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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan pada PT Bank 

Muamalat Indonesia Periode 2012-2019 

Berdasarkan pengujian data, yang didasarkan pada hasil uji t pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh 

signifikan terhadap Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia periode 

2012-2019. Signifikan disini berarti dana pihak ketiga sangat berhubungan 

dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya arah hubungan yang positif antara nilai Dana Pihak 

Ketiga dengan Pembiayaan. Yang berarti apabila dana pihak ketiga 

mengalami kenaikan akan diikuti dengan kenaikan jumlah pembiayaan 

yang disalurkan pada PT Bank Muamalat Indonesia, maka juga sebaliknya 

apabila dana pihak ketiga mengalami penurunan akan diikuti pula dengan 

penurunan jumlah pembiayaan yang disalurkan pada PT Bank Muamalat 

Indonesia. 

Pada dua tahun terakhir Bank Muamalat Indonesia terus konsisten 

menjalankan segmen ritel sehingga menunjukkan hasil yang signifikan dan 

terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari komposisi 

penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang meningkat hingga Rp 2 Triliun 

pada tahun 2019. Berarti hal ini membuktikan bahwa tingkat kepercayaan 

masyarakat pada Bank Muamalat Indonesia semakin tinggi. Dana Pihak 
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Ketiga sangat berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Bank 

wajib untuk melakukan penyaluran dana pihak ketiga untuk kegiatan 

pembiayaan.117 Maka Dana Pihak Ketiga mempunyai pengaruh yang kuat 

terhadap pembiayaan. Hal tersebut karena aset paling besar yang dimiliki 

perbankan syariah adalah dana pihak ketiga, sehingga dapat 

mempengaruhi pembiayaan. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas 

tersebut juga dikemukakan oleh Kasmir, yaitu bahwa dana pihak ketiga 

merupakan sumber dana paling utama yang sangat penting digunakan 

untuk kegiatan operasional.118 

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan 

bahwa dana pihak ketiga adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 

pembiayaan. Bahwa semakin besar jumlah dana pihak ketiga yang dapat 

dihimpun oleh bank syariah maka semakin besar pula pembiayaan yang 

dapat disalurkan.119 Hubungan antara dana pihak ketiga dan pembiayaan 

ditunjukkan oleh Financial Deposit to Ratio (FDR). Bahwa FDR ini 

menunjukkan rasio guna mengukur komposisi jumlah penyaluran dana 

yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat yang 

berhasil dihimpun oleh bank.120 

Seperti teori Muljono, yang menyatakan bahwa salah satu yang 

mempengaruhi besar kecilnya volume kredit atau pembiayaan yang 

                                                           
117Maltuf Fitri, “Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah 

Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, 

Vol. VII, Edisi 1, Tahun 2016  
118Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya..., hlm. :62 
119Muhammad, Manajemen Bank..., hlm. 261 
120Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 271 
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disalurkan adalah Sources of Fund atau yang disebut sebagai Dana Pihak 

Ketiga.121 Bahwa dalam kondisi yang normal, besaran dari pembiayaan 

sangat bergantung pada besaran dana yang tersedia yaitu yang berasal dari 

pemilik dalam bentuk modal baik dana yang dihimpun dari masyarakat 

luas yag disebut Dana Pihak Ketiga. Sehingga Dana Pihak Ketiga 

mempengaruhi besaran pembiayaan yang disalurkan oleh bank. 

Hasil dari penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Fauziyah Adzimatinur, Sri Hartoyo, dan Ranti Wiliasih, yang 

berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besaran Pembiayaan 

Perbankan Syariah di Indonesia yang menunjukkan bahwa variabel dana 

pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan.122 

 

B. Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan pada PT 

Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2019 

Berdasarkan pengujian data, yang didasarkan pada hasil uji t pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa Non Performing Financing (NPF) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan PT Bank Muamalat 

Indonesia periode 2012-2019. Hasil penelitian ini berbeda dengan teori, 

hal ini disebabkan oleh karena apabila terjadi nilai Non Performing 

Financing (NPF) yang relatif tinggi, maka stakeholder PT Bank Muamalat 

                                                           
121Teguh Pudjo Muljono, Bank Budgeting, Profit Panning dan Control, (Yogyakarta: 

BPFE, 1996), hlm. 234 
122Fauziyah, et. all., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan 

Syariah di Indonesia”, Jurnal Al-Muzara’ah, Vol. 4 No. 2, tahun 2016, hlm. 117 
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Indonesia akan segera membantu untuk menambah modal. Sehingga tidak 

akan berpengaruh atau berdampak kepada pembiayaan yang disalurkan. 

Tingkat Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator 

dari kualitas dari kesehatan aset suatu perbankan. Bahwa tingkat Non 

Performing Financing (NPF) yang terlalu tinggi dapat berakibat pada 

masalah bank yang kesulitan dalam melakukan penghimpunana dana 

kembali. Sehingga bank tetap diharapkan dapat menjaga kisaran Non 

Performing Financing dalam tingkat wajar yang telah ditetapkan BI yaitu 

maksimum 5%. Apabila hal ini terjadi, maka pihak bank harus berhati-hati 

dan perlu untuk mengurangi jumlah pembiayaan yang disalurkan.  

Bank Muamalat Indonesia memiliki tingkat permintaan 

pembiayaan yang rata-rata tinggi setiap tahunnya. Dengan  demikian bank 

akan berusaha tetap menjaga tingkat NPF dibawah 5%, hal tersebut 

dicapai dengan terus mengupayakan strategi kombinasi beberapa aksi 

yaitu akan selektif dalam melakukan pembiayaan yang bersifat baru, 

melakukan penagihan yang kuat agar nasabah macet mau membayar atau 

melunasi dan merestrukturisasi atau mencarikan investor yang mau 

mengambil alih. Maka hal tersebut juga yang menyebabkan Non 

Performing Finanacing tidak berpengaruh terhadap keputusan untuk 

menyalurkan Pembiayaan. 

Hasil dari penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Ami Nullah Marlis Tanjung, yang berjudul Pengaruh Dana Pihak 

Ketiga, Fee Based Income, Non Performing Financing, Financing to 
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Deposit Ratio, dan Overhad Cost terhadap Pembiayaan pada PT Bank 

Syariah Bkopin dengan Total Asset sebagai Variabel Intervening, yang 

menunjukkan bahwa variabel No Performing Financing tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pembiaayaan.123 

 

C. Pengaruh Capital Adequacy Ratio Terhadap Pembiayaan pada PT 

Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2019 

Berdasarkan pengujian data, yang didasarkan pada hasil uji t pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) 

berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan pada Bank Muamalat 

Indonesia periode 2012-2019. Signifikan berarti ada hubungan yang erat 

antara capital adquacy ratio dengan pembiayaan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya arah hubungan yang positif antara Capital Adequacy 

Ratio (CAR) dengan Pembiayaan. Yang artinya apabila CAR mengalami 

kenaikan maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah pembiayaan yang 

disalurkan pada PT Bank Muamalat Indonesia. Dan sebaliknya apabila 

CAR mengalami penurunan maka pembiayaan yang disalurkan akan 

mengalami penurunan juga. 

Pada Bank Muamalat Indonesia memiliki tingkat CAR  yang baik, 

yaitu selalu lebih dari batas wajar yang ditetapkan oleh BI yaitu minimum 

8%. Bank diharapkan tetap mampu menjaga kisaran CAR yang telah 

                                                           
123Ami Nullah Marlis Tanjung, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Fee Based Income, Non 

Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, dan Overhad Cost terhadap Pembiayaan pada 

PT Bank Syariah Bkopin dengan Total Asset sebagai Variabel Intervening”, Jurnal At-Tawassuth, 

Vol. III No. 2, Tahun 2008, hlm. 264 
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ditetapkan oleh BI untuk menghindari kesulitan serta penurunan tingkat 

kesehatan bank. Capital Adequacy Ratio sendiri adalah rasio permodalan 

yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana guna 

kepentingan pengembangan usaha dan menanmpung resiko akan kerugian 

dana yang ditimbulkan dari kegiatan operasi bank.124 Sehingga CAR 

berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan. 

Capital Adequacy Ratio (CAR) juga merupakan tingkat rasio 

minimum yang didasarkan pada perbandingan antara modal bank dengan 

aktita yang beresiko.125 Rasio CAR memcerminkan penilaian akan aspek 

permodalan bank, dimana mencerminkan modal sendiri untuk 

menghasilkan laba. Sehingga dengan semakin besar CAR maka bank akan 

berkesempatan semakin besar pula dalam menghasilkan laba. 

Penelitian ini sejalan dengan teori  yang menyatakan bahwa 

Semakin tinggi nilai CAR yang dimiliki bank maka semakin besar pula 

sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan 

pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang 

diakibatkan penyaluran pembiayaan.126 Sehingga kesempatan bank untuk 

menyalurkan aktiva-aktiva produktif bank yaitu pembiayaan semakin 

besar pula yang nantinya akan berpotensi menghasilkan keuntungan. Maka 

dari itu tingginya CAR akan disertai tingginya keuntungan dari kegiatan 

tersebut. 

                                                           
124Masyud Ali, Asset Liability Management..., hlm. 55  
125Zainal Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Alvabet, 2002), hlm. 

162 
126Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 
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Hasil dari penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Nurimansyah Setivia Bakti, yang berjudul Analisis DPK, CAR, ROA, 

dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah, yang 

menunjukkan hasil bahwa variabel Capital Adequacy Ratio berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Pembiayaan.127 

 

D. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Return On Asset (ROA) pada 

PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2019 

Berdasarkan pengujian data, yang didasarkan pada hasil uji t pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh 

signifikan terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Muamalat 

Indonesia periode 2012-2019. Signifikan berarti ada hubungan yang erat 

antara dana pihak ketiga dengan ROA. Hasil penelitian ini menunjukkan 

adanya arah hubungan yang negatif antara dana pihak ketiga dengan ROA. 

Yang artinya jika dana pihak ketiga mengalami kenaikan maka ROA akan 

mengalami penurunan, dan sebaliknya jika dana pihak ketiga mengalami 

penurunan maka ROA akan mengalami kenaikan.  

Hal ini berbeda dengan teori, karena Dana Pihak Ketiga yang 

dihimpun semakin banyak maka pembiayaan yang disalurkan juga akan 

naik sehingga nilai Non Performing Financing (NPF) mengalami 

kenaikan. Yang berarti hal ini akan menurunkan pendapatan yang diterima 

dan menyebabkan ROA menurun. Dan sebaliknya semakin rendah Dana 

                                                           
127Nurimansyah Setivia Bakti, “Analisis DPK, CAR, ROA, dan NPF Terhadap Pembiayaan 

Pada Perbankan Syariah”, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 25 
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Pihak Ketiga akan semakin rendah Pembiayaan yang disalurkan dan resiko 

akan pembiayaan juga semakin rendah sehingga menyebabkan kenaikan 

tingkat ROA. 

Berbeda dengan teori yang dikemukakan Sinungun, yang 

menyatakan bahwa semakin meningkat pangsa pasar dana pihak ketiga, 

maka akan semakin meningkat kredit atau pembiayaan yang diberikan 

oleh bank syariah. Meningkatnya pangsa kredit atau pembiayaan 

menyebabkan perolehan pendapatan akan pembiayaan meningkat sehingga 

laba yang diperoleh bank juga meningkat. Namun apabila penghimpunan 

dana pihak ketiga cukup signifikan, tetapi tidak diimbangi dengan 

penyaluran pembiayaan yang deras, maka profit ban pun akan terhambat. 

Hal tersebut dikarenakan alokasi dan yang terhimpun oleh bank belum 

sepenuhnya dapat dioptimalkan untuk menghasilkan profit atau laba bagi 

bank yang mengakibatkan pengendapan dana. 

Hasil dari penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Luthfia Hanania, yang berjudul Faktor Internal dan Eksternal Yang 

Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah dalam Jangka Pendek dan 

Jangka Panjang, yang menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga 

(DPK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas.128 

 

                                                           
128Luthfia Hanania, “Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Profitabilitas 

Perbankan Syariah dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang”, Jurnal Perbanas Review, Volume 

1, Nomor 1, Tahun 2015, hlm. 161 
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E. Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Return On Asset 

(ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2019 

Berdasarkan pengujian data, yang didasarkan pada hasil uji t pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa Non Performing Finaancing (NPF) 

berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank 

Muamalat Indonesia periode 2012-2019. Signifikan disini berarti NPF 

sangat berhubungan dengan ROA. Hasil penelitian ini menunjukkan 

adanya arah hubungan yang negatif antara nilai Non Performing 

Fianancing (NPF) dengan Return On Asset (ROA). Yang berarti apabila 

NPF mengalami kenaikan maka ROA pada PT Bank Muamalat Indonesia 

akan cenderung mengalami penurunan, maka juga sebaliknya apabila NPF 

mengalami penurunan maka ROA pada PT Bank Muamalat Indonesia 

akan cenderung mengalami kenaikan.  

Meningkatnya Non Performing Financing dalam suatu bank 

tentunya dikarenakan adanya beberapa faktor, baik itu faktor internal 

ataupun eksternal. Adapun faktor-faktor internal diantaranya kebijakan 

pemberian pembiayaan yang terlalu ekspansif, penyimpangan pemberian 

pembiayaan,  lemahnya sistem administrasi dan pengawasan pembiyaan, 

serta lemahnya sistem informasi pembiayaan. Sedangkan untuk faktor 

eksternalnya antara lain menurunnya kegiatan ekonomi, kegagalan usaha 

dari debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat dan 

musibah yang terjadi pada usaha debitur.129 

                                                           
129Trisadini dan Shomad, Transaksi Bank Syaiah...., hlm. 102 
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Hal diatas ditunjukkan dengan tingkat Non Performing Financing 

Bank Muamalat Indonesia mulai tahun 2012 sampai dengan 2019 

mengalami fluktuasi. Efisiensi kinerja dari perusahaan yang kurang 

kususnya pada bagian finansial ini membuat Non Performing Financing 

semakin meningkat akhir-akhir ini. NPF tertinggi Bank Muamalat 

Indonesia berasal sektor pertambangan dan turunannya meliputi 

transportasi, infrastruktur serta kontraktor. Untuk sementara waktu 

mengurangi penyaluran pembiayaan untuk sektor yang menyumbang 

angka tertinggi tingkat NPF. Hal ini merupakan salah satu proses 

antisipasi yang umum dilakukan pihak manajemen. 

Non Performing Financing adalah salah satu indikator untuk 

menentukan tingkat kesehatan akan kualitas aset, dengan semakin tinggi 

tingkat non performing financing (yang diatas 5%) maka dapat dikatakan 

bank tersebut sedang tidak sehat. Implikasinya bagi pihak bank sebagai 

akibat timbulnya kredit bermasalah yang akan mengakibatkan hilangnya 

kesempatan memperoleh income (pendapatan) dari kredit yang diberikan 

sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi 

rentabilitas bank.130 Semakin rendah NPF maka bank tersebut akan 

semakin naik keuntungan yang diperolehnya. Sebaliknya bila NPF tinggi 

maka bank tersebut akan mengalami kerugian. 

Penelitian ini sejalan dengan kajian teoritis yang telah diungkapkan 

bahwa semakin rendah tingkat rasio NPF yang berarti kinerja manajemen 

                                                           
130Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 

54 
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bank tersebut semakin baik pula, sehingga bank akan mendapat tingkat 

keuntungan dari bagi hasil pembiayaan juga semakin tinggi. Selain itu 

penalitian ini juga sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kredit 

bermasalah dapat mengakibatkan kerugian bank, dikarenakan tidak 

diterimanya kembali dana yang telah disalurkan tersebut.131 Tingkat non 

performing financing secara otomatis akan mempengaruhi profitabilitas, 

semakin tinggi non performing financing maka profitabilitas akan semakin 

rendah dan sebaliknya apabila non performing financing semakin rendah 

maka semakin tinggi profitabilitas. 

Hasil dari penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Dila Anggraini, yang berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non 

Performing Financing, Tingkat Bagi Hasil dan Modal Sendiri Terhadap 

Profitabilitas Dengan Pembiayaann Bagi Hasil Sebagai Variabel 

Intervening Pada Perbankan Syariah yang menunjuuka bahwa variabel 

Non Performing Financing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

profitabilitas.132 

 

 

 

                                                           
131Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...,, hlm. 104 
132Dila Anggraini,  “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Tingkat Bagi 

Hasil dan Modal Sendiri Terhadap Profitabilitas Dengan Pembiayaann Bagi Hasil Sebagai 

Variabel Intervening Pada Perbankan Syariah”, Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, Vol. 1 

No. 1, Januari 2018, hlm. 141 
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F. Pengaruh Capital Adequacy Ratio Terhadap Return On Asset (ROA) 

pada PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2019 

Berdasarkan pengujian data, yang didasarkan pada hasil uji t pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA) pada PT Bank 

Muamalat Indonesia periode 2012-2019. Hasil penelitian ini berbeda 

dengan teori, hal ini disebabkan oleh karena perusahaan perbankan yang 

selalu berusaha untuk mempertahankan tingkat Capital Adequacy Ratio 

(CAR) sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 

yaitu minimal 8%. Hal ini yang mengakibatkan bank-bank berusaha 

menjaga agar CAR sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Bank 

Indonesia, sehingga tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROA. 

Besar kecilnya kecukupan modal bank belum tentu menyebabkan 

besar kecilnya keuntungan dari suatu bank. Bank yang memiliki modal 

besar tetapi tidak dapat menggunakan modalnya secara efektif untuk 

menghasilkan keuntungan, maka modal yang besar pun tidak akan 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Bank cenderung untuk 

menginvestasikan dananya dengan penuh kehati-hatian sehingga tidak 

berpengaruh dan tidak signifikan. Selain hal tersebut dapat dilihat bahwa 

CAR Bank Muamalat Indonesia tidak selalu berbanding lurus ataupun 

berbanding terbalik dengan ROA, disaat CAR mengalami kenaikan tidak 

disertai dengan kenaikan ROA begitu pula kenaikan CAR tidak diikuti 

penurunan ROA. 
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Menurut Dendawijaya, bahwa tidak berpengaruhnya kecukupan 

modal terhadap profitabilitas dikarenakan uang atau dana yang dimiliki 

oleh bank tidak hanya berasal dari modal sendiri, tetapi juga dapat berasal 

dari pihak lainnya misalnya pinjaman dari luar.133 Pada umumnya 

perusahaan perbankan tidak mau menetapkan CAR yang terlalu tinggi 

pada perusahaannya karena modal yang tinggi akan mengurangi 

pendapatan. CAR yang tinggi akan mengurangi kemampuan bank dalam 

melakukan ekspansi usahanya karena semakin besarnya nilai cadangan 

modal akan digunakan untuk menutupi resiko kerugian. Terhambatnya 

ekspansi usaha akibat tingginya CAR pada akhirnya akan mempengaruhi 

kinerja keuangan bank tersebut. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ulin Uha dan Astiwi Indriani, yang berjudul Pengaruh Dana (DPK), 

Capital Adequacy Ratio (CAR). Dan Non Performing Financing (NPF) 

terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel 

Intervening, yang menunjukkan hasil bahwa variabel Capital Adequacy 

Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.134 

 

 

 

                                                           
133Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan...., hlm. 145 
134Ulin Uha dan Astiwi Indriani, “Pengaruh Dana (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR). 

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

sebagai Variabel Intervening”, Journal Of Management, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, hlm. 7 
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G. Pengaruh Pembiayaan Terhadap Return On Asset (ROA) pada PT 

Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2019 

Berdasarkan pengujian data, yang didasarkan pada hasil uji t pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan berpengaruh signifikan 

terhadap Return On Asset (ROA) PT Bank Muamalat Indonesia periode 

2012-2019. Signifikan berarti ada hubungan yang erat antara pembiayaan 

dengan ROA. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya arah hubungan 

yang positif antara pembiayaan dengan ROA. Yang artinya jika 

pembiayaan mengalami kenaikan diikuti dengan kenaikan Return On Asset 

(ROA), dan sebaliknya apabila pembiayaan mengalami penurunan maka 

ROA pada PT Bank Muamalat Indonesia juga mengalami penurunan. Hal 

ini menunjukkan bahwa Pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat 

Indonesia sudah produktif dan banyak diminati oleh masyarakat. 

Dilihat pada laporan keuangan dua tahun terakhir, pembiayaan 

Bank Muamalat Indonesia menurun, dan dari ttingkat profitabilitas Bank 

Muamalat dikategorikan kedalam profitabilitas yang tidak sehat yaitu 

dibawah 0,77%. Hal ini dikarenakan nominal pembiayaan yang disalurkan 

oleh bank mengalami penurunan selama dua tahun terakhir tersebut. 

Bahwasannya pembiayaan merupakan pendapatan utama bagi pihak bank. 

Pendapatan yang diterima dari bagi hasil atas pembiayaan yang rendah 

akan mempengaruhi laba bank syariah. Kemudian hal tersebut akan 

mempengaruhi minat nasabah dalam mengajukan pembiayaan kepada 

bank untuk mengembangkan usaha kecil atau menengahnya. 
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Menurut Kasmir, hidup dan matinya suatu bank sangat dipengaruhi 

oleh jumlah kredit atau pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Maka 

perolehan laba melalui pembiayaan ini akan semakin besar.135 Setiap bank 

tentu melakukan aktivitas penghimpunan dana dan selanjutnya 

mengalokasikan dananya untuk kegiatan lain yang menghasilkan laba atau 

keuntungan, yaitu salah satunya adalah pembiayaan. Pembiayaan tersebut 

akan menghasilkan laba dari berbagai elemen perhitungan yaitu bagi hasil. 

Keuntungan tersebutlah yang akan dibagi antara pihak bank dan nasabah 

pengelola. Keuntungan yang diterima bank akan dipergunkan untuk 

mengembalikan modal yang dialokasikan untuk pembiayaan. Sehingga 

tingkat pengembalian modal tersebut dapat mengukur tingkat profitabilitas 

suatu bank dengan cara memperbandingkan antara keuntungan atau laba 

dengan modal yang dimiliki. 

Hasil penelitian ini dierkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Zaim Nur Afif, yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap 

Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum 

Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013 yang menunjukkan bahwa 

pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas.136 
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136Zaim Nur Afif, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel 

Intervening Pembiayaan Bermsalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013”, 
JESST, Vol. 1 No. 8, Agustus 2014 


