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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memberikan informasi dan 

berfungsi sebagai rujukan untuk peneletian-penelitian sesudahnya. 

Anjani dan Hasmarani. (2016), Pengaruh pembiayaan mudharabah, 

musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia 

periode 2012-2014. Hasil penelitianya tidak terdapat pengaruh signifikan dan 

negatif antara variabel murabahah dengan variabel ROE di BPR Syariah. 

Pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

profitabilitas BPR Syariah yang diukur dengan ROE. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia10. 

Muslim, Arfan, Julimursyida. (2014) Pengaruh pembiayaan 

murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas   (studi pada BPR syariah 

di Indonesia) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan 

murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Pembiayaan 

 
10 Anjani dan Hasmarani. Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah 

terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015,  Surakarta, ISSN 2460-0784 hlm. 

175. 
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musyarakah dilihat dari hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh 

negatif terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia11.  

Setiawan dan Indriani (2016). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), 

Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) 

terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel 

Intervening. Hasil analisis secara parsial menunjukan bahwa variabel DPK 

berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Variabel CAR menurut 

hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial CAR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas12.  

Edo dan Wiagustini (2014) pengaruh dana pihak ketiga, non 

performing loan, dan capital adequacy ratio terhadap loan to deposit ratio dan 

return on assets pada sektor perbankan di bursa efek Indonesia. Pengujian 

hipotesis penelitian menggunakan teknik Analisis Jalur. Penelitian ini 

dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2010-2012. Populasi penelitian sebanyak 31 unit. Pengambilan 

sampel dilakukan secara sensus. Dana pihak ketiga dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap return 

on asset, Capital adequacy ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

 
11 Muslim, Arfan, Julimursyida. Pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap 

profitabilitas   (studi pada bpr syariah di indonesi), Jurnal Magister Akuntansi , Vol.III, No.4 

(November, 2014), hlm. 85. 
12 Setiawan dan Indriani. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), 

dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan 

sebagai Variabel Intervening, Diponegoro journal of management, Vol.V, No.4 (2016), hlm. 1. 
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ROA, dan Loan to deposite ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ROA.13. 

Primadewi dan Suputra. (2015) pengaruh  capital adequacy ratio, non  

performing loan dan dana pihak ketiga pada profitabilitas. Data yang 

digunakan meliputi laporan keuangan dan laporan tahunan BPD Bali selama 

periode 2005 – 2012. Sampel didapat atas dasar penggunaan sampel jenuh, 

sehingga populasi yang digunakan seluruh nasabah BPD Bali. Analisis yang 

digunakan regresi linier berganda. Hasil analisis regresi linear berganda di 

dapatkan bahwa CAR berpengaruh positif pada profitabilitas BPR Bali. NPL 

dan DPK berpengaruh negative terhadap profitabilitas BPD Bali14.   

Stanley, Purba, Hutapea, dkk. (2019), Pengaruh tingkat likuiditas, 

simpanan dana  pihak ketiga, dan jumlah kredit yang disalurkan  terhadap 

profitabilitas pada perusahaan perbankan  yang terdaftar di BI pada periode 

2011 –2014, Hasil penelitian pada hipotesis mengungkapkan bahwa uji T 

secara parsial menunjukkan bahwa tingkat likuiditas simpanan pihak ketiga 

berpengaruh positif, tetapi hanya simpanan pihak ketiga yang memiliki 

pengaruh signifikan, sedangkan jumlah pinjaman menunjukkan pengaruh 

negatif dan signifikan pada profitabilitas, dan secara bersamaan, uji F 

menunjukkan bahwa tingkat likuiditas, simpanan pihak ketiga dan total 

 
13 Edo dan Wiagustini. (2014) pengaruh dana pihak ketiga, non performing loan, dan capital 

adequacy ratio terhadap loan to deposit ratio dan return on assets pada sektor perbankan di bursa 

efek Indonesia, E-jurnal ekonomi dan bisnis universitas Udayana, ISSN: 2337-3067, hlm. 650 
14 Primadewi dan Suputra. Pengaruh  capital adequacy ratio, non  performing loan dan dana pihak 

ketiga pada profitabilitas di BPD Bali, E-jurnal akuntansi universitas Udayana Vol.XIII, No 2 

(2015) Hlm. 489. 
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pinjaman menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas15.  

Sa’adah, Susyanti, Wahono, (2016), pengaruh pembiayaan berakad 

mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas  (studi kasus 

pada Bank Umum Syariahdi indonesia tahun 2011-2018), Pada hasil ini 

menyimpulkan bahwa secara simultan pembiayaan berakad murabahah 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank 

Umum Syariahdi Indonesia. Hasil analisis mengatakan bahwa secara simultan 

variabel pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas dan 

secara parsial mengatakan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas16. 

B. Kerangka Teoritis Masalah Penelitian 

1. Dana pihak ketiga 

Penghimpun dana dari pihak ketiga yang dilakukan oleh Bank Umum 

Syariahmaupun bank konvensional  dilakukan dengan menggunakan 

tabungan, giro dan deposito atau yang biasa disebut dengan dana pihak 

ketiga. pada bank syariah tidak dilakukan pada instrumen tetapi 

berdasarkan pada prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan 

 
15 Stanley, Purba, Hutapea, dkk., Pengaruh tingkat likuiditas, simpanan dana  pihak ketiga, dan 

jumlah kredit yang disalurkan  terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan  yang terdaftar di 

bei pada periode 2011 –2014, Yayasan Akrab Pekanbaru, Jurnal Akrab Juara, Vol.IX, No.1 

(Februari 2019), hlm. 132 
16 Sa’adah, Susyanti, Wahono. Pengaruh pembiayaan berakad mudharabah, musyarakah, dan 

murabahah terhadap profitabilitas  (studi kasus pada Bank Umum Syariahdi indonesia tahun 2011-

2018), E-jurnal riset manajemen prodi Manajemen,  (2016), hlm. 126. 
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Syariah Nasional prinsip penghimpun dana yang di gunakan oleh bank 

syariah adalah mudharabah dan wadiah17. 

 

Gambar: 2.1 Penyaluran Penghimpunan Dana

 

Gambar diatas menjelaskan bahwa dalam penghimpunan dana bank 

syariah menggunakan 2 prinsip yaitu: wadiah yadhamanah yang 

diaplikasikan pada giro wadiah dan tabungan wadiah serta prinsip 

mudharabah mutlaqah, yang diaplikasikan pada produk deposito 

mudharabah dan tabungan mudharabah.Bank syariah juga memiliki  

sumber lain yaitu yang berasal dari modal sendiri. Seluruh dana yang yang 

terkumpul dicampur menjadi satu dalam suatu pooling dana. 

 
17 Yaya, R., Aji Erlangga Martawireja dan Awim Abdurahim, akuntansi perbankan syariah: Teori 

dan praktek kontemporer, Salemba Empat, Jalarta, 2009 hlm. 58 
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Dana bank syariah yang dihimpun, disalurkan melalui tiga pola yaitu 

prinsip jual beli, meliputi murabahah, salam,  salam paralel,istishna 

parallel. Prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan mudharabah dan 

musyarakah. Prinsip ujrah yaitu ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik. 

Penyaluran dana tersebut akan memperoleh pendapatan yaitu dalam 

prinsip jual beli disebut dengan margin atau keuntungan dan prinsip bagi 

hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha.serta dalam prinsip ujrah akan 

memperoleh upah (sewa). 

Pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif 

mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi 

hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan  kepada mereka yang 

membutuhkannya untuk modal usaha dengan perjanjian pembagian 

keuntungan sesuai kesepakatan18. 

a. Tabungan  

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan tabungan 

dapat diartikan simpanan dana  nasabah yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah 

pihak tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya 

yang dipersamakan dengan itu. Tabungan Mudharabah harus mengikuti 

ketentuan mudharabah yang telah dikeluarkan oleh DSN (Dewan Syariah 

Nasional), sama halnya dengan tabungan wadiah, harus mengikuti 

ketentuan yang telah dikeluarkan oleh DSN. Praktik tabungan pada 

 
18 Machmud, Amir dan Rukmana. 2010.Bank Syariah Teori kebijakan dan studi Empiris di 

Indonesia. Jakarta: Erlangga. 
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perbankan di Indonesia kebanyakan bank syariah menggunakan tabungan 

mudharabah sebagai akad tabungannya19. 

Perbedaan antara tabungan mudharabah dan tabungan wadiah adalah 

dalam hal intensif yang diterima oleh nasabah. Tabungan mudharabah 

intesif yang diberikan kepada nasabah yang disebut dengan dana pihak 

ketiga atas bagi hasil yang dihitung dalam persentase tertentu yang harus 

dibayar oleh bank secara periodik yang sesuai dengan tingkat keuntungan 

bank sedangkan tabungan wadiah menerima bonus  wadiah yang sifatnya 

sukarela dan tidak disyaratkan pada awal akad. 

b. Giro  

Giro merupakan simpanan dari masyarakat atau nasabah yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet 

giro atau dengan semacamnya dapat juga dilakukan dengan cara 

pemindahbukuan. Perbankan syariah ada 2 transaksi giro yang dibenarkan 

yaitu giro wadiah dan giro mudharabah.  

Giro wadiah  adalah giro yang harus mengikuti ketentuan yang telah 

dikeluarkan oleh DSN tentang aturan-aturan akad wadiah. Definisi dari 

akad wadiah itu sendiri adalah penitipan dana dengan ketentuan dana 

tersebut dapat di kelolah oleh pihak yang dititipi untuk dimanfaatkan  dan 

pihak yang dititipi dana tersebut wajib mengembalikan apabila sewaktu-

waktu pemilik dana ingin mengambilnya. 

 
19 Ibid. 104 
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 Keuntungan atas pengelolaan dana tersebut menjadi milik yang 

dititipi dana, karena akad wadiah pada prinsipnya tidak adanya bonus yang 

diberikan oleh pihak yang dititipi dana kepada pihak yang mempunyai 

dana akan tetapi pihak yang dititipi dana boleh memberikan bonus kepada 

pihak yang mempunyai dana  secara sukarela dengan syarat tidak di 

perjanjikan pada awal akad.  

Transaksi giro mudharabah adalah instrumen penghimpunan dana 

melalui produk giro yang menggunakan akad mudharabah. Akad 

mudharabah digunakan untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan 

pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal 

perjanjian. 

c. Deposito 

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan 

syariah deposito adalah investasi dana dengan menggunakan akad 

mudharabah yang penarikannya hanya pada waktu yang telah ditentukan 

yang telah disepakati oleh pihak yang mempunyai dana dan pihak yang 

dititipi dana pada awal akad. Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 

menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah 

deposito mudharabah. dalam pelaksanannya, pihak yang dititipi dana atau 

pihak pengelola dana dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan 

yang tidak bertentangan dengan syariat islam20. 

 
20 Ibid. 110 
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Modal yang didepositokan harus tunai dan bukan berupa 

piutang. Pembagian piutang harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan 

dituangkan dalam pembukaan rekening. pihak pengelola dana menutup 

biaya operasi dengan keuntungan yang didapatkan dan tidak boleh 

mengurangi keuntungan nasabah atau pihak yang mempunyai modal 

tanpa ada persetujuannya. 

Mekanisme kegiatan transaksi deposito dimulai dari awal 

pembukaan rekening deposito oleh pemilik dana pada saat itu, pihak 

yang memiliki dana dan pihak pengelola dana bersepakat tentang bagi 

hasil dasar, jangka waktu deposito. Saldo rekening pemilik dana bersifat 

tetap selama belum memasuki jangka waktu yang ditentukan untuk 

pencairan dana. Bagi hasil yang diterima oleh nasabah atau pemilik dana 

dimasukan kedalam rekening yang lain serta pembayaran pajak yang 

langsung diambil dari bagi hasil kemudian diberikan kepada pihak yang 

mempunyai modal. 

d. Dasar hukum 

1) Dasar hukum Al-Quran  

a) Dasar hukum Al-Quran tentang tabungan 

اَرًۃ َعۡن   ا َاۡن تَُکۡوَن ِِتَ ا َاۡمَوالَُُکۡ بَیۡنَُُکۡ ِِبلَۡباِطِل ِاَلذ ُُکُۡوا ۡیَن ۤاَمنُۡوا ََل ََتۡ ِ ُّہَا اَّلذ ی َ َ ََکَن ِبُُکۡ  ٰۤیا ا َانُۡفَسُُکۡ ؕ ِانذ اّلٰلۤ نُُۡکۡ ۟ َو ََل تَۡقُتلُۡوا تََراٍض ٰمِ

 َرِحۡیً 

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan 

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu. dan 
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janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha 

penyayang kepadamu”21 

 Ayat ini menerangkan transaksi jual beli, dalam ayat ini Allah 

mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, 

menggunakan harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak 

dibenarkan oleh syariat islam. 

b) Dasar Hukum Al-Quran tentang Giro 

ۡقُبۡوَضٌۃ ؕ فَِاۡن َاِمَن بَۡعُضُُکۡ بَۡعًضا فَلُۡیَؤدِٰ  ُدۡوا ََکِتًبا فَِرۤہٌن مذ ذہٗ ؕ َو  َو ِاۡن کُۡنُُتۡ عَٰۤل َسَفٍر وذ لَۡم َِتِ َ َرب ی اۡؤتُِمَن َاَمانََتہٗ َو لَۡیتذِق اّلٰلۤ ِ  اَّلذ

ہَاَدَۃ ؕ َو َمۡن یذ  ُ ِبَما تَۡعَملُۡوَن عَِلۡیٌ ََل تَۡکُتُموا الشذ ذہٗا ۤاِِثٌ قَلُۡبہٗ ؕ َو اّلٰلۤ ۡکُتۡمہَا فَِان  

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah 

ada barang tanggungan  yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan 

tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 

hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhannya, dan janganlah kamu 

(para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang siapa 

menyembunyikannya, maka sungguh ia adalah orang yang berdosa 

hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”22 

 Apabila sedang safar, lalu kalian mengadakan transakssi secara 

tunai sampai batas waktu yang ditentukan. Menurut Ibnu Abbas mereka 

memperoleh penulis, tetapi tidak menemukan kertas atau tinta, 

maksudnya boleh memegang jaminan sebagai ganti dari catatatn, jaminan 

tersebut dipegang oleh pemilik hak. 

c) Dasar hukum Al-Quran tentang Deposito 

 
21(QS. An-Nisa’(4): 29). 

22(QS. Al-Baqarah (2): 283) 
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َ يَْ ُُکُ َما   نذ اّللذ
ِ
ْیِد َوَأنُُْتْ ُحُرٌم ا َل َما یُْتَٰل عَلَْیُُکْ غَْْيَ ُمِحِِلٰ الصذ

ِ
ميَُة الأنَْعاِم ا یَن أ َمنُوا َأْوفُوا ِِبلُْعُقود ُأِحلذْت لَُُکْ ََبِ ِ َا  اَّلذ َٰی َأُّيُّ

                   یُرِیدُ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! penuhilah akad-akad itu dan 

yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan sedang 

mengerjakan haji, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 

menurut yang dikehendaki-Nya.”23 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu perjanjian 

itu baik perjanjian yang terpatri di antara kamu dengan Allah maupun 

dengan sesama manusia. (Dihalalkan bagi kamu binatang ternak) 

artinya halal memakan unta, sapi dan kambing setelah hewan itu 

disembelih (kecuali apa yang dibacakan padamu) tentang 

pengharamannya dalam ayat, "Hurrimat `alaikumul maitatu..." 

Istitsna` atau pengecualian di sini munqathi` atau terputus tetapi dapat 

pula muttashil. 

Muttashil misalnya yang diharamkan karena mati dan 

sebagainya (tanpa menghalalkan berburu ketika kamu mengerjakan 

haji) atau berihram, ghaira dijadikan manshub karena menjadi hal 

bagi dhamir yang terdapat pada lakum. (Sesungguhnya Allah 

menetapkan hukum menurut yang dikehendaki-Nya) baik 

menghalalkan maupun mengharamkannya tanpa seorang pun yang 

dapat menghalangi-Nya.24 

e. Fatwa MUI tentang dana pihak ketiga 

1) Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang tabungan 

 
23(QS. Al-Maidah (5): 1) 
24https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-1#tafsir-jalalayn 

https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-1#tafsir-jalalayn
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Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 

Tabungan yang di bolehkan oleh MUI adalah yang berdasarkan 

prinsip Mudharabah dan Wadi’ah25. 

Tabungan berdasarkan prinsip Mudharabah yaitu nasabah 

bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana dan bank sebagai 

mudharib atau pengelolah dana. Mudharib dapat melakukan berbagai 

macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

Mudharabah dengan pihak lain modal harus dinyatakan dalam 

besaran  jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang  

Pembagian keuntungan tabungan yang berprinsip mudharabah 

harus dinyatakan dalam bentuk nisbah yang dituangkan dalam akad 

pembukaan rekening. Bank sebagai mudharib menutup biaya 

operasionalnya dengan menggunakan keuntungan dan tidak 

diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan yang bersangkutan. 

Tabungan berdasarkan wadiah yaitu bersifat titipan dan dapat 

diambil kapan saja. Akad wadiah tidak ada imbalan yang disyaratkan, 

kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak 

bank. 

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Giro. 

Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Giro NO: 01/DSN-

MUI/IV/2000 Giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan 

 
25 Ibid. 60 
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wadiah. Ketentuan umum berdasarkan mudharabah yaitu dalam 

transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahib al-mal atau pemilik 

dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.  

Bank syariah yang bertindak sebagai mudharib dapat melakukan 

berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan 

pihak lain. Modal harus dinyatakan dalam jumlahnya, dalam bentuk 

tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan 

dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan 

rekening.  

Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional dana giro 

dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank 

tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa 

persetujuan yang bersangkutan. Ketentuan umum giro berdasarkan 

wadiah. Bersifat titipan, titipan bisa diambil kapan saja (on call), tidak 

ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian 

(‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. 

3) Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang deposito26. 

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Deposito. Deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu 

deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Deposito berdasarkan 

mudharabah yakni dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai 

 
26 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah; Dewan Syariah Nasional MUI, 

Erlangga, 2014, hlm. 58 
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shahib al-mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai 

mudharib atau pengelola dana. 

 Bank sebagai mudharib dapat melakukan berbagai macam usaha 

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan 

mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak 

lain. Modal harus dinyatakan dalam jumlahnya, dalam bentuk tunai 

dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam 

bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 

Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional dana deposito 

dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank 

tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa 

persetujuan yang bersangkutan. 

2. Pembiayaan murabahah 

a. Pengertian 

Murabahah adalah akad jual beli barang antara penjual dan 

pembeli dengan harga jual sebesar biaya perolehan dan ditambah 

keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak pembayarannya 

pun dapat di cicil atau langsung tunai.27 

b. Dasar hukum murabahah 

1) Dasar hukum Al-Quran 

a) QS An-Nisaa ayat 2928 

 
27 Ibid,. hlm. 180. 
28 ibid., hlm. 27 
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نذ  
ِ
نُُکْ َوََل تَْقُتلُوْا َأنُفَسُُکْ ا اَرًۃ َعن تََراٍض  ٰمِ َلذ َأن تَُكوَن ِِتَ

ِ
یَن أ َمنُوْا ََل تَأُُْکُوْا َأْمَوالَُُکْ بَیْنَُُکْ ِِبلَْباِطِل ا ِ َا اَّلذ َٰی َأُّيُّ

 اّلٰلَ ََکَن ِبُُکْ  َرِحميًا 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; sungguh Allah maha penyayang 

kepadamu”.29 

b) Surah Al-Baqarah ayat 27530 

  ُ َِب َوَأَحلذ اّللذ ذَما الَْبْیُع ِمثُْل الِرٰ ن
ِ
ُْم قَالُوا ا ْیَطاُن ِمَن الَْمِسٰ َذِِلَ      ِبأََّنذ ي یََتَخبذُطُه الش ذ ِ َل مََكَ یَُقوُم اَّلذ

ِ
َِب َل یَُقوُموَن ا یَن یَأُُْکُوَن الِرٰ ِ اَّلذ

ونَ  اُب النذاِر ُُهْ ِفهيَا َخاِِلُ ِ َوَمْن عَاَد فَأُولَِئكَ  َأْْصَ ََل اّللذ
ِ
َِب فََمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َرِبِٰه فَانََْتَى  فَََلُ َما َسلََف َوَأْمُرُه ا َم     الِرٰ  الَْبْیَع َوَحرذ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan meraka yang demikian itu, 

adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat, sesungguhnya jual beli 

itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. orang-orang sampai telah menghambil riba, maka 

baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); 

dan urusannya (terserah)kepada Allah. orang yang kembali (mengambil 

riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal 

didalamnya”.31 

Riba itu ialah tambahan dalam  muamalah dengan  uang dan 

bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, 

(tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang 

yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang 

mereka, minal masih berkaitan dengan yaquumuuna.  (Demikian itu), 

maksudnya yang menimpa mereka itu karena disebabkan  mengatakan 

bahwa jual-beli itu seperti riba,  dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini 

 

29(QS. An- Nisa’ (4) : 29). 

 
30 Depertemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: Depak RI, 2005, hlm. 48. 
31(QS. Al-Baqarah (2) : 275). 
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kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak 

belakang,  Maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan 

jual-beli dan mengharamkan riba. 

 Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai 

kepadanya (pelajaran) atau  nasihat (dari Tuhannya, lalu ia 

menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa 

yang telah berlalu), sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta 

untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya 

terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya 

dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka 

mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya).32 

c. Fatwa MUI tentang Murabahah 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 

tentang murabahah33. Pembiayaan murabahah dalam bentuk syariah 

yaitu bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 

riba. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah. 

Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 

yang telah disepakati kualifikasinya. Bank membeli barang yang 

diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, pembelian ini harus sah 

dan bebas riba34. 

 
32 https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275#tafsir-jalalayn 
33 Ibid., hlm. 64. 
34 Ibid. 67 

https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275#tafsir-jalalayn
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Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara utang. Bank 

kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan 

harga jual senilai harga beli ditambah margin keuntungan. Bank 

Umum Syariahharus memberitahu secara jujur harga pokok barang 

kepada nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan. Nasabah 

membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka 

waktu tertentu yang telah disepakati.  

Pencegaahan terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 

nasabah. Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan 

setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank. 

Murabahah kepada nasabah yaitu nasabah mengajukan 

permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada bank. 

Bank menerima permohonan tersebut, harus membeli terlebih dahulu 

asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Bank kemudian 

menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus 

membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena 

secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak 

harus membuat kontrak jual beli. 

Jual beli tersebut bank dibolehkan meminta nasabah untuk 

membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 
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pemesanan. Nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, 

biaya riil yang telah dikeluarkan bank harus dibayar dari uang muka 

tersebut. Nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung 

oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada 

nasabah.  

Uang muka memakai kontral ‘urbun sebagai alternatif dari uang 

muka, maka: Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang 

tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. Nasabah batal membeli, 

uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang 

ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka 

tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.  

Jaminan dalam murabahah Jaminan dalam murabahah 

dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya. Bank dapat 

meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. 

Utang dalam murabahah secara prinsip, penyelesaian utang nasabah 

dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain 

yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. 

Nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau 

kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada 

bank. 

Nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran 

berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Jika 

penjual barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus 
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menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. tidak boleh 

memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu 

diperhitungkan 

Penundaan Pembayaran dalam murabahah nasabah yang 

memiliki kemampuan tidak dibenarkan  menunda penyelesaian 

utangnya. Nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau 

jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah 

tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Bangkrut dalam 

murabahah, jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal 

menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai 

ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan35. 

3. Profitabilitas 

a. Pengertian 

Definisi profitabilitas dapat diartikan kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba yang berkaitan dengan kegiatan atau usaha 

bank36. Profitabilitas yang semakin baik akan memberikan keuntungan 

bagi perusahaan. 

 

b. Profitabilitas ROE  

 
35 Ibid. 65 
36 Sartono, R Agus, Manajemen Keuangan,cetakan keenam, 2012, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 
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Profitabilitas ROE (Return  On Equity Ratio) atau rasio 

pengembalian ekuitas merupakan rasio profitabilitas untuk menilai 

kemampuan  perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi 

pemegang saham yang dinyatakan dalam bentuk prsentase. ROE 

dihitung dari penghasilan (income) perusahaan terhadap modal yang 

diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan (pemegang saham biasa 

dan pemegang saham preferen). Return on equity menunjukkan 

seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya (net worth), 

sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau 

pemegang saham perusahaan. Bank Indonesia memiliki standar ROE 

yaitu sebesar 12%. ROE yaitu rentabilitas modal sendiri atau yang 

disebut rentabilitas usaha. Rumus Return On Equity 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 

c. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas 

Hubungan anatara nasabah dan pihak bank menjadi sangat 

penting karena diantara keduanya terjalin mitra kerjasama. Bank dapat 

memberikan bonus kepada nasabah secara sukarela karena dana yang 

disimpan pada bank dapat di manfaatkan atas izin pihak pemilik dana 

dan pemberian bonus dari bank kepada nasabah tidak diperjanjikan 

diawal akad. 

d. Pengaruh Pembiayaan murabahah terhadap Profitabilitas 

Penyaluran dana dengan menggunakan akad murabahah tidak 

bisa terlepas dari peranan bank sebagai lembaga keuangan. Jumlah 
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pembiayaan murabahah yang besar dapat menentukan keuntungan 

pihak bank, serta bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan 

jaminan yang dapat dipegang guna untuk menghindari hal yang tidak 

diinginkan atau yang dapat merugikan pihak bank. 

C. Kerangka Penelitian 

Dalam kerangka konseptual digambarkan bahwa penelitian ini 

menganalisis secara parsial dan simultan antara dana pihak ketiga dan 

pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. 

Gambar 2.1 : Kerangka berfikir 

Dana pihak ketiga 

 (X1) 

 Pembiayaan murabahah 

(X2) 

 

Profitabilitas (Y) 

Hipotesis 

H1: Diduga dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas ROE. 

Setiawan dan Indri. (2016), mengemukakan bahwa secara parsial 

variabel DPK berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian ini 

juga diperkuat oleh Edo dan Wiagustin. (2014) dan Stanley, Purba, Hutapea. 

(2019)  mengatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian Primadewi dan Saputra (2014), 

Mengemukakan bahwa dana pihak ketigaberpengaruh negative pada profitabilitas. 
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H2: Diduga pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas ROE. 

Penelitian Muslim, Arfan, Julimursyida. (2014), menyimpulkan bahwa 

pembiayaan murabahah berpengaruh positif pada profitabilitas. Penelitian Anjani 

dan Hasmarani. (2016) dan Sa’adah, Susyanti, Wahono. (2016), menyimpulkan 

bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dan negatif antara variabel murabahah  

dengan variabel ROE.  


