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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Penelitian Terdahulu 

Mengenai permasalahan tentang praktik-praktik akad murabahah dalam 

hukum Islam sebenarnya sudah banyak yang meneliti dan membahas, baik 

dalam bentuk buku-buku maupun skripsi. Akan tetapi, setiap peneliti memiliki 

pembahasan yang berbeda-beda. Pembahasan mengenai pelaksanaan akad 

murabahah yang berupa buku hanya bersifat umum saja. Dalam penelitian ini 

penulis memaparkan lima penelitian terdahulu yang relevan dengan 

permasalahan yang akan diteliti tentang Pengaruh Tingkat Pembiayaan 

Murabahah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. 

Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang Pengaruh Tingkat 

Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bersih adalah : 

1. Rizwanullah (2014) mahasiswa Program Studi Akuntansi Jurusan 

Pendidikan Akuntansi  Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta: 

“Analisis pengaruh Pembiayaan murabahah Dan Profitabilitas Bank 

Syariah (Studi Kasus Pada Pt. Bank Syariah Mandiri, Tbk.  Periode Tahun 

2004-2013)”   hasil penelitian ini menemukan bahwa Pembiayaan 

murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas. Karena pembiayaan 

murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang menghasilkan 

margin/keuntungan bagi Bank.
6
 

                                                           
6
 Rizwanullah, “Analisis pengaruh Pembiayaan murabahah Dan Profitabilitas Bank 

Syariah (Studi Kasus Pada Pt. Bank Syariah Mandiri, Tbk.  Periode Tahun 2004-2013)”. 
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2. Novi Fadhila (2015)
7
 mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara: “Analisis Pembiayaan Mudharabah  Dan 

Murabahah  Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri” hasil penelitiannya 

menemukan bahwa  mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba Bank 

Syariah Mandiri, hal ini diakibatkan karena pada pembiayaan mudharabah 

akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank sehingga laba yang 

didapat kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan 

murabahah berpengaruh positif terhadap laba Bank Syariah Mandiri, 

disebabkan pengelolaan pembiayaan ini nyaris tanpa resiko. 

3. Siti Fatimah (2014) mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia 

(STIESIA) Surabaya: “Pengaruh Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga 

Dan  Pembiayaan Terhadap Laba Operasional”  hasil penelitiannya 

menemukan bahwa Tabungan tidak mempunyai pengaruh terhadap laba 

operasional. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat lebih mengenal Bank 

Pembiayaan Rakyat Syari’ah sebagai suatu lembaga yang hanya memberikan 

jasa pinjaman/kredit dan Pembiayaan tidak mempunyai pengaruh terhadap laba 

operasional. Hal ini diduga karena adanya pembiayaan yang disalurkan 

bermasalah, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.
8
 

4. Dinna Ariyani (2014) mahasiswi Program Studi Keuangan Dan Perbankan, 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Komputer Indonesia Bandung: 

“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” hasil penelitiannya menemukan bahwa 

Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah secara parsial berpengaruh signifikan 

                                                           
7
 Novi Fadhila, “Analisis Pembiayaan Mudharabah  Dan Murabahah  Terhadap Laba 

Bank Syariah Mandiri”.  
8
  Siti Fatimah, “Pengaruh Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga Dan  Pembiayaan 

Terhadap Laba Operasional”. 
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terhadap Pertumbuhan Laba Bersih menunjukkan nilai t-hitung adalah 2,146 > 

1,694 (t-tabel α =0,05, df = n-k-l (36-3-1) =32 dengan nilai signifikan (P value = 

0,040< α = 0,05) ini menyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima.
9
 

5. Amri Dziki Fadholi (2015) mahasiswa Rogram Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta: “Pengaruh 

Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas  Bank Umum Syariah 

(Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2014)” 

hasil penelitiannya menemukan bahwa Variabel pembiayaan murabahah 

berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia 

pada tingkat signifikansi 0,05, dikarenakan nilai sig. pembiayaan murabahah 

0,444 > 0,05, maka Ha diterima.
10

 

Berdasarkan review studi terdahulu di atas, terdapat beberapa hal yang 

membedakan penelitian yang berjudul PENGARUH TINGKAT 

PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP LABA BERSIH PADA BANK 

UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2014, ini dengan penelitian 

tersebut. Dalam penelitian ini objek penelitian adalah Bank Umum Syariah 

(BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2014. Sehingga apakah di dalam 

pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh terhadap laba bersih pada 

Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2014 dalam 

penelitian ini. 

 

 

                                                           
9
 Dinna Ariyani, “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”.  
10

 Fadholi Amri Dziki, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah,Musyarakah Dan Mudharabah 

Terhadap Profitabilitas  Bank Umum Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di 

Indonesia Tahun 2011-2014”. 
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B. Landasan Teori 

1. Pengertian pembiayaan Syariah 

Pembiayaan
11

 merupakan salah satu kegiatan pokok bank, yaitu 

memberikan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang 

merupakan deficit unit. Pemberian pinjaman /pembiayaan bagi nasabah 

berdasarkan prinsip bagi hasil,jual beli, atau sewa beli yang terbebas dari 

penetapan bunga dan memberikan rasa aman,karena yang diberikan kepada 

nasabah adalah barang bukan uang dan tidak ada beban bunga yang 

ditetapkan di muka. 

2. Unsur Pembiayaan Syariah 

Pembiayaan dapat dikatakan pembiayaan yang memberikan 

kepercayaan. Benar-benar diyakini dikembalikan oleh penerima pembiayaan 

sesuai dengan waktu dan syarat- syarat yang telah disetujui bersama. Unsur-

Unsur Pembiayaan menurut Kasmir, unsur-unsur yang terkandung dalam 

pemberian suatu pembiayaan, antara lain:
12

  

a. Kepercayaan 

Adanya keyakinan dari pihak bank atas presentasi yang 

diberikannya kepada nasabah peminjaman dana yang akan dilunasinya 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

b. Kesepakatan 

Pembiayaan syariah mengandung unsur kesepakatan antara bank 

dengan nasabah. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di 

                                                           
11

 Rudy Badrudin, dkk.,  Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, ( Jogyakarta: UPP 

YKPN, 1997), hlm 124. 
12

 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2008), hlm. 98-99. 
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mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya 

masing-masing. 

c. Jangka waktu 

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, 

jangka waktu ini mencakup masa pengambilan pembiayaan yang telah di 

sepakati. Jangka waktu tersebut dapat berbentuk jangka pendek, jangka 

menengah atau jangka panjang. 

d. Risiko 

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan 

suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian pembiayaan. 

Semakin panjang suatu pembiayaan semakin besar risikonya. Risiko ini 

menjadi tanggungan bank baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang 

lalai maupun risiko yang tidak disengaja. 

e. Balas jasa 

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu 

pembiayaan. Balas jasa dalam bentuk bungan dan biaya administrasi 

pembiayaan merupakan keuntungan bank. Dari uraian-uraian pengertian 

pembiayaan di atas, maka dapat diketahui pengertian pembiayaan secara 

yuridis adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 

antara bank  dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan dengan sistem bagi hasil. 
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3. Jenis-jenis Pembiayaan Syariah 

Pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat dibagi menjadi dua hal, 

sebagai berikut. 

a. Pembiayaan Produktif.  

Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam 

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

perdagangan, maupun investasi. 

b. Pembiayaan Konsumtif.  

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kousumsi, yang 

akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
13

 

Secara garis besar produk pembiayaan menurut hukum ekonomi 

syariah terbagi dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan 

penggunaanya yaitu: 

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (ba’i). 

 prinsip jual beli (ba’i) adalah prinsip jual beli yang dilaksanakan 

sehubungan dengan adanya perpindahan hak milik barang atau benda 

(Transfer Of Property), yang mana tingkat keuntungan ditentukan 

didepan atau diawal dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. 

Transaksi jual beli dapat  dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan 

waktu penyerahan yakni sebagai berikut.
14

 

a) Pembiayaan murabahah  

Murabahah
15

 adalah jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. 

                                                           
13

 Muhammad  Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema 

Insani, 2001) hlm. 37 
14

 Ahamad Djazuli, Lembaga Perekonomian Umat (Jakarta; Grafindo Persada, 2002) 

hlm.78 
15

 ibid, hlm 58  
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Dalam perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang 

dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, 

dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah 

keuntugan atau di-mark-up. Dengan kata lain, penjualan barang kepada 

nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit. 

b) Pembiayaan Salam. 

Dalam pengertian yang sederhana, salam berarti pembelian barang 

yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya 

dilakukan di muka.
16

 

c) Pembiayaan Istisna 

Menurut jumhur faquha, istisna merupakan suatu jenis khusus dari akad 

salam. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan 

demikian, ketentuan istisna mengikuti ketentuan dan aturan akad salam.
17

  

Pembiayaan dengan Prinsip Sewa Ijarah. Akad pemindahan hak guna 

atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
18

 

2) Berdasarkan prinsip bagi hasil 

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil 

adalah sebagai berikut: 

a) Pembiayaan musyarakah. 

Pembiayaan musyarakah adalah
19

 pembiayaan dengan 

menyertakan modal, dimana dua atau lebih mitra berkontribusi untuk 

                                                           
16

 Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtihad wa Nihayatul 

Muqtashid  (Beirut: Darul-Qalam, 1988); Al-Mubsuth vol. XII, hlm 124 
17

 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), hlm. 113 
18

 Ibid hlm. 117 
19

 Fauzan, “Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaanmusyarakah Dan Pembiayaan 

Murabahahterhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah”. 
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memberikan modal suatu investasi. Dengan kata lain pembiayaan 

musyarakah merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak 

atau lebih pemilik  modal (uang atau barang) 

untuk  membiayai suatu usaha dimana masing-masing pihak berhak 

atas segala sesuatu keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasar 

persetujuan sesuai porsi masing-masing. Keuntungan usaha secara 

musyarakah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam 

kontrak. Pembiayaan mudharabah 

Berdasarkan pembiayaan mudharabah, bank syariah akan 

berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabungan maupun dengan 

pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan 

bertindak sebagai mudharib (pengelola), sedangkan penabung 

bertindak sebagai shahibul maal (penyandan dana). 
20

 

3) Pembiayaan dengan akad pelengkap 

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya 

diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk 

mencari keuntungan, tetapi di tujukan untuk mempermudah pelaksanaan 

pembiayaan. Akad ini ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad 

pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk melaksanakan sebuah akad. Adapun jenis-jenis akad 

pelengkap ini adalah sebagai berikut.
21

 

 

 

                                                           
20

 Ibid hlm. 137 
21

 Ibid, hlm. 79 
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a) Alih hutang-piutang (hiwalah). 

Pemindahan hutan dari tanggungan oaring yang berhutang menjadi 

tanggungan orang yang berkawajiban membayar hutang. 

b) Gadai (rahn). 

Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas 

pinjaman yang diterimanya. Barang yang menjadi anggunan memiliki 

nilai ekonomis.  Penyediaan dana tagihan (qardh). 

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dengan 

kata lain meminjamkan tanpa benharapkan imbalan.  

c) Perwakilan (wakalah). 

Pelimbahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada 

orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam 

hal ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau 

wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. 

d) Garansi bank (kafalah). 

Jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga 

untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. 

4. Analisis Pertimbangan Pembiyaan Syariah 

Analisa Pembiayaan diperlukan agar bank syariah memperoleh 

keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh 

nasabahnya.
22

 

Jenis-jenis aspek yang dianalisa secara umum dapat dibagi menjadi  

dua bagian yaitu: 

                                                           
22

Aualia Racham, Analisis Syarat Pembiayaan Diakses Pada 06 Agustus 2017 dari 

www.auliarachman94.co.id  

http://www.auliarachman94.co.id/
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a. Analisa terhadap kemauan bayar, disebut analisa kualitatif . Aspek yang 

dianalisa mencakup karakter/watak dan komitmen dari nasabah. Analisa 

terhadap kemampuan bayar, disebut dengan analisa kuantitatif. 

Pendekatan yang dilakukan dalam perhitungan kuantitatif, yaitu untuk 

menentukan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja 

nasabah adalah dengan pendekatan pendapatan bersih. 

Analisa terhadap kemampuan bayar, disebut dengan analisa 

kuantitatif. Pendekatan yang dilakukan dalam perhitungan kuantitatif, yaitu 

untuk menentukan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal 

kerja nasabah adalah dengan pendekatan pendapatan bersih.  

 

C. Akad Murabahah 

1. Pengertian Murabahah 

Murabahah dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. 

Penjualan pada murabahah secara jelas memberitahu kepada pembeli 

berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang 

diperoleh pada nilai tersebut. Murabahah dalam lembaga keuangan 

merupakan perjanjian jual beli antara lembaga keuangan syariah termasuk 

bank dengan nasabah. Bank Syariah membeli barang yang diperlukan 

nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 

harga perolehan ditambah margin keutungan yang disepakati antara Bank 

Syariah dan nasabah.
23

  

 

 

                                                           
23

 Djoko Muljono, Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta : ANDI, 2015) 

hlm 143 
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2. Fatwa MUI Tentang Murabahah 

Murabahah dalam Bank Syariah sebagai berikut. 

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah 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, 

pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

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

misalanya jika pembelian dilakukan secara utang. 

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 berikut biaya yang diperlukan. 

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

h. Untuk mencegah terjadinya penyalagunaan 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 murabahah harus dilakukan setelah 

barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
24

 

 

 

                                                           
24

 Ibid hlm 145 
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3. Rukun dan Syarat Murabahah 

a. Rukun Murabahah 

Rukun dan syarat jual beli murabahah juga sama dengan rukun 

dan syarat jual beli secara umum. Rukun jual beli menurut mazhab 

Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau 

kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qobul 

itu.
25

 Menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli itu, yaitu 

penjual, pembeli, sighat, serta barang atau sesuatu yang diakadkan. 

Adapun untuk rukun jual beli murabahah itu sendiri antara lain yaitu.
26

 

1. Penjual (Ba’i) adalah pihak bank atau BMT yang membiayai 

pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan 

dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Biasanya di dalam 

teknis aplikasinya bank atau BMT membeli barang yang diperlukan 

nasabah atas nama bank atau BMT itu sendiri.
27

 Juga menggunakan 

media akad wakalah dalam  pembelian barang, dimana si nasabah 

sendiri yang mebeli barang yang diinginkan atas nama bank. 

Rambu-rambu yang harus diperhatikan juga, bahwa benda 

atau barang yeng menjadi obyek akad mempunyai syaratsyarat yang 

harus dipenuhi menurut hukum Islam, antara lain. 

a) Suci, maka tidak sah penjualan terhadap benda-benda najis 

b) Manfaat menurut syara’, dari ketentuan ini, maka tidak boleh jual 

beli yang tidak diambil manfaatnya menurut syara’. 

                                                           
25

 Wiroso, Op.Cit, hlm. 16 
26

 Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan teknis 

pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah), Yogyakarta : UII Press, 2009, hlm. 

58 
27

 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbaknan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BUMI 

dan Takaful), Jakarta : PT Grafindo Persada, cet. Ke-1, 1996, hlm. 93. 
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c) Jangan ditaklikan, dalam hal apabila dikaitkan atau digantungkan 

kepada hal-hal lain. 

d) Tidak dibatasi waktu. 

e) Dapat dipindah tangankan/diserahkan, karena memang dalam jual beli, 

barang yang menjadi obyek akad harus beralih kepemilikannya dari 

penjual ke pembeli. Cepat atau pun lambatnya penyerahan, itu 

tergantung pada jarak atau tempat diserahkannya barang tersebut. 

f) Milik sendiri, tidak dihalalkan menjual barang milik orang lain 

dengan tidak seizin dari pemilik barang tersebut. Sama halnya juga 

terhadap barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. 

g) Diketahui barang yang menjadi obyek jual beli harus diketahui 

spesifikasinya seperti banyaknya (kuantitas), ukurannya, modelnya, 

warnanya dan hal-hal lain yang terkait. Maka tidak sah jual beli 

yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
28

 

2. Harga (Tsaman) pembiayaan murabahah dianalogikan dengan pricing 

atau plafond pembiayaan. 

3. Ijab qobul perbankan syariah ataupun Lembaga Keuangan Syariah 

(BMT), dimana segala operasionalnya mengacu pada hukum Islam, 

maka akad yang dilakukannya juga memilki konsekuensi duniawi dan 

ukhrawi. Akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang 

diinginkan nasabah, kesediaan pihak Bank Syariah atau BMT dalam 

pengadaan barang, juga pihak Bank Syariah atau BMT harus 

memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang 

                                                           
28

 Hendi Suhendi, fiqh Muamalah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, cet. Ke-1, 2002, 

hlm. 71-72 
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ditawarkan kepada nasabah (terjadi penawaran), kemudian penentuan 

lama angsuran apabila terdapat kesepakatan murabahah. 

b. Syarat Murabahah 

Syarat dari jual beli murabahah tersebut antara lain yaitu. 

1. Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli.
29

 Hal ini 

adalah logis, karena harga yang akan dibayar pembeli kedua atau 

nasabah didasarkan pada modal si pembeli awal / Bank atau BMT. 

Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 

2. Akad harus bebas dari riba. 

3. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 

barang sesudah pembelian. 

4. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang. 

4. Jenis-jenis Murabahah 

Dalam konsep di perbankan syariah maupun di Lembaga Keuangan 

Syariah (BMT), jual beli murabahah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu.
30

 

a. Murabahah tanpa pesanan 

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli murabahah 

yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan 

(mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang 

dilakukan oleh bank atau BMT sendiri dan dilakukan tidak terkait dengan 

jual beli murabahah sendiri. 
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Dengan kata lain, dalam murabahah tanpa pesanan, Bank 

Syariah atau BMT menyediakan barang atau persediaan barang yang 

akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang 

membeli atau tidak. Proses pengadaan barang dilakukan sebelum 

transaksi / akad jual beli murabahah dilakukan. 

b. Murabahah berdasarkan pesanan 

Murabahah berdasarkan pesanan adalah jual beli murabahah 

yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang 

mengajukan pembiayaan murabahah.
31

 

Jadi dalam murabahah berdasarkan pesanan, Bank Syariah atau 

BMT melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli 

setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau asset 

sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut. 

5. Tata Cara Pada Transaksi Murabahah 

Tata cara pada transaksi murabahah sebagai berikut. 

a. Harga peroleh harus diberitahukan. 

b. Keutungan,dapar dinegosiasikan. 

c. Penjualan, sudah disepakati. 

Penjual (Bank) harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 

dengan pembelian. Dalam menentukan harga barang yang akan dijual 

kepada nasabah atau pembeli, maka bank sebagai penjual dapat 

menggunakan rumus berikut. 

Harga Jual = Harga beli bank + Cost Recovery + Keuntungan ................
32

 

Cost Recovery adalah proyeksi biaya oprasi atau target volume murabahah  
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D. Tingkat Profitabilitas Bank Syariah 

Tingkat profitabilitas bank syariah merupakan suatu kualitas yang 

dinilai berdasarkan keadaan /kemampuan suatu bank syariah dalam menghasilk

-an laba. Selain itu tingkat profitabilitas merupakan hasil akhir bersih dari 

berbagai kebijakan dan keputusanmanajemen yang akan memberikan jawaban 

akhir tentang efektifitas manajemen perusahaan. Menurut Gitman (2009) 

menyatakan bahwa metode perhitungan profitabilitas perusahaan 

dapatdilakukan dengan berbagai cara, yaitu: Open Income Ratio, Operating 

Ratio, Net Profit Margin, Return On Investasi, Return On Asset (ROA), Return 

On Equity (ROE), Return On Sales.
33

 

 

E. Laba 

Akuntan mendefinisikan laba dari sudut pandang perusahaan sebagai 

suatu kesatuan. Laba akuntansi sebagai (accounting income) secara operasional 

didefinisikan sebagai perbedaan pendapatan yang direalisasikan dari transaksi 

yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan 

pendapatan tersebut. Laba akuntansi mempunyai lima karakteristik sebagai 

berikut. 

1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual terutama yang berasal dari 

penjualan barang atau jasa.  

2. Laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu pada 

kinerja perusahaan selama satu periode tertentu. 
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3. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan 

pemahaman khusus mengenai definisi, pengukuran dan pengakuan 

pendapatan. 

4. Laba akuntansi merlukan pengukuran tentang biaya (expenses) dalam 

bentuk cost historis. 

5. Laba akuntansi menghendaki adanya perbandingan (matching) antara 

pendapatan dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan 

tersebut.
34
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