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BAB II 

 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pendapatan 

1. Pengertian Pendapatan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, “Pendapatan adalah 

penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang dikenal dengan 

sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, 

royalty dan sewa.”
1
 

Menurut Muhammad Syafi’I Antonio 

Pendapatan adalah kenaikan laba kotor dalam aset atau penurunan 

dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih 

oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi, perdagangan, 

memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan. 

Pendapatan diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomi 

sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Akan 

tetapi, jika ketidakpastian timbul atas kolektibilitas jumlah yang telah 

termasuk dalam pendapatan, maka jumlah yang tidak tertagih atau 

jumlah pemulihan yang kemungkinannya tidak lagi besar diakui sebagai 

beban, bukan sebagai penyesuaian terhadap jumlah pendapatan yang 

diakui semula (PSAK No. 23 paragraf 22).
2
 

  

Menurut Ahmad Ifham Sholihin 

Pendapatan adalah semua penerimaan, baik baik tunai maupun 

bukan tunai yang merupakan hail dari penjualan barang atau jasa dalam 

jangka waktu tertentu. Pendapatan bersih (net income) adalah selisih 

positif dari total pendapatan (operasional dan non operasional) dengan 

                                                           
1
 Indah Wahyuningsih, “Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah terhadap 

Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015”, dalam  

Journal Economic and Business Of Islam, Vol. 2 No. 2, 2017, hal. 189. 
2
 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 

2011), hal. 204. 
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total biaya (operasional dan non operasional) dalam satu periode setelah 

dikurangi dengan taksiran pajak pendapatan.
3
  

Berdasarkan definisi tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan 

oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk dan atau jasa 

kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu 

perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas 

yang timbul dalam penyerahan barang dan jasa.  

2. Sumber Pendapatan Bank Syariah 

Menurut Soemarso, ada empat kejadian yang dapat digunakan 

sebagai dasar untuk menentukan saat diakuinya pendapatan, yaitu: 

a. Pada saat penjualan, yaitu pendapatan diakui saat barang diserahkan 

kepada pembeli. 

b. Pada saat pembayaran diterima, yaitu pendapatan diakui pada saat 

pembayaran atas penjualan telah diterima. 

c. Pada saat bagian produksi diselesaikan, yaitu pendapatan diakui dan 

dicatat sesuai dengan bagian-bagian kontrak yang telah diselesaikan. 

d. Pada saat produksi selesai, yaitu pendapatan diakui pada saat 

produks telah selesai. 

Menurut PSAK No. 23, pendapatan adalah penghasilan yang timbul 

dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan 

sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, 

                                                           
3
 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2010), hal. 621. 
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dividen, royalti, dan sewa. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 19 

Ayat 1, kegiatan usaha bank syariah yakni menghimpun dana, 

menyalurkan dana, dan melayani jasa lainnya. Dari kegiatan usaha 

tersebut bank syariah mendapatkan penghasilan (income) berupa margin 

keuntungan, bagi hasil, dan fee (ujrah). Imbalan tersebut diperoleh bank 

syariah dari kegiatan usaha berupa pembiayaan.
4
 

3. Penetapan Margin Keuntungan 

Sistem margin yang digunakan bank syariah merupakan sistem 

dimana dilakukannya akad perjanjian antara bank dengan nasabahnya. 

Margin yang ditentukan bank hendaknya disepakati oleh nasabah. Ini 

dimaksudkan agar menghindari riba dan mempunyai rasa kepuasan 

antara bank dan nasabah. Margin bank syariah digunakan dalam 

melakukan akad jual beli, sewa, dan jasa seperti pada murabahah, 

istishna, salam, hawalah, kafalan, dan lain sebagainya. 

Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk - 

produk pembiayaan yang berbasis Natural Certainty Contract, yakni 

akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi 

jumlah maupun waktu seperti pembiayaan murabahah, ijarah, salam, dan 

istishna. Secara teknis yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah 

persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin 

keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 

                                                           
4
 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 

78. 
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360 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun 

ditetapkan 12 bulan. 

Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara 

angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa 

berdasarkan akad murabahah, salam, istishna’ dan ijarah disebut sebagai 

piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni 

jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di 

dalam Perjanjian Pembiayaan. Berdasarkan referensi margin keuntungan 

dari tim ALCO Bank Syariah, penetapan margin keuntungan 

mempertimbangkan beberapa hal berikut: 

a. Direct Competitor’s Market Rate (DCMR) 

Yaitu tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau 

tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang 

ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor 

langsung yang terdekat. 

b. Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR) 

Yaitu tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang 

dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak 

langsung yang terdekat. 

c. Expected Competitive Return for Investors (ECRI) 

Yaitu target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan 

kepada dana pihak ketiga. 

d. Acquiring Cost 
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Yaitu biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait 

dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. 

e. Overhead Cost 

Yaitu biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait 

dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. 

Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank melakukan 

penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/harga 

pokok/harga perolehan bank dan margin keuntungan. Penetapan harga 

jual adalah sebagai berikut:
5
 

  

 +     = 

 

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini pendapatan yang dimaksud adalah penghasilan atau 

keuntungan yang diperoleh secara tunai telah diterima bank syariah 

melalui aktivitas pembiayaan (aktiva produktif, baik yang berupa 

pendapatan margin, pendapatan nisbah, maupun pendapatan sewa). 

B. Pembiayaan 

1. Pengertian Pembiayaan 

 Pembiayaan yang artinya kepercayaan yang berarti bank menaruh 

kepercayaa kepada nasabah untuk melaksanakan amanah yang diberikan 

oleh bank berupa pinjaman dana. Dana tersebut harus dipergunakan 

                                                           
5
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Grafindo Persada, 2013), hal. 253-255. 

REFERENSI 

MARGIN 

KEUNTUNGAN 

HARGA BELI 

(HARGA 

POKOK BANK) 

HARGA 

JUAL 



35 
 

dengan benar, adil serta harus dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas 

dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebagaimana firman 

Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 90: 

ْحَساِن َوإِيتَاِء ِذي اْلقُْربَٰى َويَْنَهٰى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوالْ  َ يَأُْمُر بِاْلعَدِْل َواْْلِ ُكمْ بَْغيِ ۚ َيِعظُ إِنَّ اَّللَّ  

لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرونَ    

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” Q.S. An-

Nahl : 90
6
 

 

Menurut Veithzal Rival 

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, 

baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan 

adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang 

telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada 

Perbankan Islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva prodiktif.
7
 

 

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah dengan jelas mengatur pembiayaan yang 

dimuat dalam ketentuan umum angka 25 bahwa pembiayaan dapat 

didefinisikan sebagai berikut: 

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berupa: 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk ijarah muntahiya bittamlik. 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan 

istihna. 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh. 

                                                           
6
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Pustaka Agung 

Harapan, 2006), hal. 377. 
7
 Veithzal Rival dan Arvian Arifin, Islamic Banking Sebuah Konsep dan Aplikasi, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2010), hal. 681. 
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e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 

syariah dan/atau uus dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana 

tersebut setelahjangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa 

imbalan, atau bagi hasil.
8
 

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan aktivitas 

bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak nasabah berdasarkan 

prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan 

pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana (bank) kepada 

penerima dana (nasabah) bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang 

diberikan pasti akan terbayar kembali sehingga penerima pembiayaan 

berkewajiban untuk mengembalikan permbiayaan yang sudah diterima 

sesuai jangka waktu yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan.  

2. Fungsi Pembiayaan 

Tujuan utama adanya pembiayaan yaitu untuk meningkatkan 

laba/profitabilitas perusahaan serta meningkatkan minat pembiayaan 

pada masyarakat.
9
 Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam perekonomian, secara garis besar fungsi pembiayaan dalam 

perekonomian, perdagangan, dan keuangan adalah pembiayaan dapat 

meningkatkan daya guna dari modal atau uang, dan barang. Pembiayaan 

dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, pembiayaan 

menimbulkan gairah usaha masyarakat, pembiayaan sebagai alat 

stabilitas ekonomi, pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan 

                                                           
8
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (25) tentang 

Perbankan Syariah. 
9
 Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 

7. 
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pendapatan nasional, dan pembiayaan sebagai alat hubungan 

internasional. Pemberian kredit (pembiayaan) merupakan sumber 

penghasilan utama bank (fee base income) dan biasanya merupakan 

bagian terbesar dari keseluruhan aktiva bank.
10

 

Keberhasilan suatu bank bukan terletak pada jumlah modal yang 

dimilikinya, tetapi lebih didasarkan kepada bagaimana bank tersebut 

mempergunakan modal itu untuk menarik sebanyak mungkin dana atau 

simpanan masyarakat yang membutuhkannya, sehingga membentuk 

pendapatan bagi bank tersebut.
11

 Dari penjelasan tersebut menunjukkan 

bahwa bagaimana bank dapat mempergunakan modalnya, salah satunya 

dengan pembiayaan pada bank. Dengan adanya pembiayaan tersebut 

bank akan dapat memperoleh bagi hasil, sehingga akan mempengaruhi 

keuntungan bank akan meningkat. 

3. Unsur-unsur Pembiayaan 

Adapun unsusr-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu 

fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut: 

a. Kepercayaan 

Yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang 

diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima 

kembali dimasa tertentu dimasa datang. 

b. Kesepakatan 

                                                           
10

 Frianto Pandia, Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), 

hal. 54. 
11

 Ibid, hal. 28. 
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Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana 

masingmasing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-

masing. 

c. Jangka waktu 

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, 

jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang 

telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka 

pendek, jangka menengah atau jangka panjang. 

d. Resiko 

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan 

suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian pembiayaan. 

Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja 

oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak sengaja. 

e. Balas jasa 

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan, bagi bank 

yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan 

bagi hasil.
12

 

4. Jenis-Jenis Pembiayaan 

Pembiayaan syariah digolongkan menjadi enam pembiayaan yaitu: 

a. Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek 

yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan 

modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu 

                                                           
12

 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya, (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 

hal. 94-95. 
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pembiayaan modal maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang 

sesuai kebutuhan. 

b. Pembiayaan investasi syariah adalah penanaman dana dengan 

memperoleh imbalan, manfaat, dan keuntungan dikemudian hari. 

c. Pembiayaan konsumtif syariah adalah jenis pembiayaan yang 

diberikan untuk tujuan diluar usaha umumnya bersifat perorangan. 

d. Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih 

dari satu lembaga keuangan bank untuk obyek pembiayaan tertentu. 

e. Pembiayaan berdasarkan take over adalah membantu masyarakat 

untuk mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi 

transaksi yang sesuai dengan syariah. 

f. Pembiayaan letter of credit Pembiayaan letter of credit adalah 

pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi 

impor atau ekspor nasabah.
13

 

5. Analisis Pembiayaan 

Sebelum pembiayaan diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa 

nasabah memang benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih 

dahulu melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan 

suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai 

suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. 

Analisis pembiayaan dilakukan dengan prinsip 6C adalah sebagai 

berikut: 
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 Adiwarman, Bank Islam Analisi…, hal. 231. 



40 
 

a. Sifat atau karakter nasabah (Character) 

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan 

diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari 

latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan 

maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup 

yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan tingkatan sosial. Ini 

merupakan ukuran kemauan membayar. 

b. Kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya (Capacity) 

Kemampuan nasabah yang dapat dilihat dari kemampuan bisnis juga 

diukur dengan kemampuanya dalam memahami tentang ketentuan-

ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam 

menjalankan usahanya selama ini, akan terlihat kemampuannya 

dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. 

c. Besarnya modal (Capital) 

Penggunaan modal apakah efektif suatu perusahaan dapat dilihat dari 

laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan 

pengukuran. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal 

yang ada sekarang ini. 

d. Jaminan nasabah (Collateral) 

Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik 

maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan 

yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahanya sehingga 
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jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan 

dipergunakan secepat mungkin. 

e. Kondisi perekonomian dan politik (Condition) 

Menilai dari segi kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa 

yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha 

dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang 

dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik 

sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relative 

kecil. 

f. Hambatan-hambatan (Constrain) 

Hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. 

Misalnya pendirian pompa bensin yang sekitarnya banyak bengkel-

bengkel las atau pembakaran batu bara.
14

 

Dengan penambahan aspek syariah (S) bagi obyek yang akan 

didanai. Jadi menjadi (6C + 1S). 

a. Aspek Syariah 

Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah adalah meniadakan riba 

dalam bentuk trasaksi apapun, melakukan kegiatan bisnis atau usaha 

yang berlandaskan kepada prinsip keadilan dan keuntungan yang 

halal, menyalurkan zakat, melarang monopoli, melakukan kerjasama 

untuk mencapai manfaat bagi masyarakat dan mengembangkan 
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 Ibid, hal. 109-110. 
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seluruh aspek kehalalan di dalam bisnis dan investasi yang tidak 

dilarang oleh syariah.
15

 

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi 

dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-

masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian 

prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki 

prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut 

bermasalah relatif kecil.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa sebelum terjadinya proses 

pembiayaan pihak bank harus mewajibkan adanya analisis pembiayaan 

ini. Dimana nantinya pihak bank akan mendapatkan data pribadi dari 

pihak nasabah yang bertujuan untuk meminimkan tingkat kerugian 

apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau penyalahgunaan dana 

yang dilakukan nasabah, sehingga lebih meyakinkan pihak bank 

menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. 

C. Pembiayaan Murabahah 

1. Pengertian Murabahah 

Menurut Sofyan S. Harahap, “Murabahah adalah akad jual beli 

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) 

yang disepakati oleh penjual dengan pembeli dan pembeli membayarnya 

dengan harga lebih sebagai laba.”
16
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 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 4. 
16

 Sofyan Sari Harahap, Perbankan Syariah, (Jakarta: LPEE Usakti, 2006), hal. 93. 
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Menurut Adiwarman A. Karim 

Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli barang dengan 

menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang 

disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu 

bentuk natural certainty contracts, karenan dalam murabahah 

ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh). Karakteristik 

murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang 

harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang 

ditambahkan pada biaya tersebut. Keuntungan yang telah ditentukan 

tidak dapat berubah sampai selesainya akad, sehingga keuntungan 

dari pembiayaan akan meningkatkan laba yang didapatkan bank.
17

 

 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan 

murabahah pada bank syariah adalah akad jual beli antara bank syariah 

dengan nasabah, dimana nasabah membutuhkan suatu barang dengan 

meminta bantuan pihak bank karena suatu alasan tertentu. Bank syariah 

memperoleh keuntungan dari harga asal barang ditambahkan dengan 

keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah dan 

memberitahukan kepada nasabah tentang harga asal barang. Dalam 

transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara 

pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan. Akad ini merupakan 

salah satu bentuk natural certainty contracts, karenan dalam murabahah 

ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh. Keuntungan yang 

telah ditentukan tidak dapat berubah sampai selesainya akad, sehingga 

keuntungan dari pembiayaan akan meningkatkan laba yang didapatkan 

bank.
18

 Aplikasi pembiayaan murabahah dalam Bank Syariah Mandiri ada 
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 Adiwarman, Bank Islam Analisi…, hal. 113. 
18

 Harahap Sofyan, Teori Akuntansi…, hal. 236. 
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pada pembiayaan investasi atau barang modal, pembiayaan konsumtif, 

pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor. 

2. Landasan Hukum Murabahah 

a. Al-Quran 

Landasan hukum tentang ijarah dalam QS. An-Nisa : 29: 

َرةً َعن تَرَ  َٰٓ أَن تَُكوَن تَِجٰ ِطِل إَِلَّ لَُكم بَْينَُكم بِٱْلبَٰ ۟ا أَْمَوٰ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا ََل تَأُْكلُوَٰٓ
َٰٓ نُكْم ۚ َوََل اٍض يَٰ م ِ  

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما  ۟ا أَنفَُسُكْم ۚ إِنَّ ٱَّللَّ تَْقتُلُوَٰٓ  

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

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antra 

kamu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” 

(QS. An-Nisa : 29).
19

 

 

b. Hadist  

إِنََّمااْلبَْيعُ : َعْن أَبِْي َسِعْيِد اْلُخدِْريِ  َرِضَي هللاُ َعْنهُ أَنَّ َرُسْوََلهللِ َصلَّي هللاُ َعلَْيِه َوأَِلِه َوَسلََّم قَالَ   

(رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان), َعْن تََراٍض    

Artinya: Dari Abu Sa’ad Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW 

bersada “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama 

suka.” (HR Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
20

 

 

c. Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 

Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 

menetapkan: 

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah bebas riba. 

2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan syariah islam. 

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 

yang telah disepakati kualifikasinya. 

4) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan 

harga jual senilai harga barang dan keuntungannya. 

5) Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang 

kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
21

 

                                                           
19

 Departemen Agama, Al-Qur’an  dan…, hal. 107-108. 
20

 Al-Qazwaini, Sunan Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid, (Depok: Gema Insani 

Press, 2016), hal. 305.
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3. Jenis-Jenis Murabahah 

a. Murabahah Sederhana 

Adalah bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan 

barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan 

ditambah margin keuntungan yang diinginkan. 

b. Murabahah kepada Pemesan 

Bentuk murabahah ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, 

pembeli dan penjual. Bentuk murabahah ini juga melibatkan pembeli 

sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan 

pemesan akan pembiayaan. Bentuk murabahah inilah yang 

diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.
22

 

4. Rukun dan Syarat Murabahah 

Rukun dan syarat dalam melakukan transaksi pebiayaan Murabahah 

perlu diperhatikan serta dipenuhi guna menjamin keabsahan transaksi 

yang dilakukan. Adapun rukun dan syarat pembiayaan pada Bank Syariah 

yaitu sebagaimana diurakan berikut ini: 

a. Penjual dan pembeli, adapun syarat-syarat penjual dan pembeli 

adalah sebagai berikut: 

1) Berakal, agar tidak mudah tertipu, karena orang yang gila 

termasuk tidak sah jual belinya. 

2) Dengan kehendak sendiri dan bukan karena paksaan. 

                                                                                                                                                               
21

 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000, 

(Jakarta: CV. Agung Persada, 2006), hal. 2-3. 
22
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3) Baligh dan tidak mubazir. 

b. Adapun barang/jasa yang diperjual-belikan, syaratnya yaitu: 

1) Suci, barang yang najis tidak sah untuk diperjual-belikan. 

2) Memiliki manfaatnya dan barang dapat diserahkan. 

3) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual 

4) Ijab qobul. Ijab adalah perkataan penjual sedangkan qobul adalah 

ucapan pembeli.
23

 

D. Pembiayaan Istishna 

1. Pengertian Istishna 

Dalam perbankan syariah, istishna dilakukan antara pemesan dan 

penerima pesanan. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati pada 

awal akad dengan pembayaran secara bertahap atau angsuran. 

Menurut Ismail 

Al-Istishna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua 

pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan 

diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan 

menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih 

dahulu.
24

 

 

Menurut Adiwarman A. Karim 

Istishna adalah akad antara dua pihak dimana pihak pertama (orang 

yang memesan atau konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang 

yang membuat atau produsen) untuk dibuatkan suatu barang. Pihak 

pertama disebut mustashni’, sedangkan pihak kedua yaitu penjual disebut 

shani’, dan sesuatu yang menjadi objek akad disebut mushnu’ atau 

barang yang dipesan (dibuat).
25
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 Andrian Sutedi, Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 96. 
24

 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Pernada Media Grup, 2013), hal. 146. 
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Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa istishna 

adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan kepada suatu perusahaan 

untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau 

pemesan yang pembayarannya bisa dilakukan di awal, di tengah, atau di 

akhir pesanan. Atas dasar pesanan nasabah itulah maka bank syariah 

memesan barang tersebut ke pihak pembuat, kemudian pembuat 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan pesanan bank syariah untuk 

memenuhi permintaan nasabah. 

Dalam bank syariah, pembiayaan istishna diperuntukkan untuk 

pembiayaan pengadaan barang pembiayaan jangka pendek, menengah, 

dan panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan 

barang (objek istishna). Dalam kontrak, pembuat barang menerima 

pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu membuat atau membeli 

barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menyerahkannya 

kepada pembeli. Kedua belah pihak sepakat atas harga dan sistem 

pemabayarannya. Akad istishna lebih tepat digunakan untuk membangun 

proyek, dan juga termasuk dalam jenis pembiayaan investasi.
26

 Aplikasi 

pembiayaan istishna dalam PT Bank Syariah Mandiri ada pada 

pembiayaan konstruksi atau produk manufakturing. 

2. Landasan Hukum Istishna 

a. Al-Qur’an 

Landasan hukum tentang ijarah dalam QS. Al-Baqarah : 275: 

                                                           
26
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لِ  ُن ِمَن ٱْلَمس ِ ۚ ذَٰ ْيَطٰ بَٰو۟ا ََل يَقُوُموَن إَِلَّ َكَما يَقُوُم ٱلَِّذى يَتََخبَُّطهُ ٱلشَّ ا۟ ٱلَِّذيَن يَأُْكلُوَن ٱلر ِ َك بِأَنَُّهْم قَالُوَٰٓ  

بَٰو۟ا ۚ فََمن َجآَٰءَ   َم ٱلر ِ ُ ٱْلبَْيَع َوَحرَّ بَٰو۟ا ۗ َوأََحلَّ ٱَّللَّ ب ِهِۦ فَٱنتََهىٰ إِنََّما ٱْلبَْيُع ِمثُْل ٱلر ِ ن رَّ هُۥ َمْوِعَظةٌ م ِ  

ِلدُونَ   ُب ٱلنَّاِر ۖ ُهْم فِيَها َخٰ ئَِك أَْصَحٰ
َٰٓ ِ ۖ َوَمْن َعادَ فَأُ۟ولَٰ فَلَهُۥ َما َسلََف َوأَْمُرهُٰٓۥَ إِلَى ٱَّللَّ  

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

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka 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 yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 

(dari mengambil 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 di dalamnya. 

(QS. Al-Baqarah : 275).
27

 

 

b. Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 

Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Istishna 

menetapkan: 

1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa 

uang, barang, atau manfaat. 

2) Penyerahannya dilakukan kemudian. 

3) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan. 

4) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan 

kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk 

melanjutkan atau membatalkan akad. 

5) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah 

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
28

 

 

3. Rukun dan Syarat Istishna 

Rukun dalam istishna adalah sebagai berikut: 

a. Produsen atau pembuat (shanni’) 

b. Pemesan atau pembeli (mustashni’) 
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c. Barang atau jasa yang dipesan (mashnu’) 

d. Harga (tsaman) 

e. Adanya ijab qabul (shigat)
29

 

Adapun syarat-syarat istishna adalah sebagai berikut: 

a. Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan 

sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek 

akad). 

b. Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku muamalat 

diantara manusia, seperti bejana, sepatu dan lain-lain. 

c. Tidak ada ketentuan mengenai tempo penyerahan barang yang 

dipesan.
30

 

E. Pembiayaan Ijarah 

1. Pengertian Ijarah 

Menurut Karim,“Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) 

atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran 

sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu 

sendiri.”
31

 

Menurut Ismail 

Ijarah merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang 

menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan 

biaya sewa yang di sepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa. Barang-

                                                           
29

 Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan, (Yogyakarta: UPP 

STM YKPN, 2014), hal. 293. 
30
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31
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barang yang dapat disewakan pada umumnya yaitu aset tetap, seperti 

gedung, mesin dan peralatan, kendaraan dan aset tetap lainnya.
32

 

 

Ijarah dalam perbankan dikenal dengan operational lease, yaitu 

kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dengan pihak yang 

menyewakan dengan pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus 

membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, aset 

yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Biaya 

pemeliharaan atas aset yang menjadi objek sewa menjadi tanggungan 

pihak yang menyewakan. Terdapat dua macam jenis ijarah yaitu ijarah 

murni dan ijarah muttahiya bittamlik. Ijarah murni yaitu sewa-menyewa 

dengan tidak ada pemindahan kepemilikan aset yang di sewakan, 

sedangkan ijarah muttahiya bittamlik adalah sewa-menyewa dengan 

adanya pemindahan kepemilikan aset yang terjadi di akhir masa sewa.
33

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada akad ijarah harga sewa 

disepakati pada awal perjanjian dan dalam transaksi ijarah tidak ada 

perpindahan kepemilikan barang, sehingga pada akhir periode sesuai 

dengan akadnya maka barang yang disewa harus dikembalikan kepada 

pihak bank. Akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya 

perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. 

Aplikasi pembiayaan ijarah pada PT Bank Syariah Mandiri ada pada 

pembiayaan edukasi BSM untuk memenuhi kebutuhan uang masuk 

lembaga pendidikan dan pembiayaan umroh untuk perjalanan umroh. 
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2. Landasan Hukum Ijarah 

a. Al-Qur’an 

Landasan hukum tentang ijarah dalam QS. Al-Qhashas : 26: 

َٰٓأََبِت ٱْستَـِْٔجْرهُ ۖ إِنَّ َخْيَر َمِن ٱْستَـَْٔجْرَت ٱْلقَِوىُّ ٱْْلَِمينُ   قَالَْت إِْحدَٰىُهَما يَٰ

Artinya: “Ya bapakku ambilah ia sebagai orang yang bekerja 

(pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang 

kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi 

dapat dipercaya.” (QS. Al Qashas: 26).
34

 

 

b. Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah 

menetapkan: 

1) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau 

jasa. 

2) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan 

syari’ah. 

3) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk 

menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan 

mengakibatkan sengketa. 

4) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk 

jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau 

identifikasi fisik. 

5) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar 

nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang 

dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa 

atau upah dalam Ijarah.
35

 

 

3. Jenis-Jenis Ijarah 

Menurut Ascarya, dalam hukum islam ada dua jenis ijarah yaitu:  

a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan 

jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak 

yang mempekerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir dan 

upah yang dibayarkan disebut ujrah. 
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b. Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu 

memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu 

kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini 

mirip dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang  

menyewa (lessee) disebut mustajir, pihak yang menyewakan (lessor) 

disebut mu’jir/muajir dan biaya sewa disebut ujrah.  

Ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa 

perbankan syariah, sementara ijarah bentuk kedua biasa dipakai sebagai 

bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syariah.
36

 

4. Rukun dan Syarat Ijarah 

Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu: 

a. Pelaku akad, yaitu mustajir (penyewa) adalah pihak yang menyewa 

aset, dan mujir/muajir (pemilik) adalah pemilik yang menyewakan 

aset. 

b. Objek akad, yaitu majur (asset yang di sewakan), dan ujrah (harga 

sewa). 

c. Shigah, yaitu ijab dan qabul. 

Sedangkan, syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut hukum 

syariah, yaitu: 

a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan 

tersebut harus tentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah 

pihak. 
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b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung 

jawab atas pemeliharaannya sehingga aset tersebut terus dapat 

member manfaat kepada penyewa. 

c. Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti 

memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak 

dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku. 

d. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang 

ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan 

dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.
37

 

F. Laba Bersih 

1. Pengertian Laba Bersih 

Sebelum membahas mengenai laba bersih sebaiknya terlebih dahulu 

memahami laba. Besar kecilnya laba yang dicapai merupakan ukuran 

kesuksesan manajemen dalam mengelola prusahaan tersebut. Laba 

biasanya mengacu pada surplus atau kelebihan pendapatan atas biaya 

yaitu keuntungan bersih dari suatu kegiatan operasional suatu 

perusahaan.  

Menurut Kasmir 

Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama 

perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Pihak manajemen selalu 

merencanakan besar perolehan laba setiap periode, yang ditentukan 

melalui target yang harus dicapai. Penentuan besarnya laba ini penting 

guna mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan.
38
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa laba adalah selisih total pendapatan 

dikurangi biaya-biaya dari kegiatan usaha perusahaan yang diperoleh 

selama periode tertentu. Laba juga sering disebut dengan keuntungan 

(profit) atau penghasilan dari suatu organisa atau perusahaan. 

Menurut Halim 

Laba bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya 

untuk suatu periode tertentu setelah dikuarangi pajakpenghasilan yang 

disajikan dalam bentuk laporan laba rugi. Laba bersih dapat berarti 

berbeda-beda sehingga selalu membutuhkan klarifikasi.
39

 

 

Menurut Kasmir, “Laba bersih adalah laba operasi bersih dikurangi 

(ditambah) beban (pendapatan) diluar operasi, dan dikurangi dengan 

pajak penghasilan badan untuk periode tersebut”.
40

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laba bersih adalah 

laba yang terbentuk dari selisih laba operasi dengan beban bunga yang 

hasilnya dikurangi pajak penghasilan sehingga pada akhirnya akan 

timbul laba bersih. Laba bersih dapat dipengaruhi oleh pembiayaan pada 

bank syariah, dimana ada pembiayaan yang berpotensi menghasilkan 

keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan. 

Menurut PSAK no. 1 2013, penentuan laba bersih ini dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 
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Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, kontrak 

bisnis dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu Natural Uncertainty 

Contracts dan Natural Certainty Contracts. Natural Uncertainty 

Contracts adalah kontrak dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian 

pembayaran dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya. 

Sedangkan Natural Certainty Contracts adalah kontrak dalam bisnis 

yang memberikan kepastian pembayaran dan pendapatan, baik dari segi 

jumlah maupun waktu. Keuntungan yang diperoleh bank berdasarkan 

pada jenis kontrak yang dikehendaki oleh nasabah. Kontrak-kontrak yang 

termasuk kelompok Natural Uncertainty Contracts adalah kontrak 

mudarabah, musyarakah, musaqah, mukharabah dan lain-lain. Sedangkan 

kontrak- kontrak yang termasuk kelompok Natural Certainty Contracts 

adalah jual beli, upah-mengupah, sewa-menyewa. Dalam kontrak jual 

beli terdapat akad murabahah, salam, istishna, dan di dalam kontrak 

sewa menyewa terdapat akad ijarah.
41

 

Penelitian ini menggunakan teori pertukaran atau Natural Certainty 

Contracts, dimana kontrak jual beli, sewa menyewa, dan upah mengupah 

termasuk dalam kategori Natural Certainty Contracts. Dalam kontrak 

jual beli terdapat akad murabahah, salam, istishna, dan di dalam kontrak 

sewa menyewa terdapat akad ijarah. Dari penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa variabel yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 

pembiayaan murabahah, pembiayaan istishna, dan pembiayaan ijarah 
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termasuk dalam kelompok  Natural Certainty Contracts  dimana kontrak 

bisnisnya memberikan kepastian pembayaran dan pendapatan, baik dari 

segi jumlah maupun waktu. 

2. Karakteristik Laba 

Laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut: 

a. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi. 

b. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan 

prestasi perusahaan pada periode tertentu. 

c. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan 

pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan 

pendapatan. 

d. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya 

historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan 

pendapatan tertentu dan laba bersih didasarkan pada prinsip 

penandingan (matching) antara pendapatan dan biaya yang relevan 

dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.
42

 

3. Laba Menurut Islam 

Salah satu tujuan usaha (dagang) adalah meraih laba yang 

merupakan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses 

pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam kegiatan dagang dan 

moneter. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta atau modal dan 

melarang penyimpanannya sehingga tidak habis dimakan zakat, sehingga 
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harta itu dapat merealisasikan perannya dalam aktivitas ekonomi. Berikut 

beberapa aturan laba dalam konsep Islam: 

a. Adanya harta (uang yang dikhususkan untuk perdagangan). 

b. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasar 

unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan 

sumber-sumber alam. 

c. Memposisiskan harta sebagai objek dalam pemutarannya karena 

adanya kemungkinan-kemungkinan pertambahan atau pengurangan 

jumlahnya. 

d. Sehatnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.
43

 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laba 

Tingkat keuntungan atau laba yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi 

oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (controlable factors) dan 

faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (uncontrolable factors). 

Controlable factors adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh 

manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada wholesale dan 

retail), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas 

transaksi jual beli, pendapatan fee atas layanan yang diberikan) dan 

pengendalian biaya-biaya (permodalan, pembiayaan, non perfoming 

finance, dana pihak ketiga, biaya operasional). Uncontrolable factors 

atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan 
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situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat 

mengendalikan faktor eksternal, tetapi mereka dapat membangun 

fleksibilitas dalam rencana operasi untuk menghadapi perubahan faktor-

faktor eksternal.
44

 

5. Manfaat Laba Bagi Suatu Perusahaan 

Dalam menghimpun dana masyarakat tentunya akan memberikan 

manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut: 

a. Melaksanakan tanggung jawab sosial (corporate social 

responsibility) sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas 

dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi 

masyarakat sekitar atau masyarakat umum. 

b. Untuk kelangsungan hidup (survive). Tujuan utama bagi bank pada 

saat pemilik mendirikannya adalah survive atau kelangsungan hidup 

dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya 

operasional bank. 

c. Berkembang atau bertumbuh (growth) semua pendiri perusahaan 

mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil 

menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya 

lebih banyak lagi.
45

 

Dari penjelasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa, tinggi 

rendahnya laba yang diperoleh bank syariah tergantung pada 

pengendalian pendapatan terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh 
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bank syariah kepada calon nasabah. Semakin baik bank syariah dalam 

mengendalikan pendapatan pembiayaan, maka pendapatan pembiayaan  

tersebut akan memengaruhi keuntungan yang akan diperoleh. 

Pengendalian pendapatan yang baik akan berpengaruh pada tingkat laba 

bersih dan profitabilitas bank syariah. 

G. Bank Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah 

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan 

yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan 

jasa bank lainnya. Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 21 

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 7, bahwa “Bank 

Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”
46

. 

Menurut Adiwarman A. Karim 

Bank Syariah merupakan alternatif terhadap bank konvensional. 

Apabila bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga (interest), 

maka bank syariah bekerja berdasarkan prinsip dasar rela sama rela 

(antarradin minkum) dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi dan di 

zalimi.
47

 

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah 

bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dan bank 

mengacu pada ketentuan-ketentuan Islam. Selain itu juga bank syariah 
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tidak menggunakan sistem bunga dalam kegiatan operasionalnya tetapi 

menggunakan sistem bagi hasil yang berlandaskan syariat Islam. 

2. Landasan Hukum Bank Syariah 

a. Al-Qur’an 

Landasan hukum tentang ijarah dalam QS. Al-Baqarah : 275: 

ُن  ْيَطٰ بَٰو۟ا ََل يَقُوُموَن إَِلَّ َكَما يَقُوُم ٱلَِّذى يَتََخبَُّطهُ ٱلشَّ ا۟ ٱلَِّذيَن يَأُْكلُوَن ٱلر ِ ِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوَٰٓ
ِمَن ٱْلَمس ِ ۚ ذَٰ  

ن رَّ   بَٰو۟ا ۚ فََمن َجآََٰءهُۥ َمْوِعَظةٌ م ِ َم ٱلر ِ ُ ٱْلبَْيَع َوَحرَّ بَٰو۟ا ۗ َوأََحلَّ ٱَّللَّ ب ِهِۦ فَٱنتََهىٰ إِنََّما ٱْلبَْيُع ِمثُْل ٱلر ِ  

ِ ۖ َوَمْن َعادَ فَ   ِلدُونَ فَلَهُۥ َما َسلََف َوأَْمُرهُٰٓۥَ إِلَى ٱَّللَّ ُب ٱلنَّاِر ۖ ُهْم فِيَها َخٰ ئَِك أَْصَحٰ
َٰٓ أُ۟ولَٰ  

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

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka 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 yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 

(dari mengambil 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 di dalamnya.” 

(QS. Al-Baqarah : 275).
48

 

 

b. Al-Hadist 

بَّاحِ َوُزَهْيُر ْبُن َحْرٍب َوُعثَْماُن ْبُن أَبِي َشْيبَةَ قَالُوا َحدَّثَنَا ُهَشْيٌم أَخْ  دُ ْبُن الصَّ بََرنَا أَبُوَحدَّثَنَا ُمَحمَّ  

بَا َوُمْؤِكلَهُ َوَكاِتبَ   ُ َعلَْيِه َوَسلََّم آِكَل الر ِ ِ َصلَّى اَّللَّ بَْيِر َعْن َجابٍِر قَاَل لَعََن َرُسوُل اَّللَّ هُ الزُّ  

َوَشاِهدَْيِه َوقَاَل ُهْم َسَواءٌ    

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 

Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka 

berkata: telah menceritakan kepada kami Husyaim telah 

mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, 

“Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan 
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riba, juru tulisnya dan saksisaksinya.” Dia berkata, “Mereka semua 

sama”.
49

 

 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah 

1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. 

2) Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 

Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
50

 

3. Produk Bank Syariah 

Dalam menjalankan operasional transaksinya, bank syariah 

mempunyai tiga bagian produk yaitu: 

a. Produk Penyaluran Dana (financing) 

Dalam penyaluran dana kepada nasabah, secara garis besar 

produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori, yaitu: 

1) Prinsip Jual Beli 

Dilaksanakan sehubungan dengan adanya kepindahan 

kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank 

ditentukan di awal dan menjadi bagian harga atas barang yang di 

jual.  
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a) Bai’ Al Murabahah 

Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank 

dengan nasabah. 

b) Bai’ As Salam 

Transaksi jual-beli dimana barang yang diperjualbelikan 

belum ada. Pembayaran tunai, dan barang diserahkan secara 

tangguh. Bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai 

penjual. 

c) Bai’ Al-Istishna 

Produk istishna menyerupai produk as-salam, namun dalam 

istishna pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam 

beberapa kali pembayaran. Istishna diterapkan pada 

pembiayaan manufaktur dan kontribusi. 

2) Prinsip Sewa 

a) Al Ijarah 

Ijarah adalah akad pemindahan guna atas barang dan jasa, 

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan (ownership/milikiyyah) atas 

barang itu sendiri. 

b) Ijarah Muntahhiyah Bittamlik 

Merupakan sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan 

sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan 
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kepemilikan barang di tangan si penyewa. Bank-bank Islam 

yang mengoperasikan produk Al Ijarah dapat melakukan 

leasing baik dalam operating lease maupun financial lease. 

3) Prinsip Bagi Hasil 

a) Al-Musyarakah 

Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko 

akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

b) Al-Mudharabah 

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, 

di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 

seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. 

Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan bersama. 

4) Prinsip Jasa 

a) Al-Wakalah (deputyship) 

Dalam perbankan syariah wakalah disini adalah pelimpahan 

kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal – hal 

yang diwakilkan. 

b) Al-Kafalah (guaranty) 

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh 

penganggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi 

kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. 
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c) Al-Hawalah (transfer service) 

Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang 

berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. 

d) Ar-Rahn 

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam 

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang 

yang ditahan tersebut mempunyai nilai ekonomis.
51

 

b. Produk Penghimpunan Dana (funding) 

Menurut Adiwarman A. Karim  

Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan 

bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan 

disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan 

fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposn dengan pihak 

kreditur.
52

 

 

1) Prinsip Al-Wadiah 

Merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika 

pemiliknya menghendaki. Jenis wadi’ah yang ditetapkan adalah: 

a) Wadi’ah yad al-Amanah 

b) Wadi’ah yad adh-Dhamanah 

2) Prinsip Mudharabah 

Prinsip mudharabah yaitu bentuk kerjasama antara dua atau 

lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah 

modal kepada pengeloladengan suatu perjanjian pembagian 

keuntungan. Prinsip mudharabah terbagi menjadi dua yaitu: 
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a) Mudharabah mutlaqah 

b) Mudharabah muqayyadah. 

c. Produk Jasa (service) 

Bank syariah dapat juga melakukan berbagai pelayanan jasa 

perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa 

atau keuntungan.
53

 

Dalam penelitian ini, produk perbankan syariah yang akan diteliti 

dan dianalisis untuk dijadikan pembahasan penelitian dibatasi pada 

produk dengan pembiayaan murabahah, pembiayaan istishna, dan 

pembiayan ijarah dimana ketiga pembiayaan tersebut akan diteliti 

pengaruhnya terhadap laba bersih. 

H. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Herman Felani dan Inta Gina Setiawani yang mempunyai 

tujuan penelitian mengemukakan pengaruh profit sharing dari pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah serta keuntungan dari murabahah terhadap 

profitabilitas pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2015. Metode yang 

digunakan adalah metode analisis berganda. Dari penelitian yang dilakukan 

pada tahun 2015 ini menunjukkan bahwa variabel mudharabah secara parsial 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dibuktikan dengan nilai 

thitung sebesar -2,864 < 1,6710. Variabel musyarakah secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dibuktikan dengan nilai 

thitung sebesar 6,486 > 1,670. Dan variabel murabahah mempunyai pengaruh 
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yang negatif dan signifikan terhadap ROA dibuktikan dengan nilai thitung 

sebesar 4,927 < 1,6710. Untuk uji f nilai adj-R sebesar 0,466 hal ini berarti 

variabel mudharabah, musyarakah, dan murabahah secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah periode 

2013-2015 sebesar 46,6%, sedangkan sisanya sebesar 53,4% dijelaskan oleh 

faktor lain.
54

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) 

variabel independen yang digunakan pada penelitian sekarang pendapatan 

pembiayaan murabahah, istishna, dan ijarah sedangkan pada penelitian 

terdahulu ada tambahan variabel pembiayaan musyarakah dan pembiayaan 

mudharabah; (2) obyek penelitian yang dipakai dalam penelitian terdahulu 

menggunakan Bank Umum Syariah sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan PT Bank Syariah Mandiri; (3) variabel dependen pada 

penelitian terdahulu adalah profitabilitas sedangkan pada penelitian ini laba 

bersih. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dari tiga 

variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu ada satu 

persamaan variabel independen yaitu pembiayaan murabahah. 

Penelitian terdahulu dari Ikhwan Arif mempunyai tujuan penelitian untuk 

menghitung pengaruh  mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap 

perubahan laba pada bank syariah yang terdaftar di bank Indonesia periode 

2011-2014 dengan pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan 

dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear 
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sederhana. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 ini, nilai 

signifikan untuk variabel pendapatan mudharabah sebesar 0,462 lebih besar 

dari 0,05 hal ini berarti tidak ada pengaruh mudharabah secara parsial 

terhadap perubahan laba. Lalu nilai signifikan untuk variabel pendapatan 

musyarakah sebesar 0,033 lebih besar dari 0,05 hal ini berarti ada pengaruh 

musyarakah secara parsial terhadap perubahan laba. Kemudian nilai 

signifikan untuk variabel pendapatan murabahah sebesar 0,0383 lebih besar 

dari 0,05 hal ini berarti tidak ada pengaruh murabahah secara parsial terhadap 

perubahan laba. Dan untuk uji F dengan nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari 

0,05 yang mengidentifikasi bahwa H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan 

bahwa mudharabah, musyarakah, dan murabahah secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap perubahan laba.
55

 Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) obyek penelitian yang 

dipakai dalam penelitian terdahulu menggunakan bank syariah di Indonesia 

sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan PT Bank Syariah Mandiri; 

(2) variabel dependen pada penelitian terdahulu adalah perubahan laba 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan laba bersih. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu ada satu persamaan variabel 

independen yaitu pembiayaan ijarah. 

Nur Awwalunnisa dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh antara pembiayaan mudharabah dan pembiayaan ijarah terhadap 

laba bersih perbankan syariah. Analisis yang digunakan pada penelitian ini 
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yaitu menggunakan analisis regresi beganda. Hasil penelitian yang dilakukan 

tahun 2017 ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel pembiayaan 

mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah 

Mandiri sedangkan ijarah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap laba 

bersih Bank Syariah Mandiri. Secara simultan menunjukkan bahwa variabel 

pembiayaan mudharabah dan pembiayaan ijarah secara bersama‐sama 

(simultan) berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri.
56

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) variabel 

independen yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu pembiayaan 

mudharabah dan ijarah sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan 

variabel independen pendapatan pembiayaan murabahah, istishna, dan ijarah; 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) hanya ada satu 

persamaan variabel independen yaitu pembiayaan murabahah; (2) variabel 

dependen pada penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan 

laba bersih; (3) obyek penelitian yang dipakai penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang sama-sama menggunakan PT Bank Syariah Mandiri. 

Cut Faradilla dan Muhammad Arfan dalam penelitiannya yang bertujuan 

untuk menguji pengaruh murabahah, mudharabah, dan musyarakah secara 

bersama sama maupun secara parsial terhadap profitabilitas Bank Umum 

Syariah di Indonesia. Metode pengolahan statistik menggunakan uji common 

effect, uji chow, dan regresi data panel. Hasil penelitian yang dilakukan pada 

tahun 2017 ini menunjukkan bahwa murabahah, mudharabah, dan 
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musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia. Hasil pengujian secara parsial murabahah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dengan tingkat 

signifikan < 10%. Musyarakah berpengaruh negative dan signifikan terhadap 

profitabilitas dengan tingkat signifikan < 10%. Sedangkan mudharabah secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di 

Indonesia. Dan untuk uji F nilai signifikansi F-statistik sebesar 0,00001 

sampai 0,00009 atau < 0,1%. Rata-rata nilai koefisien determinasi dan Adj-R
2
 

untuk masing-masing model adalah 33% dan 28%, sedangkan 77% dan 28% 

dipengaruhi variabel lainnya. Artinya murabahah, mudharabah dan 

musyarakah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
57

 Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu: (1) variabel independen yang digunakan pada 

penelitian terdahulu pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel independen pendapatan 

pembiayaan murabahah, istishna, dan ijarah; (2) obyek penelitian yang 

dipakai dalam penelitian terdahulu menggunakan Bank Umum Syariah di 

Indonesia sedangkan pada penelitian ini menggunakan PT Bank Syariah 

Mandiri;  (3) variabel dependen pada penelitian terdahulu adalah profitabilitas 

sedangkan pada penelitian ini laba bersih. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu: dari tiga variabel independen yang digunakan pada 
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penelitian terdahulu hanya ada satu persamaan variabel independen yaitu 

pembiayaan murabahah. 

Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori dalam penelitiannya 

yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan istishna, 

mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas menggunakan metode 

analisis regresi linier berganda. Metode penelitian yang diapaki adalah 

metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan tahun 

2017 ini adalah variabel istishna memiliki hubungan yang negatif dan tidak 

signifikan terhadap profitabilitas, variabel mudharabah berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap profitabilitas, dan variabel musyarakah tidak 

memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Secara simultan ketiga pembiayaan 

tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada bank 

syariah di Indonesia.
58

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

yaitu: (1) variabel independen yang digunakan pada penelitian sekarang 

pendapatan pembiayaan murabahah, istishna, dan ijarah sedangkan pada 

penelitian terdahulu ada variabel pembiayaan istishna, mudharabah, dan 

musyarakah; (2) obyek penelitian yang dipakai dalam penelitian terdahulu 

menggunakan bank syariah di Indonesia sedangkan pada penelitian ini hanya 

menggunakan PT Bank Syariah Mandiri; (3) variabel dependen pada 

penelitian terdahulu adalah profitabilitas sedangkan pada penelitian ini laba 

bersih. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu dari 
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tiga variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu ada satu 

persamaan variabel independen yaitu pembiayaan istishna. 

Penelitian dari Nanik Eprianti dan Olypia Adhita mempunyai tujuan 

penelitian untuk menghitung pengaruh kenaikan profitabilitas bank jika 

terdapat pendapatan ijarah dengan metodologi yang digunakan adalah 

deskriptif. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear 

sederhana. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 ini, nilai t 

hitung untuk variabel pendapatan ijarah sebesar 20,323 sedangkan nilai t tabel 

sebesar 2,228 dengan nilai signifikansi 0,05. Dan dari hasil nilai R–Square 

menunjukan sebesar 97,6% perubahan variabel profitabilitas dapat 

diterangkan oleh variabel-variabel penentu dalam model, sedangkan sisanya 

sebesar 2,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pendapatan Ijarah mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan Terhadap Profitabilitas Pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang 

Syariah Bandung.
59

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

yaitu: (1) jumlah variabel independen yang digunakan pada penelitian 

sekarang ada 3 yaitu pendapatan pembiayaan murabahah, istishna, dan ijarah 

sedangkan pada penelitian terdahulu hanya ada satu yaitu variabel ijarah; (2) 

obyek penelitian yang dipakai dalam penelitian terdahulu menggunakan Bank 

Jabar Syariah sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan PT Bank 

Syariah Mandiri; (3) variabel dependen pada penelitian terdahulu adalah 

profitabilitas sedangkan pada penelitian ini laba bersih. Persamaan penelitian 

                                                           
59

 Nanik Eprianti dan Olypia Adhita, “Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas 

(Studi Kasus Pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung)”, dalam Jurnal Ekonomi 

dan Keuangan Syariah, Vol. 1 No. 1, 2017, hal. 32. 



72 
 

sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu pada variabel independen yang 

sama-sama menggunakan pembiayaan ijarah. 

Penelitian Nurullaili Alfiyyah mempunyai tujuan untuk mengetahui 

pengaruh jumlah pendapatan bagi hasil musyarakah secara parsial terhadap 

laba operasional PT Bank Muamalat Indonesia, untuk mengetahui pengaruh 

pendapatan istishna secara parsial terhadap laba operasional PT Bank 

Muamalat Indonesia periode 2013-2017. Penelitian yang dilakukan pada 

tahun 2018 ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel pendapatan 

musyarakah t hitung < t tabel yaitu 0,734 < 2,110 maka H0 diterima artinya 

secara parsial berpengaruh dan tidak signifikan terhadap laba operasional, dan 

variabel pendapatan istishna uji t hitung  > t tabel yaitu 3,260 > 2,110 maka H0 

ditolak, artinya berpengaruh signifikan. Ini menunjukan bahwa secara parsial 

terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan istishna terhadap laba 

operasional pada PT Bank Muamalat Indonesia. Uji statistik F diketahui F 

hitung > F tabel yaitu 12,91 > 3,63 maka H0 ditolak jadi secara simultan 

terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah pendapatan bagi hasil 

musyarakah dan pendapatan istishna terhadap laba operasional pada PT Bank 

Muamalat Indonesia.
60

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

yaitu: (1) obyek penelitian yang dipakai dalam penelitian terdahulu adalah PT 

Bank Muamalat Indonesia sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan 
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PT Bank Syariah Mandiri; (2) periode penelitian yang dipakai peneliti 

terdahulu dari tahun 2013-2017 sedangkan pada penelitian ini periode 

penelitian dari tahun 2017-2019; (3) variabel dependen pada penelitian 

terdahulu adalah laba operasional sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan laba bersih. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu yaitu variabel independen sama-sama menggunakan pendapatan 

istishna. 

I. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat 

dikembangkan kerangka konseptual berikut ini: 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 
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Keterangan Kerangka Konseptual: 

Sesuai dengan rancangan konseptual di atas dapat dijelaskan bahwa, 

terdapat dua variabel independen X1, X2, X3 dan satu variabel dependen Y. 

Variabel pendapatan pembiyaan murabahah (X1), variabel pendapatan 

pembiayaan istishna (X2), variabel pendapatan pembiayaan ijarah (X3) yang 

ketiganya secara parsial maupun secara simultan atau bersama-sama 

mempunyai pengaruh terhadap variabel laba bersih (Y). 

J. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka dan kerangka konseptual yang telah diuraikan 

dapat ditarik jawaban sementara (hipotesis) yang akan diuji kebenarannya. 

Adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 

H0 : Pendapatan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri tahun 

2017-2019. 

H1 : Pendapatan pembiayaan murabahah berpengaruh secara signifikan 

terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2017-2019. 

 

 

Keterangan: 

                    :  Pengaruh secara Parsial 

        :  Pengaruh secara Simultan 
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2. Hipotesis 2 

H0 : Pendapatan pembiayaan istishna tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2017-2019. 

H2 : Pendapatan pembiayaan istishna berpengaruh secara signifikan 

terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2017-2019. 

3. Hipotesis 3 

H0 : Pendapatan pembiayaan ijarah tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2017-2019. 

H3 : Pendapatan pembiayaan ijarah berpengaruh secara signifikan 

terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2017-2019. 

4. Hipotesis 4 

H0 : Pendapatan pembiayaan murabahah, pendapatan pembiayaan 

istishna, dan pendapatan pembiayaan ijarah tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri tahun 

2017-2019. 

H4 : Pendapatan pembiayaan murabahah, pendapatan pembiayaan 

istishna, dan pendapatan pembiayaan ijarah berpengaruh secara simultan 

terhadap profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2017-2019. 

 

 


