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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun terus mengalami 

peningkatan.Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 

1998sebagai pengganti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992.1 Dengan adanya 

Undang-Undang ini, perbankan di Indonesia memperoleh kesempatan yang bagi 

investor untuk mendirikan bank islam maupun membuka unit usaha syariah bagi 

bank konvensional. Pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar 

dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank islam.2 

Di Indonesia, bank islam muncul semenjak awal tahun 1990-an dengan 

berdirinya Bank Muamalat indonesia.Secara perlahan bank islam mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang 

sesuai dengan prinsip syariah islam yang dianutnya, khususnya yang berkaitan 

dengan pelarangan praktik riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang 

nonproduktif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan dan pelanggaran 

prinsip keadilan dalam transaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan 

investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah.3 

Keberadaan perbankan syariah di indonesia merupakan perwujudan dari 

keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alterrnatif yang 

                                                           
1Usanti, Trisadini P. dan  Shomad Abd. Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2012) hlm. 2 
2 Rivai, Veithzal. dkk.  Commecial bank manajement, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 

2012)hlm. 494 
3Ibid., hal 494 
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menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah.4 Didalam 

perbankan syariah dikenal adanya berbagai produk perbankan mengenai 

pembiayaan yang salah satunya adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan 

mudharabah merupakan wahana bagi perbankan syariah untuk memobilitasi dan 

masyarakat yang bergerak dalam jumlah besar untuk menyediakan berbagai 

fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.  

Pembiayaan mudharabah yaitu perjanjian pembiayaan antara bank dengan 

nasabah, di mana bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha kegiatan 

tertentu dari nasabah. Sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur 

tangan bank.Bank mempunyai wewenang untuk mengajukan usul dan 

pengawasan. Atas penyediaan dana untuk pembiayaan tersebut baik mendapatkan 

keuntungan yang besarnya ditetapkan atas dasar persetujuan dua belah pihak.5 

 Dapat dikatakan dengan adanya penerapan sistem pembiayaan 

mudharabah diharapkan sekurang-kurangnya dapat meringankan beban bunga 

karena dengan adanya prinsip pembiayaan mudharabah menggunakan prinsip bagi 

hasil dan dapat saling menguntungkan kedua belah pihak. Jika pembiayaaan 

mudharabah ini diterapkan sesuai dengan ketentuan syariah dan dijalankan oleh 

pelaku dengan benar maka pembiayaan dapat berpotensi meningkatkan kegiatan 

usaha kecil dan menengah yang kekurangan modal. 

Pembiayaan mudharabah lebih diprioritaskan pada pengusaha kecil dan 

menengah.Biasanya hambatan paling besar bagi pengusaha kecil dan menengah 

                                                           
4Usanti, Trisadini P. dan  Shomad Abd. Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2012) hlm. 1 
 5 Sumitro Warkum, Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2002), hlm. 90 
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adalah kurangnya modal, minimnya penguasaan teknologi dan keterbatasan 

jangkauan pemasaran. Melalui pola pembiayaan mudharabah ini, hambatan-

hambatan tersebut diusahakan dapat dikurangi bahkan mungkin dapat dihilangkan 

sama sekali. 

Adapun gambaran perkembangan Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank 

Muamalat Indonesia  

Tabel 1.1 
Perkembangan Pembiayaan Mudharabah 

PT Bank Muamalat Indonesia  
Tahun 2010-2015 

        (dalam jutaan rupiah) 
Tahun Pembiayaan Mudharabah Selisih Perkembangan 
2010 202.393 - - 
2011 209.482 7.089 3,50% 
2012 212.370 2.88 1,37% 
2013 340.277 127.907 60,22% 
2014 249.234 (-91.043) -26,75% 
2015 159.837 (-89.397) -35,86% 

 Sumber: www.muamalatbank.co.id/Laporan-Keuangan-Tahunan 

Berdasarkan data diatas menunjukkan fenomena yang terjadi pada bank 

Muamalat indonesia dimana pada tahun 2014 dan tahun 2015 pembiayaan 

mudharabah mengalami penurunan yaitu masing-masing sebesar -26.75% dan -

35,86% yang ditahun sebelumnya tahun 2013 naik sebesar 60,22%. 

Pada dasarnya pemberian pembiayaaan mudharabah bersifat sementara 

dan sebagai rangsangan untuk meningkatkan produktifitas dan omset nasabah, 

artinya adanya pembiayaan mudharabah memberikan peluang bagi masyarakat 
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agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan 

dapat berjalan tanpa adanya dana. 6 

Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk menghasilkan atau 

memperoleh laba secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini hanya 

difokuskan pada penggunaan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO), karena penulis ingin melihat sejauh mana perusahaan 

menghasilkan laba yang diperoleh dari aset yang dananya sebagian berasal dari 

masyarakat. 

Tabel 1.2 
Perkembangan Kinerja Sektor Perbankan 2010-2015 

Tahun 
CAR 
(%) 

ROA 
(%) 

ROE 
(%) 

NPF 
(%) 

FDR 
(%) 

BOPO 
(%) 

2010 16,25 1,67 17,58 3,02 89,67 80,54 
2011 16,63 1,79 15,73 2,52 88,94 78,41 
2012 14,13 2,14 24,06 2,22 100,00 74,97 
2013 14,42 2,00 17,24 2,62 100,32 78,21 
2014 15,74 0,79 5,85 4,33 91,50 94,16 
2015 14,09 1,09 7,98 4,73 96,52 97,30 

Sumber: BI-Statistik Perbankan Juni 2015 

BOPO merupakan indikator yang digunakan dalam dunia perbankan untuk 

menunjukkan tingkat efisiensi baik untuk bank syariah maupun bank 

konvensional sehingga nilai sangat berpengaruh dalam penilaian suatu bank. 

BeritaSatu.com-Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia OJK 

menunjukkan, total beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) 

bank umum syariah (BUS) di tanah air mengalami kenaikan mencapai 97,30% 

pada Agustus 2015 dibandingkan dengan Maret 2014 sebesar 94,16%. Yang 

                                                           
6Rivai dan Arifin dkk Islamic Banking (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010) hlm. 681 
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mengidentifikasi adanya penurunan efisiensi sehingga biaya operasional yang 

harus ditekan untuk meningkatkan efisiensi kinerja perbankan.   

Seputar-Indonesia.com-Menurut Deputi gubernur BI Halim Alamsyah, 

BOPO yang baik berkisaran 50%-75% sementara rata-rata BOPO di Indonesia 

sekitar 80% bahkan masih ada beberapa bank yang memiliki nilai BOPO di atas 

90%. Berdasarkan Fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bank di 

Indonesia belum mampu mencapai tingkat efisien yang maksimum karena masih 

memiliki nilai BOPO yang terhitung tinggi. Bahkan, standar BOPO di Asia 

Tenggara adalah 50-60% tentu dan angka tersebut tentu berselisih sangat jauh 

dengan rata-rata BOPO bank di Indonesia. 

Pada keadaan seperti ini penilaian efisiensi bank menjadi penting 

mengingat efisiensi merupakan gambaran kinerja suatu bank. Disamping itu agar 

input yang digunakan oleh perbankan bisa seminimal mungkin, dan output yang 

dihasilkan bisa maksimal, sehingga bank dapat mencapai efisiensi. Selain itu juga 

sekaligus menjadi faktor yang harus diperhatikan bank untuk bertindak secara 

rasional dalam meminimumkan tingkat resiko perbankan dalam kegiatan 

operasinya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul: 

“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap BOPO pada Bank Muamalat 

Indonesia Periode 2010-2015” 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh 

Pembiayaan Mudharabah terhadap BOPO pada Bank Muamalat Indonesia periode 

2010-2015. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka  tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menbuktikan apakah terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah 

terhadap BOPO pada Bank Muamalat Indonesia periode 2010-2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini penulis harapkan dapat bermanfaat bagi dunia perbankan 

sebagai tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam 

mengembangkan teori berhubungan dengan pembiayaan mudharabah 

terhadap BOPO pada Bank Muamalat Indonesia serta dapat digunakan 

sebagai bahan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan 

dan informasi bagi Bank Muamalat Indonesia terkait dengan pengaruh 

pembiayaan mudharabah terhadap BOPO. 

 

E. Sistematika Penelitian 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu 

menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil 

penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

 Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI   

 Berisi uraian tentang penelitian terdahulu serta teori-teori yang berkaitan 

dengan topik/masalah yang akan diteliti. Dalam bab ini diterangkan pula kerangka 

pemikiran dan hipotesis yang akan di uji. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis dan sumber 

data,variabel-variabel penelitian, teknik pengumpulan data serta metode analisis 

data dan uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini membahas tentang profil objek penelitian, pengujian dan hasil 

analisis data, pembuktian hipotesis dan pembahasan hasil analisis data. 

BAB V KESIMPULAN  

 Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-

saran dari analisis data pada bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi 

berbagai pihak yang berkepentingan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIK DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pembiayaan mudharabah 

dan BOPO. Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi 

dan perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ini yaitu 

dengan menggunakan metode analisis linier sederhana dengan menggunakan 

SPSS 16.0  

Berdasarkan penelitian Basyirun Muhammmad Iqbal (2011) tentang 

pengaruh Operational Efficiency dan Cost Efficiency Ratio terhadap Net Profit 

Margin pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk. Dari hasil uji parsial (uji t) 

ditemukan bahwa OER (BOPO) berpengaruh negatif namun signifikan terhadap 

NPM dengan nilai signifikansi (0,000<0,05) dan thitung (-8,030) >ttabel (1,860) dan 

CER ternyata berpengaruh positif dan keduanya tidak signifikan.7 

Penelitian Nurul Khasanah (2012) tentang Strategi Penyaluran 

Pembiayaan Mudhorobah ke nasabah pada PT. BTN Syariah Tbk 

Palembang.Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Strategi Penyaluran 

Pembiayaan Mudhorobah mengunakan strategi SWOT yaitu strengst (kekuatan), 

weakness (kelemahan), oppurtunity (peluang), dan threat (ancaman). Berdasarkan 

hasil  SWOT strategi penyaluran pembiayaan mudhorobah ke nasabah pada PT. 

                                                           
7Iqbal, Basyirun. Muhammmad.“Analisis Pengaruh Operational Efficiency dan Cost 

Efficiency Ratio terhadap Net Profit Margin pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk”. Skripsi, 
(Makassar:Program Sarjana Universitas Hasanuddin, 2011)tidak diterbitkan 
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BTN Syariah yaitu Strategi SO (strengst- oppurtunity) merupakan strategi 

menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang, Strategi WO (weakness-

oppurtunity) merupakan strategi meminimalkan kelemahan untuk mendapatkan 

peluang, Strategi ST (strengst-threat) merupakan strategi menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi ancaman yang dimiliki, Strategi WT (weakness-threat) 

merupakan strategi untuk meminimalkan kelemahan untuk menghindari 

ancaman.8 

Penelitian Faiz Rif’at (2013) yang berjudul Analisis Metode Perhitungan 

Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional (DSN) di BMT Al-Hijrah Palembang.Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa BMT Al-Hijrah menggunakan metode perhitungan bagi hasil pada 

pembiayaan mudharabah dengan menggunakan metode Profit Sharing yakni bagi 

hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal atau biaya-

biaya.BMT Al-Hijrah tersebut dalam menggunakan metode perhitungan bagi hasil 

pada pembiayaan mudharabah sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-

MUI/IX/2000 yaitu metode Profit Sharing.9 

Penelitian M. Shalahuddin Fahmy (2013) tentang Pengaruh CAR, NPF, 

BOPO dan FDR terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 

terhadap ROA.variabel NPF dan FDR memiliki pengaruh negatif dan tidak 

                                                           
8Hasanah, Nurul. "Strategi Penyaluran Pembiayaan Mudhorobah ke nasabah pada PT. 

BTN Syariah Tbk Palembang”. Skripsi, (Palembang: Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, 2012) 
tidak diterbitkan 

9Rif’at, Faiz. “Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah 
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di BMT Al-Hijrah Palembang”. 
Skripsi,(Palembang: Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, 2013) tidak diterbitkan 
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signifikan terhadap ROA. Sementara variabel BOPO berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap ROA. Kemampuan prediksi dari keempat variabel 

independen terhadap ROA adalah sebesar 38,5% yang ditunjukkan dari besarnya 

Adjusted R2, sisanya sebesar 61,5 dijelaskan oleh variabel lainnya diuar model.10 

Penelitian Yonira Bagiani Alifah (2014) tentang Pengaruh CAR, NPL, 

BOPO, dan LDR terhadap Profitabilitas Bank (ROA) pada Perusahaan Perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa hasil uji t menunjukkan bahwa CAR memiliki nilai koefisien 

regresi sebesar 0,265 dan signifikansi sebesar 0,005 sehingga CAR berpengaruh  

positif terhadap ROA. NPL memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,059 dan  

nilai signifikansi 0,524 sehingga NPL tidak berpengaruh terhadap ROA. BOPO 

memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,177 dan nilai signifikansi sebesar 0,070 

sehingga  BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA. LDR memiliki nilai koefisien 

regresi sebesar 0,255 nilai signifikansi sebesar 0,010 sehingga LDR berpengaruh  

positif terhadap ROA.11 

Penelitian Iin Nur Jannah (2014) tentang Pengaruh Pembiayaan 

Mudharabah terhadap Pendapatan BMT pada BMT Ki Ageng Pandanaran 

Semarang Periode 2009-2013.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil (Uji 

                                                           
10Fahmy, M. Shalahuddin, “Pengaruh CAR, NPF, BOPO dan FDR terhadap 

Profitabilitas Bank Umum Syariah”. Skripsi, (Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum. UIN 
Sunan Kalijaga, 2013) tidak diterbitkan 

11Alifah, Yonira. Bagiani. “Pengaruh CAR, NPL, BOPO, dan LDR terhadap 
Profitabilitas Bank (ROA) pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2009-2012”. Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta, 
2014) tidak diterbitkan 
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t) pembiayaan mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan 

BMT Ki Ageng Pandanaran.12 

Penelitian Moh. Iskandar Nur (2014) tentang Pengaruh Kinerja Keuangan 

terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah dan Tingkat Pengembalian 

Ekuitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa return on asset (ROA) dan BOPO berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah (ROMD).Sedangkan financing 

to deposit ratio (FDR) dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

tingkat pengembalian ekuitas.Sedangkan financing to deposit ratio (FDR) tidak 

berpengaruh signifikat terhadap tingkat pengembalian ekuitas. Sedangkan secara 

bersama-sama, return on asset (ROA), financing to deposit ratio (FDR), dan 

BOPO berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah dan tingkat 

pengembalian ekuitas.13 

Penelitian Marlina Ramdani (2014) tentang Pengaruh Pembiayaan 

Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, BI Rate, dan Kurs (Rp-USD) terhadap 

Laba Bersih Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Sebelum dan Sesudah Krisis 

Periode 2005-2012. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil 

(uji t) secara parsial Pembiayaan Musyarakah seluruh Periode 2005-2012 H0 

ditolak, artinya Pembiayaan Musyarakah terdapat pengaruh terhadap Laba bersih 

pada BMI. Sedangkan  Pembiayaan Mudharabah, BI Rate, dan Kurs (Rp-USD) 

                                                           
12Jannah, Iin Nur. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan BMT pada 

BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang Periode 2009-2013”. Skripsi (Semarang: FEBI. UIN 
Walisongo, 2014) tidak diterbitkan 

13Nur, Moh. Iskandar.“Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Tingkat Bagi Hasil 
Deposito Mudharabah dan Tingkat Pengembalian Ekuitas pada Bank Umum Syariah di 
Indonesia”. Skripsi, (Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro, 2014) 
tidak diterbitkan 



13 

 

seluruh Periode 2005-2012 H0 diterima, artinya Pembiayaan Mudharabah, BI 

Rate, Kurs tidak terdapat pengaruh terhadap Laba bersih pada BMI.14 

Penelitian Laila Suci Amalia (2014) tentang Pengaruh CAR, NPL, NIM, 

BOPO, LDR dan PPAP terhadap Kinerja Rentabilitas Bank pada Bank Devisa dan 

Bank Non Devisa tahun 2004-2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

CAR, NPL berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA, BOPO 

berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, LDR dan PPAP berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap ROA, NIM berpengaruh positif signifikan 

terhadap ROA.15 

Penelitian Gundari (2015) tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap 

bagi hasil deposito mudharabah pada bank mega syariah indonesia tahun 2004-

2013. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji t terdapat 

pengaruh positif ROA, ROE, FDR, BOPO dan CAR terhadap tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung>ttabel 

(9,819>2,022)dengan sig < dari 0,05 (0,000<0,05).16 

 

 

 

 
                                                           

14Ramdani,Marlina.“Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, BI 
Rate, dan Kurs (Rp-USD) terhadap Laba Bersih Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Sebelum 
dan Sesudah Krisis Periode 2005-2012”. Skripsi. (Bandung: Program Sarjana Universitas 
Widyatama, 2014)tidak diterbitkan 

15Amalia, Laila Suci.“Pengaruh CAR, NPL, NIM, BOPO, LDR dan PPAP terhadap 
Kinerja Rentabilitas Bank studi kasus pada Bank Devisa dan Bank Non Devisa tahun 2004-2008”. 
Skripsi,(Semarang: Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro, 2014) tidak diterbitkan 

16Gundari.“Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah 
Pada Bank Mega Syariah Indonesia Tahun 2004-2013”. Skripsi, (Yogyakarta:Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2015) tidak diterbitkan 
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B. Landasan Teori 

1. Bank Syariah 

Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam UU 

No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan telah diubah dengan UU no. 10 tahun 

1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat islam, termasuk 

unit usaha dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariat islam.17 

Di Indonesia regulasi mengenai perbankan syariah dalam UU No. 21 tahun 

2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah 

terdiri dari bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank perkreditan rakyar 

syariah.18 

Bank islam adalah bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 

islam, yakni bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentian syariah 

islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah dengan islam. Dalam 

tata cara bermuamalah itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan 

mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas 

dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.19 

Bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun 

dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan 

                                                           

 
17Rivai Veithzal, dkk, Commercial Bank Management (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2012)  hlm. 30 
18Kasmir, Manajemen Perbankan hlm 14. 
19Usman Rachmadi, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014) hlm. 33 
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mekanisme kegiatan usaha berdasarkan kepada hukum islam atau prinsip islam 

sebagaimana diatur dalam Alquran dan Al-Hadis.20 

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam menentukan harga 

produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. 

Bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan 

hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau 

pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.21 

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang 

berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut: 

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). 

2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal(musyarakah). 

3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah). 

4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) 

atau 

5. Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang 

disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah waiqtina).22 

a. Prinsip-prinsip Bank Syariah 

Prinsip-prinsip bank syariah dibagi menjadi tiga yaitu: 

1. Prinsip Keadilan 

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan 

pengembalian keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan 

nasabah. 
                                                           

20Ibid., hlm. 35 
21Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta:Kencana, 2010) hlm. 21 
22Ibid., 21 
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Jadi dapat dikatakan bahwa prinsip keadilan adalah kedua belah pihak 

baik bank maupun nasabah yang bertransakasi harus benar-benar 

memperhatikan rasa keadilan dan sebisa mungkin menghindari perasaan 

tidak adil, oleh karena itu harus ada saling ridha dari masing-masing pihak 

bank dan nasabah. 

2. Prinsip Kesejahteraan  

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dan pengguna dana, 

maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin 

dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang antara 

nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank. 

Jadi dapat dikatakan bahwa prinsip kesejahteraan adalah nasabah dan 

bank akan merasa sejahtera dan aman dalam melakukan kegiatan usahanya 

serta terpenuhi segala kebutuhannya dengan penerapan prinsip syariah. 

3. Prinsip Ketentraman 

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah 

muamalah islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat 

harta.23Jadi, nasabah akan merasa ketentraman lahir maupun batin karena 

produk dan jasa yang dihasilkan oleh bank berdasarkan pada prinsip syariah. 

Nasabah akan merasa aman dan tentram baik diluar bank maupun di dalam 

bank dan tidak akan merasa takut bila berhubungan dengan bank. 

 

 

                                                           
23Usman Rachmadi, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014) hlm 36 
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b. Misi Bank Syariah 

Bank syariah diharapkan dapat menjadi lembaga keuangan yang dapat 

menghubungkan antara para pemilik modal atau pihak yang memiliki 

kelebihan modal dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi yang 

dijalankan oleh bank syariah ini diharapkan dapat menutupi kegagalan fungsi 

sebagai lembaga intermediasi yang gagal dilaksanakan oleh bank 

konvensional. Adapun beberapa fungsi dari didirikan perbankan syariah 

adalah:24 

1) Mengarahkan agar umat islam dalam melaksanakan kegiatan 

muamalahnya secara islami, dan terhindar dari praktik riba serta praktik 

lain yang mengandung unsur gharar, di mana jenis-jenis usaha tersebut 

selain dilarang dalam islam juga menimbulkan dampak negatif terhadap 

kegiatan kehidupan perekonomian masyarakat. 

2) Dalam rangka menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi dengan 

melakukan pemerataan pendapatan melalui beberapa kegiatan investasi, 

agar tidak terjadi kesnjangan ekonomi yang besar antara pemilik modal 

dengan mereka yang membutuhkan dana. 

3) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup umat manusia  dengan jalan 

membuka peluang usaha  yang lebih besar, terutama kepada kelompok 

miskin serta mengarahkan mereka untuk menjalankan kegiatan usaha yang 

produktif. 

                                                           
24Huda Nurul dan Heykal Muhammad., Lembaga Keuangan Islam (Jakarta: Kencana, 

2010) hlm. 38 
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4) Dalam rangka membantu penanggulangan masalah kemiskinan yang biasa 

terjadi  di negara-negara berkembang, yang ironisnya banyak dihuni oleh 

umat islam. Upaya yang dilakukan oleh bank sayariah didalam usaha 

mengentaskan kemiskinan ini adalah berupa pembinaan nasabah yang 

lebih menonjol dengan sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap, 

seperti program usaha pembinaan pengusaha produsen, pembinaan 

pedagangan perantara, program pengembangan modal kerja, serta 

dikembangannya program modal bersama. 

5) Untuk menjaga tingkat stabilitas dari ekonomi dan moneter dan juga untuk 

menghindari persaingan yang tidak sehat yang mungkin dapat terjadi 

antara lembaga keuangan.25 

c. Tujuan Bank Syariah 

Tujuan perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan 

(nasional dan daerah) yang diarahkan kepada terwujudnya peningkatan 

keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat dalam kegiatan 

ekonomi.26 

d. Produk Bank Syariah 

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di 

bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka 

mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian 

                                                           
25Ibid., hlm 39 
26Ibid., hlm. 120 
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disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan 

perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.27 

Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak bersifat menjual uang dengan 

mendapatkan dana atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, tetapi dari 

pembagian laba yang diperoleh pengusaha. Pendekatan bank syariah mirip 

dengan invesment banking, di mana secara garis besar produk adalah 

mudarabah (trust financing) dan musyarakah (partnership financing), 

sedangkan yang bersifat investasi diimplementasikan dalam bentuk murabahah 

(jual-beli).28 

Pola konsumsi dan pola simpanan yang diajarkan oleh islam 

memungkinkan umat islam mempunyai kelebihan pendapatan yang harus 

diproduktifkan dalam bentuk investasi. Maka, bankislam menawarkan 

tabungan investasi yang disebut simpanan mudarabah (simpanan bagi hasil 

atas usaha bank). Untuk dapat membagihasilkan usaha bank kepada penyimpan 

mudarabah, bank syariah menawarkan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat 

dalam bentuk berikut:29 

1) Pembiayaan untuk berbagai kegiatan investasi atas dasar bagi hasil terdiri 

dari: 

a. Pembiayaan investasi bagi hasil al-mudarabah, dan 

b. Pembiayaan investasi bagi hasil al-musyarakah. 

                                                           
27Machmud., Amir dan Rukmana. Bank Syariah.PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta 

2010.hlm 28 
28Ibid., 
29Ibid., 
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Dari pembiayaan investasi tersebut bank akan memperoleh pendapatan 

bagi hasil usaha. 

2) Pembiayaan untuk berbagai kegiatan perdagangan terdiri dari: 

a. Pembiayaan perdagangan al-mudarabah, dan 

b. Pembiayaan perdagangan al-baiu bithanam ajil. 

Dari pembiayaan tersebut bank akan memperoleh pendapatan berupa 

mark-up atau margin keuntungan. 

3) Pembiayaan pengadaaan barang untuk disewakan atau untuk 

disewabelikan dalam bentuk: 

a. Sewa guna usaha (al-ijarah), 

b. Sewa beli (baiu takjiri) 

Di indonesia al-ijarah dan al-baiu takjiri tidak dapat diakukan oleh 

bank. Namun demikian penyewaan fasilitas tempat penyimpanan harta 

dapt dikategorikan al-ijarah. Dari kegiatan al-ijarah, bank memperoleh 

pendapatan berupa sewa. 

4) Pemberian pinjaman tunai untuk kebajikan (al-qardhul hasan) tanpa 

dikenakan kewajiban apapun kecuali biaya administrasi berupa segala 

biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian utang, seperti bea materai, 

bea akta notaris, bea studi kelayakan, dan sebagainya. Dari pemberian 

pinjaman al-qardhul hasan, bank akan memberikan biaya administrasi. 

5) Fasilitas-fasilitas perbankan umumnya yang tidak bertentangan dengan 

syariah seperti penitipan dana dalam rekening lancar (current account), 

dalam bentuk giro wadi’ah yang diberi bonus dan jasa lainnya untuk 
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memperoleh balas jasa (fee) seperti pemberian jaminan (al-kafalah), 

pengalih tagihan (al-hiwalah), pelayanan khusus (al-jualah), pembukaan 

L/C (al-wakalah) dan lain-lain. Dari pemakaian fasilitas-fasilitas tersebut 

bank akan memperoleh pendapatan berupa fee.30 

2. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah laporan periodik yang disusun menurut prinsip-

prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari 

individu, organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, dan laporan 

perubahan ekuitas pemilik.31 

Laporan keuangan bank sama saja dengan laporan keuangan perusahaan. 

Neraca bank memperlihatkan gambaran posisi keuangan suatu bank pada saat 

tertentu.Laporan laba-rugi memperlihatkan hasil kegiatan ataau operasional suatu 

bank selama satu periode tertentu. Laporan perubahan  ekuitas pemilik posisi 

keuangan memperlihatkan dari mana saja sumber dana bank dan kemana saja 

dana disalurkan. Laporan di disusun dari neraca pada dua periode (tanggal) dan 

laporan laba-rugi selama periode yang dilaporkan. Selain dari tiga komponen 

utama laporan keuangan di atas, juga harus disertakan catatan dan laporan lain 

serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 

Berbeda dengan perusahaan lainnya, bank diwajibkan menyertakan 

laporan komitmen dan kontinjensi, yaitu memberikan gambaran, baik yang 

bersifat tagihan, maupun kewajiban pada tanggal laporan. 

                                                           
30Ibid., hlm 29 
31Rivai Veithzal, dkk, Commercial Bank Management (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,  2012)  hlm 375 
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Bank diwajibkan melaporkan laporan keuangan berupa neraca, laporan 

laba-rugi, dan laporan perubahan ekuitas pemilik, dan catatan atas laporan 

keuangan berdasarkan waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sementara itu, 

laporan yang harus dipublikasikan kepada masyarakat secara umum antara lain: 

neraca, laporan laba-rugi, laporan komitmen dan kontinjensi yang dilengkapi 

dengan kualitas aktiva produktif dan informasi lainnya, perhitungan rasio 

keuangan, perhitungan kewajiban penyediaaan modal minimum, serta transaksi 

valuta asing dan derivatif.32 

a. Bentuk-bentuk Laporan Keuangan 

Secara umum ada tiga bentuk laporan keuangan yang dihasilkan dari suatu 

perusahaan yaitu neraca, laba/rugi, dan laporan arus kas.33 

1) Neraca  

Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukan keadaan keuangan 

suatu unit usaha pada tanggal tertentu.Neraca merupakan laporan keuangan 

yang memberikan informasi mengenai jumlah harta, utang dan modal bank 

pada saat tertentu. 

2) Laporan Laba Rugi 

Laporanlaba/rugi merupakan suatu laporan prestasi perusahaan selama 

jangka waktu tertentu.Laporan laba/rugi melaporkan pendapatan dan beban 

selama periode waktu tertentu berdasarkan konsep perbandingan atau 

pengaitan (matching concept).Konsep ini diterapkan dengan membandingkan 

                                                           
32Ibid., hlm 375 
33 Kasmir, Manajemen Perbankan. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000. hlm 233 
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atau mengaitkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan selama periode 

terjadinya beban tersebut. 

3) Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan gambaran mengenai 

pembayaran dan penerimaan kas perusahaan selama periode tertentu dan 

informasi mengenai efek kas kegiatan investasi, pendanaan, dan operasi suatu 

perusahaan selama periode tertentu.Menurut kamus istilah akuntansi, laporan 

kas adalah laporan akuntansi yang menghasilkan sumber dan penggunaan 

kas.   

b. Rasio Keuangan  

Rasio keuangan merupakan suatu cara yang membuat perbandingan dan 

keuangan perusahaan sehingga menjadi berarti dengan menganalisis laporan 

keuangan yang menggunakan alat ukur melalui rasio keuangan.34 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio Likuiditas Merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.Rasio-rasio 

ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-

pos aktiva lancar dan utang lancar.Rasio liquiditas digunakan untuk 

mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansial 

jangka pendek. 

 

 

                                                           
34 Kasmir, Manajemen Perbankan. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008. hlm 181 
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2. Rasio Rentabilitas (Profitabilitas) 

Rasio rentabilitas atau disebut juga profitabilitas adalah rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua 

kemampuan, sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah 

karyawan, jumlah cabang, dan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba disebut juga operating ratio. Rasio 

Profitabilitas atau rasio keuangan (rasio rentabilitas) mengukur seberapa 

besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dan modal sendiri. 

Rentabilitas terdiri dari: 

a) Return on Total Assets (ROA) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 

memperoleh keuntungan secara keseluruhan rasio inin dirumuskan dengan: 

 

b) Return on Equity (ROE) 

Return on equity merupakan rasio perbandingan antara laba bersih 

setelah pajak dengan mdal sendiri (equity). Rasio ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

c) Net Interest Margin (NIM) 

Rasio ini menunjukkan earning assets dalam menghasilkan pendapatan 

bunga bersih. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 
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d) Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Operational efficency Ratio atau dalam bahasa indonesia, lebih dikenal 

sebagai Rasio BOPO. Menurut Bank Indonesia efisiensi operasi diukur 

dengan membandingkan total biaya/beban operasi dengan total pendapatan 

operasi atau yang sering disebut dengan BOPO. Rasio BOPO ini bertujuan 

untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup 

operasional.Rasio yang semakin meningkat mencerminkan kemampuan 

bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan biaya 

operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang 

efisien dalam mengelola usahanya. 

Bank yang nilai rasio BOPO-nya tinggi menunjukkan bahwa bank 

tersebut tidak beroperasi dengan efisien karena tingginya nilai dari rasio ini 

memperlihatkan besarnya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan 

oleh pihak bank untuk memperoleh pendapatan operasional. Di samping itu, 

jumlah biaya operasional yang besar akan memmperkecil laba yang akan 

diperoleh karena biaya atau beban operasional bertindak sebagai faktor 

pengurang dalam laporan laba/rugi.35 

Secara matematis BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

                                                           
35Basyirun Muhammad Iqbal, “Analisis Pengaruh Operatonal Efficiency dan Cost 

Efficiency terhadap Net Profit Margin”, Skripsi (Makasar: Fakultas Ekonomi Universitas 
Hasanuddin, 2011) hal. 13 (diterbitkan) 
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3. Rasio Permodalan 

Digunakan untuk mengetahui besarnya kecukupan modal bank untuk 

mendukung aktifitasnya, kemampuan modal untuk menyerap kerugian yang 

tidak terhindar.Rasio permodalan juga digunakan untuk menilai apakah 

kekayaan bank semakin bertambah atau berkurang. 

4. Rasio Efensiasi Usaha 

Digunakan untuk mengukur tingkat efesiensi yang telah dicapai oleh 

pihak manajemen dalam mengelola usaha perbankan.36 

 

3. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah) 

a. Pengertian Pembiayaan  

Pembiayaan atau financing adalah tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan bagi hasil.37 

b. Pengertian Mudharabah 

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti  memukul atau berjalan. 

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang 

memukul kakinya dalam menjalankan usaha.38 

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak 

zaman Nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunnya 

                                                           
36 Darmawi, Herman. Manajemen Perbankan, Jakarta 2011. Hlm 59 
37 Rivai Veithzal, dkk Islamic Banking (Jakarta:PT. Bumi Aksara,  2010) hlm. 700 
38Antonio, Muhammad Syafi’i.  Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta:Gema 

Insani: 2001) hlm 95 
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Islam.Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, Ia melakukan 

akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari hukum islam, 

maka praktik mudharabah ini dibolehkan, baik menurut Alquran, Sunnah, 

maupun Ijma’.39 

Dalam praktik mudharabah antara Khadijah dengan Nabi, saat itu 

Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi 

Muhammad saw ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai 

pemilik modal (shahib al-mall) Sedangkan Nabi Muhammad saw berperan 

sebagai pelaksana usaha (mudharib).40 

Al-Mudharabah dalam praktik perbankan diaplikasikan pada produk 

pembiayaan atau pendanaaan seperti, pembiayaan modal kerja.Keuntungan 

/dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka 

akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari 

kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka 

pengelolalah yang bertanggung jawab.41 

c. Landasan Syariah 

Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan 

anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist 

berikut ini. 

 

 

                                                           

 39 KarimAdiwarman ,Bank Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 204 
 40 Ibid, 2010 hlm 204 
 
41 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2012), hlm. 172 
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1) Al-Qur’an 

ِ .......َوآَ�ُ�وَن �َْ�ِ��ُ�َن �ِ� ا	ْرِض �َ�ْ  ��َن ِ�ْ� �َْ�ِ� هللاََُّ�42    

... ِ ��۟ا ِ�ْ� �َْ�ِ� هللاََُّ�%َٰ�ةُ �َ"!�َِ ُ�و۟ا �ِ� اْ	َْرِض َواْ� 43�َ,َِذا *ُِ�(َِ) ا'&َّ  

��ا �1ً�َْ ِ�ْ� َر�ُِّ.ْ-... ...َُ� 44'َْ(9َ 8َ%َْ(ُ.ْ- 67َُ"ٌح أَْن 2َْ�

  

2) Al-Hadist 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul 

Muthalib jika member usaha kemitra usaha secara mudharabah ia 

mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lebah 

yang berbahaya, atau membei ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang 

bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-

syarat tersebut kepada Rasulullah saw dan Rasulullah pun 

membolehkannya.(HR. Thabrani) 

Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tiga hal 

yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, mudharabah, 

dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperuan rumah bukan untuk 

dijual”.(HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).45 

 

                                                           
42 Q.S Al-Muzammil (73): 20. Artinya: Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi 

mencari sebagian karunia Allah. 
43 Q.S Al-Jumu’ah (62): 10. Artinya: Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah 

kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT. 
44 Q.S Al-Baqarah (2): 198. Artinya: Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari 

karunia Tuhanmu.  
45 Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta:Gema 

Insani: 2001) hlm 96 
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d. Rukun dan Syarat Mudharabah 

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah: 

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksanaan usaha) 

Dalam akad mudharabah, harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak 

sebagai pemilik modal (shahib al-mal), sedangkan pihak kedua bertindak 

sebagai pelaksana usaha (mudharib). 

2) Objek mudharabah (modal dan kerja) 

Objek merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh 

para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek 

mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang. 

Sedangkan kerja yang diserahkan dalam bentuk keahlian, keterampilan, 

selling skill, management skill, dan lain-lain.46 

3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) 

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip 

sama-sama rela. Kedua bela pihak harus secara rela bersepakat untuk 

mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik usaha pun setuju 

dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja. 

4) Nisbah keuntungan 

Nisbah adalah rukun yang khas salam akad mudharabah, yang tidak 

ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak 

diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah.  

                                                           
46 Karim Adiwarman ,Bank Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 205 
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e. Jenis-jenis al-Mudharabah 

Secara umum, Mudharabah terbagi menjadi dua jenis: Mudharabah 

Multhalaqah dan Mudharabah Muqayyah. 

1) Mudharabah Multhalaqah 

Yang dimaksud dengan transaksi Mudharabah multhalaqah adalah bentuk 

kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas 

dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam 

pembahasan fiqih ulama salafus salaeh sering kali dicontohkan dengan 

ungkapan if’al ma syi’ta (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal 

kemudharib yang memberikan kekuasaan sangat besar. 

2. Mudharabah Muqayyah 

Mudharabah muqayyah atau disebut juga dengan istilah restricted 

mudharabah/specified mudharabahadalah kebalikan dariMudharabah 

multhalaqah. Si mudharibdibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau 

tempat usaha.Adanya pembatasan ini seringkali mencerminan kecenderungan 

umum si shahibul maaldalam memasuki jenis dunia usaha.47 

f. Manfaat al-Mudharabah 

Manfaat al-Mudharabah adalah sebagai berikut: 

1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha 

nasabah meningkat. 

                                                           
47Ibid., hlm 97 
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2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah 

pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha 

bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami  negative spread. 

3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas 

usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. 

4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar 

halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan 

benar-benar terjadi itulah yang aklan dibagikan.48 

5) Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah ini berneda dengan prinsip bunga 

yang ditetapkan bank konvensional (bunga tetap),  dimana bank akan 

menagih costumer untuk semua jumlah bunga tetap berapa pun 

keuntungan yang dihasilkan costumer, sekalipun costumer menderita 

akibat terjadi krisis ekonomi.49 

g. Berakhirnya Akad Mudharabah 

Lamanya kerjasama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas. 

Tetapi semua pihak berhak untuk menetukan jangka waktu kontrak kerja sama 

dengan memberitahu pihak lainnya. namun akad mudharabah dapat berakhir 

karena hal-hal sebagai berikut: 

1) Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah 

berakhir pada waktu yang telah ditetapkan. 

2) Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. 

3) Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. 

                                                           
48Ibid., hlm 98 
49 Rivai Veithzal, dkk.,Islamic Banking (Jakarta:PT. Bumi Aksara,  2010) hlm. 756 
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4) Pengelola dana tidak menajalankan amanahnya sebagai pengelola usaha 

untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dituangkan dalam akad. 

Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-

hati. 

5) Modal sudah tidak ada.50 

h. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah 

Pengakuan Pembiayaan Mudharabah adalah sebagai berikut: 

1) Pembiayaan mudharabah di akui pada ssat pembayaran kas atau 

penyerahan aktiva nonkas pada pengelola dana, dan 

2) Pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada 

setiap pembayaran atau penyerahan. 

Pengukuran Pembiayaan Mudharabah adalah sebagai berikut: 

1) Pembiayaan mudharabahdalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang 

diberikan bank pada saat pembayaran. 

2) Pembiayaan mudharabah dalam bentuk aktiva nonkas: 

a. Diukursebesar nilai wajar nilai aktiva nonkas pada saat 

penyerahan,dan 

b. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva nonkas diakui sebagai 

keuntungan atau kerugian bank, dan 

c. Beban yang terjadi sehubungan dengan mudharabah tidak dapat diakui 

sebagai pembayaran mudharabah kecuali disepakati bersama. 

 

                                                           
50Warsilah, Nurhayati Sri, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 

2008) hlm. 118 
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i. Pengakuan Laba atau Rugi Mudharabah 

Apabila pembiayaan mudharabahmelewati satu periode pelaporan. 

1. Laba pembayaran mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi 

hasil sesuai nasabah yang disepakati, dan 

2. Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan 

mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. 

Pengakuan laba atau rugi mudharabahdalam praktik dapat diketahui 

beradasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dan yang diterima oleh bank. 

Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan melakukan dengan menggunakan 

dua metode, yaitu bagi hasil (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue 

sharing).Bagi laba, dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang 

berkaitan dengan pengeola mudharabah.Sedangkan bagi pendapatan 

dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah.51 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan hasil pemikiran di atas, maka penulis dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 

 
 

 

Variabel X     Variabel Y 

 

                                                           
51 Muhammad. Pengantar Akuntasi Syariah (Jakarta: Salemba Empat, 2005) hlm 210 

BOPO Pembiayaan Mudharabah 
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D. Hipotesis 

H0 = Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pembiayaan 

mudharabah terhadap BOPO. 

H1= Terdapat hubungan yang signifikan antara pembiayaan mudharabah 

terhadap BOPO. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif  

yaitu penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.52 Jenis 

penelitian kuantitatif dalam penelitian ini adalah mengolah data laporan keuangan 

Bank Muamalat Indonesia yang berupa laporan laba-rugi triwulan dan rasio 

keuangan triwulan periode 2010-2015. 

 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang pengaruh Pembiayaan 

Mudharabah terhadap BOPOpada Bank Muamalat Indonesia periode 2010-2015. 

Penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi 

http://www.bi.go.id. PT Bank Muamalat Indonesia dari laporan Laba/rugi 

triwulan dan Rasio Keuangan triwulan dari tahun 2010 sampai tahun 2015. 

 

C.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Gedung 

Arthaloka Buliding Jalan Jendral Sudirman no 2 Jakarta 10220  

 

 

                                                           
52 Sugiono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D. (Bandung: CV. Alfabeta, 

2011) hlm. 7 
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D. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah 

data yang berbentuk angka atau yaang ada hubungannya dengan permasalahan 

yang akan diteliti seperti laporan keuangan.53Dalam hal ini data diperoleh dari 

laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia. 

b. Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber 

yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-

laporan penelitian yang terdahulu.54 Data sekunder dalam penelitian ini 

diperoleh dari laporan keuangan yang berbentuk Laba rugi dan perhitungan 

rasio keuangan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

1. Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, dan 

sebagainya.55 

2. Browsing yaitu mengumpulkan data melalui situs-situs resmi atau website, 

seperti website resmi yang dipublikasikan oleh direktori Bank Indonesia. 

yang dapat diakses dari www. bi.go.id dari tahun 2010 sampai 2015. 

                                                           
53Sugiono, Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung, 2004 hlm 13 
54Hasan Iqbal., Pokok-pokok Materi Statistik 1. Jakarta., 2002 hlm. 33 
55Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010:274) 



41 

 

F. Variabel-variabel Penelitian 

Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi variabelnya yaitu: 

1. Variabel Bebas 

Variabel Bebasmerupakan  variabel yang mempengaruhi. Variabelbebas 

dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Mudharabah (X) pada PT Bank 

Muamalat Indonesia yang diperoleh dari laporan keuangan Laba/Rugi. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang besaran nilainya dipengaruhi 

oleh variabel bebas. BOPO (Y) PT Bank Muamalat Indonesia untuk mengukur 

efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi yang 

dihasilkan suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat melihat 

berapa besar keuntungan yang diperoleh dengan cara menghitung 

menggunakan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional 

(BOPO). 

 

G. Definisi Operasional 

1. Pembiayaan Mudharabah 

Definisi Operasional Pembiayaan Mudharabah (X) pada PT. Bank 

Muamalat Indonesia yang diperoleh dari laporan komiten dan kontinjeksi 

pada fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik. 
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2. Profitabilitas 

Profitabilitas Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

(Y) kemampuan PT. Bank Muamalat Indonesiautnuk mengukur efisiensi 

dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional yang 

dihasilkan suatu perusahaan. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif analisis menggambarkan dengan 

jelas bagaimana pengaruh Pembiayaaan Mudharabah terhadap BOPO pada Bank 

Muamalat Indonesia. Sedangkan pendekatan kualitatif menggunakan laporan 

keuangan Laba/rugi dan rasio. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistik uji t 

digunakan untuk menguji signifikan konstanta dan variabel pembiayaan 

mudharabah sebagai prediktor untuk variabel BOPO dua pihak dengan dengan α = 

0,05 HO = koefisien regresi tidak significant H1 = koefisien regresi significant. 

Perolehan hasil analisa tersebut diolah dengan menggunakan program SPSS 

16.0(Statistical Product and Serve Solution) for windows.  

 Secara umum persamaan regresi sederhana (dengan satau Prediktor dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Y' = α + bX 

Keterangan: 

 Y'  = Nilai yang diprediksikan  
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 a   = Konstanta atau bila harga X = 0 

 b   = Koefisien regresi 

 X  = Nilai variabel Independen56 

Dalam melakukan analisisis data pada penelitian ini, ada beberapa bentuk 

uji yang digunakan, yaitu sebagai berikut: 

a. Koefisien Determinasi (Adjusted r²) 

Pengujian ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan tingkat 

ketepatan atau kecocokan (goodness of fit) dari regresi linier 

sederhana.Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase 

sumbangan X(variabel independen) terhadap variasi naik turunnya Y (variabel 

dependen) dari persamaan regresi tersebut.57 

Nilai koefisien determinasi selalu non-negatif.mempunyai interval nol 

sampai satu (0≤ ≤1). Jika r² = 1, berarti besarnya persentase sumbangan X 

terhadap variasi (naik-turunnya) Y secara bersama-sama adalah 100%. Hal ini 

menunjukkan apabila angka koefisien determinasi mendekati 1 maka pengaruh 

variabel masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).58 

b. Uji F (Simultan) 

Pengujian hipotesis koefisien regresi parsial secara simultan dilakukan 

dengan menggunakan analisis varian. Dengan analisis ini akan dapat diperoleh 

                                                           
56Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D. (Bandung: CV. 

Alfabeta, 2011) hlm. 188 
57 Firdaus Muhammad, EkonometrikaSuatuPendekatanAplikatif,(Jakarta: PT. Bumi 

Aksara)  hlm. 130 
58 Ibid., 130 
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pengaruh sekelompok variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel 

tidak bebas.59 

Langkah-langkah pengujian hipotesis F (uji simultan) adalah sebagai 

berikut. 

1. Menentukan Hipotesis null (Ho) dan Hipotesis alternatif (Ha), yaitu: 

Ho : Pembiayaan Mudharabah tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap BOPO pada PT Bank Muamalat Indonesia. 

Ha : Pembiayaan Mudharabah mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

BOPO pada PT Bank Muamalat Indonesia. 

2. Membuat hipotesis dalam bentuk model statistik 

Ho : = 0, 

 Ha : ≠ 0, 

 Di mana = koefisien yang akan diuji 

3. Menentukan taraf nyata pengujian (signifikansi). 

Taraf nyata yang digunakan dalam uji parsial ini adalah sebesar 5% (0,05). 

4. Kaidah Pengujian 

 Fhitung<F tabel maka H0 diterima 

Fhitung>F tabel  maka H0 ditolak 

c. Uji t (Parsial) 

Uji t (parsial) diperlukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh 

dari adanya pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel 

                                                           
59 Muhammad Firdaus, (Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif,  hlm. 147) 
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dependen.Selain itu, tujuan dilakukannya uji signifikan secara parsial ini adalah 

untuk mengukur secara terpisah dampak yang ditimbulkan dari masing-masing 

variabel independent terhadap variabel dependent.60 

Langkah-langkah pengujian hipotesis t (uji parsial) adalah sebagai 

berikut:61 

5. Menentukan Hipotesis null (Ho) dan Hipotesis alternatif (Ha), yaitu: 

Ho=  Pembiayaan Mudharabah tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap BOPO pada PT Bank Muamalat Indonesia. 

Ha= Pembiayaan Mudharabah mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap BOPO pada PT Bank Muamalat Indonesia. 

6. Membuat hipotesis nol dan hipotesis statistik 

Ho : = 0 

H1 : ≠ 0 

  Di mana = koefisien yang akan diuji 

7. Membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel yang tersedia pada taraf nyata 

pengujiantertentu tingkat signifikasi 5% (0,05). 

8. Kaidah Pengujian 

 -ttabel ≤  thitung ≤ ttabel maka H0 diterima 

 thitung> t tabel  maka H0 ditolak62 

 

 

                                                           
60Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17(Jakarta: Bumi Aksara) hlm. 410 
61Ibid., hlm 421 
62Sanuri Anwar, Metodologi Penelitian Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat) hlm138 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian  

1. Sejarah Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan 

MUI, yaitu dengan dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

yang akte pendiriannya ditandatangani tangal 1 November 1991. Bank ini ternyata 

berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang 

yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, 

Makasar, dan kota lainnya.63 

Dengan dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan 

beberapa pengusaha muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan 

masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 

Miliar pada saat akte penandatanganan akte pendirian Perseroan. Selanjutnya pada 

acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor diperoleh 

tambahan komitmen dar masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal Rp 

106 Miliar.64 

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank 

Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank devisa. Pengakuan ini 

semaki memperkokoh posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan 

                                                           
63 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2012)hlm. 167 
64http://www.bankmuamalat.co.id 
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terkemuka di indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus 

dikembangkan. 

Pada akhir tahun 1998, indonesia dilanda krisis moneter yang 

memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor 

perbankan nasional tergulung oleh kredit macetdi segmen korporasi. Bank 

Muamalat pun terimbas dampak krisis. Ditahun 1998, rasio pembiayaan macet 

(NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. 

Ekuitas mencapai titik terndah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal 

setor awal. 

Dalam upaya memperkuat permodalanya, Bank Muamalat mencari 

pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development 

Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 

Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. 

Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa 

yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. 

Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan 

kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, 

ditujang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tetap, 

serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni. 

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari 

keterpurukan. Diawalidari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh 

anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian 

menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada: 
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1) Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham. 

2) Tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan 

dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat 

sedikitpun. 

3) Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas 

utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru. 

4) Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat 

menjadi agenda utama di tahun kedua, dan 

5) Pembangunantonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta 

menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun 

ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, dengan rahmat 

Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan 

seterusnya. 

Saat ini Bank Mumalat memberikan layanan bagi lebih dari 4,3 juta 

nasabah melalui 457 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan 

BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP 

di seluruh Indonesia, 1996 ATM, serta 95.000 merchant debet.  

BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah 

membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia.Untuk 

meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan 

jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI 

dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. 
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2. Visi dan Misi Perusahaan 

Visi Bank Muamalat Indonesia, TbkMenjadi Bank Syariah utama di 

Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.Misi Bank 

Muamalat Indonesia, TbkMenjadi Role Model Lembaga Keuangan Syariah dunia 

dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan 

orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh 

pemangku kepentingan(stakeholder).65 

3. Produk-produk Bank Muamalat Indonesia 

Produk dan layanan yang telah dikembangkan oleh bank muamalat 

indonesia, diantaranya meliputi sebagai berikut: 

1) Pendanaan 

a. Giro Wadiah: Giro WadiahPerorangan danGiro WadiahInstitusi 

b. Tabungan: Tabungan Muamalat, Tabungan Muamalat Pos, Tabungan 

Haji Arafah, Tabungan Haji Arafah Plus, Tabungan Muamalat Umroh, 

Tabungan Muamalat Sahabat, TabunganKu, dan Tabungan Ummat. 

c. Deposito: Deposito Mudharabah dan Deposito Fullnves. 

2) Pembiayaan 

a. Pembiayaan Konsumen: Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat, 

Automuamalat Dan Joint Financing Multifinance, Dana Talang Porsi 

Haji, Muamalat Umroh, dan Pembiayaaan Anggota Koperasi. 

b.  Pembiayaan Modal Kerja: Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan 

LKM Syariah, dan Rekening Koran Syariah. 

                                                           
65http://www.bankmuamalat.co.id 
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c. Pembiayaan Investasi. 

3) Layanan 

a. Baccaassurance: FulPROTEK, syariah mega covers, ta’awun card, dan 

fitrah card 

b. Internasional banking: 

1. Remittance: Remittance BMI-MayBank, Remittance BMI-BMMB, 

Remittance BMI-NCB, dan Tabungan Nusantara. 

2. Trade Finance: bank garansi, Trade Finance-Ekspor, Trade 

Finance-Impor, Ekspor-Impor Non LC Financing, Trade Finance 

surat kredit dokumen dalam negeri, Trade Finance Letter of Credit 

dan Trade Finance: Standby LC. 

c. Investment service 

d. Transfer sesama dan antar bank 

e. Layanan 24 jam: SMS Banking,  SalaMuamalat, MuamalatMobile, dan 

Internet Banking 
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4. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia  

Gambar 4.1 

 
Sumber : PT Bank Muamalat Indonesia, 2015 
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B. Sampel dan Data Variabel Penelitian 

Berikut ini data Pembiayaan Mudharabah dan Rasio Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO) yang didapat dari laporan keuangan PT. Bank 

Muamalat Indonesia Periode 2010-2015 

Tabel 4.1 
Sampel dan Data Variabel Penelitian 

Pembiayaan Mudharabah 
Periode 2010-2015 

No. 
Pembiayaan Mudharabah 

Periode 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Maret 10,2% 9,6% 9,7% 7,7% 13,6% 20,7% 

2 Juni 19,8% 20,3% 19,2% 19,2% 21,9% 34,2% 

3 September 29,7% 29,1% 30,8% 30,8% 27,7% 44,9% 

4 Desember 40,2% 40,7% 40,7% 40,1% 36,6% -  

Sumber data: PT Bank Muamalat Indonesia (data olahan, 2015) 

Dapat dilihat pada tabel 4.1 bahwa di Bank Muamalat Indonesia periode 

2010-2015. Pembiayaan Mudharabah konsisten dan meningkat bukan hanya pada 

setiap tahun namun dapat dilihat setiap triwulan dari bulan maret-desember pada 

tahun 2010-2015.  

Tabel 4.2 
Sampel dan Data Variabel Penelitian 

Rasio BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) 
Periode 2010-2015 

No. 
Rasio BOPO 

Periode 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Maret 87% 84% 85% 82% 85% 93% 

2 Juni 90% 85% 84% 82% 89% 94% 

3 September 89% 86% 84% 82% 98% 96% 

4 Desember 87% 85% 84% 85% 97% -  

Sumber: PT Bank Muamalat Indonesia (data olahan, 2015) 

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai rasio BOPO tidak konsisten, kadang 

meningkat, dan kadang pula menurun.bukan hanya pada tiap tahun namun dapat 
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dilihat juga setiap triwulan dari bulan maret-desember pada tahun 2010 

peningkatan dan penurunan tidak menentu. Contohnya, pada tahun 20010 bulan 

maret BOPO mencapai 87%, pada bulan juni BOPO mengalami peningkatan 

mencapai 90%, pada bulan september BOPO mencapai 89%, pada bulan 

desember BOPO mencapai 87%. Dapat disimpulkan bahwa pada bulan maret-juni 

mengalami peningkatan namun pada bulan september-desember mengalami 

penurunan. Itu berarti BOPO tidak sama dengan pembiayaan mudharabah yang 

setiap tahunnya mengalami peningkatan. 

 
C. Analisis Data 

1. Deskriptive Statistics 

Analisis dekriptive digunakan untuk menjelaskan masing-masing variabel 

penelitian. Diketahui bahwa variabel independen (X) adalah pembiayaan 

mudharabah sedangkan variabel dependen (Y) adalah BOPO. Analisis terhadap 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

BOPO 87,57 4,879 23 

PembiayaanMudharabah 26,035 11,8822 23 

Sumber: Output SPSS 16.0 

Dari tabel di atas diketahuijumlah sampel (N) ada 23.Dengan Rata-rata BOPO 

sebesar 87,57 %dan rata-rata Pembiayaan Mudharabah sebesar 26,035 dengan 

standar deviasi masing-masing bernilai 4,879 dan 11,8822. 
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2. Koefisien Determinasi (r2) 

Bagian ini menunjukkan besarnya koefisien determinasi yang berfungsi 

untuk mengetahui besarnya presentasi variabel terikat yang dapat diprediksi 

dengan menggunakan variabel bebas. Koefisien determinasi digunakan untuk 

menghitung besarnya peranan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat.66 

Cara menghitung koefisien determinansi adalah dengan mengkuadratkan 

hasil kolerasi yang dikalikan 100%. 

Tabel 4.4 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,347a ,121 ,079 4,683 

a. Predictors: (Constant), PembiayaanMudharabah 

b. Dependent Variable: BOPO  
Sumber: Output SPSS 16.0 

AngkaRsquaresebesar 0,121 atau 12,1% (disebut juga koefisien 

determinasi) memberikan arti bahwa BOPO mampu menjelaskan pembiayaan 

mudharabah sebesar 12,1% sementara sisanya (100-12,1%=87,9%) dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

                                                           
66Aryanto, Rudi. Panduan Praktikum SPSS, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah 

Palembang 2014. hlm. 45 
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3. Uji F (Simultan) 

Uji simultan digunakan untuk menegtahui ada tidaknya pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat secara simultan.  

 
Tabel 4.5 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 63,196 1 63,196 2,882 ,104a 

Residual 460,457 21 21,927   

Total 523,652 22    

a. Predictors: (Constant), PembiayaanMudharabah   

b. Dependent Variable: BOPO     
Sumber : Output SPSS 16.0 

Uji ANOVA menghasilkan angka F sebesar 2,282 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,104 karena angka sig > 0,05 maka model regresi belum 

layak digunakan dalam memprediksi variabel bebas. 

 

4.Uji t (Parsial) 

Tabel 4.6 
  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 83.717 2.445  34.238 .000 

PembiayaanMudharabah .148 .086 .351 1.716 .101 

a. Dependent Variable: BOPO     

Sumber : Output SPSS 16.0 
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Variabel Pembiayaan Mudharabah mendapatkan nilai thitungsebesar 1,698 

dan ttabel=2,080 (dapat dilihat dari tabel t, dengan alfa =0,05) dan Degree og 

Freedom (DF) = N-2 (jumlah data 23-2=21) karena thitunglebih kecil dari ttabelyaitu 

1,698 < 2,080 maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya koefisien regresi  tidak 

signifikansi. 

Bagian ini merupakan output persamaan regresi.67 Persamaan regresi linier adalah 

y = a + bx 

dimana: 

  y = Variabel Terikat 

  x = Variabel Bebas 

a = Angka konstanta (dari standar unstandardized coeffients) dalam 

hal ini sebesar : 83,852 

  b = Angka koefisien regresi (0,143) 

jadi persamaan regresinya adalah 

y = 83,852 + 0,143 x 

Dimana y adalah BOPO sedangkan x adalah pembiayaan Mudharabah.Y 

83,852 Artinya jika tidak ada tambahan Pembiayaan Mudharabah atau saat nilai   

x = 0, maka BOPO akan sebesar sebesar 83,852. serta X 0,143 artinya jika terjadi 

penambahan atau peningkatan Pembiayaan Mudharabah maka BOPO akan 

meningkat sebesar 0,143 sebaliknya jika angka ini negatif (-) maka BOPO akan 

menurun sebesar 0,143. 

                                                           
67Aryanto, Rudi. Panduan Praktikum SPSS, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah 

Palembang 2014. hlm 46 
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D. Pembahasan dari hasil penelitian 

Hasil uji koefisien determinasi angka r2 square sebesar 0,121 atau 12,1% 

(disebut juga koefisien determinasi) memberikan arti bahwa BOPO mampu 

menjelaskan pembiayaan mudharabah sebesar 12,1% sementara sisanya (100-

12,1%=87,9%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam 

penelitian ini. 

Uji ANOVA menghasilkan angka F sebesar 2,282 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,104 karena angka sig > 0,05 maka model regresi belum 

layak digunakan dalam memprediksi variabel bebas. 

Hasil penelitian Persamaan regresiy = 83,852 + 0,143 x. Dimana y adalah 

BOPO sedangkan x adalah pembiayaan Mudharabah.Y 83,852 Artinya jika tidak 

ada tambahan Pembiayaan Mudharabah atau saat nilai x = 0, maka BOPO akan 

sebesar sebesar 83,852. serta X 0,143 artinya jika terjadi penambahan atau 

peningkatan Pembiayaan Mudharabah maka BOPO akan meningkat sebesar 0,143 

sebaliknya jika angka ini negatif (-) maka BOPO akan menurun sebesar 0,143 

 Hasil pengujian secara parsial Pembiayaan Mudharabah berpengaruh 

positif namun tidak signifikan terhadap BOPO. Dapat dilihat dari hasil analisis 

yang menunjukkan bahwa thitung lebih kecil darittabel yaitu 1,698 < 2,080  maka H0 

diterima danH1ditolak, artinya koefisien regresi tidak signifikan. Karena nilai 

yang lebih kecil itulah dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Mudharabah tidak 

signifikan terhadap BOPO. Selanjutnya, pada analisis sederhana dinyatakan nilai 

pembiayaan meningkat sebesar 0,143 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pembiayaan mudharabah bernilai positif. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil suatu 

kesimpulan adalah sebagai berikut: 

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap BOPO (Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional) pada Bank Muamalat Indonesia periode 2010-2015 

bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional). Dapat dilihat dari 

hasil analisis yang menunjukkan bahwa thitung lebih kecil darittabel yaitu 1,698 < 

2,080  maka H0 diterima dan H1ditolak, artinya koefisien regresi tidak signifikan. 

Karena nilai yang lebih kecil itulah dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan 

Mudharabah tidak signifikan terhadap BOPO. Selanjutnya, pada analisis 

sederhana dinyatakan nilai pembiayaan meningkat sebesar 0,143 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah bernilai positif. 

 Pembiayaan Mudharabah tidak begitu menghasilkan keuntungan bagi 

pihak bank karena pembiayaan mudharabah yang mempunyai akad kerjasama 

antara bank dan nasabah untuk melakukan kegiatan usaha dengan keuntungan dan 

kerugian ditanggung sesuai dengan kesepakatan. 
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B. SARAN  

Berdasarkan hasil kesimpulan peneliti kemukakan diatas, maka peneliti 

memberikan saran yang mudah-mudahan bermanfaat: 

1. Bagi PT Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut: 

a. Diharapkan dapat merealisasikan pembiayaan sesuai dengan transaksi 

namun tetep memegang prinsip kehati-hatian sehinggga yang 

direalisasikan oleh bank muamalat indonesia memberikan kontribusi 

positif terhadap pembiayaan. 

b. PT Bank Muamalat Indonesia harus mengelola dan merencanakan 

pengeluaran keuangan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan 

pendapatan yang maksimal. 

c. Untuk meningkatkan laba setiap tahunnya, sebaiknya PT Bank Muamalat 

Indonesia  harus mensosialisasikan dan mempromosikan semua produk 

yang berkualitas dan menarik sehingga jumlah nasabah bertambah dan 

menghasilkan laba yang diharapkan. 

2. Bagi peneliti selanjutnyaadalah sebagai berikut: 

a. Menambah jumlah variabel penjelas lainnya seperti ROA, ROE, NPF, 

dan lain sebagainya. 

b. Menambah periode peneliti dengan periode yang paling baru agar 

mendapatkan hasil yang lebih baik. 

 

 


