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PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, 

MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BRI SYARIAH DI 

INDONESIA 

(Studi Empiris pada BRI Syariah di Indonesia Tahun 2011-2014) 

 
Abstract 

 
Intention of this research is to check and test influence of defrayal of Mudharabah, 

Musyarakah, and Murabahah to Profitability at BRI Syariah in Indonesia year of  2011-2014. 
This research to used quantitative descriptive method by using secondary data in the form of defrayal 
data, profit before tax and total asset of company of banking at 2011-2014 period. Amount of 
sample cover publicized report continuously from year of 2011 until 2014 and financial statement 
owning equipment of data pursuant to accurate variable which taken by purposive sampling. 
Analyzer test used covering of doubled linear regression, classic assumption test, and hypothesis test 
covering coefficient determines R2 test, F test, and t test. Pursuant to the result of data analysis can 
be concluded that factors influencing profitability covering defrayal of Mudharabah Musyarakah 
and. Murabahah Where all the independent variable have an effect on significant to profitability, 
this matter shown by p value of each variable < 0,05. So that hypothesis of H1 H2 and H3 can be 
having effect.  
 
Keyword: Defrayal of Mudharabah, Musyarakah, Murabahah and Profitability 
 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan menguji pengaruh 

pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah terhadap Profitabilitas pada BRI 
Syariah di Indonesia tahun 2011-2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa data pembiayaan, laba 
sebelum pajak dan total aset perusahaan perbankan periode 2011-2014. Jumlah 
sampel meliputi laporan yang dipublikasikan secara terus-menerus dari tahun 2011 
sampai tahun 2014 dan laporan keuangan yang memiliki kelengkapan data 
berdasarkan variabel yang diteliti yang diambil secara purposive sampling. Alat analisis 
yang digunakan meliputi uji regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis 
yang meliputi uji koefisien determinasi R2, uji F, dan uji t. Berdasarkan hasil analisis 
data dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas 
meliputi pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah. Dimana semua 
variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, hal ini 
ditunjukkan oleh nilai p value masing-masing variabel < 0,05. Sehingga hipotesis H1, 
H2 dan H3 dapat diterima kebenarannya.  

 
Kata kunci : Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Profitabilitas 
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1. PENDAHULUAN 
Perbankan syariah pada dasarnya merupakan suatu industri keuangan 

yangmemiliki sejumlah perbedaan mendasar dalam kegiatan utamanya dibandingkan 

dengan  perbankan konvensional. Salah satu perbedaan utamanya terletak pada 

penentuan return yang akan diperoleh para depositornya. Bank syariah tidak hanya 

bersifat profit-oriented, tetapi juga mengemban misi-misi sosial. Selain itu, dalam menilai 

kelayakan pembiayaan bank konvensional hanya didasarkan pada bussines wise, 

sedangkan pada bank syariah juga harus mempertimbangkan syariah wise, artinya 

bisnis tersebut layak dibiayai dari segi usahanya dan acceptable dari segi syariahnya.       

Pembiayaan dalam Bank Syariah meliputi pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan 

murabahah.    Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan untuk usaha berdasarkan 

prinsip bagi hasil. Dengan prinsip ini, bank memberi sejumlah modal kepada 

nasabah, sedangkan nasabah melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan 

keahliannya untuk mendapatkan laba. Laba yang diperoleh dari usahanya dibagi 

berdasarkan rasio atau nisbah yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu bank 

dan nasabah. Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip 

penyertaan modal. Dengan prinsip ini, nasabah menjadi mitra usaha yang masing-

masing menyumbang modal dan menyepakati rasio laba di muka untuk waktu 

tertentu. Pembiayaan murabahah adalah prinsip jual beli barang dengan memperoleh 

keuntungan. Dengan prinsip ini, nasabah membeli suatu komoditi berdasarkan 

spesifikasi atau rincian tertentu, sedangkan bank mengirimkan barang dengan 

imbalan harga tertentu kepada nasabah berdasarkan persetujuan awal kedua belah 

pihak. 

Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran  dalam 

persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu 

menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Angka profitabilitas dinyatakan 

antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan 

per saham, dan laba penjualan. Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi 

kesehatan perusahaan. Profitabilitas merupakan dasar dari adanya keterkaitan antara 

efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Tujuan 

analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang 

dicapai oleh bank yang bersangkutan Kuncoro (2002). 

Return on Asset (ROA) menunjukan kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola aktiva yang tersedia untuk mendapatkan net income. ROA merupakan 

rasio yang memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan 

kegiatan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang 

dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya. 

Alasan meneliti rasio keuangan karena rasio keuangan bermanfaat dalam 

menilai kondisi keuangan perusahaan perbankan. Penelitian keuangan rasio baik 

secara individu maupun secara construct untuk menilai kinerja, pengujian hubungan 

rasio keuangan dengan kinerja keuangan perbankan, menurut pengamatan peneliti 
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sangat menarik untuk diteliti. Selain itu, alasan peneliti menggunakan Return on Asset 

(ROA) sebagai ukuran kinerja adalah Karena ROA digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. 

 Variabel independen Pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas bank umum syariah yang 

diproksikan dengan Return on Asset (ROA). Pembiayaan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah total pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Total 

pembiayaan diukur dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan pada akhir tiap 

tahun. Secara empiris hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Riyadi dan Yulianto (2014) yang menyatakan bahwa murabahah tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wicaksana (2011), dan Rahman (2012), yang menyatakan bahwa 

murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas. 

 
2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Bank Syariah 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. 

Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah. Fungsi dari bank syariah sesuai dengan UU No. 21 

Tahun 2008 dan Wiroso (2005) adalah fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, 

fungsi jasa keuangan perbankan dengan menghimpun dan menyalurkan dana 

masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, fungsi sebagai manajer investasi 

atas dana yang dihimpun dari pemiliki dana, serta fungsi sebagai investor dalam 

penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil, prinsip ujroh, maupun prinsip jual beli. 

Fungsi Bank Syariah 

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, 

yakni sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution) yang mengerahkan dana 

dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat 

yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak 

dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. 

Bila Bank Konvensional mendasarkan keuntungan dari pengambilan bunga, maka 

bank syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa maupun mark-up 

atau profit margin serta bagi hasil (loss and profit sharing) 

 

Produk-produk Bank Syariah 

Pada umumnya produk-produk bank syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu: 

a. Produk Penghimpun Dana 
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b. Produk Penyaluran Dana 

c. Produk Jasa 

Pembiayaan pada Bank Syariah 

Salah satu fungsi dan kegiatan bank syariah adalah menyalurkan dana dalam 

bentuk pembiayaan. Pembiayaan secara luas menurut Muhammad (2002) berarti 

financing atau pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Alokasi dana 

dalam bentuk pembiayaan menurut Muhammad (2002) mempunyai beberapa tujuan 

yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah, dan 

mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap 

aman. 

Pendapatan Bank Umum Syariah 

Pendapatan adalah semua sumber-sumber ekonomi yang diterima oleh 

perusahaan dari transaksi penjualan barang penyerahan jasa kepada jasa lain. Definisi 

tersebut menjelaskan bahwa sumber pendapatan adalah dari hasil penjualan barang-

barang dan penyerahan jasa. Pendapatan merupakan hasil yang diterima dari 

pengelolaan yang berasal dari aktivitas atau kegiatan perusahaan, tentunya pendapatan 

yang besar akan menghasilkan profit yang besar pula. 

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pendapatan merupakan 

imbalan nilai barang atau jasa. Nilai tukar dalam satuan uang yang diterima setelah 

dipotong dengan perhitungan yang menyangkut transaksi sehingga dapat dimengerti 

bahwa pendapatan dari suatu transaksi adalah nilai nettonya. 

Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi 

operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Tujuan analisis 

profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang 

dicapai oleh bank yang bersangkutan (Kuncoro, 2002). Menurut Weygandt et al 

(2008), rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas 

manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang ditunjukkan dengan besarnya laba 

yang diperoleh perusahaan. 

Rasio profitabilitas adalah alat untuk mengukur keefektifan dan kesuksesan 

manajemen dalam menghasilkan suatu laba pada suatu periode tertentu. Profitabilitas 

suatu bank dapat diketahui dengan menganalisa laporan keuangannya, dan dari hasil 

analisa tersebut akan dapat tercermin kemampuan bank dalam memperoleh laba. 

Rasio profitabilitas menunjukan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan 

laba. 

Return On Assets (ROA) 

Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan 

menggunakan total asset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan 

dengan biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut (Abdul dan Hanafi, 2009:157). 
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ROA adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan. Rasio 

profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kinerja bank yang bersangkutan. 

Return On Assets (ROA) sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai 

profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset produktif. Semakin besar ROA 

suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, 

dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. 

  

3. METODE 

Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang 

diperoleh dari annual report BRI Syariah atau melalui situs website resmi 

www.brisyariah.co.id, terkait dengan metode pengamatan pengamatan mulai tahun 

2011 sampai dengan tahun 2014. 

Peneliti melakukan pengumpulan data dari laporan keuangan bank BRI Syariah 

yang ada di indonesia yang sesuai dengan kriteria penelitian yang di publish dari annual 

report BRI Syariah atau melalui situs website resmi www.brisyariah.co.id pada periode 

2011-2014. Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan triwulan bank BRI syariah di Indonesia tahun 2011-2014. Sampel data 

meliputi laporan yang dipublikasikan secara terus-menerus dari tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2014 dan laporan keuangan yang memiliki kelengkapan data 

berdasarkan variabel yang diteliti. Penentuan sampel dilakukan dengan purposive 

sampling. 

Variabel independen Pembiayaan mudharabah yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah total pembiayaan mudharabah yang disalurkan bank syariah. Total 

pembiayaan mudharabah diukur dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan 

mudharabah pada akhir tiap tahun. Penggunaan logaritma natural bertujuan agar 

hasilnya tidak menimbulkan bias, mengingat besarnya nilai pembiayaan mudharabah 

antar  bank syariah yang berbeda-beda. 

Pembiayaan musyarakah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah total 

pembiayaan musyarakah yang disalurkan bank syariah. Total pembiayaan musyarakah 

diukur dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan musyarakah pada akhir tiap 

tahun. Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak menimbulkan bias, 

mengingat besarnya nilai pembiayaan musyarakah antar bank syariah yang berbeda-

beda. 

Pembiayaan murabahah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah total 

pembiayaan murabahah yang disalurkan bank syariah. Total pembiayaan murabahah 

diukur dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan murabahah pada akhir tiap 

tahun. Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak menimbulkan bias, 

mengingat besarnya nilai pembiayaan murabahah antar bank syariah yang berbeda-

beda. 

http://www.brisyariah.co.id/
http://www.brisyariah.co.id/
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Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas bank umum syariah 

yang diproksikan dengan Return on Asset (ROA). ROA dipilih karena merupakan salah 

satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. 

Perhitungan ROA berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP 

tanggal 31 Maret 2010, diperoleh dengan rumus: 

Return on asset 

=         Laba Sebelum Pajak di Setahunkan 

                    Rata-rata Total Aset 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 

linear berganda. Analisa ini dilakukan untuk membuktikan apakah ada pengaruh 

antara variable bebas terhadap variable terikat, dengan persamaan sebagai berikut : 

ROA = α + β1 Mdh + β2 Msy + β3 Mrb + ε1 

Keterangan:  

α                      : Konstanta 

β1, β2, β3, β4      : Koefisienregresi 

ROA                : Return on Asset  

Mdh                 : Pembiayaan Mudharabah 

Msy                 : Pembiayaan Musyarakah 

Mrb                 : Pembiayaan Murabahah 

ε1                    : Error (kesalahan pengganggu) 

4. HASIL PENELITIAN 

 Bank umum syariah yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan 

bulanan selama periode pengamatan yaitu kuartal I periode 2011-2014 sampai dengan 

kuartal III periode 2011-2014. 

Analisis data 

 Berdasarkan hasil analisis deskriptif, variabel mudharabah memiliki nilai 

minimum sebesar 22,67 dan nilai maksimum sebesar 24,75 dengan nilai rata-rata 

sebesar 23,5435 . Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,52871, oleh karena itu 

ukuran penyebaran variabel mudharabah adalah sebesar 52,8 % dari data yang diteliti. 

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel musyarakah memiliki nilai minimum 

sebesar 23,30 dan nilai maksimum 25,70 sebesar dengan nilai rata-rata sebesar 

24,3931. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,57740, oleh karena itu ukuran 

penyebaran variabel musyarakah adalah sebesar 57,7% dari data yang diteliti. 

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel murabahah memiliki nilai minimum 

sebesar 24,29 dan nilai maksimum sebesar 27,11 dengan nilai rata-rata sebesar 

25,8571. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,69361, oleh karena itu ukuran 

penyebaran variabel musyarakah adalah sebesar 69,3 % dari data yang diteliti. 
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Hasil analisis deskriptif terhadap variabel Return On Assets (ROA) memiliki 

nilai minimum sebesar -9,07 dan nilai maksimum sebesar -4,41 dengan nilai rata-rata 

sebesar -6,1167. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 1,25222, oleh karena itu 

ukuran penyebaran variabel Return On Assets (ROA) adalah sebesar 125,2 % dari data 

yang diteliti. 

 

Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Uji Normalitas Data 

 Menunjukkan bahwa data penelitian telah teredistribusi normal yang 

dibuktikan dengan asymp sig. sebesar 0,986 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 

penelitian 5% (α = 0,05). Oleh karena itu data penelitian telah terdistribusi normal, 

data dapat digunakan dalam pengujian dengan model regresi berganda. 

 

Uji Multikoliniearitas 

 Hasil uji multikoliniearitas diketahui menunjukan bahwa nilai tolerance untuk 

semua variabel dalam tiap-tiap model regresi lebih besar dari 0,1 dan nilai value 

inflating factor untuk semua variabel dalam tiap-tiap model regresi lebih kecil dari 10. 

Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa dalam model-model regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa probabilitas (sig) dalam tiap 

model regresi yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,05 atau 5% oleh 

karena itu dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam 

semua model regresi penelitian ini. 

 

Uji Autokorelasi 

Hasil  menunjukkan bahwa perhitungan pada k = 3, nilai dL = 0,8572, oleh 

karena itu didapatkan 4 – dL yaitu 4 – 0,8572 = 3,1428, nilai dU = 1,7277, oleh 

karena itu didapatkan 4 – dU yaitu 4 – 1,7277= 2,2723. Nilai DW = 0,876, oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa nilai DW terletak diantara dL dan dU,  tidak 

dapat diambil kesimpulan. Karena nilai DW terletak diantara dL dan dU dapat di 

simpulkan tidak terjadi autorelasi atau memenuhi asumsi klasik autokorelasi. 

Analisis Regresi Linear Berganda 

 Model ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan 

mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas (ROA).  

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil regresi sebagai berikut:. 
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Tabel I 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel β thitung Sig 

Konstanta -22,312 -3,542 0,001 
Mudharabah 2,294 3,954 0,000 
Musyarakah -2,915 -4,951 0,000 
Murabahah 1,288 2,750 0,009 

R Square 0,465 FHitung 12,735 

Adjusted R Square 0,428 Probabilitas F 0,098  

Sumber:Data sekunder diolah, 2015 

 

 Berdasarkan hasil regresi yang disajikan pada tebel 1 diatas, maka diperoleh 

persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

 

ROA = -22,312 + 2,294 Mdh –2,915 Msy +1,288 Mrb + ℮1 

Dengan menggunakan hasil persamaan tersebut, hasil regresi dapat di 

interpretasikan sebagai berikut: 

 Nilai konstanta untuk persamaan regresi adalah -22,312. Hal ini menunjukan 

bahwa jika mudharabah, musyarakah, dan murabahah dianggap konstan oleh karena 

itu besarnya profitabilitas (ROA) akan berkurang sebesar -22,312. Nilai Koefisien 

regresi mudharabah sebesar 2,294. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan 

terhadap mudharabah sebesar 1%  akan berdampak pada peningkatan profitabilitas 

(ROA) sebesar 2,294. Nilai Koefisien regresi musyarakah sebesar –2,915. Hal ini 

dapat diartikan setiap terjadi peningkatan terhadap musyarakah sebesar 1% akan 

berdampak pada penurunan profitabilitas (ROA) sebesar –2,915. Nilai Koefisien 

regresi murabahah sebesar 1,288. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan 

terhadap murabahah sebesar 1% akan berdampak pada peningkatan profitabilitas 

(ROA) sebesar 1,288. 

 

Uji Simultan (Uji F) 

Uji statistik F digunakan untuk menguji tingkat pengaruh variabel 

independen terhadap variael dependen secara bersama-sama. Berdasarkn hasil uji f 

dikatakan bahwa probability value dari model regresi yang digunakan dalam penelitian 

lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian 5% (α = 0,05) sebesar 0,000. Apabila 

dibandingkan Fhitung dengan nilai Ftabel dapat dilihat bahwa hasil uji statistik dari 

distribusi Fhitung > Ftabel yaitu 12,735 > 2,82. Hasil ini mengindikasikan bahwa model 

regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak (fit) untuk digunakan sebagai model 

regresi pengujian hipotesis. Sehingga secara simultan variabel mudharabah, 

musyarakah, dan murabahah berperngaruh terhadap profitabilitas (ROA). 
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Uji Parsial t (Uji t). 

Dari hasil pengujian uji t untuk variabel mudharabah diperoleh t-hitung 

sebesar 3,954 > t-tabel sebesar 2,015 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < p-

value sebesar 0,05, oleh karena itu hipotesis diterima. Hal tersebut berarti mudharabah 

berpengaruh terhadap profitabliitas (ROA). Dengan demikian hipotesis pertama yang 

menyatakan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) terbukti. 

Dari hasil pengujian uji t untuk variabel musyarakah diperoleh t-hitung 

sebesar -4,951 > t-tabel sebesar 2,015 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < p-

value sebesar 0,05, oleh karena itu hipotesis diterima. Hal tersebut berarti musyarakah 

berpengaruh terhadap profitabliitas (ROA). Dengan demikian hipotesis kedua yang 

menyatakan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) terbukti. 

Dari hasil pengujian uji t untuk variabel murabahah diperoleh t-hitung sebesar 

2,750 < t-tabel sebesar 2,015 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,009 > p-value 

sebesar 0,05, oleh karena itu hipotesis ditolak. Hal tersebut berarti murabahah tidak 

berpengaruh terhadap profitabliitas (ROA). Dengan demikian hipotesis ketiga yang 

menyatakan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) terbukti. 

 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Hasil pengujian mengindikasikan bahwa nilai Adjusted R² sebesar 0,428 yang 

menunjukkan bahwa 42,8%. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel independen 

dalam penelitian ini yang terdiri dari mudharabah, musyarakah, dan murabahah 

mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen profitabilitas (ROA) sebesar 

42,8%. Sementara itu, sisanya sebesar 57,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model 

penelitian ini. 

 

5. PEMBAHASAN 

Dalam pengujian secara parsial semua variabel yaitu mudharabah, musyarakah, 

dan murabahah yang ditemukan berpengaruh terhadap pengungkapan profitabilitas 

(ROA). Pembahasan terhadap masing-masing variabel dalam pengujian secara parsial 

adalah sebagai berikut: 

 

Pengaruh Mudharabah terhadap Profitabliitas (ROA) 

Mudharabah dalam penelitian ini mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas 

(ROA). Dengan nilai signifikasi variabel mudharabah 0,000 < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan mudharabah yang merupakan salah 

satu jenis bagi hasil, semakin tinggi profitabilitas bank BRI syariah yang diproksikan 

dengan (ROA). Dengan prinsip pembagian hasil yang sesuai dengan pengelolaan 

manajemen pembiayaan akan memberikan pendapatan yang berpengaruh terhadap 

keuntungan (laba) yang diharapkan sehingga akan berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 
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Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu komponen penyusun asset pada 

perbankan syariah. Pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah dilakukan melalui 

akad mudharabah. Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan yang berlandaskan 

pada prinsip pembagian hasil dengan cara seorang memberikan modalnya kepada 

yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau 

kerugian berdasarkan perjanjian bersama. 

Secara empiris hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan 

olehWicaksana (2011), Rahman (2012), Hadiyat (2013), Riyadi dan Yulianto (2014) 

yang menyatakan bahwa mudharabah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

profitabilitas. 

Pengaruh Musyarakah terhadap Profitabliitas (ROA)  

Musyarakah dalam penelitian ini mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas 

(ROA). Dengan nilai signifikasi variabel musyarakah 0,000 < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin rendah pembiayaan musyarakah yang merupakan salah 

satu jenis bentuk usaha bagi hasil bersama, maka semakin tinggi profitabilitas bank 

BRI syariah yang diproksikan dengan (ROA). 

Musyarakah merupakan semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau 

lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya 

baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Keuntungan dan kerugian ditanggung 

bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui 

pembiayaan bagi hasil yang disalurkan, bank syariah akan memperoleh pendapatan 

berupa bagi hasil yang menjadi bagian bank. 

Secara empiris hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan 

olehWicaksana (2011), Rahman (2012), Riyadi dan Yulianto (2014) yang menyatakan 

bahwa musyarakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadiyat (2013), yang menyatakan 

bahwa musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Pengaruh Murabahah terhadap Profitabliitas (ROA)  

Murabahah dalam penelitian ini mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas 

(ROA). Dengan nilai signifikasi variabel murabahah 0,009 < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan murabahah yang merupakan salah 

satu jenis pembiayaan jual beli, maka semakin tinggi pula profitabilitas bank BRI 

syariah yang diproksikan dengan (ROA). 

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip jual 

beli barang dimana pihak bank membeli barang dari pemasok dan kemudian 

menjualnya kembali kepada nasabah. Harga jual barang adalah harga perolehan 

ditambah dengan mark up atau keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank 

dengan nasabah yang menjadi pembeli. Dari pengelolaan pembiayaan murabahah, 

bank syariah memperoleh pendapatan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati 

dengan nasabah. 
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Secara empiris hail penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Wicaksana (2011), dan Rahman (2012), yang menyatakan bahwa murabahah 

berpengaruh terhadap profitabilitas. Berbeda dengan  hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Riyadi dan Yulianto (2014) yang menyatakan bahwa murabahah tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. 

 

6. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas meliputi pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan 

Murabahah. Dimana semua variabel independen tersebut berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas, hal ini ditunjukkan oleh nilai p value masing-masing variabel < 

0,05. Sehingga hipotesis H1, H2 dan H3 dapat diterima kebenarannya.  
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