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ABSTRACT 

 

This study aims to examine the effect of Good Corporate Governance and trade 

financing (murabahah) on profitability of Islamic Bank in Indonesian. The sample in 

this study were Islamic Bank  in Indonesian listed on the Otoritas Jasa Keuangan for 

the period 2015 to 2019. There were 12 sample Islamic Bank  in this study. Good 

Corporate Governance is measured using composit self assessment. Trade financing  

is measured using murabahah and profitability is measured using ROA and ROE. 

This model uses multiple linear regression. The results of this study are that Good 

Corporate Governance have no significant effect on profitability and murabahah 

have a significant effect on profitability. 

Keywords: Good Corporate Governance, Murabahah, Profitability (ROA and ROE) 

PENDAHULUAN 

Perbankan syariah mengalami 

perkembangan yang sangat baik dan 

menyebar ke seluruh dunia tidak 

terkecuali di Indonesia, perkembangan 

perbankan syariah saat ini mengalami 

kemajuan yang cukup pesat. 

Masyarakat, para pakar dan pengamat 

kebijakan ekonomi tak hanya sekedar 

melihat ke arah perbankan syariah 

tetapi mereka juga tertarik untuk 

menerapkan konsep syariah secara 
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serius. Perkembangan perbankan 

syariah dapat ditunjukkan oleh capaian 

profitabilitasnya, tingkat profitabilitas 

yang diperoleh bank syariah di 

Indonesia pada tahun 2016 sebesar 

3.442 milyar, pada tahun 2017 sebesar 

4.032 milyar, pada tahun 2018 sebesar 

5.757 milyar, dan per bulan Desember 

2019 perolehan profit bank umum 

syariah sebesar 9.065 milyar. Data 

tersebut menjelaskan bahwa bank 

umum syariah cukup menjanjikan 

karena tren profit yang terus  

meningkat.  

Faktor pertama yang 

memengaruhi profitabilitas adalah 

Good Corporate Governance (GCG), 

GCG merupakan tata kelola 

perusahaan yang baik dimana terdapat 

sistem yang mengatur, mengelola dan 

mengawasi proses pengendalian usaha 

untuk menaikkan profitablitas 

perusahaan sekaligus sebagai bentuk 

perhatian kepada primary stakeholders 

dan secondary stakeholders. 

Faktor berikutnya yang 

mempengaruhi profitabilitas adalah 

pembiayaan jual beli yang diproksikan 

dengan akad murabahah. Murabahah 

adalah jual beli barang pada harga asli 

dengan tambahan margin 

(keuntungan) yang disepakati, di 

dalam transaksi tersebut bank syariah 

mendapatkan laba dari penggunaan 

seluruh sumber daya atau aset yang 

dimilikinya, dimana perbankan syariah 

menyediakan barang yang diperlukan 

nasabah kemudian menjualnya kepada 

pihak yang bersangkutan sebesar harga 

perolehan ditambah dengan 

keuntungan. 

KERANGKA TEORIS YANG 

DIPAKAI DAN UJI HIPOTESIS 

Profitabilitas 

Rasio profitabilitas atau 

rentabilitas bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba selama periode 

tertentu (Ikatan Bankir Indonesia, 

2018). Penilaian faktor profitabilitas 

dilakukan dengan beberapa cara antara 
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lain melalui penilaian terhadap 

komponen-komponen sebagai barikut: 

1.  ROA (Return On Assets) 

Merupakan kemampuan perusahaan 

dengan menghasilkan laba dari semua 

aktiva yang dimilki oleh perusahaan. 

Laba yang dihasilkan merupakan 

perbandingan antara laba sebelum 

pajak dengan rata-rata total aset 

dengan formula sebagai berikut: 

   .....(1 

2. ROE (Return On Equity) 

 Merupakan rasio standar dalam 

menghitung profitabilitas bagi bank 

syariah. ROE digunakan untuk 

mengukur kemampuan modal disetor 

bank dalam menghasilkan laba 

(margin). ROE merupakan 

perbandingan antara laba setelah pajak 

dengan rata-rata ekuitas dengan 

formula sebagai berikut: 

  

 .....(2) 

Good Corporate Governance (GCG) 

Menurut Andrianti & 

Firmansyah (2019, p. 419) Good 

Corporate Governance adalah tata 

kelola bank yang menerapkan prinsip-

prinsip keterbukaan (transparency), 

akuntabilitas (accountability), 

pertanggung jawaban (responsibility), 

profesional (professional), dan 

kewajaran (fairness). Berikut adalah 

penjelasan dari prinsip-prinsip 

tersebut: 

a. Keterbukaan (transparency) 

Transparency memiliki arti 

keterbukaan informasi, baik dalam 

pengambilan keputusan maupun 

dalam mengungkapkan informasi 

material dan relevan mengenai 

perusahaan..  

b. Tanggungjawab (responsibility) 

pertanggungjawaban merupakan 

kesesuaian pengelola bank dengan 

peraturan undang-undang yang 

berlaku dan prinsip-prinsip 

pengelolaan bank yang sehat.  

c. Akuntabilitas (accountability) 

ROA = 
Laba Sebelum Pajak

Rata−rata Total Aset
 x 100% 

ROE = 
Laba Setelah Pajak

Rata−rata Ekuitas
 x 100% 
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Akuntabilitas merupakan kejelasan 

fungsi, struktur, sistem dan 

pertanggungjawaban organ 

perusahaan sehingga pengelolaan 

perusahaan terlaksana secara 

efektif. 

d. Kemandirian (independency) 

Kemandirian merupakan suatu 

keadaan ketika perusahaan dikelola 

secara profesional tanpa benturan 

kepentingan dan pengaruh atau 

tekanan dari pihak manapun yang 

tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

dan prinsip-prinsip korporasi yang 

sehat. 

e. Kewajaran (fairness) 

Kewajaran merupakan perlakuan 

yang adil dan setara dalam 

memenuhi hak-hak stakeholders 

yang timbul berdasarkan perjanjian 

serta peraturan perundangan yang 

berlaku. 

Pembiayaan Jual Beli (Murabahah) 

Pembiayaan murabahah adalah 

transaksi jual beli dimana bank 

menyebutkan jumlah keuntungan 

secara terbuka kepada nasabah. Bank 

bertindak sebagai penjual, sedangkan 

nasabah bertindak sebagai pembeli. 

Harga jual adalah harga beli bank dari 

pemasok ditambah dengan 

keuntungan. Kedua belah pihak harus 

menyepakati harga jual dan jangka 

waktu pembayaranya. Harga jual 

dicantumkan dalam akad jual beli 

tersebut dan ketika sudah disepakati 

tidak dapat berubah selama berlakunya 

akad. Menurut (Faradilla, Arfan, & 

Shabri, 2017) Pengukuran pembiayaan 

jual beli murabahah sebagai betikut: 

 

Pengaruh Good Corporate 

Governance terhadap Profitabilitas 

(ROA) 

 GCG berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas (ROA), artinya 

jika bank  mampu mengatur, 

mengelola serta mengawasi proses 

pengendalian asetnya dengan  

memegang pada prinsip kemandrian, 

Pembiayaan Murabahah

Total Pembiayaan
 x 100% 
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integritas dan transparansi yang 

menjadi dasar penyelenggaraan bisnis 

perbankan secara efektif maka 

diharapkan dapat menciptakan 

keseimbangan antara kepentingan 

perusahaan dengan kepentingan semua 

pihak dalam mencapai tujuan.  Secara 

empiris membuktikan bahwa 

penerapan GCG mampu 

mempengaruhi kinerja perbankan 

syariah secara positif, yang berarti 

semakin baik pengelolaan GCG, maka 

perbankan syariah akan semakin 

mampu menghasilkan profitabilitas 

yang lebih baik.  

 Pernyataan tersebut sesuai 

dengan hasil penelitian Pratiwi (2016) 

yang menyatakan Good Corporate 

Governance mempunyai pengaruh 

positif signifikan terhadap ROA pada 

perusahaan perbankan. Hal ini 

menunjukkan apabila semakin baik 

GCG maka akan semakin meningkat 

ROA. 

H1: Good Corporate Governance berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap profitabilitas 

Return On Asset Bank Umum Syariah 

Pengaruh Good Corporate 

Governance terhadap Profitabilitas 

(ROE) 

 Profitabilitas dengan rasio ROE 

bertujuan untuk mengukur 

kemampuan perbankan syariah dalam 

memperoleh laba dari modal sendiri 

yang dimiliki, hal tersebut 

berpengaruh terhadap penerapan GCG, 

karena penerapan GCG pada 

perbankan syariah yang baik dapat 

meningkatkan kinerja perbankan, 

mengurangi resiko yang mungkin 

dilakukan oleh Komisaris, Direksi, 

Komite, Dewan Pengawas Syariah, 

dan satuan kerja pada Bank  dan 

diharapkan GCG dapat meningkatkan 

kepercayaan stakeholders juga para 

pemegang saham untuk menanamkan 

modalnya, dari hal tersebut diharapkan 

GCG dapat meningkatkan kemampuan 

perbankan syariah dalam mengelola 

modal yang dimiliki sehingga dari 

pengertian ini GCG diharapkan 

berpengaruh baik terhadap 

profitabilitas (ROE).  
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 Pernyataan tersebut sesuai 

dengan hasil dari penelitian (Desiana, 

Mawardi, & Gustiana, 2016) yang 

menyatakan bahwa Good Corporate 

Governance mempunyai pengaruh 

positif terhadap profitabilitas (ROE) 

pada perusahaan perbankan. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik 

penerapan GCG maka semakin 

meningkat profitabilitasnya (ROE). 

H2:  Good Corporate Governance 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas Return On Equity Bank Umum 

Syariah 

Pengaruh Pembiayaan Jual Beli 

Murabahah terhadap Profitabilitas 

(ROA) 

   Pembiayaan jual beli 

murabahah merupakan salah satu 

komponen penyusun aset terbesar pada 

perbankan syariah yang menghasilkan 

pendapatan berupa margin yang 

disepakati pada awal akad antara bank 

syariah dan nasabah. Arah hubungan 

yang timbul antara pembiayaan jual 

beli terhadap profitabilitas adalah 

positif, karena apabila pembiayaan 

murabahah yang disalurkan meningkat 

maka akan meningkatkan keuntungan 

yang juga akan berdampak pada 

meningkatnya profitabilitas yang 

didapat oleh bank syariah.  

Berdasarkan laporan kegiatan Usaha 

Bank Umum Syariah 2019 yang 

diterbitkan oleh OJK tercatat 

keuntungan murabahah lebih besar 

daripada keuntungan dari aset lain 

seperti penempatan pada Bank 

Indonesia, penempatan pada bank lain 

dan surat berharga yang dimiliki. 

Besarnya keuntungan tersebut akan 

memengaruhi peningkatan keuntungan 

yang diperoleh bank syariah, yang 

akhirnya akan mampu mempengaruhi 

peningkatan profitabilitas (ROA). 

 Pernyataan tersebut sejalan 

dengan hasil penelitian Rahman dan 

Rochmanika (2012) yang menyatakan 

bahwa, pembiayaan jual beli 

murabahah berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas (ROA). 

H3:  Pembiayaan jual beli murabahah 

berpengaruh positif dan s ignifikan terhadap 



 

7 

profitabilitas Return On Asset Bank Umum 

Syariah 

Pengaruh Pembiayaan Jual Beli 

Murabahah terhadap Profitabilitas  

(ROE) 

 Profitabilitas dengan rasio ROE 

memiliki pengaruh terhadap 

pembiayaan jual beli dengan akad 

murabahah karena, keuntungan yang 

didapatkan oleh bank syariah dari 

pembiayaan murabahah lebih besar 

daripada keuntungan yang didapatkan 

dari aset lain seperti penempatan pada 

Bank Indonesia, penempatan pada 

bank lain dan surat berharga yang 

dimiliki. Besarnya keuntungan yang 

dihasilkan dari pembiayaan 

murabahah dapat berpengaruh 

terhadap peningkatan laba bank, 

keuntungan murabahah apabila 

dikatakan baik, maka profitabilitas 

dengan rasio ROE juga dapat 

dikatakan baik, karena dari besarnya 

keuntungan tersebut dapat dilihat 

kemampuan bank syariah dalam 

menghasilkan laba bersih dari para 

investor, maka hasil pembiaayaan 

murabahah tersebut akan berpengaruh 

terhadap profitabilitas (ROE). 

 Pernyataan tersebut sejalan 

dengan hasil penelitian terdahulu yang 

menyatakan bahwa, pembiayaan jual 

beli murabahah berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas (Riyadi, 2014). 

H4: Pembiayaan jual beli murabahah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas Return On Equity Bank Umum 

Syaria. 

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Pembiayaan Jual 

Beli 

Murabahah  

 

Good Corporate 

Governance 

Profitabilitas (ROA) 

Bank Umum Syariah 

Profitabilitas (ROE) 

Bank Umum Syariah 
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Gambar 1 

KERANGKA PEMIKIRAN

METODE PENELITIAN 

Klasifikasi Sampel 

 Populasi yang di gunakan untuk 

pengujian adalah semua perbankan 

syariah yang ada di Indonesia pada 

periode 2015 sampai 2019. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 

purposive sampling. Purposive 

sampling adalah teknik pengambilan 

sample dimana penelitian harus dapat 

menjelaskan kenapa orang atau kriteria 

tertentu yang dijadikan sampel, serta 

mengapa latar-latar tertentu yang 

diobservasi. 

Data Peneliti 

Jenis data yang digunakan pada 

penelitian ini merupakan data sekunder 

dari laporan keuangan BUS pada tahun 

2015 – 2019. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari 

sumber yang sudah ada. 

Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi variabel 

independen yaitu Good Corporate 

Governance (GCG) dan pembiayaan 

jual beli murabahah maupun variabel 

dependen yaitu Profitabilitas Bank 

Umum Syariah dengan rasio ROE dan 

ROA. 

Definisi Operasional Variabel 

Profitabilitas 

Profitabilitas Return On Asset 

(ROA) dan Return On Equity (ROE) 

merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengetahui kemampuan bank 

syariah dalam menghasilkan laba 

selama periode tertentu baik 

penghasilan laba dari penggunaan 

seluruh aset yang dimiliki (ROA) 

maupun penghasilan laba dari para 

investor (ROE). 

Good Corporate Governance (GCG) 



 

9 
 

GCG merupakan suatu konsep 

tata kelola perbankan yang baik dan 

transparan atas penentuan tujuan 

perbankan, pencapaian serta 

pengukuran kinerjanya. 

Pembiayaan Jual Beli (Murabahah) 

Murabahah merupakan 

pembiayaan jual beli yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan bank 

umum syariah dalam menghasilkan 

keuntungan (margin) yang maksimal 

dari hasil pembiayaan tersebut. 

Metode Analisis 

Metode pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sample dimana penelitian 

harus dapat menjelaskan kenapa orang 

atau kriteria tertentu yang dijadikan 

sampel, serta mengapa latar-latar 

tertentu yang diobservasi. Pengujian 

ini mengunakan kreteria sebagai 

berikut: 

1. Bank Umum Syariah (BUS) yang 

ada di Indonesia dan juga 

menyediakan laporan keuangan 

dengan lengkap selama periode 

2015-2019. 

2. Laporan keuangan yang 

disediakan oleh BUS merupakan 

laporan keuangan tahunan pada 

periode 2015-2019 yang sudah 

dipublikasikan pada website 

masing-masing bank syariah 

tersebut atau sudah dipublikasikan 

di OJK. 

3. Bank Umum Syariah di Indonesia 

memiliki data yang dibutuhkan 

terkait laporan pelaksanaan Good 

Corporate Governance selama 

periode 2015-2019. 

4. Bank Umum Syariah di Indonesia 

yang memiliki data yang 

dibutuhkan terkait laporan 

pembiayaan jual beli murabahah. 

Uji Secara Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji secara 

parsial Good Corporate Governance 

dan Pembiayaan jual beli murabahah 
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(independen) berpengaruh terhadap 

Profitabilitas (ROA) Bank Umum 

Syariah (dependen).  

Adapun langkah – langkah pengujian 

perumusan hipotesis statistik pada satu 

sisi sebagai berikut :  

1. Perumusan hipotesis statistik 

H0 : βi ≤ 0  

Artinya variabel Good Corporate 

Governance dan Pembiayaan Jual Beli 

Murabahah secara parsial tidak 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap profitabilitas (ROA) Bank 

Umum Syariah. 

H1 : βi > 0  

Artinya variabel Good Corporate 

Governance dan Pembiayaan Jual Beli 

Murabahah secara parsial berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA) Bank Umum 

Syariah).  

2. Menentukan tingkat signifikansi α = 

0,05 

3. Menentukan daerah penerimaan dan 

penolakan satu sisi : 

Gambar 2 

DAERAH PENERIMAAN DAN 
PENOLAKAN H0 

(Uji t Satu Sisi Kanan) 

4. Menentukan nilai thitung dengan 

menggunakan rumus : 

      
 

  
 

β = standard deviasi koefisien variabel  

β i = koefisien regresi 

5. Menarik kesimpulan  

Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak atau 

H1 diterima, artinya Good Corporate 

Governance dan Pembiayaan Jual Beli 

Murabahah secara parsial mempunyai 

pengaruh positif signifikan terhadap 
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profitabilitas (ROA) Bank Umum 

Syariah. 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Analisis statistik dalam 

penelitian ini menggunakan 

pendekatan Analisis Linier Berganda, 

yang diselesaikan dengan alat bantu 

software IBM SPSS Statistics version 

24. Analisis regresi linier berganda 

bertujuan untuk menguji pengaruh 

Good Corporate Governance (GCG) 

dan pembiayaan jual beli murabahah 

terhadap profitabilitas (ROA dan 

ROE). Berikut merupakan hasil 

pengolahan data menggunakan analisis 

linier berganda: 

Tabel 1 

HASIL REGRESI LINIER BERGANDA Y1 (ROA) 

Model B t hitung t table Signifikan Kesimpulan 

(Constant) -3,754 -0.906  0,369  

GCG 0,479 0,394 1,645 0,695 H0 Diterima 

MURABAHAH 0,047 1,935 1,645 0,058    H0 Ditolak 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

linear berganda Y1 (ROA) pada tabel 

1 maka didapatkan bentuk persamaan 

regresi linear berganda sebagai 

berikut: 

Y1 (ROA) = (-3,754) + 0,479 GCG + 

0,047 Murabahah + e 

persamaan regresi linear berganda di 

atas dapat menjelaskan masing-masing 

koefisien regresi sebagai berikut: 

a. Konstanta (α) sebesar (-3,754) 

Menunjukkan apabila GCG dan 

pembiayaan jual beli murabahah 

sama dengan nol maka Return On 

Asset akan bernilai (-3,754). 

b. Koefisien regresi untuk Good 

Corporate Governance (GCG) 

sebesar -0,479 

Menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan GCG sebesar satu 

satuan maka, akan 
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mengakibatkan penurunan pada 

profitabilitas (ROA) sebesar -

0,479 dengan asumsi variabel 

lain dalam keadaan konstan. 

c. Koefisien regresi untuk 

pembiayaan jual beli murabahah 

sebesar 0,047 

Menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan pembiayaan 

murabahah sebesar satu satuan 

maka, akan terjadi kenaikan pada 

profitabilitas (ROA) sebesar 

0,047 dengan asumsi variabel 

lain dalam keadaan konstan. 

Uji Secara Parsial (Uji t) Satu Sisi 

Y1 (ROA) 

Uji t digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh secara parsial 

dari Good Corporate Governance dan 

pembiayaan jual beli murabahah 

terhadap profitabilitas (ROA).  

1. Uji t untuk Variabel Good 

Corporate Governance (GCG) 

Tabel 1 menunjukkan GCG 

memiliki nilai thitung lebih kecil 

daripada ttabel yaitu 0,394  <  

1,645. Hasil dari pengujian ini 

menunjukkan bahwa H0 diterima 

dan H1 ditolak, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Good 

Corporate Governance (GCG) 

secara parsial berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA). 

2. Uji t untuk Variabel Pembiayaan 

Jual Beli Murabahah 

Tabel 1 menunjukkan bawasanya 

pembiayaan jual beli murabahah 

memiliki nilai thitung lebih besar 

daripada ttabel yaitu 1,935  > 1,645. 

Hasil dari pengujian ini 

menunjukkan bahwa H0 ditolak dan 

H1 diterima, sehingga dapat 

disimpulkan pembiayaan jual beli 

murabahah secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas (ROA). 

 

t tabel = 1,645 
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Tabel 2 

HASIL UJI LINIER BERGANDA Y2 (ROE) 

Model B t hitung t table Signifikan Kesimpulan 

(Constant) -31,793 -1,961  0,055  

GCG 7,045 1,484 1,645 0,143 H0 Diterima 

MURABAHAH 0,182 1,906 1,645 0.062 H0 Ditolak 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

linear berganda pada tabel 2 maka 

didapatkan bentuk persamaan regresi 

linear berganda sebagai berikut: 

Y2 (ROE) = (-31,793) + 7,045 GCG 

+ 0,182 Murabahah + e 

persamaan regresi linear berganda 

diatas menjelaskan masing-masing 

koefisien sebagai berikut: 

a. Konstanta (α) sebesar (-31,793) 

Menunjukkan apabila GCG dan 

pembiayaan jual beli murabahah 

sama dengan nol maka 

Profitabilitas Return On Equity 

akan bernilai (-31,793). 

b. Koefisien untuk Good Corporate 

Governance (GCG) sebesar 7,045 

Menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan GCG sebesar satu satuan 

maka, akan mengakibatkan 

kenaikan pada profitabilitas (ROE) 

sebesar 7,045 dengan asumsi 

variabel lain dalam keadaan 

konstan. 

c. Koefisien untuk Pembiayaan jual 

beli murabahah sebesar 0,182 

Menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan pembiayaan murabahah 

sebesar satu satuan maka, akan 

terjadi kenaikan pada profitabilitas 

(ROE) sebesar 0,182 dengan 

asumsi variabel lain dalam keadaan 

konstan. 
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Uji Secara Parsial (Uji t) Satu Sisi 

Y2 (ROE) 

Uji t digunakan untuk 

memengetahui seberapa besar 

pengaruh secara parsial dari Good 

Corporate Governance dan 

pembiayaan jual beli murabahah 

terhadap profitabilitas (ROE). 

1.Good Corporate Governance (GCG) 

Tabel 4.5 menunjukkan 

bawasanya GCG memiliki nilai 

thitung lebih kecil daripada ttabel 

yaitu 1,484  < 1,645. Hasil dari 

pengujian ini menunjukkan bahwa 

H0 diterima dan H1 ditolak, 

sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Good Corporate 

Governance secara parsial 

berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap profitabilitas 

(ROE). 

2. Pembiayaan Jual Beli (Murabahah) 

Tabel 2 menunjukkan bahwasanya 

pembiayaan jual beli murabahah 

memiliki nilai thitung lebih besar 

daripada ttabe  yaitu 1,906 > 1,645. 

Hasil dari pengujian ini menunjukkan 

bahwa  H0 ditolak dan H1 diterima, 

sehingga dapat disimpulkan 

pembiayaan jual beli murabahah 

secara parsial berpengaru positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas 

(ROE).
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PEMBAHASAN 

Pengaruh GCG terhadap profitabilitas 

(ROA) 

 Hasil pengujian dari variabel Good 

Corporate Governance (GCG) 

menunjukkan bahwa GCG berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap 

profitabilitas Return On Asset dikarenakan 

nilai thitung lebih kecil daripada ttabel yaitu 

0,394 < 1,645. Hasil dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa GCG tidak terbukti 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA), artinya GCG tidak 

begitu berpengaruh terhadap naik turunnya 

profitabilitas (ROA). Hal ini dapat 

disebabkan karena bank syariah belum  

mampu mengatur, mengelola perusahaannya 

dengan baik serta mengawasi proses 

pengendalian asetnya dengan  memegang 

pada prinsip kemandirian, integritas dan 

transparansi yang menjadi dasar 

penyelenggaraan bisnis perbankan secara 

efektif. Ketidak mampuan tersebut membuat 

bank syariah tidak dapat menciptakan 

keseimbangan antara kepentingan perbankan 

dengan kepentingan semua pihak dalam 

mencapai tujuan, sehingga bank syariah 

tidak mampu menghasilkan profitabilitas 

yang lebih baik melalui GCG. 

Hasil penelitian ini sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Pudail, 

Fitriyani & Labib (2018) yang menyatakan 

bahwa GCG berpengaruh tidak signifikan 

terhadap profitabilitas (ROA). 

Pengaruh Pembiayaan Jual Beli 

Murabahah Terhadap Profitabilitas 

(ROA) 

Hasil pengujian dari variabel 

pembiayaan murabahah menunjukkan 

bahwa ada pengaruh positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas (ROA), dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi 

pembiayaan jual beli murabahah bank 

umum syariah maka berpengaruh terhadap 

profitabilitas (ROA) yang dihasilkan. 

Berdasarkan data OJK tahun 2019 tercatat 

keuntungan dari pembiayaan murabahah 

memiliki hasil yang lebih besar daripada 

keuntungan dari aset lain seperti 

penempatan pada Bank Indonesia, 

penempatan pada bank lain dan surat 

berharga yang dimiliki. Besarnya 

keuntungan tersebut akan memengaruhi 

peningkatan keuntungan yang diperoleh 

bank syariah, yang akhirnya akan mampu 

mempengaruhi peningkatan profitabilitas 

(ROA). 
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Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian Rahman & Rochmanika (2012) 

yang menyatakan bahwa, pembiayaan jual 

beli murabahah berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas (ROA). 

Pengaruh GCG Terhadap Profitabilitas 

(ROE) 

Hasil pengujian dari variabel Good 

Corporate Governance (GCG) 

menunjukkan bahwa GCG berpengaruh 

positif namun tidak signifikan terhadap 

profitabilitas (ROE) dikarenakan nilai thitung 

lebih kecil daripada ttabel yaitu 1,484 < 1,645. 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa GCG tidak terbukti memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

profitabilitas (ROE), artinya GCG tidak 

begitu berpengaruh terhadap naik turunnya 

profitabilitas (ROE). Hal ini dapat 

disebabkan karena bank syariah belum 

mampu menerapkan prinsip sebelas faktor 

GCG dengan baik sehingga belum dapat 

meningkatkan kinerja perbankan, 

mengurangi resiko yang mungkin dilakukan 

oleh Komisaris, Direksi, Komite, Dewan 

Pengawas Syariah, dan satuan kerja pada 

bank syariah dan GCG belum mampu 

meningkatkan kepercayaan stakeholders 

juga para pemegang saham untuk 

menanamkan modalnya, dari kesalahan 

tersebut GCG tidak dapat meningkatkan 

kemampuan perbankan syariah dalam 

mengelola modal yang dimiliki sehingga 

dari pengertian ini GCG kurang berpengaruh 

baik terhadap profitabilitas (ROE). 

Hasil penelitian ini sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Pudail, 

Fitriyani & Labib (2018) yang menyatakan 

bahwa GCG berpengaruh tidak signifikan 

terhadap profitabilitas (ROE). 

Pengaruh Pembiayaan Jual Beli 

Murabahah Terhadap Profitabilitas 

(ROE) 

Hasil pengujian dari variabel 

pembiayaan murabahah menunjukkan 

bahwa ada pengaruh positif signifikan 

terhadap profitabilitas (ROE). Dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi 

pembiayaan jual beli murabahah bank 

umum syariah maka semakin tinggi pula 

profitabilitas (ROE) yang dihasilkan. Hal ini 

dikarenakan kemampuan bank syariah 

dalam menghasilkan keuntungan dari para 

investor dan nasabah yang menggunakan 

akad murabahah adalah baik. Keuntungan 

tersebut yang akhirnya mampu 

mempengaruhi profitabilitas (ROE) terbukti 

karena keuntungan yang dihasilkan dari 

pembiayaan murabahah memiliki hasil yang 
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lebih besar daripada keuantungan dari aset 

bank syariah yang lainnya. 

Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian Riyadi (2014) yang menyatakan 

bahwa, pembiayaan jual beli murabahah 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

(ROE). 

PENUTUP 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif 

maupun pengujian hipotesis dengan 

menggunakan Regresi Linier Berganda, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Good Corporate Governance (GCG) 

secara parsial berpengaruh positif 

namun tidak signifikan terhadap 

profitablitas (ROA). 

b. Good Corporate Governance (GCG) 

secara parsial berpengaruh positif 

namun tidak signifikan terhadap 

profitablitas (ROE). 

c. Pembiayaan jual beli murabahah 

secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitablitas 

(ROA). 

d. Pembiayaan jual beli murabahah 

secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas 

(ROE) 

SARAN 

Saran yang dapat diberikan pada peneliti 

selanjutnya sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya alangkah lebih baik 

menambahkan variabel di luar model 

penelitian ini, karena variabel yang 

digunakan pada penelitian ini terdapat 

beberapa yang tidak signifikan. Peneliti 

selanjutnya juga dapat memperpanjang 

periode penelitian supaya memperoleh hasil 

yang lebih baik. 

2. Bagi Bank Umum Syariah 

Bank Umum Syariah di Indonesia perlu 

memperhatikan struktur dalam pembiayaan 

jual beli murabahah, dikarenakan dalam 

hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

pembiayaan jual beli murabahah memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas ROA dan ROE. 
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