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ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, 

MUSYARAKAH, MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP 

TINGKAT PROFITABILITASRETURN ON EQUITY (ROE) PADA PT. 

BANK SYARIAH MANDIRIPERIODE 2011-2018 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pembiayaan Mudharabah, 

Musyarakah, Murabahah dan ijarah terhadap tingkat profitabilitas return on 

equity (roe) pada pt. Bank Syariah Mandiri periode 2011-2018. Data yang 

digunakan adalah data time series yang dipublikasikan oleh Ototitas Jasa 

Keuangan (OJK), Bank Syariah Mandiri (BSM). Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan model OLS (Ordinary Least 

Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pembiayaan Mudharabah 

tidak brpengaruh sifnifikan terhadap tingkat profitabilitas Return On Equity 

(ROE)  Bank Syariah Mandiri (X1),  pembiayaan Musyarakah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas Return On Equity 

(ROE) Bank Syariah Mandiri (X2), Pembiayaan Murabahah berpengaruh 

signifikan negative signifikan terhadap tingkat profitabilitas Return On Equity 

(ROE) Bank Syariah Mandiri (X3), Pembiayaan Ijarah berpengaruh signifikan 

negative signifikan terhadap tingkat profitabilitas Return On Equity (ROE) 

Bank Syariah Mandiri (X4). 

Kata Kunci : Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah Profitabilitas 

ROE, OLS (Ordinary Least Square) 

Abstract 

This study aims to discuss Mudharabah, Musyarakah, Murabahah and Ijarah 

financing against the profitability return on equity (roe) level at pt. Bank 

Syariah Mandiri for the period of 2011-2018. The data used are time series 

data published by the Financial Services Authority (OJK), Bank Syariah 

Mandiri (BSM). The analytical method used in this study uses the OLS 

(Ordinary Least Square) model. The results showed that: Mudharabah 

financing did not significantly influence the level of profitability of Bank 

Syariah Mandiri's Return On Equity (X1), Musyarakah financing was not 

significant to the level of profitability of Bank Mandiri Syariah (X2) Return 

on Equity (RO2), Murabahah financing had a significant negative negative 

effect. significant to the level of profitability of Bank Syariah Mandiri's 

Return On Equity (XE), Ijarah Financing has a significant negative effect on 

the level of profitability of Bank Syariah Mandiri's Return On Equity (ROE) 

(X4). 
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1. PENDAHULUAN 

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam menjalankan 

kegiatan perekonomiaan dan perdagangan di suatu Negara. Dan peran bank adalah 

sebagai lembaga intermediasi antara bank dan masyarakat yaitu bank sebagai sumber 

dana yang di dapatkan dari masyarakat dan di salurkan kepada masyarakat untuk 

kegiatan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam dunia perbankkan 

terdapat perbankkan konvensional dan perbankkan syariah. Bank syariah adalah 

lembaga perbankkan yang di jalankan dengan prinsip-prinsip syariah setiap ktivitas 

atau transaksi yang di lakukan menggunakan hukum-hukum islam yang tercantum 

dalam al-quran dan hadist.  

PT. Bank Syariah Mandiri adalah salah satu bank umum syariah yang ada di 

Indonesia. PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin 

tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri 

hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. 

Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, 

yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai 

spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam 

kiprahnya di perbankan Indonesia. (www.syariahmandiri.co.id). 

PT.Bank Syariah Mandiri memiliki produk-produk pembiayaan sebagai 

salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Pembiayaan yang 

pertama ditetapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri tetaplah sesuai dengan prinsip 

syariah. produknya antara lain BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam 

valuta rupiah, pembiayaan kepada pensiunan adalah fasilitas pembiayaan kepada para 

pensiun, pembiayaan griya BSM adalah pembiyaan jangka pendek, menengah dan 

panjang untuk membiayai pembelin rumah tinggal, pembiayaan kendaraan bermotor 

adalah untuk pembelia kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan 

invesasi, pebiyaan usaha mikro, dll. Per Desember 2017 Bank Syariah Mandiri 

http://www.syariahmandiri.co.id/
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memiliki 737 kantor layanan di seluruh Indonesia, dengan akses lebih dari 196.000 

jaringan ATM. Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan 

integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri sejak awal 

pendiriannya. Hadir dengan Cita-Cita Membangun Negeri Nilai-nilai perusahaan 

yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap 

insan Bank Syariah Mandiri sejak awal pendiriannya. (www.syariahmandiri.co.id). 

Alasan mengapa peneliti ingin meneliti Bank Syriah Mandiri 

dibandingkan bank syariah yang lain Bank Syariah Mandiri adalah suatu bank 

syariah yang memiliki kinerja terbaik dan memiliki tingkat laba yang paling tinggi 

dibanding bank syariah lainnya. Bank Syariah Mandiri menunjukkan performanya 

sebagai salah satu pemain dalam dunia perbankan nasional yang mampu berdiri 

sejajar dengan bank-bank nasional yang sudah ada lebih dulu. Bahkan, dengan 

kinerja dan pertumbuhan aset yang bagus, kini Bank Syariah Mandiri sudah 

menduduki peringkat ke-21 dari 121 bank umum yang beroperasi di Indonesia. 

Rating Bank Syariah Mandiri yang lima tahun lalu hanya berpredikat single B, kini 

sudah double (AA) minus (www.syariahmandiri.co.id). 

Begitu pula dapat di bandingkan Bank Syriah Mandiri dengan Bank 

Umum Syariah lainnya seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI Syariah dan 

Bank BRI Syariah dapat Dilihat Dari Jumlah Kantor Pusat Oprasional 

(KPO)/Kantor Cabang(KC). Data jumlah kantor Bank Umum Syariah di Indonesia 

dalam 5 tahun terakhir. 

Tabel 1.Data Kantor Pusat Oprasional (KPO)/Kantor Cabang(KC) Bank Umum 

Syariah Tahun 2013-2017 

Nama Bank   2013       2014 2015       2016 2017 

Bank Syariah Mandiri   136        137   137        130  130 

Bank Muamalat Indonesia   81         84   84         83   83        

Bank BNI Syariah    64         61   68         68   68 

Bank BRI Syariah    51         52   50         52   52 

Sumber :www.ojk.go.id 

http://www.syariahmandiri.co.id/
http://www.syariahmandiri.co.id/
http://www.ojk.go.id/
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Dari tabel 1. dapat diketahui bahwa bank syariah mandiri yang memiliki 

jumlah KPO/KC paling banyak yaitu dari tahun 2013 yaitu 136 KPO/KC, tahun 

2014-2015 naik jadi 137 KPO/KC, tahun 2016-2017 turun jadi 130 KPO/KC 

walaupun mengalami penurunan tapi Bank Syariah Mandiri tetap yang memiliki 

KPO/KC paling banyak di bandingkan Bank Umum Syariah lain sepeti Bank 

Muamalat hanya memiliki 81 KPO/KC pada tahun 2013, tahun 2014-2015 

memiliki 84 KPO/KC, tahun 2016-2017 memiliki 83 KPO/KC sedangkan Bank 

BNI Syariah hanya memiliki 64 KPO/KC pada tahun 2013, pada tahun 2014 

memiliki 61 KPO/KC, pada tahun 2015-2017 megalami peningkatan menjadi 68 

KPO/KC sedangkan Bank BRI Syariah meliliki 51 KPO/KC pada tahun 2013, 

tahun 2014 memiliki 52 KPO/KC tahun 2015 memiliki 50 KPO/KC tahun 2016-

2017 memiliki 52 KPO/KC. Maka dapat disimpulkan Bank Syariah Mandiri 

memiliki kemajuan yang cukup pesat dari pada Bank Umum Syariah yang lain.  

Menurut Harahap dan syafri, S. (2008) Salah satu yang mempengruhi 

profitabilitas suatu bank adalah pembiayaan yang disalurkan oleh suatu bank. Jika 

tingkat pembiayaan tiggi, maka profitabilitas akan mengalami kenaikan. Profitabilits 

dapat diartikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. 

Untuk mengukur tingkat profitabilitas bank Mandiri Syariah dapat mengunakan 

Return On Equity (ROE). ROE biasa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas 

atau rentabilitas suatu perusahaan. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

profitabilitas yang diperoleh Bank Mandiri Syariah dapat dilihat melalui rasio-rasio 

kinerja keuangan salah satunya seperti Return On Equity (ROE). ROE biasa 

digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas atau rentabilitas suatu 

perusahaan.Dalam hal ini Bank Mandiri Syariah juga menggunakan ROE sebagai 

rasio untuk mengukur kinerja profitabilitasnya.Data perkembangan kinerja keuangan 

ROE dalam 6 tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 1. 
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Grafik 1.Perkembangan Kinerja ROE (Return On Equity) PT Bank Syariah 

Mandiri. Tahun 2011-2018. (dalam %) 

Sumber: www.syariahmandiri.co.id 

Dari Grafik 1.dapat diketahui bahwa kinerja ROE Bank Syariah Mandiri 

mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 2011 ke tahun 2012 

mengalami kenikan yitu dari 64.84% meningkat menjadi 68.09% pada tahun 2013 

ROE sebesar 44.58% namun pada tahun 2014 hingga 2017 ROE mengalai penurunan  

menjadi sebesar 4.82% pada tahun 2015 ROE masih sama seperti tahun sebelumnya 

yaitu sebesar 4.82% lalu mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2016 yaitu 

sebesar 5.81% pada tahun 2017 menggalami sedikit penurunan lagi yaitu sebesar 

5.71% dan pada tahun 2018 naik menjadi 8.21%. jauh sekali dari kriteria penilaian 

kesehatan ROE yaitu dinilai baik apabila berada pada kisaran angka 12%, sedangkan 

apabila ROE dibawah 12% maka dinilai buruk, artinya kinerja keuangan atau 

manajemen Bank Syariah Mandiri untuk mengelola modal yang ada hingga 

menghasilkan Net Income semakin memburuk, maka profit atau keuntungan yang 

diperoleh Bank Syariah Mandiri pun semakin menurun. 

Dengan melihat dinamika pertumbuhan ROE dari Bank Syariah Mandiri 

menarik sekali untuk diteliti mengenai apa yang sebenarnya mempengaruhi ROE 

Bank Syariah Mandiri. Untuk itu peneliti ingin memusatkan perhatian pada pengaruh 
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Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah terhadap Profitabilitas 

Return On Equity (ROE). 

 

2. METODE 

Metode analisis data yang digunakandalam penelitian ini adalah alat analisis regresi 

linear berganda dengan menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square), yang 

formulasi model estimasinya adalah: 

ROEt= β0+ β1logMDRt + β2logMSYt + β3logMRBt + β4logIJRt + ԑt (1.2) 

Di mana : 

ROE  = Return on Equity 

MDB  = Pembiayaan Mudharabah 

MSY  = Pembiayaan Musyarakah 

MRB  = Pembiayaan Murabahah 

IJR  = Pembiayaan Ijrah 

log  = operator logaritma berbasis e 

β0  = Konstanta atau intersep 

β1,β2, β3, β4 = Koefisien regresi variabel independen 

ԑ  = Error Term (faktor kesalahan ) 

t  = triwulan ket   

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang menggunakan alat 

analisis regresi linear berganda dengan menggunakan metode OLS (Ordinary Least 

Square).Untuk data dapat diperoleh melalui media internet. Data pembiayaan 

Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah dan Return On Equity (ROE) dapat di 

akses melalui www.ojk.go.id. dan dapat di akses melalui website resmi Bank Syariah 

Mandiri yaitu www.syariahmandiri.co.id. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas Return On Equity 

(ROE) terhadap pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah pada PT 

Bank Syariah Mandiri tahun 2011-2018, menggunakan alat analisisregresiordinary 

least square (OLS) dengan model ekonometrik sebagai berikut: 

ROEt= β0+ β1logMDRt + β2logMSYt + β3logMRBt + β4logIJRt + ԑt  

http://www.ojk.go.id/
http://www.syariahmandiri.co.id/
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Di mana : 

ROE  = Return on Equity 

MDB  = Pembiayaan Mudharabah 

MSY  = Pembiayaan Musyarakah 

MRB  = Pembiayaan Murabahah 

IJR  = Pembiayaan Ijrah 

log  = operator logaritma berbasis e 

β0  = Konstanta atau intersep 

β1,β2, β3, β4 = Koefisien regresi variabel independen 

ԑ  = Error Term (faktor kesalahan ) 

t  = triwulan ket  

Tabel 2. Hasil Estimasi Model Ekonometri 

 

𝑅𝑂𝐸𝑡= 1286,936+ 2,967880logMDRt +1,986178logMSYt + -64,51733logMRBt+ 

(0,1816)                  (0,6199)                    (0,0061) * 

-15,00691logIJRt  

       (0.0860)***         

R2 = 0,897905; DW-Stat. = 2,180381; F-Stat = 48,37141; Prob. F-Stat. = 0,000000 

Uji Diagnosis 

(1) Multikolinieritas (uji VIF) 

logMDR = 2,967880;logMSY = 1,986178;logMRB = -64,51733; 

logIJR =-15,00691 

(2) Normalitas (Uji Jarque Bera) 

JB = 4,809124; Prob. (JB) = 0,090305 

(3) Otokorelasi (Uji Breusch Godfrey) 

2(3) = 5,201270; Prob. (2) = 0,1576 

(4) Heteroskedastisitas (Uji White) 

2(13) = 13,84510; Prob. (2) = 0,3848 

(5) Linieritas (Uji Ramsey Reset) 

F(1.21) =  2,282459; Prob. (F) =  0,1457 

 

Sumber: Hasil output regresi data OLS. Keterangan:*Signifikan pada  = 0,01; 
**Signifikan pada  = 0,05; ***Signifikan pada  = 0,10.Angka dalam kurung adalah 

probabilitas empirik (pvalue)t-statistik. 

3.1 Uji Asumsi Klasik 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series, sehingga 

seperti yang disajikan dalam Tabel 2, uji asumsi klasiknya akan meliputi uji 

multikolinearitas, uji normalitas residual, uji otokorelasi, uji heteroskedastisitas 

dan uji spesifikasi atau linieritas model. 
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3.2 UjiMultikolinearitas 

Uji multikolinearitas yang dipakai adalah uji VIF.Uji VIF multikolinearitas 

terjadi apabila nilai VIF untuk variabel independen ada yang bernilai > 

10.Seperti yang disajikan pada Tabel 3. 

Tabel3. Hasil Uji VIF 

 

Variabel VIF  Kriteria         Kesimpulan 

 

Log MDB 0,1816  < 10  Tidak menyebabkan multikolinieritas 

Log MSY 0,6199  <10  Tidak menyebabkan multikolinieritas 

Log MRB 0,0061  <10  Tidak menyebabkan multikolinieritas 

Log IJR 0,0860  <10  Tidak menyebabkan multikolinieritas 

Sumber: Hasil output regresi data OLS 

3.3 Uji Normalitas Residual 

Uji Normalitas residual dalam penelitian ini diuji memakai Jarque Bera (JB). 

Ho uji JB adalah distribusi residual normal; dan HA-nya distribusi residual 

tidak normal. Ho diterima jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi 

empirik statistik JB > α; Ho ditolak jika nilai p (p value), probabilitas, atau 

signifikansi empirik statistik JB ≤ α.Dari Tabel 3 terlihat nilai p, probabilitas, 

atau signifikansi empirik statistik Jarque Bera sebesar 0,0903 ( > 0,5); jadi Ho 

diterima, yang berarti distribusi residual normal. 

3.4 Uji Otokorelasi 

Otokorelasi akan diuji dengan Breusch Godfrey (BG). Ho dari uji BG adalah 

tidak terdapat otokorelasi dalam model HA-nya terdapat otokorelasi dalam 

model. Ho diterima jika signifikansi statistik 2> α dan Ho ditolak jika 

signifikansi statistik 2≤ α. 

Dari Tabel 3, terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik 2 Uji BG sebesar 0,1576> 0,10; Jadi Ho diterima. Kesimpulan tidak 

terdapat masalah otokorelasi dalam model. 



 

9 

 

3.5 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji White, dimana 

Ho; tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model dan HA; terdapat 

masalah heteroskedastisitas dalam model. Ho diterima jika signifikansi 

statistik 2> α, dan Ho ditolak, jika statistik 2 ≤ α. 

Dapat dilihat dari Tabel 3 probabilitas Chi-square atau signifikansi 2 

Uji White sebesar 0,3848 (> 0,10); jadi Ho diterima, kesimpulan tidak 

terdapat masalah heterokedastisitas dalam model. 

3.6 Uji Spesifikasi Model 

Uji Spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Ramsey 

Reset.Uji Ramsey Reset memiliki Ho spesifikasi modelnya tepat atau 

linear.Sementara HA-nya spesifikasi modelnya tidak tepat atau tidak linear. Ho 

diterima apabila probabilitas atau signifikansi empirik statistik F ≥ α dan Ho 

ditolak apabila probabilitas atau signifikansi empirik statistik F ≤ α. 

Dari Tabel 3 diketahui nilai probabilitas atau signifikansi empirik 

statistik F uji Ramsey Reset sebesar 0,1457 (> 0,10), maka Ho diterima yang 

berarti model yang dipakai linier (spesifikasi model benar). 

3.7 Uji Kebaikan Model 

3.7.1 Eksistensi Model (Uji F) 

Uji Eksistensi model menggunakan Uji F, dimana H0 : β1 = β2 ... = βn = 0, 

model yang dipakai tidak eksis dan HA : β1 ≠ 0 | β2 ≠ 0 | ... | βn ≠ 0, model 

yang dipakai eksis. H0 diterima bila signifikansi statistik F > α dan H0 

ditolak bila signifikansi statistik F ≤ α. Pengujian F ini menggunakan 

probabilitas (F Statistik) dibandingkan dengan α. Apabila α > prob (F 

Statistik) maka keseluruhan variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen. 
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Dari Tabel 3, terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik F sebesar 0,0000 (< 0,10); jadi Ho ditolak, kesimpulan model 

yang dipakai eksis dan secara keseluruhan/simultan variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen.  

3.7.2 Uji Interpretasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) menunjukkan daya ramal dari model 

terestimasi. Dari Tabel 3 terlihat nilai (R2) sebesar 0,8979, artinya 89,79% 

variasi variabel Return On Equity (ROE) dapat dijelaskan oleh variasi 

variabel Mudharabah (MDB), Musyarakah (MSY),Murabahah (MRB) dan 

Ijarah IJR). Sedangkan sisanya 10,21% dipengaruhi oleh variabel-

variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.  

3.8 Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

Uji Validitas Pengaruh yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t. 

Dimana H0 : βi = 0, variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh 

signifikan dan HA : βi ≠ 0, variabel independen ke i memiliki pengaruh 

signifikan.H0 diterima bila signifikansi statistik t> α dan H0 ditolak bila 

signifikansi statistik t  ≤ α. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini : 

Tabel 4.Hasil Uji Validitas Pengaruh 

 

  Variabel Prob-t  Kriteria       Keterangan 

 LogMDB 0,1816  >0.10           MDB tidak berpengaruh signifikan 

LogMSY 0,6199  >0.10           MSY tidak berpengaruh signifikan 

LogMRB 0,0061  <0.01           MRB berpengaruh  signifikan pada α 0,01 

LogIJR 0,0860  <0.10           IJR berpengaruh  signifikan pada α 0,10 

Sumber: Hasil output regresi data OLS 

3.9 Interpretasi Pengaruh Variabel Independen 

Berdasarkan hasil uji validitas pengaruh (Uji t) variabel yang memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Return On Equity (ROE) adalah Murabahah 

(MRB) dan Ijarah (IJR) sedangkan variabel Mudharabah (MDB), Musyarakah 

(MSB) tidak memiliki pengaruh signifikan. 



 

11 

 

Variabel murabahah memilikikoefisien regresi sebesar -64,5173. Pola 

hubungan variabel profitabilitas ROE dengan variabel pembiayaan 

Murabahah adalah linier-logaritma, artinya jika pembiayaan Murabahah naik 

satu persen, maka profitabilitas ROE akan turun sebesar 64,5173/ 100 = 

0,6451%. Sebaliknya apabila pembiayaan Murbahah turun satu persen, maka 

profitabilitas ROE akan naik sebesar 0,6451%. 

Variabel ijarah memiliki koefisien regresi sebesar -15,00691. Pola 

hubungan variabel profitabilitas ROE dengan variabel pembiayaan Ijarah 

adalah linier-logaritma, artinya jika pembiayaan ijarah naik satu persen, maka 

profitabilitas ROE akan turun sebesar 15,0069/ 100 = 0,1500%. Sebaliknya 

apabila pembiayaan Ijarah turun satu persen, maka profitabilitas ROE akan 

naik sebesar 0,1500%. 

3.10 Interpretasi Ekonomi 

Berdasarkan hasil penelitian pada Bank Syariah Mandiri periode 2011 – 2018 

ternyata pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan negatif terhadap 

profitabilitas ROE, artinya penyaluran dana di Bank Syariah Mandiri 

mengalami masalah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan berupa 

transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah 

dengan margin yang disepakati antar pihak Pembiayaan ini sangat cocok bagi 

nasabah yang ingin melakukan pembelian barang atau produk. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian yang 

dilakukan Sari, Dewi Wulan (2017), yang menunjukan bahwa pembiayaan 

murabahah memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap ROE 

dikarenakan pendapatan yang diterima bank syariah dari pembiayaan 

Murabahah berupa margin keuntungan yang didalamnya juga termasuk harga 

jual.  

Berdasarkan hasil penelitian pada Bank Syariah Mandiri periode 2011 

– 2018 ternyata pembiayaan Ijarah berpengaruh signifikan negatif terhadap 

profitabilitas ROE, artinya penyaluran dana di Bank Syariah Mandiri 
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mengalami masalah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang 

atau jasa, melalui pembayaran upah  atau sewa sehingga pembiayaan ini 

sangat cocok untuk nasabah yang ingin melakukan sewa menyewa. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian yang 

dilakukan Pratama et al.,(2017), yang menunjukkan bahwa pembiayaan Ijarah 

berpengaruh signifikan terhadap ROE semakin meningkatan sewa ijarah maka 

semakin meningat pula tingkat profitabilitas. 

Namun, meski pembiayaan murabahah dan ijarah di Bank Syariah 

Mandiri ini banyak diminati oleh nasabah kenyataannya masih memiliki 

pengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri sendiri, 

sehingga bertambahnya penyaluran dana murabahah dan ijarah hanya akan 

memperkecil profitabilias Bank Syariah Mandiri. Hal tersebut dikarenakan 

banyak nasabah yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap 

perjanjian yang sudah disepakati sehingga membuat pihak bank mengalami 

kerugian finansial. 

Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas ROE juga dapat disebabkan oleh tingginya pembiayaan 

bermasalah pada Bank Syariah Mandiri dan juga manajemen pengelolaan 

dana yang buruk sehingga Bank Syariah Mandiri tidak dapat memperoleh 

profitabilitas yang tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 

terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh putra (2017) menyimpulkan 

bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingakat profitabilitas karena ketidakpastian pendapatan keuntungan dan 

tingkat resiko yang cukup besar. 

Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas ROE dapat disebabkan karena jumlah pembiayaan yang 

disalurkan mengalami peningkatan dari tahun ketahun akan tetapi jumlah 

resiko pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan dari tahun-tahun 

sebelumnya. Hasil ini sesuai dengan penelitian Aditya (2016) yang 
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menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Return On Equity. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis regresi mengenai pengaruh pembiayaan 

mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas Return 

On Equity (ROE) dengan menggunakan model OLS (Ordinary Least Square) 

yang telah dilakukan pada bab IV. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut :Model yang digunakan dalam penelitian ini 

memenuhi uji asumsi klasik yang menunjukkan bahwadistribusi residual normal, 

tidak terdapat masalah multikolinearitas, tidak tedapat masalah otokorelasi dalam 

model, tidak terdapat masalah otokorelasi, tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas pada model dan model yang dipakai linier (spesifikasi model 

benar). 

Berdasarkan hasil analisis uji kebaikan model terlihat bahwa model yang 

dipakai dalam penelitian eksis.Nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,8979, 

artinya 89,79% variasi variabel Return On Equity (ROE) dapat dijelaskan oleh 

variasi variabel mudharabah (MDB), musyarakah (MSY), murabahah (MRB) dan 

ijarah (IJR). Dengan R2 sebesar 0.8979, berarti model yang digunakan  memiliki 

daya ramal tinggi. 

Berdasarkan hasil uji validitas pengaruh (Uji t) variabel yang memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Return On Equity (ROE) adalah Murabahah 

(MRB), Ijarah (IJR), sedangkan variabel Mudharabah (MDB), Musyarakah  

(MSY) tidak memiliki pengaruh signifikan. 

Variabel murabahah (MRB) memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas 

Return On Equity (ROE), artinya jika pembiayaan murabhah mengalami 

kenaikan maka akan menurunkan profitabilitas ROE. Sebaliknya apabila 

pembiayaan murabahah mengalami penurunan maka akan menaikkan 
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profitabilitas ROE pada Bank Syariah Mandiri.Variabel ijarah memiliki pengaruh 

negatif terhadap profitabilitas Return On Equity (ROE), artinya jika pembiayaan 

ijarah naik, maka profitabilitas ROE akan turun. Sebaliknya apabila pembiayaan 

ijarah turun, maka profitabilitas ROE akan naik. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat 

diberikan adalah : 

4.2.1 Bagi Pemerintah, pemerintah diharapkan terus memberikan dukungan dan 

pengembangan pada bank syariah di Indonesia yang sebagian besar 

masyarakatnya adalah Muslim. 

4.2.2 Bagi Bank Syariah Mandiri kedepannya bisa meningkatkan pembiayaan 

murabahah dan ijarah, karena pembiayaan tersebut berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas ROE dengan mengoptimalkan kedua pembiayaan 

tersebut secara  langsung akan berkontribusi besar terhadap kenaikan 

Return On Equity Bank Syariah Mandiri. 

4.2.3 Bagi Akademis / Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan untuk peneliti 

selanjutnya agar menambah jumlah variabel maupun tahun observasi 

terbaru agar memperoleh hasil yang lebih baik dan akurat. 
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