA. Dan pada variabel independent Perputaran 

murabaḫah  ditemukan bahwa nilai signifikasinya ≥ α (0,05) yaitu 0,280. 

Hal ini mengindikasikan bahwa Ho diterima dan H1 ditolak, dan dalam hal 
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ini berarti perputaran murabaḫah  tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ROA.” 

 
B. Pembahasan 

Dari hasil pengujian ini, diketahui bahwa secara parsial Perputaran 

murabaḫah tidak berpengaruh signifikanterhadap ROA. Hal ini diperkuat dan 

didukung oleh variabel perputaran murabaḫah  (X1) t-hitung (-1,097) < t-

tabel (2,021) dan uji t yang menghasilkan nilai sig t sebesar  (0,280  α 0,05), 

dalam hal ini berarti pengaruh perputaran murabaḫah  terhadap ROA adalah 

positif tidak signifikan. 

Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian Intan Rahmita (2010), 

berdasarkan hasil uji parsial tingkat perputaran murabaḫah  tidak memiliki 

pengaruh yang sifnifikan terhadap profitabilitas. Dan penelitian yang 

dilakukan oleh Widya Permata Dewi (2013) menyimpulkan bahwa secara 

parsial nilai perputaran pembiayaan murabaḫah terhadap profitabilitas tidak 

memiliki hubungan yang positif dan tidak memiliki keeratan hubungan yang 

kuat. 

Selain itu dengan melihat dalam perhitungan dari model regresi 

logaritma ini menghasilkan nilai R square (R2) sebesar 0,034 artinya adalah 

variabel ROA Bank Syariah Mandiri di Indonesia dapat dijelaskan oleh 

model sebesar 3,4% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 

Variabel independent (Perputaran murabaḫah ) secara keseluruhan 

menyumbang atau berkontribusi terhadap variabel dependen (ROA) sebesar 
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3,4% dan sisanya sebesar 96,6% dari variabel lain yang tidak termasuk dan 

diteliti dalam penelitian ini. 

Tingkat perputaran murabaḫah  menunjukkan kecepatan perubahan 

kembali aktiva lancar menjadi kas melalui pembiayaan murabaḫah . Makin 

tinggi tingkat perputarannya, maka makin cepat kembalinya kas masuk pada 

perusahaan. Dengan demikian kas akan dapat dipergunakan lagi untuk 

membiayai kegiatan operasional sehingga profitabilitas yang diterima 

perusahaan menjadi lebih besar. 

Dalam penelitian ini tingkat perputaran pembiayaan murabaḫah  

hanya menghasilkan rata-rata 0,5X putaran perbulan, rendahnya tingkat 

perputaran yang terjadi menghasilkan kas yang masuk pada perusahaan hanya 

sedikit, sehingga tingkat perputaran murabaḫah  tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat profitabilitas. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data telah diperoleh hasil variabel 

independent perputaran murabaḫah  (X1) hanya berkontribusi sebesar 3,4% 

terhadap variabel dependent (ROA), sementara sebanyak 96,6% merupakan 

variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Sehingga dalam hal ini 

perputaran pembiayaan murabaḫah  tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap tingkat profitabilitas (Return on Asset-ROA). 

Dalam penelitian ini tingkat perputaran pembiayaan murabaḫah  

hanya menghasilkan rata-rata 0,5X putaran perbulan, rendahnya tingkat 

perputaran yang terjadi menghasilkan kas yang masuk pada perusahaan hanya 

sedikit, sehingga tingkat perputaran murabaḫah  tidak memiliki pengaruh 

yang dominan terhadap tingkat profitabilitas. 
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B. Saran 

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis bermaksud untuk 

mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah 

dilakukan sebelumnya. Saran-saran yang diajukan sebagai berikut: 

1. Pihak Bank memberikan masa tenggang waktu pembayaran kepada 

nasabah agar tingkat perputaran pembiayaan menjadi lebih stabil. 

2. Bank Syariah Mandiri sebaiknya lebih memperhatikan lagi kebiasaan 

nasabah dalam melakukan pembayaran pembiayaan, seperti secara rutin 

dilakukan penagihan terhadap nasabah yang lalai melakukan pembayaran 

agar tidak terjadi tunggakan. 

Saran untuk peneliti selanjutnya: 

1. Agar menambahkan variabel-variabel lain didalamnya agar dapat lebih 

terlihat pengaruhnya. 

2. Menambahkan tempat penelitian dengan membandingkan bank yang satu 

dengan yang lain, sehingga dapat mengetahui apakah memiliki pengaruh 

yang sama atau tidak. 
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