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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Fadhila (2015), Analisis Pembiayaan Mudharabah 

dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. Tujuan penelitian 

dari Fadhila adalah untuk menganalisis pembiayaan mudharabah dan 

murabahah terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa transaksi mudharabah dan murabahah 

menunjukkan hubungan positif terhadap laba, pengaruh variabel 

mudharabah dan murabahah adalah positif signifikan terhadap laba. Dilihat 

secara parsial mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba bersih Bank 

Syariah Mandiri, sedangkan murabahah mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap laba. 

Penelitian oleh Pradana (2013), Analisis Pembiayaan Mudharabah 

dan Murabahah (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Gubeng Surabaya). 

Tujuan penelitian dari Pradana adalah untuk mengetahui sistem dan konsep 

pembiayaan mudharabah dan murabahah di BRI Syariah Cabang Gubeng 

Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pembiayaan 

mudharabah sudah sesuai dengan fatwa DSN yaitu tidak membebani ganti 

rugi pengembalian modal kepada nasabah yang mengalami kerugian dalam 

kegiatan usahanya dan pembiayaan murabahah tingkat pengembalian 

pembiayaan ditentukan oleh margin keuntungan yang telah ditetapkan oleh 

pimpinan pusat. 

Penelitian oleh Ariyani (2013), Analisis Pengaruh Pertumbuhan 

Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil, dan Pinjaman Qardh Terhadap 

Pertumbuhan Laba Bersih Pada Bank Syariah Periode Triwulan I 2011 

Sampai Triwulan IV 2013. Tujuan penelitian dari Ariyani adalah untuk 

mengetahui pengaruh pertumbuhan pembiayaan murabahah, bagi hasil, dan 

pinjaman qardh terhadap laba bersih bank syariah. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan pertumbuhan pembiayaan murabahah dan bagi 
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hasil berpengaruh signifikan terhadap laba bersih, sedangkan pinjaman 

qardh tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. 

Penelitian oleh Fatmawati (2016), Analisis Pengaruh Pembiayaan 

Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Kemampu Labaan 

BPR Syariah Artha Surya Barokah Semarang. Tujuan penelitian dari 

Fatmawati adalah untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh 

pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap 

kemampulabaan yang dihitung dengan indikator return on asset (ROA) dan 

return on equity (ROE) pada BPR Syariah Artha Surya Barokah Semarang 

periode laporan keuangan triwulan 2006 hingga 2015. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROA tetapi tidak signifikan dan 

negatif terhadap ROE, pembiayaan musyarakah secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ROA maupun ROE, dan 

pembiayaan murabahah secara parsial tidak berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap ROA, namun secara parsial berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap ROE. 

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut maka relevansi 

penelitian ini merupakan penelitian perbandingan (comparative research) 

yaitu membandingkan apakah hasil dari penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu memiliki hasil yang sama atau berbeda dimana pada penelitian 

terdahulu hanya meneliti pada satu jenis bank syariah yang ada di Indonesia, 

sedangkan pada penelitian ini meneliti beberapa bank syariah yang ada di 

Indonesia. Dalam beberapa rujukan di atas dapat di ketahui apakah 

masyarakat lebih berminat melakukan pembiayaan di bank syariah atau 

kredit di bank konvensional. 

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Perbankan 

Definisi bank menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 

tentang perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
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Undang No. 10 Tahun 1998, “Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak.” 

Berdasarkan PSAK No.31 Bank adalah suatu lembaga yang 

berperan sebagai perantara keuangan (Financial Intermediary) antara 

pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (Surplus Unit) dengan 

pihak-pihak yang memerlukan dana (Deficit Unit), serta sebagai 

lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. 

Menurut Dictionary of Banking and Financial Service by Jerry 

Rosenberg, bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, 

deposito, dan membayar atas dasar dokumen yang tertarik pada orang 

atau lembaga tertentu mendiskonto surat berharga, dan menanamkan 

dananya dalam surat berharga (Taswan, 2006: 4) 

Pengertian Bank menurut Undang-Undang RI nomor 10 Tahun 

1988 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. 

Menurut Muljono (1994), perbankan adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 

serta cara proses dalam melaksanakan kegiatan. 

Menurut Kuncoro dalam bukunya Manajemen Perbankan, Teori 

dan Aplikasi (2002: 68), definisi dari bank adalah lembaga keuangan 

yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan 

kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta 

memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran 

uang. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari 

bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada 

masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank 
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(pemegang saham), pemerintah, Bank Indonesia, pihak-pihak di luar 

negeri, maupun masyarakat dalam negeri. 

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan 

disebutkan bahwa, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. 

Menurut Verryn dalam Suyatno (2007: 1) bahwa “Bank adalah 

suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik 

dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang 

diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-

alat penukar baru berupa uang giral”. 

Menurut Abdurrachman dalam Suyatno (2007: 1), bahwa ”Bank 

adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai 

macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, 

pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat 

penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-

perusahaan, dan lain-lain.” 

Menurut Lukman Dendawijaya (2003: 25), bank adalah suatu 

badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan 

(financial intermediaries), yang menyalurkan dana pada waktu yang 

ditentukan. 

Usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, 

menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan 

menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok 

bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan 

pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. 
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Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan 

hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang 

menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman 

kepada masyarakat sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan 

untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. 

 

2. Bank Syariah 

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak 

menggunakan sistem bunga. Bank Islam atau dpaat disebut juga dengan 

bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang 

operasionalnya atau produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-

Qur’an dan Al-Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain “Bank Islam 

adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta 

peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip 

syariat Islam. 

UU No.21 Tahun 2008 pasal 1 yang dimaksud dengan perbankan 

syariah adalah : “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan 

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah.” 

Berdasarkan pengertian yang telah disampaikan maka jelaslah 

bahwa bank syariah adalah bank yang dijalankan dengan prinsip 

syariah, sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-Hadits. Selain itu, operasional 

maupun pengembangan produk-produknya juga harus sesuai dengan 

syariah. Dengan demikian tampak jelas bahwa bank syariah tidak 

menganut sistem bunga. Pada berbagai macam produknya, baik 
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penghimpun dana maupun penyaluran dana, bisa menggunakan sistem 

bagi hasil, margin atau fee. 

Menurut Masfuk Zuhdi, yang dimaksud dengan Bank Islam 

adalah suatu lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk 

disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan 

sistem tanpa bunga. Sedangkan tujuan didirikannya Bank Islam adalah 

untuk menghindari bunga uang yang diberlakukan oleh Bank 

Konvensional. 

Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah menggunakan 

biaya administrasi sebagai biaya operasional. Dalam perbankan syariah 

juga dikenal istilah denda bila terdapat nasabah yang lalai. Namun, 

denda yang digunakan oleh bank syariah berbeda tujuannya dengan 

bank konvensional. Pada bank konvensional denda yang dikenakan 

kepada nasabah nantinya akan masuk pada pendapatan lain-lain, 

sedangkan pada bank syariah denda tersebut bertujuan untuk peringatan 

agar nasabah tidak lalai sehingga persentase denda yang diberikan 

biasanya sangatlah kecil. Selain itu pendapatan dari denda akan masuk 

kepada dana Qardul hasan atau dana kebajikan. 

Sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah, 

maka bank harus mentaati prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. 

Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah adalah meniadakan riba dalam 

bentuk transaksi apapun, melakukan kegiatan bisnis atau usaha yang 

berlandaskan kepada prinsip keadilan dan keuntungan yang halal, 

menyalurkan zakat, melarang monopoli, melakukan kerjasama untuk 

mencapai manfaat bagi masyarakat dan mengembangkan seluruh aspek 

kehalalan di dalam bisnis dan investasi. 

 

3. Pembiayaan 

Kata pembiayaan berasal dari kata dasar biaya yang berarti uang 

yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan dan melakukan 
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sesuatu. Sehingga pembiayaan adalah kegiatan mengeluarkan uang 

dalam rangka mengadakan, mendirikan atau melakukan sesuatu. 

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, 

yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang 

telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun djalankan oleh orang 

lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan 

pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank 

syariah kepada nasabah. Sedangkan menurut M. Syafi‟I Antonio, 

menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok 

bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-

pihak yang merupakan deficit unit. Menurut Undang-undang perbankan 

No 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank dengan pihak lain yang mengewajibkan pihak yang dibiayai 

tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan UU no. 7 

th. 1992, yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah penyediaan uang 

atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan 

tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya 

setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, 

imbalan atau pembagian hasil. 

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian I believe, 

I trust yang berarti saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Jadi 

pembiayaan mempunyai pengertian yakni kepercayaan (trust) yang 

berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk 

melaksanakan amanah yang diberikan bank selaku penyedia dana. 

Tujuan pembiayaan mencangkup lingkup yang luas dan dapat 

dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan secara 

makro dan mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk 

peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, 
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meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi 

distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro, pembiayaan bertujuan 

untuk mengoptimalkan laba, meminimalkan risiko, pendayagunaan 

sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana. 

Maka dapat diketahui bahwa tujuan pembiayaan adalah tidak 

hanya sekedar peningkatan pada aspek profit saja, melainkan juga pada 

aspek benefit. Tujuan pembiayaan ini memberikan manfaat, baik bagi 

bank selaku pemberi pinjaman dan nasabah pembiayaan selaku 

pengelola dana. 

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

perekonomian. Fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, 

perdagangan, dan keuangan adalah pembiayaan dapat meningkatkan 

daya guna dari modal tersebut, meningkatkan daya guna suatu barang, 

meningkatkan peredaran lalu lintas uang, menimbulkan gairah usaha 

masyarakat, pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi, sebagai 

jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, dan sebagai alat 

hubungan ekonomi internasional. Pembiayaan juga memberikan 

manfaat tidak hanya bagi bank dan nasabah pembiayaan, namun juga 

pemerintah dan masyarakat luas. 

Pembiayaan dapat dijelaskan dari berbagai segi, salah satunya 

dari segi tujuannya. Pembiayaan jika dilihat dari tujuannya, terdapat 

dua pengelompokkan yaitu : 

a. Pembiayaan konsumtif 

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh 

barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi 

keputusan dalam konsumsi. Pembiayaan konsumsi dibagi menjadi 

dua bagian yaitu pembiayaan konsumtif untuk umum dan 

pembiayaan konsumtif untuk pemerintah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka pembiayaan konsumtif 

memiliki arti ekonomis juga dengan adanya penarikan pembiayaan 



13 
 

 

konsumtif oleh suatu perusahaan, maka proses produksi akan dapat 

berjalan lancar dan memberikan hasil yang maksimal. 

b. Pembiayaan produktif 

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan 

penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila 

tanpa pembiayaan tersebut tidak dapat diwujudkan. Pembiayaan 

produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk 

memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat 

pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada 

proses penjualan barang-barang yang sudah jadi. Pembiayaan 

produktif di bank syariah meliputi pembiayaan investasi dan 

pembiayaan modal kerja. 

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam 

ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar 

akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan 

produk-produk bank syariah. Kelima konsep tersebut yaitu sistem 

simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa, dan fee (jasa). 

a. Prinsip Simpanan Murni (al-Wadi’ah) 

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan 

oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang 

kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-

Wadi’ah. Fasilitas al-Wadi’ah biasa diberikan untuk tujuan 

investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan 

dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional al-Wadi’ah 

identik dengan giro. 

b. Bagi Hasil (Syirkah) 

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara 

pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola 

dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan 

penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima 

dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah 
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mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah 

dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan 

(tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan 

musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan. 

c. Prinsip Jual Beli (at-Tijarah) 

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata 

cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang 

yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank 

melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank 

menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah 

harga beli ditambah keuntungan (margin). 

d. Prinsip Sewa (al-Ijarah) 

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis, 

pertama, Ijarah, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan 

alat-alat produk lainnya (operating lease). Dalam teknis 

perbankan, Bank dapat membeli dahulu equipment yang 

dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan 

hanya yang telah disepakati kepada nasabah. Kedua, Bai al takjiri 

atau ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa 

dan di beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki 

barang pada akhir masa sewa (finansial lease). 

e. Prinsip Fee/Jasa (al-Ajr walumullah) 

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang 

diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara 

lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa Transfer, dan lain-lain. 

Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep al ajr wal 

umulah. 

 

4. Pembiayaan Mudharabah 

Mudharabah berasal dari kata dharb, yang berarti memukul 

atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya 
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adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan 

usaha. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha 

antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 

seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. 

(Bambang Rianto Rustam, 109) 

Mudharabah atau qiradh termasuk salah satu bentuk akad 

syirkah (perkongsian). Istilah mudharabah digunakan oleh orang Irak, 

sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh. (Rachmad 

Syafi’i, 223) 

Mudharabah berdasarkan ahli fiqih merupakan suatu perjanjian 

dimana seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan 

prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi 

berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti ½ dari keuntungan 

atau ¼ dan sebagainya. (Aswin Simamora, 63) 

Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 07/Dsn-

Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Pembiayaan 

Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada 

pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 

Menurut Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah pasal 19 ayat (11) huruf c yang dimaksud dengan 

“Akad mudharabah” dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu 

usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) 

yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib, 

atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi 

keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam 

Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah 

kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai 

atau menyalahi perjanjian. 

Sistem bagi hasil disebutkan secara implisit, seperti dalam Pasal 

1 ayat (12) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 menyebut dengan 

imbalan atau pembagian keuntungan. Prinsip bagi hasil menyebutkan 
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bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam peraturan 

pemerintah ini adalah prinsip muamalat berdasarkan syariah dalam 

melakukan kegiatan usaha bank. 

Menurut istilah, mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh 

para ulama sebagai berikut : 

a. Menurut para fuqaha, mudharabah adalah akad antara dua pihak 

(orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan 

hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian 

yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau 

sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. 

b. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa mudharabah adalah akad 

yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang 

lain untuk ditijarahkan. 

c. Sayyid Sabiq berpendapat, mudharabah adalah akad antara dua 

belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang 

untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai 

dengan perjanjian. (Hendi Suhendi, 137) 

Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua 

kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan 

modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam 

aktivitas perdagangan. Mudharib dalam hal ini memberikan kontribusi 

pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan 

yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai 

keuntungan (profit) yang dibagi antara pihak investor dan mudharib 

berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. (Abdullah Saeed, 

91) 

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih 

dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah 

modal kepada pegelola (mudharib) dengan suatu perjanjian 

keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 
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seratus persen modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib. 

(Adrian Sutedi, 70) 

Mudharabah adalah akad kerja sama antara bank syariah 

sebagai penyedia dana 100% (shahibul maal) dengan nasabah atau 

pengusaha sebagai pengelola proyek (mudharib). Keuntungan proyek 

dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan proporsi (nisbah) yang 

disepakati dalam perjanjian. (Irma Devita Purnamasari & Susuwinarno, 

80) 

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau kesepakatan, 

sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian 

itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu 

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola 

harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 

Pola transaksi mudharabah biasanya diterapkan pada produk-

produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpun dana, 

mudharabah diterapkan pada tabungan dan deposito. Sedangkan pada 

sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal 

kerja. Bila seorang pedagang membutuhkan modal untuk berdagang, 

maka dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil 

seperti mudharabah. (Adrian Sutedi, 76) 

Menurut PSAK 105, kontrak mudharabah dapat dibagi atas tiga 

jenis, yaitu mudharabah muqayyadah, mudharabah muthlaqah, dan 

mudharabah musytarakah. 

a. Mudharabah Muqayyadah 

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara 

pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan 

pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan/atau 

objek investasi. Dalam transaksi mudharabah muqayyadah, bank 

syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan shahibul maal 

dengan mudharib. Peran agen yang dilakukan oleh bank syariah 
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mirip dengan peran manajer investasi pada perusahaan sekuritas. 

Imbalan yang diterima oleh bank sebagai agen dinamakan fee dan 

bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang 

dihasilkan oleh mudharib. Fee yang diterima oleh bank dilaporkan 

dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi lainnya. 

Mudharabah muqayyadah biasa disebut dengan mudharabah 

terikat (restricted mudharabah). Dalam praktik perbankan, 

mudharabah muqayyadah terdiri atas dua jenis, yaitu mudharabah 

muqayyadah executing dan mudharabah muqayyadah channeling. 

Pada mudharabah muqayyadah executing, bank syariah sebagai 

pengelola menerima dana dari pemilik dana dengan pembatasan 

dalam hal tempat, cara dan/atau objek investasi. Akan tetapi, bank 

syariah memiliki kebebasan dalam melakukan seleksi terhadap 

calon mudharib yang layak mengelola dana tersebut. Sementara itu 

pada mudharabah muqayyadah channeling, bank syariah tidak 

memiliki kewenangan dalam menyeleksi calon mudharib yang 

akan mengelola dana tersebut. 

b. Mudharabah Muthlaqah 

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara 

pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik 

dana dalam hal tempat, cara maupun objek investasi. Dalam hal ini, 

pemilik dana memberi kewenangan yang sangat luas kepada 

mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Kontrak 

mudharabah muthlaqah dalam perbankan syariah digunakan untuk 

tabungan maupun pembiayaan. Pada tabungan mudharabah, 

penabung berperan sebagai pemilik dana, sedangkan bank berperan 

sebegai pengelola yang mengontribusikan keahliannya dalam 

mengelola dana penabung. Adapun pada pembiayaan mudharabah, 

bank berperan sebagai pemilik dana yang menginvestasikan dana 

yang ada padanya kepada pihak lain yang memerlukan dana untuk 

keperluan usahanya. Pihak lain yang memerlukan dan mengelola 
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dana tersebut biasa disebut dengan nasabah pembiayaan. Dana 

yang diterima oleh bank dari penabung dilaporkan dalam neraca di 

bagian dana syirkah, sedangkan dana yang disalurkan oleh bank 

kepada nasabah pembiayaan melalui akad mudharabah dilaporkan 

dalam neraca pada bagian aset lancar. Adapun bagian bank dari 

keuntungan yang dihasilkan oleh mudharib dari kegiatan investasi 

yang dilakukannya dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai 

salah satu unsur pendapatan operasi utama bank. Mudharabah 

muthlaqah biasa juga disebut dengan mudharabah mutlak atau 

mudharabah tidak terikat (unrestricted mudharabah). 

c. Mudharabah Musytarakah 

Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah 

dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam 

kerja sama investasi. Akad musytarakah ini merupakan solusi 

sekiranya dalam perjalan usaha, pengelola dana memiliki modal 

yang dapat dikontribusikan dalam investasi, sedang di lain sisi, 

adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan 

investasi. Akad musytarakah ini pada dasarnya merupakan 

perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Dalam 

mudharabah musytarakah, pengelola dana berdasarkan akad 

(mudharabah) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama 

(berdasarkan akad musyarakah). Setelah penambahan dana oleh 

pengelola, pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan 

pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha 

musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik 

dana musyarakah. 

 

5. Pembiayaan Murabahah 

Secara bahasa, kata murabahah berasal dari bahasa Arab 

dengan akar kata ribh yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara 

istilah, menurut Lukman Hakim, murabahah merupakan akad jual beli 
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atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang 

terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas 

barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli. Istilah yang 

hampir sama juga diberikan oleh Hulwati yang menyatakan bahwa 

murabahah secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga 

modal ditambah dengan keuntungan. (Hulwati, 76) 

Dalam teknis perbankan, muarabahah adalah akad jual beli 

antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang 

memesan untuk membeli barang. Melalui akad murabahah, nasabah 

dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki 

barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih 

dahulu. Dengan kata lain nasabah telah memperoleh pembiayaan dari 

bank untuk pengadaan barang tersebut. (Zainul Arifin, 28) 

Menurut Ibnu Rusy al Maliki adalah jual beli komoditas dimana 

penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok 

pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan. 

(Dimyauddin Djuwaini, 103-104) 

Menurut Adiwarman Karim, ”Murabahah adalah akad jual beli 

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) 

yang disepakati oleh penjual dan pembeli”. (Adiwarman Karim, 113) 

Menurut Antonio bai’ murabahah adalah jual beli barang pada 

harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual 

beli murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli 

dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. 

(Muhammad Syafi’i Antonio, 101) 

Menurut Anwar, murabahah adalah menjual suatu barang 

dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama 

untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan. 

(M. Syafi’i Anwar, 13) 

Dalam Undang- Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah pasal 19 ayat (1) Huruf d “Yang dimaksud dengan 
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“Akad murabahah” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan 

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya 

dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.” 

Menurut PSAK 102 paragraf 5, murabahah adalah akad jual beli 

barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan barang tersebut 

kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah 

tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan 

dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan 

dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan 

dengan membayar sekaligus di kemudian hari (PSAK 102 paragraf 8). 

Pengertian yang sama juga diberikan Karim bahwa cara 

pembayaran muarabahah dapat dilakukan baik dlaam bentuk lump sum 

(sekaligus) maupun dalam bentuk angsuran. (Adiwarman Karim, 115) 

Sedangkan di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 

04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah yaitu menjual suatu barang dengan 

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya 

dengan harga yang lebih sebagai laba. (Osmad Muthaher, 57) 

Jual beli spesifik yang diperuntukkan bagi skema pembayaran 

ditangguhkan biasa disebut dengan Bai’ Bithaman ‘Ajil atau disingkat 

dengan BBA. Kendati menggunakan istilah berbeda, dalam praktiknya 

kedua istilah pada dasarnya mengacu pada transaksi yang sama, yaitu 

jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Transaksi murabahah, 

kendati memiliki fleksibilitas dalam hal waktu pembayaran, dalam 

praktik perbankan di Indonesia adalah tidak umum menggunakan 

skema pembayaran langsung setelah barang diterima oleh pembeli 

(nasabah). Praktik yang paling banyak digunakan adalah skema 

pembayaran dengan mencicil setelah menerima barang. Adapun praktik 

dengan pembayaran sekaligus setelah ditangguhkan beberapa lama, 

diterapkan secara selektif pada nasabah pembiayaan dengan 

karakteristik penerimaan pendapatan musiman, seperti nasabah yang 
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memiliki usaha pemasok barang dengan pembeli yang membayar 

secara periodik. 

 

6. Laba 

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. 

Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara 

pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu 

periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut.  

Menurut M. Nafarin (2007: 788) “Laba (income) adalah 

perbedaan antara pendapatan dengan keseimbangan biaya-biaya dan 

pengeluaran untuk periode tertentu.” 

Menurut Abdul Halim & Bambang Supomo (2005: 139) “Laba 

merupakan pusat pertanggungjawaban yang masukan dan keluarannya 

diukur dengan menghitung selisih antara pendapatan dan biaya.” 

Menurut Kuswadi (2005: 135), menyatakan bahwa 

“Perhitungan laba diperoleh dari pendapatan dikurangi semua biaya.” 

Menurut Soemarso (2002: 234), Laba bersih merupakan selisih 

lebih semua pendapatan dan keuntungan terhadap semua beban dan 

kerugian. 

Laba atau keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara, 

yang pertama laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai 

peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam 

modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan 

penanaman modal tersebut (termasuk di dalamnya, biaya kesempatan). 

Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara 

harga penjualan dengan biaya produksi. Laba merupakan elemen api 

yang paling menjadi perhatian pemakai karena angka laba diharapkan 

cukup kaya untuk merepresentasi kinerja perusahaan secara 

keseluruhan. 

Laba terjadi jika total pendapatan (total revenue = TR) lebih 

besar dibanding total biaya (total cost = TC). Ketika TR sama dengan 
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TC maka perusahaan dalam kondisi tidak untung dan tidak rugi (impas). 

Ketika TR lebih kecil dibanding dengan TC maka perusahaan 

mengalami rugi. 

Laba = TR > TC 

Impas = TR = TC 

Rugi = TR < TC 

 

7. Hubungan Pembiayaan Terhadap Laba Bank 

Setiap bank  pasti menghimpun dana dan mengalokasikan dananya 

untuk kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan. Salah satu 

pengalokasian dana tersebut adalah pembiayaan mudharabah dan 

murabahah. Kedua pembiayaan tersebut akan menghasilkan laba dari 

perhitungan bagi hasil dan jual beli. Keuntungan tersebut akan dibagi antara 

bank dan nasabah pengelolanya. Keuntungan tersebut akan digunakan 

untuk mengembalikan modal yang dialokasikan untuk pembiayaan. Tingkat 

pengembalian modal tersebut dapat mengukur tingkat profitabilitas suatu 

bank dengan cara memperbandingkan keuntungan/laba dan modal yang 

dimilikinya. 
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C. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas dapat diilustrasikan bahwa 

kedua variabel bebas (independent variable) yaitu pembiayaan mudharabah 

dan murabahah memberikan pengaruh terhadap variabel terikat (dependent 

variable) laba Bank Syariah yang Go Publik di Indonesia. 

D. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Pembiayaan mudharabah dan murabahah tidak berpengaruh pada 

laba bank 

H1 : Pembiayaan mudharabah dan murabahah berpengaruh pada laba 

bank 

 

Mudharabah 

Murabahah 

Pendapatan BH - 

Biaya 

Laba 


