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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian yang sedang diteliti tentu tidaklah lepas dari penelitian-

penelitian terdahulu yang telah dilakukan atau diteliti oleh peneliti lain sehingga 

pada penelitian yang akan dilakukan kembali memiliki saling keterkaitan yang 

sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam suatu objek yang akan diteliti 

dimasa sekarang maupun dikemudian hari. 

1. Enden Sihabudin dan Wirman (2021) 

Penelitian ini mengkaji pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan 

musyarakah terhadapt tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia. 

Populasi penelitian berasal dari. "Laporan Keuangan Triwulan" Bank Syariah 

Indonesia Tbk. tahun 2015-2019 (triwulanan), Sampel penelitian ini menggunakan 

6 Bank Umum syariah Indonesia yang ada dalam quarterly financial report Bank 

Syariah Indonesia Tbk tahun 2015 hingga 2019. Data analisis yang digunakan 

merupakan analisis regresi berganda, pengujian hipotesi klasik serta pengujian 

signifikansi. Hasil penelitian ini bahwasannya pembiayaan mudhrabah dan 

musyarakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas 

ROE. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 
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a. Terdapat persamaan pada variabel dependen antara peneliti terdahulu 

dengan peneliti sekarang yaitu profitabilitas Bank Umum Syariah. 

b. Terdapat persamaan variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu 

dengan peneliti yang sekarang yaitu Pembiayaan Mudharabah dan 

pembiayaan musyarakah. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada 

perbedaan populasi yaitu peneliti terdahulu menggunakan laporan triwulan, 

sedangkan peneliti sekarang menggunakan laporan tahunan. 

2. Mutia Kurnia Sari, Yulia Syafitri, dan Sunreni (2021) 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pembiayaan  mudharabah  dan  

pembiayaan musyarakah antar periode berpengaruh terhadap Profitabilitas pada 

Bank Umum Syariah tahun  2012-2018. Jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu data kuantitatif. Data kuntitatif dalam penelitian ini yaitu angka-angka 

yang terdapat pada laporan keuangan perbankan syariah periode 2012-2018 Tekni  

pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitan  ini  yaitu data  yang  

dikumpulkan  dari  laporan  keuangan  yang  telah dipublikasikan  melalui website 

Bank  Umum  Syariah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, 

dan Uji Heteroskedastisitas). Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa 

Pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2012-

2014. (Sunreni, 2021) 



12 

Terdapat persamaan antara penelti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Terdapat persamaan pada variabel dependen antara peneliti terdahulu 

dengan peneliti sekarang yaitu profitabilitas Bank Umum Syariah. 

b. Terdapat persamaan variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu 

dengan peneliti yang sekarang yaitu Pembiayaan Mudharabah dan 

pembiayaan musyarakah. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada 

peneliti terdahulu yang meneliti (7) tahun terakhir perbankan syariah, sedangkan 

peneliti sekarang menggunakan lima (5) tahun terakhir. 

3. Fena Ulfa Aulia dan Elda Ayu Nabila A (2021) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Pembiayaan 

Mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum 

syariah di Indonesia (Periode 2017-2019). Dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Popolasi yang digunakan 

yaitu seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Indonesia. Teknik pengambilan 

sampel yaitu dengan menggunakan teknik Simple Random Sample. Teknik analisis 

data menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji autokorelasi, uji 

heteroskedastisitas, uji multikolinearitas), uji analisis persamaan regresi linear 

berganda, dan uji statistik (uji t, uji F dan uji koefisien determinasi). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan musyarakah 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum 
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Syariah di Indonesia pada periode 2017-2019 secara simultan. (Aulia dan Nabila, 

2021) 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Terdapat persamaan pada variabel dependen antara peneliti terdahulu 

dengan peneliti sekarang yaitu profitabilitas Bank Umum Syariah. 

b. Terdapat persamaan variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu 

dengan peneliti yang sekarang yaitu Pembiayaan Mudharabah dan 

pembiayaan musyarakah. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada 

peneliti terdahulu yang meneliti (3) tahun terakhir perbankan syariah, sedangkan 

peneliti sekarang menggunakan lima (5) tahun terakhir. 

4. Endang Hatma Juniwati dan Ida Suhartini (2020) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Risiko Pembiayaan 

yang direpresentasikan oleh NPF Murabahah, NPF Mudharabah, dan NPF 

Musyarakah baik secara parsial maupun simultan terhadap profitabilitas (ROA) 

pada Bank Umum Syariah. Pendekatan riset yang digunakan yaitu kuantitatif. 

Sampel dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan teknik purposive 

sampling sehingga sampel yang terpilih yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Statistik Perbankan Syariah dari 

Oktober 2014 sampai 2019 yang telah diaudit dan dipublikasikan kepada 

masyarakat melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan. Penyajian data 

menggunakan data time series. Metode analisis data yang digunakan dalam 



14 

penelitian ini yaitu metode analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis yang 

digunakan yaitu uji t untuk uji hipotesis secara parsial dan uji F untuk uji hipotesis 

secara simultan, serta koefisien determinasi untuk melihat besarnya kontribusi 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko 

Pembiayaan yang digambarkan oleh NPF Murabahah, NPF Mudharabah, dan NPF 

Musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas (Return On 

Assets) pada Bank Umum Syariah.(Juniwati & Suhartini, 2020).  

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Terdapat persamaan pada variabel dependen antara peneliti terdahulu 

dengan peneliti sekarang yaitu profitabilitas Bank Umum Syariah. 

b. Terdapat persamaan variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu 

dengan peneliti yang sekarang yaitu risiko pembiayaan. 

c. Terdapat persamaan jenis data yang digunakan peneliti sebelumnya dan 

peneliti sekarang yaitu jenis data sekunder yang diambil pada Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK). 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada 

peneliti terdahulu yang meneliti (6) tahun terakhir perbankan syariah, 

sedangkan peneliti sekarang menggunakan lima (5) tahun terakhir. 

5. Hendrawan Raharjo, Anita Wijayanti, dan Riana R Dewi (2020) 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  variabel  CAR, NPF,  

BOPO,dan Inflasi terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia tahun 2014-2018. Populasi penelitian ini yaitu  seluruh  Bank  Umum  
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Syariah di  Indonesia yang  telah mempublikasikan laporan  keuangan  per  tahun 

mulai  dari  2014 sampai  2018  di  situs  resmi  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) 

dan  diperoleh sampel  penelitian sebanyak 8 sampel dengan menggunakan metode 

purposive sampling dalam memperoleh sampel yang sesuai dengan  kriteria.  

Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder dan  teknik  analisis  data 

menggunakan  linier berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel 

BOPO  dan  Inflasi berpengaruh  terhadap  ROA sedangkan variabel CAR dan NPF 

tidak berpengaruh terhadap ROA. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh antar variabel terhadap variabel ROA. (Raharjo et al., 2020) 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Terdapat persamaan pada variabel dependen antara peneliti terdahulu 

dengan peneliti sekarang yaitu profitabilitas Bank Umum Syariah. 

b. Terdapat persamaan variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu 

dengan peneliti yang sekarang yaitu inflasi. 

c. Populasi yang digunakan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu 

Seluruh Perbankan Syariah yang diambil dalam lima (5) tahun terakhir.   

Perbedaan antara peneli ti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada 

peneliti terdahulu  yang hanya menggunakan dua (2) variabel independen yaitu 

kinerja keuangan dan inflasi. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan empat (4) 

variabel yaitu risiko pembiayaan, Pembiayaan Mudharabah, pembiayaan 

musyarakah, dan tingkat inflasi. 
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6. Apriliyana Rahmawati (2020) 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

risiko pembiayaan, risiko likuiditas dan permodalan terhadap profitabilitas bank 

syariah. Sampel dalam penelitian ini yaitu 9 bank syariah. Teknik pengambilan 

sampel yaitu metode purposive sampling. Penelitian ini dilakukan pada perode 

2015–2018 sehingga jumlah observasi sebanyak 36 observasi perbankan syariah. 

Risiko pembiayaan diukur dengan NPF. Risiko likuiditas diukur dengan FDR. 

Permodalan diukur dengan CAR. Profitabilitas diukur dengan ROA. Sumber data 

berupa laporan keuangan perbankan syariah yang disajikan dan dipublikasikan pada 

annual report tahunan. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi 

berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu Non Performing Finance (NPF) 

mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) 

perbankan syariah pada tahun 2015–2018.(A. Rahmawati, 2020) 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada:  

a. Terdapat persamaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti 

terdahulu dengan peneliti yang sekarang yaitu risiko pembiayaan. 

b. Terdapat persamaan variabel dependen yang digunakan oleh peneliti 

terdahulu dengan peneliti yang sekarang yaitu profitibalitas bank syariah. 

c. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan sekarang 

yaitu teknik analis regresi berganda. 
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Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada 

peneliti terdahulu yang menggunakan empat (4) tahun terakhir laporan keuangan 

bank syariah, sedangkan peneliti sekarang menggunakan lima (5) tahun terakhir. 

7. Lucy Auditya dan Lufika Afridani (2018) 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pembiayaan 

musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-

2017 periode dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan 

musyarakah profitabilitas pada bank umum syariah periode 2015-2017. Batasan 

masalah dari penelitian ini yaitu pada profitabilitas keuangan rasio ROA (Return 

On Assets) dan ROE (Return On Equity). Untuk mengungkapkan ini masalah secara 

mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

teknik pengumpulan data sekunder berupa laporan keuangan masing-masing bank 

syariah selama tiga tahun berturut-turut dan menyediakan keuangan triwulanan 

laporan, diperoleh 5 bank syariah untuk mendapatkan 60 data. Teknik analisa data 

yang digunakan yaitu regresi linier sederhana dengan menggunakan SPSS versi 26. 

Setelah itu data dideskripsikan, dianalisis, dan didiskusikan untuk menjawab 

masalah yang diangkat. Hasil penelitian menemukan bahwa berdasarkan hasil 

koefisien determinasi adjusted (Adjusted R Square) yaitu sebesar 16,3%, sedangkan 

sisanya 83,7% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Sedangkan 

adjusted (Adjusted R Square) untuk ROE yaitu 0,003 maka dalam penelitian ini 

tidak bisa dihitung koefisien determinasinya karena tidak terdapat 

pengaruh.(Auditya & Auditya, 2018) 
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Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Terdapat persamaan pada variabel dependen antara peneliti terdahulu 

dengan peneliti sekarang yaitu profitabilitas Bank Umum Syariah. 

b. Terdapat persamaan variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu 

dengan peneliti yang sekarang yaitu pembiayaan musyarakah. 

c. Terdapat persamaan jenis data yang digunakan peneliti sebelumnya dan 

peneliti sekarang yaitu jenis data sekunder. Peneliti terdahulu dan peneliti 

sekarang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan 

data sekunder berupa laporan keuangan masing-masing Bank Syariah. 

d. Terdapat persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang  mengenai 

teknik analisa data yang digunakan yaitu regresi linier sederhana dengan 

menggunakan SPSS 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada 

peneliti terdahulu menggunakan laporan triwulan dan meneliti tiga (3) tahun yaitu 

2015-2017, sedangkan peneliti sekarang menggunakan laporan tahunan dan 

meneliti lima (5) tahun yaitu 2016-2020. 

8. Toufan Aldian Syah (2018) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor internal dan faktor 

eksternal yang mempengaruhi profitabilitas Bank Syariah pada tahun Januari 2012 

sampai dengan Agustus 2017. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

ROA, Inflasi, NPF, dan BOPO. Data yang digunakan merupakan data agregat dari 

seluruh Bank Umum Syariah yang tercatat di Bank Indonesia. Analisis data yang 
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digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengukuran Deskripsi Statistik, Uji-F, Uji-T, 

Koefisien Korelasi, Koefisien Determinasi dan Regresi Linier Berganda 

menggunakan software IBM SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 

hasil pengolahan data dengan Return On Asset sebagai variabel dependen diperoleh 

nilai koefisien korelasi (R) variabel bebas dengan variabel tergantungnya yaitu 

sebesar 0,877 atau 87,7% yang menunjukkan bahwa antara variabel dependen 

(Return On Asset) dan variabel independen (Inflasi, BI rate, NPF dan BOPO) 

mempunyai hubungan yang cukup kuat yaitu sebesar 87,7%. Sedangkan selebihnya 

yaitu 0,123 atau 12,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diamati 

dalam penelitian ini.(Syah, 2018). 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Terdapat persamaan pada variabel dependen antara peneliti terdahulu 

dengan peneliti sekarang yaitu profitabilitas bank syariah. 

b. Terdapat persamaan jenis data yang digunakan peneliti sebelumnya dan 

peneliti sekarang yaitu jenis data sekunder yang diambil dari data keuangan 

Bank Umum Syariah di Indonesia. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada 

peneliti terdahulu menggunakan laporan keuangan enam (6) tahun, sedangkan 

peneliti sekarang menggunakan lima (5) tahun. 

9. Citra Aryaninngtyas Hambali (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menguji pengaruh risiko pembiayaan 

terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. (2) Menguji pengaruh risiko 
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likuiditas terhadap bank syariah di Indonesia. (3) Menguji pengaruh risiko 

pembiayaan dan risiko likuiditas sercara bersama-sama terhadap profitabilitas bank 

syariah di Indonesia. Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2015. Metode 

penelitian yang digunakan yaitu metode dokumentasi atau studi pustaka, sumber 

data atau yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data Laporan 

Keuangan Publikasi Triwulan Bank Umum Syariah periode 2010-2015. Populasi 

dalam penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling sehingga 

diperoleh 4 perusahaan sampel. Variabel independen dari penelitian ini yaitu risiko 

pembiayaan dan risiko likuiditas sedangkan variabel dependennya yaitu 

profitabilitas. Periode penelitian yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. 

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dengan terlebih 

dahulu melakukan uji asumsi klasik. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan 

digunakan uji F dan untuk mengetahui pengaruh secara parsial digunakan uji t.  

Hasil dari penelitian ini yaitu secara simultan, risiko pembiayaan dan risiko 

likuidiras dapat berpengaruh terhadap profitabilitas.(Hambali, 2017) 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada:  

a. Terdapat persamaan variabel dependen yang digunakan oleh peneliti 

terdahulu dengan peneliti yang sekarang yaitu risiko pembiayaan. 

b. Terdapat persamaan sampel yang digunakan peneliti terdahulu dengan 

peneliti yang sekarang yaitu Bank Umum Syariah. 

c. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dengan peneliti 

sekarang yaitu metode dokumentasi atau studi pustaka, sumber data atau 
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yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data Laporan Keuangan 

Publikasi Perbankan Syariah. 

d. Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti terdahulu dengan peneliti 

sekarang yaitu analisis regresi berganda. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada 

peneliti terdahulu menggunakan laporan triwulan dengan enam (6) tahun terakhir 

laporan keuangan perbankan syariah, sedangkan peneliti sekarang menggunakan 

laporan tahunan dengan lima (5) tahun terakhir. 

10. Nurafni Sulistiyowati (2016) 

Penelitian ini membahas tentang pengukuran risiko Pembiayaan 

Mudharabah dan risiko pembiayaan musyarakah dan pengaruhnya terhadap 

profitabilitas perbankan syariah baik bank umum syariah maupun unit usaha 

syariah. Penelitian ini menggunkan metode Value at Risk (VaR) untuk mengukur 

potensi kerugian dan rasio Return On Assets (ROA) untuk mengukur profitabilitas 

perbankan syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dua runtut 

waktu (time series) bulanan dari Januari 2011-Desember 2015 yang dipublikasikan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam laporan statistic perbankan syariah 

bulanan. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini 

dapat diketahui bahwa tingkat risiko Pembiayaan Mudharabah terbesar diketahui 

dari presentase VaR (mean) sebesar 3,57%. Nilai VaR (zero) Pembiayaan 

Mudharabah bernilai negative mengindikasikan potensi profitabilitas. Presentase  

VaR (zero) terbesar ada pada tahun 2014 sebesar -15,54%. Dari penelitian ini dapat 

diketahui bahwa pembiayaan musyarakah terbesar diketahui dari presentase VaR 
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(mean) sebesar 1,88%. Nilai VaR (zero) pembiayaan musyarakah bernilai negative 

mengindikasikan potensi profitabilitas. Presentase VaR (zero) tersbesar pada tahun 

2014 sebesar -5,25%. (Sulistiyowati, 2016) 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Kesamaan variabel dependen dan independen yang digunakan oleh peneliti 

terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu pengaruh risiko Pembiayaan 

Mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah. 

b. Terdapat persamaan jenis data yang digunakan peneliti sebelumnya dan 

peneliti sekarang yaitu jenis data sekunder yang diambil pada Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK). 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada 

variabel dependen yang digunakan peneliti terdahulu yaitu Bank Konvensional dan 

Bank Umum Syariah, sedangkan peneliti sekarang hanya menggunakan variabel 

dependen Bank Umum Syariah. 
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Tabel 2.1 

Matriks Gap Research 

No Peneliti Tahun 

Risiko 

Pembiayaan 

(X1) 

Pembiayaan 

Mudharabah 

(X2) 

Pembiayaan 

Musyarakah 

(X3) 

Tingkat 

Inflasi 

(X4) 

1. 

Enden 

Sihabudin, 

Wirman 

2021 - B B - 

2. 

Mutia Kurnia 

Sari, Yulia 

Syafitri,  

Sunreni 

2021 - B B - 

3. 

Fena Ulfa 

Aulia, Elda 

Ayu Nabila 

A 

2021 - B B -  

4. 

Endang 

Hatma 

Juniwati, Ida 

Suhartini 

2020 B B B - 

5. 

Hendrawan 

Raharjo, 

Anita 

Wijayanti, 

Riana R 

Dewi 

2020 TB - - B 

6. 
Apriliyana 

Rahmawati 
2020 TB - - - 

7. 

Lucy 

Auditya, 

Lufika 

Afridani 

2018 - - TB - 

8. 
Toufan 

Aldian Syah 
2018 B - - B 

9. 

Citra 

Aryaninngtya

s Hambali 

2017 B - - - 

10. 
Nurafni 

Sulistiyowai 
2016 - TB TB - 

 

Keterangan : 

B : Berpengaruh 

TB : Tidak Berpengaruh 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1  Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan (Agency Theory) yaitu memiliki keterkaitan dengan kinerja 

bank, karena kinerja dari perusahaan perbankan tentu tidak dapat dipisahkan 

dengan suatu manajemen bank. Jensen dan Meckling (1976) dalam Ujiyanto (2007) 

menyebutkan bahwa hubungan keagenan yaitu hubungan sebuah kontrak antara 

pihak manajer (agent) dengan pihak investor (principal).(Almunawwaroh & 

Marlina, 2017). 

Teori agensi ini digunakan pada penelitian ini bagaimana bank syariah 

sebagai agen tidak terlepas dari praktik perataan laba. Bank Syariah berusaha 

menunjukkan kepada publik maupun stakeholder bahwa bank syariah telah 

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, sehingga bank syariah dinilai baik 

oleh para principal.(Almunawwaroh & Marlina, 2017) 

2.2.2  Risiko Pembiayaan 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 

Tentang Perbankan "1998), yang menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah yaitu artinya pemberian uang berdasarkan kesepakatan antara bank 

dan peminjam yang harus mengembalikan uang tagihannya setelah periode 

pertukaran atau bagi hasil disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Sedangkan 

menurut Antonio (2001) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu 

tugas pokok bank itu menyediakan fasilitas pendanaan untuk memenuhi kebutuhan 

pihak yang mengalami defisit unit (Alsyahrin dkk., 2018).  
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2.2.3  Pembiayaan Mudharabah 

Mudharabah bagian dari seluruh pembiayaan pada perbankan syariah. 

Pembiayaan Mudharabah merupakan suatu bentuk kerja sama yang antara dua 

belah pihak bahkan dapat lebih, dimana sang pemilik modal tersebut 

mempercayakan modalnya terhadap pengelola dengan kesepakatan pembagian 

keuntungan yang telah mereka sepakati. (Roviqoh, 2015). Apabila terdapat 

kerugian yang diakibatkan oleh pengelola karena kecurangan atau kelalaian, maka 

si pengelola tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Untuk 

menghadapi kemungkinan risiko, maka perbankan syariah diperkenankan untuk 

melakukan pengawasan baik secara aktif dengan melakukan pemeriksaan secara 

langsung terhadap berkas-berkas para nasabah, akan tetapi bank tidak 

diperkenankan ikut campur dalam pengolahan usaha. 

2.2.4  Pembiayaan Musyarakah 

Musyarakah dalam teknis perbankan didefinisikan sebagai akad kerja sama 

pembiayaan antara Bank Syariah, atau beberapa lembaga keuangan secara bersama-

sama, dan nasabah untuk mengelolah suatu kegiatan usaha. Masing-masing 

memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati. Pengelolaan kegiatan 

usaha, dipercayakan kepada nasabah. Selaku pengelola, nasabah wajib 

menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan usaha kepada bank-bank 

sebagai pemilik dana.  

Adapun prinsip-prinsip pembiayaan musyarakah diantaranya yaitu: 1) 

Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan feasible dan tidak bertentangan 

dengan syariah, 2) Pihak-pihak yang turut dalam kerja sama memasukkan dana 
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musyarakah dengan ketentuan: a) Dapat berupa uang tunai atau assets yang likuid, 

b) Dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi dana 

usaha.(Auditya & Auditya, 2018)  

2.2.5  Tingkat Inflasi 

Inflasi yaitu kecenderungan dari suatu harga-harga untuk meningkat secara 

umum dan bahkan meningkat dengan terus menerus. Kenaikan pada beberapa 

komoditi saja tidak akan disebut dengan inflasi, kecuali apabila kenaikan tersebut 

menjadi meluas atau bahkan mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari suatu 

harga barang-barang lain. Keadaan harga yang terus-menerus meningkat dapat 

diartikan bahwa kenaikan harga-harga tersebut karena bersifat musiman atau 

sesekali saja atau tidak mempunyai pengaruh lanjut maka tidak disebut dengan 

inflasi (Saekhu, 2016). 

2.2.6  Pengaruh Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum 

Syariah 

Risiko pembiayaan yaitu risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain 

(counterparty) dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko pembiayaan dapat 

bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyedian 

dana), tresuri dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam 

banking book maupun trading book. (Odey Wibiyanto, 2020). Semakin besar 

jumlah pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin besar kemungkinan 

terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya akan berdampak pada 

profitabilitas bank tersebut. (Hambali, 2017). 
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Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumya serta penelitian 

terdahulu, menurut Juniwati dan Suhartini (2020), Syah (2018), dan Hambali 

(2017) menyebutkan bahwa risiko pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas Bank Syariah. 

2.2.7 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank 

Umum Syariah 

Mudharabah yaitu akad kerjasama antara bank (sebagai pemilik dana) 

(shahibul maal) dan klien (mudharib), dengan keahlian atau ketrampilan untuk 

mengelola usaha hukum yang produktif. Keuntungan yang diperoleh dari 

penggunaan dana tersebut akan dibagikan sesuai dengan proporsi yang telah 

disepakati Bank menggunakan akad mudraharabah untuk memfasilitasi nasabah 

dalam memenuhi kebutuhan bisnis atau pendanaan proyeknya dengan memberikan 

penyertaan modal untuk usaha atau proyek terkait.(Sihabudin & Wirman, 2021). 

Perihal yang membedakan antara murabahah dengan penjualan yang biasa kita tahu 

merupakan penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok 

barang tersebut serta berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli serta 

penjual bisa melaksanakan tawar- menawar atas besaran margin keuntungan 

sehingga kesimpulannya diperoleh kesepakatan. 

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumya serta penelitian 

terdahulu, menurut Sihabudin dan Wirman (2021), Sari, dkk (2021), Aulia, dkk 

(2021), serta  Juniwati dan Suhartini (2020) menunjukkan bahwa Pembiayaan 

Mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah. 
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2.2.8  Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank 

Umum Syariah 

Bank Umum Syariah dapat mendorong dan mempercepat kemajuan 

ekonomi dengan melakukan kegiatan perbankan sesuai dengan prisnsip-prinsip 

syariah. Salah satu produk yang ada pada Bank Umum Syariah yaitu pembiayaan 

musyarakah dengan sistem bagi hasil yang bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola 

usaha tersebut. Jadi, apabila pendapatan musyarakah semakin besar maka dapat 

meningkatkan profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah 

berpengaruh terhadap profitabilitas. Keuntungan dari pembiayaan musyarakah 

tersebut bisa diukur dengan melihat ROA( Return on Asset) serta ROE( Return on 

Equity) dari Bank Universal Syariah. Hasil dari aktivitas pembiayaan yang 

dilakukan Bank Syariah hendak mendapatkan keuntungan yang mempengaruhi 

pada bertambahnya jumlah pemasukan. Oleh karena itu, bila Bank Syariah bisa 

mengelola bermacam berbagai pembiayaan dengan baik, maka akan sangat 

mempengaruhi profitabilitas yang dipunyai sesuatu Bank Syariah. (Auditya & 

Auditya, 2018).  

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumya serta penelitian 

terdahulu, menurut Sihabudin dan Wirman (2021), Sari, dkk (2021), Aulia dan 

Nabila (2021), dan  Juniwati dan Suhartini (2020) menyebutkan bahwa pembiayaan 

musyarakah berpengaruh positif terhadap rofitabilitas bank umum syariah. 
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2.2.9 Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Umum 

Syariah 

Dampak inflasi yang tak terduga, bank dapat memperlambat dalam 

menyesuaikan suku bunga mereka, akibatnya kenaikan biaya lebih cepat dari 

pendapatan dengan dampak negative profitabilitas. Peningkatan inflasi di Indonesia 

sendiri yang terus meningkat setiap tahunnya justru membawa dampak positif 

terhadap peningkatan profitabilitas perbankan. Adanya inflasi tersebut, bank 

cenderung meningkatkan tingkat suku bunganya, sehingga masyarakat cenderung 

menabungkan dana mereka dengan pandangan bahwa meningkatnya suku bunga 

tersebut bisa menguntungkan bagi mereka. Meningkatnya dana pihak ketiga pada 

bank cenderung menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kredit yang bisa 

disalurkan ke masyarakat. Semakin banyak jumlah kredit yang disalurkan akan 

berdampak pada meningkatnya laba bank. (Prasetyo, 2020) Semakin tinggi tingkat 

inflasi, maka akan semakin memperburuk profitabilitas pada Bank Umum Syariah. 

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumya serta penelitian 

terdahulu, menurut Raharjo, dkk (2020) serta Syah (2018) mengatakan bahwa 

tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti memiliki tujuan dalam 

mengetahui bagaimana pengaruh hubungan Risiko Pembiayaan, Pembiayaan 

Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Tingkat Inflasi terhadap Proftitabilitas 

Bank Umum Syariah yang kemudian hubungan antara variabel independen dan 
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variabel dependen tersebut dipaparkan dalam model kerangka pemikiran sebagai 

berikut :   

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

  

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian merupakan suatu prediksi dari penelitian dan dapat 

disimpulkan berdasarkan kerangka pemikiran diatas. Hipotesis pada penelitian ini 

yaitu: 

H1 :   Risiko Pembiayaan berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum 

Syariah. 

H2 :   Risiko Pembiayaan Mudharabah Berpengaruh terhadap 

Profitabilitas Bank Umum Syariah. 

H3 :  Pembiayaan Musyarakah Berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank 

Umum Syariah. 

H4 :  Tingkat Inflasi Berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum 

Syariah. 

RisikoPembiayaan

(X1)

Pembiayaan
Mudharabah(X2) Profitabilitas Bank 

Umum Syariah(Y)
Pembiayaan

Musyarakah(X3)
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