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ABSTRACT
The purpose of this study was to show the effect of mudharabah, musyarakah, and
profit-sharing ratios on profitability with non-performing financing as moderating
variables in Islamic commercial banks. This research method was designed using
a quantitative approach. The sample used in this study was nine banks with a
sampling technique using purposive sampling. The analytical method used is
multiple linear regression. The results showed that mudharabah financing had a
positive and significant effect on profitability, musyarakah financing and profit
sharing ratio did not affect profitability. Non-performing financing can moderate
the effect of mudharabah financing and profit-sharing ratio but cannot moderate
the effect of musyarakah financing on profitability. This research practically
develops financing that can increase profitability and reduce non-performing
financing to reduce losses for Islamic Commercial Banks.
Keywords: Mudharabah, musyarakah, profit sharing ratio, non performing
financing, profitability.
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan pengaruh pembiayaan
mudharabah, musyarakah, dan profit sharing ratio terhadap profitabilitas dengan
non performing financing sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah.
Metode penelitian ini dirancang menggunakan pedekatan kuantitatif. Sampel yang
dipakai dalam penelitian ini adalah sembilan bank dengan teknik pengambilan
sampel menggunakan purposive sampling. Metode analisis yang digunakan
adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan
mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas,
pembiayaan musyarakah dan profit sharing ratio tidak berpengaruh terhadap
profitabilitas. Non performing financing mampu memoderasi pengaruh
pembiayaan mudharabah dan profit sharing ratio namun tidak mampu
memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Penelitian
ini secara praktis mengembangkan pembiayaan yang dapat meningkatkan
profitability dan menekan pembiayaan bermasalah yang dapat mengurangi
kerugian Bank Umum Syariah.
Kata kunci: Mudharabah, musyarakah, profit sharing ratio, non performing
financing, profitabilitas.
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PENDAHULUAN
Pada era digitalisasi saat ini setiap negara mengalami pertumbuhan aspek
yang semakin meningkat pesat seperti perekonomian dan lembaga keuangan.
Berkembangnya aspek tersebut tak terlepas dari kondisi perekonomian yang stabil
atau terus meningkat. Salah satu yang menjadi penyokong terjadinya
perekonomian yang stabil karena adanya kenaikan profitabilitas dalam bentuk
return on assets (ROA) pada perbankan syariah yang cukup signifikan (OJK
2019). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ROA yang diperoleh oleh perbankan
syariah masih jauh jika dibandingkan dengan perbankan konvensional.
Brigham and Houston (2010) profitabilitas akan memberikan informasi
keputusan dari kebijakan operasional serta kebijakan keuangan yang sudah
dilaksanakan, hasil akhir yang sudah dilakukan berdasarkan kebijakan tersebut
ialah keuntungan atau profit. Perhitungan profitabilitas dapat dihitung dengan
rasio perhitungan profitabilitas yang dihasilkan. Rasio yang dapat dipakai guna
menghitung profitabilitas suatu bank terdiri dari return on asset (ROA), return on
equity (ROE), return on invesment (ROI), gross profit margin (GPM), net profit
margin (NPM), operating profit margin (OPM), return on common stock equity,
basic earning power (BEP), dan earning per share (EPS) (Kuncoro and Anwar
2021). Return on asset (ROA) ialah skala yang didukung dalam menghitung suatu
kapabilitas suatu manajemen dalam menghasilkan profit atau manfaat bersih
sesuai dengan aktiva yang sudah ditanamkan (Malik and Anwar 2021). Bank
Indonesia (BI), selaku pembuat serta pengawas perbankan memprioritaskan nilai
profitabilitas suatu bank yang dihitung dengan ROA (Almunawwaroh and
Marliana 2018). Dendawijaya (2003) menyatakan bahwa penilaian ROA lebih
diutamakan dikarenakan ROA menunjukkan kemampuan perbankan syariah
dalam menjalankan aset yang berasal dari masyarakat.
Perbankan syariah konsisten dalam berusaha guna meningkatkan tingkat
profitabilitas. Adapun langkah untuk meningkatkan profitabilitas yakni dengan
peningkatan dana yang ada di dalam bank, dengan cara bank syariah melakukan
penghimpunan dana yang berasal dari nasabah yang kemudian disalurkan kembali
kepada nasabahnya (Faradilla, Muhammad, and Shabri 2017). Penyaluran dana
tersebut dapat dilakukan dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil bisa dibagi
mejadi dua yakni pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Bank
akan mendapatkan keuntungan dari pembiayaaan yang telah didistribusikan dalam
jumlah yang besar, jika nasabah mengembalikan pembiayaan secara lancar.
Besarnya keuntungan yang berkaitan dengan besarnya pembiayaan yang telah
didistribusikan oleh suatu bank dapat memperlihatkan tingkat kesuksesan bank
syariah dalam suatu usahanya.
Pembiayaan yang diwujudkan oleh suatu Bank Umum Syariah (BUS) dari
tahun ke tahun mengalami peningkatan (OJK 2019). Tetapi pembiayaan
mudharabah dan pembiayaan musyarakah yang diperoleh BUS lebih kecil dari
pada pembiayaan murabahah. Hal tersebut, mengarahkan peneliti untuk
menganalisis produk pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah
terhadap profitabilitas. Selain pembiayaan mudharabah dan pembiayaan
musyarakah, Islamicity Performance Index (IPI) adalah alat yang dapat dipakai
guna menganalisis performa keuangan perbankan syariah (Kuncoro and Anwar
2021). Hal ini sejalan dengan riset yang dilaksanakan oleh Khasanah (2016) yang
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mengatakan bahwa profit sharing ratio (PSR), equitable distribution ratio (EDR),
zakat performing ratio (ZPR) dan islamic income versus non-islamic income dapat
mengukur IPI. Semua rasio bisa digunakan guna menilai performa perbankan
syariah sesuai dengan prinsip syariah dan mempunyai profitabilitas yang baik.
PSR merupakan instrumen pengukuran performa perbankan syariah akan
menunjukkan besarnya pembiayaan yang menggunakan skema pembagian hasil
yang didapatkan dengan dua pembiayaan, yakni pembiayaan mudharabah dan
pembiayaan musyarakah. Semakin tinggi PSR yang dihasilkan oleh bank, maka
tingkat profitabilitas juga semakin tinggi.
Kebijakan BI nomor 13/23/PBI/2011 menyebutkan bahwa bank syariah
saat memberikan pembiayaannya akan dihadapkan sepuluh risiko. Sepuluh risiko
ini akan mengakibatkan non performing financing (NPF) dengan kriteria macet,
diragukan dan kurang lancar. NPF merupakan pembiayaan yang kualitasnya
berdasarkan risiko kepatuhan dan kondisi nasabah untuk mewujudkan
kewajibannya dalam memberi bagi hasil dan menutup pembiayaan. Oleh sebab itu
penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pengaruh pembiayaan mudharabah,
musyarakah, dan PSR terhadap profitabilitas dengan NPF sebagai variabel
moderasi pada BUS.
TELAAH LITERATUR
Agency Theory
Jensen and Meckeling (1976) mendeskripsikan teori keagenan (agency
theory) yang menyatakan bahwa kerjasama antara principal dan penyalur (agen),
dimana principal memberikan kekuasaan kepada penyalur untuk melakukan
bisnis dan membuat ketetapan yang berkaitan. Teori keagenan merupakan
kerjasama yang menyertakan pihak pemilik dana dan pengelola dana. Teori
keagenan dapat berlangsung pada lembaga keuangan Islam pada pendistribusian
produk dengan prinsip bagi hasil di perbankan syariah. Dimana ada mudharib
selaku pihak pengelola yang tidak mempunyai modal tetapi memiliki pengetahuan
yang cukup akan suatu bisnis dan shahibul maal selaku pemilik dana.
Kepercayaan yang diberikan oleh bank syariah (shahibul maal) kepada nasabah,
mempunyai harapan agar nasabah bertindak sesuai dengan tujuan bersama yang
dibuat di awal pembiayaan sehingga bank syariah (shahibul maal) ataupun
nasabah dapat memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari
pembiayaan yang diberikan akan menjadi pendapatan dan akan meningkatkan
laba bank syariah sehingga profitability dari bank syariah akan meningkat (Nizar
and Anwar 2015).
Budaya kerja perusahaan telah mempengaruhi praktek akuntansi dan
praktek akuntansi kreatif perusahaan. Dalam tinjauan amanah praktek akuntansi
kreatif dalam kontek agency theory termasuk dalam kelompok praktek yang
bertujuan untuk mementingkan diri sendiri, baik oleh prinsipal maupun agen.
Perilaku manajemen dalam praktek akuntansi kreatif ini lebih cenderung
menguntungkan direksi sebagai controlling, hal ini karena direksi adalah
sebagian dari manajemen, dan para manajer telah di angkat dan direkrut oleh
direksi. Perilaku ini mengakibatkan para manajer memahami amanah sebagai sifat
yang harus loyal pada direksi. Namun demikian jika dilihat dari hakekat amanah
itu datangnya dari Allah, baik manajer maupun direksi telah melakukan tindakan
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yang tidak sesuai ajaran amanah. Melanggar amanah merupakan tindakan yang
menuju kearah berkhianat, dan hal yang demikian ini merupakan perbuatan yang
dilarang dan larangan dalam agama adalah “dosa”. Rujukan Islam yang digunakan
dalam penelitian ini adalah menggunakan amanah (Anggraeni, 2011).
Profitabilitas
Rasio profitabilitas merupakan representasi rasio yang dipakai sebagai
tolok ukur bagi perusahaan saat memperoleh laba (Anggraeni dan Suardhika,
2014). Rasio ini merepresentasikan suatu barometer pada tingkatan kinerja
manajemen bank ataupun perusahaan. Pada analisa laporan keuangan, rasio
profitabilitas yakni cerminan pada kapabilitas perusahaan saat menciptakan laba
dan juga memanfaatkan aset ataupun modal perusahaan. Sehingga sudah pasti jika
rasio ini mengalami peningkatan berarti menunjukkan kondisi yang baik karena
laba yang dihasilkan semakin besar (Kasmir 2015). BI memilih angka
profitabilitas suatu bank pengukurannya diwakilkan oleh ROA, karena BI lebih
memprioritaskan nilai profitabilitas bank ketimbang memakai aset yang
keuangannya didominasi oleh saving dari masyarakat sehingga ROA dinilai lebih
layak dalam mewakili pengukuran profitabilitas bank (Dendawijaya 2003).
Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan mudharabah yakni kerjasama antar penyedia modal (shahibul
maal) dan pengelola (mudharib), dimana untung dan rugi dibagi sesuai dengan
perjanjian yang sudah disepakati (Yudiana 2017). Dalam praktiknya mudharabah
dibagi menjadi dua bentuk yakni mudharabah muthlaqoh (investasi tidak terikat)
serta mudharabah muqayyadah (investasi terikat). Mudharabah muthlaqoh
merupakan kegiatan bisnis yang ruang lingkupnya tak terbatas oleh pengkhususan
jenis bisnis, waktu dan wilayah bisnis sesuai anjuran pemilik modal. Sedangkan
mudharabah muqayyadah merupakan kegiatan bisnis yang ruang lingkupnya
terbatas oleh pengkhususan jenis bisnis, waktu dan wilayah bisnis sesuai anjuran
pemilik modal (Muhamad 2017).
Menurut Antonio (2001) bahwa manfaat pembiayaan mudharabah terdiri
dari: (a) Bank melihat perkembangan bagi hasil seiring dengan peningkatan laba
bisnis nasabah. (b) Pengembalian modal pembiayaan menyesuaikan arus kas
(cash flow) dari bisnis agar tidak dibebankan kepada nasabah. (c) Bank harus
berhati-hati untuk memilih perusahaan yang benar-benar aman, menguntungkan
serta halal. (d) Di dalam mudharabah prinsip bagi hasil beda dengan prinsip
bunga tetap, di mana bank akan membebankan bunga kepada pemeroleh dengan
jumlah pokok terlepas dari laba yang diperoleh nasabah, bahkan jika ia kehilangan
uang dan terjadi krisis ekonomi.
Pembiayaan Musyarakah
Pembiayaan musyarakah merupakan kerjasama penanaman modal yang
dilakukan oleh dua pihak atau lebih guna menjalankan bisnis sesuai dengan
ketentuan islam yang dimana untung dan rugi dibagi sesuai dengan persentase
modal yang diberikan setiap pihak (Muhamad 2017). Musyarakah bisa bersifat
musyarakah menurun maupun permanen. Di dalam musyarakah menurun,
sebagian modal bank akan berkurang dan di akhir perjanjian para pihak akan
menjadi pemilik usaha. Sedangkan musyarakah permanen, bagian modal masingpISSN 2549-3086
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masing pihak ditetapkan sesuai perjanjian dan jumlahnya tetap sampai
berakhirnya perjanjian.
Menurut Antonio (2001), pembiayaan musyarakah memiliki banyak
manfaat, antara lain: (a) Saat profit bisnis nasabah melonjak, maka bank akan
menikmati kenaikan dalam besaran tertentu. (b) Bank tidak diwajibkan membayar
sejumlah tertentu untuk nasabah pembiayaan secara rutin, tapi akan
menyesuaikannya dengan pendapatan operasional bank, kemudian bank tidak
pernah mendapati negative spread. (c) Pengembalian modal pembiayaan
menyesuaikan arus kas (cash flow) dari bisnis agar tidak dibebankan kepada
nasabah. (d) Bank harus berhati-hati untuk memilih perusahaan yang benar-benar
aman, menguntungkan serta halal. (d) Di dalam musyarakah prinsip bagi hasil
beda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan membebankan bunga kepada
pemeroleh dengan jumlah pokok terlepas dari laba yang diperoleh nasabah,
bahkan jika ia kehilangan uang dan terjadi krisis ekonomi.
Profit Sharing Ratio (PSR)
Bagi hasil yakni tujuan pokok dari bank syariah. Sebab itu, rasio ini sangat
signifikan guna memastikan sejauh mana bank syariah sudah mencapai tujuannya
dari bagi hasil. Meilani, Andraeny, and Rahmayati (2016) mengemukakan bahwa
pendapatan bagi hasil di bank syariah didapatkan dengan dua pembiayaan ialah
pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan mudharabah
merupakan pendanaan yang berasal dari pemilik modal (shahibul maal) kepada
pengelola modal (mudharib) guna menjalankan suatu kegiatan bisnis yang
berdasarkan profit and loss sharing, artinya untung ataupun rugi dibagi sesuai
dengan kesepakatan. Sedangkan pembiayaan musyarakah merupakan transaksi
antara dua pihak atau lebih yang setiap pihak memberikan kontribusi modal dan
untung ataupun rugi ditanggung sesuai dengan persentase modal yang diberikan
(Meilani, Andraeny, and Rahmayati 2016). Faktor yang dipakai guna mengukur
rasio ini yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan total pembiayaan yang
telah didistribusikan. PSR yang semakin besar, maka menentukan besarnya
pembiayaan yang sudah didistribusikan bank syariah dengan menggunakan skema
bagi hasil.
Non Performing Financing (NPF)
NPF merupakan rasio dalam pengukuran risiko pada kredit, dilakukan
dengan melakukan perbandingan antara kredit macet dan jumlah pemberian kredit
(Kasmir 2015). NPF mempunyai tujuan agar dapat memperhitungkan
permasalahan-permasalahan pada pemberian pembiayaan oleh pihak bank. Karena
jika rasio ini mengalami peningkatan, maka memperlihatkan peringkat suatu
pembiayaan pada bank syariah memburuk atau menurun. Rasio NPF
mempelihatkan bagaimana kemampuan pada manajemen keuangan ketika
memproses permasalahan berupa kredit macet yang terjadi dalam lembaga
perbankan. NPF menggambarkan risiko-risiko yang terjadi pada kredit, karena
ketika nilai NPF menurun, maka pihak bank akan dapat meminimalisir terjadinya
berbagai macam risiko yang ditanggung perusahaan (Kasmir 2015).
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Pengembangan Hipotesis
Pembiayaan mudharabah merupakan perjanjian yang melibatkan
pembisnis secara langsung. Semakin banyak pelaku usaha yang minat untuk
mengajukan pembiayaan jenis ini dapat meningkatkan total pembiayaan
mudharabah yang dapat mewujudkan pendapatan bank dalam bentuk bagi hasil,
dengan meningkatnya pendapatan maka profitabilitas bank juga akan meningkat.
Oleh sebab itu, tingkat profitabilitas suatu bank dapat dipengaruhi oleh
pembiayaan mudharabah (Muhammad 2005). Riset mengenenai hal tersebut
sudah dilaksanakan oleh Pratama, Martika, and Rahmawati (2017); Aditya and
Nugroho (2016); Dewi (2019) yang mengatakan bahwa pembiayaan mudharabah
berpengaruh positif dan signifikan pada ROA, maka dirumuskan hipotesis berikut:
H1: pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas.
Pembiayaan musyarakah merupakan jenis perjanjian yang melibatkan
banyak peserta dalam suatu perusahaan. Dapat diprediksi banyak pembisnis yang
mempercayakan usahanya kepada orang lain sesuai dengan hukum syariah.
Pembiayaan musyarakah dapat mewujudkan pendapatan bank dalam bentuk bagi
hasil, apabila pendapatan meningkat maka keuntungan bank juga akan meningkat.
Sehingga tingkat profitabilitas suatu bank dapat dipengaruhi oleh pembiayaan
musyarakah (Muhammad 2005). Riset mengenai hal tersebut sudah dilaksanakan
oleh Agza and Darwanto (2017); Pratama, Martika, and Rahmawati (2017); Dewi
(2019) mengatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan
signifikan pada ROA, maka dirumuskan hipotesis berikut:
H2: pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas.
Meilani, Andraeny, and Rahmayati (2016) mengemukakan bahwa
pendapatan bagi hasil di bank syariah didapatkan dengan dua pembiayaan yakni
pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan mudharabah
merupakan perjanjian antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola
(mudharib), dimana untung ataupun rugi ditanggung secara bersama-sama sesuai
dengan perjanjian. Hasil dari rasio ini mencerminkan kinerja keuangan secara
syariah. Hasil PSR yang tinggi menunjukkan tingkat profitabilitas yang tinggi.
Riset mengenai hal tersebut telah dilaksanakan oleh Dewanata, Hamidah, and
Ahmad (2016); Rahmawati, Ubaidillah, and Rahayu (2020) yang mengatakan
bahwa PSR berpengaruh positif dan signifikan pada ROA, maka dirumuskan
hipotesis berikut:
H3: profit sharing ratio (PSR) berpengaruh terhadap profitabilitas.
NPF merupakan parameter yang dapat dipakai guna menghitung risiko
pada pembiayaan kredit dengan cara yakni membandingkan kredit macet dan total
kredit yang didistribusikan (Kasmir 2015). Muhammad (2005) menyatakan bahwa
semakin besar pembiayaan yang diberikan oleh suatu bank syariah, maka semakin
tinggi risiko pembiayaan bermasalah NPF. Semakin tinggi risiko kredit, semakin
rendah tingkat profitabilitas. Riset mengenai hal ini telah dilaksanakan oleh
Zaidan (2019) yang membuktikan bahwa NPF memoderasi pengaruh pembiayaan
mudharabah pada ROA, maka dirumuskan hipotesis berikut:
H4: pembiayaan mudharabah dimoderasi oleh NPF berpengaruh terhadap
profitabilitas.
Pembiayaan musyarakah memungkinkan adanya bagi hasil dengan
angsuran. Hal ini dapat menimbulkan adanya potensi pembiayaan yang
bermasalah yang dapat mempengaruhi performa profitabilitas bank syariah. Riset
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mengenai hal tersebut sudah dilaksanakan oleh Zaidan (2019) yang membuktikan
bahwa NPF memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah pada ROA, maka
dirumuskan hipotesis berikut:
H5: pembiayaan musyarakah dimoderasi oleh NPF berpengaruh terhadap
profitabilitas.
Pembiayaan pada perbankan syariah memiliki hubungan kontraktual atau
akad, biasanya dilaksanakan atas dasar karakteristik dan kualitas dari mudharib
(agen) yang didasarkan pada prinsip keamanahan dan kejujuran. Lembaga
keuangan syariah memiliki “nafas” utama berupa kesepakatan bagi hasil yang
membedakannya dari lembaga keuangan konvensional. Penelitian Rahman and
Rochmanika (2012) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan
mudharabah dan musyarakah maka semakin tinggi tingkat profitabilitas (ROA)
BUS. Peraturan BI tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum nomor
6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004, menerangkan bahwa bank dianggap tidak
sehat jika memiliki nilai NPF melebihi 5%. NPF atau pembiayaan bermasalah
dapat mempengaruhi laba bersih BUS, maka dirumuskan hipotesis berikut:
H6: PSR dimoderasi oleh NPF berpengaruh terhadap profitabilitas.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini dirancang menggunakan pedekatan kuantitatif. Data
yang dipakai dalam penelitian ini ialah data sekunder yang merujuk BUS yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2015-2019.
Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling dengan tujuan untuk
memperoleh sampel yang baik. Kriteria yang digunakan yaitu bank umum syariah
yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap selama tahun penelitian.
Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh jumlah sampel sebnayak sembilan BUS di
Indonesia. Data yang diambil berasal dari laporan keuangan tahunan yang tersedia
di website masing-masing bank.
Model analisis yang digunakan menggunakan metode analisis regresi
linear berganda data panel. Peneliitan ini menggunakan model estimasi persamaan
linear. Sebelumnya dilakukan diagnosa asumsi klasik pada model regresi linear
berganda yang berupa: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas,
dan uji autokorelasi. Pengujian meliputi uji kebaikan model yaitu uji parsial (uji
t), uji simultan (uji F statistik), dan koefisien determinasi. Pengambilan keputusan
pengujian dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Sedangkan persamaan
regresi dalam penelitian ini adalah sebagai:
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ɛ
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 – β4(X1*Z) + β5(X2*Z) – β6(X3*Z) + ɛ
Dimana:
Y
X1
X2
X3
Z
α
β1-6
ɛ

= Profitabilitas (ROA)
= Mudharabah
= Musyarakah
= PSR
= NPF
= Konstanta
= Koefisien Regresi
= Error
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HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Uji Normalitas
Gambar 1. Uji Normalitas
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Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan Gambar 1 diketahui nilai Jarque-Bera sebesar 1,515141
dengan nilai probability 0,468804 > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data
berdistribusi secara normal.
Uji Multikolinearitas

D(X1)
D(X2)
D(X3)
D(Z)

Tabel 1. Uji Multikolinearitas
D(X1)
D(X2)
D(X3)
1,000000
-0,217919
0,469148
-0,217919
1,000000
-0,187456
0,469148
-0,187456
1,000000
0,044979
-0,095936
0,016318

D(Z)
0,044979
-0,095936
0,016318
1,000000

Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan perolehan nilai dari data pada Tabel 1, memperlihatkan
bahwa tidak terdapat korelasi silang yang nilainya lebih dari 0,90, sehingga dapat
dikatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.
Uji Heterokedastisitas

Variable
C
D(X1)
D(X2)
D(X3)
D(X1_Z)
D(X2_Z)
D(X3_Z)

Tabel 2. Hasil Uji Heterokedastisitas
Coefficient Std. Error t-Statistic
1,188513
0,269623 4,408050
1,159013
1,174474 0,986836
-0,078354
0,196566 -0,398614
-1,985274
3,762899 -0,527592
-30,74025
31,02006 -0,990980
0,001080
2,857202 0,000378
17,06067
30,88293 0,552430

Prob.
0,0001
0,3319
0,6931
0,6018
0,3299
0,9997
0,5849

Sumber: data sekunder (diolah)
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Berdasarkan Tabel 1, hasil uji glejser yang menunjukkan nilai prob. semua
variabel > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas di
dalam penelitian ini.
Uji Autokorelasi
Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi
Variable
Coefficient Std. Error t-Statistic
RESID01(-1) -0,258184 0,169524 -1,522996

Prob.
0,1398

Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan Tabel 3, hasil uji woolridge didapatkan bahwa nilai prob
resid sebesar 0,1398 > 0,05, sehingga dapat dipastikan bahwa data ini terbebas
dari autokorelasi.
Hasil Persaman Regresi
Tabel 4. Hasil Persaman Regresi
Variable
Coefficient Std. Error t-Statistic
-0,242810
0,415754 -0,584023
C
3,770983
1,811015
2,082248
D(X1)
-0,295535
0,303101 -0,975039
D(X2)
3,158039
5,802315
0,544272
D(X3)
-113,4843
47,83230 -2,372546
D(X1_Z)
1,583617
4,405748
0,359443
D(X2_Z)
-144,5057
47,62086 -3,034505
D(X3_Z)
0,699070 Mean dependent var
R-squared
0,636808 S.D. dependent var
Adjusted R-squared
1,967678 Akaike info criterion
S.E. of regression
112,2810 Schwarz criterion
Sum squared resid
-71,55652 Hannan-Quinn criter.
Log likelihood
11,22797 Durbin-Watson stat
F-statistic
0,000002
Prob(F-statistic)

Prob.
0,5637
0,0463
0,3376
0,5904
0,0245
0,7219
0,0050
0,061944
3,265021
4,364251
4,672158
4,471719
2,835771

Sumber: data sekunder (diolah)

Uji Parsial (Uji T)
Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat nilai signifikansi masing-masing
variabel bebas dan variabel moderasi terhadap variabel dependen. Pembiayaan
mudharabah (X1) diperoleh nilai t-hitung 2,082248 dan nilai probability sebesar
0,0463. Nilai probability < 0,05 maka dapat diartikan bahwa hipotesis H1 diterima
yakni pembiayaan mudharabah secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas.
Pembiayaan musyarakah (X2) diperoleh nilai t-hitung sebesar -0,975039 dan nilai
probability sebesar 0,3376. Nilai probability > 0,05 maka dapat diartikan bahwa
hipotesis H2 ditolak yakni pembiayaan musyarakah secara parsial tidak
berpengaruh terhadap profitabilitas. PSR (X3) diperoleh nilai t-hitung sebesar
0,544272 dan nilai probability sebesar 0,5904. Nilai probability > 0,05 maka
dapat diartikan bahwa hipotesis H3 ditolak yakni PSR secara parsial tidak
berpengaruh terhadap profitabilitas.
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Pembiayaan mudharabah dimoderasi NPF (X1_Z), diperoleh nilai t-hitung
sebesar -2,372546 dan nilai probability sebesar 0,0245. Nilai probability < 0,05
maka hipotesis H4 diterima yakni pembiayaan mudharabah dimoderasi oleh NPF
berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan musyarakah dimoderasi NPF
(X2_Z), diperoleh nilai t-hitung sebesar 0,359443 dan nilai probability sebesar
0,7219. Nilai probability > 0,05 maka hipotesis H5 ditolak yakni pembiayaan
musyarakah dimoderasi oleh NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. PSR
dimoderasi NPF (X3_Z), diperoleh nilai t-hitung sebesar -3,034505 dan nilai
probability sebesar 0,0050. Nilai probability < 0,05 maka hipotesis H6 diterima
yakni PSR dimoderasi oleh NPF berpengaruh terhadap profitabilitas.
Uji F Statistik
Berdasarkan Tabel 4, hasil pengujian diperoleh nilai probabilitas Fstatistic sebesar 0,000002. Berhubung nilai probabilitas < 0,05 maka dapat
diartikan bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan PSR secara simultan
berpengaruh terhadap profitabilitas.
Uji Koefisien Determinasi
Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai Adjusted R-square yaitu sebesar
0,636808 mengartikan bahwa 63,68% Profitabilitas dapat dipengaruhi oleh
variabel pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan profit sharing
ratio sedangkan 36,32% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam riset
ini.
Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas
Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil
penelitian ini sejalan dengan riset yang telah dilaksanakan oleh Aditya and
Nugroho (2016); Pratama, Martika, and Rahmawati (2017); Dewi (2019) yang
mengatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan
pada profitability. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin
banyaknya pihak yang melakukan suatu pembiayaan, akan menambah total
pembiayaan mudharabah, sehingga akan mewujudkan keuntungan bank dalam
bentuk bagi hasil. Karena semakin tinggi pembiayaan mudharabah maka semakin
tinggi pula profitabilitas yang diukur menggunakan rasio ROA. Pendapatan ini
berdampak terhadap jumlah keuntungan yang diperoleh bank dan akan
meningkatkan profitabilitas.
Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas
Pembiayaan musyarakah tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.
Hasil penelitian ini sejalan dengan riset yang dilaksanakan oleh yang Aditya and
Nugroho (2016); Rokhmah and Komariah (2017) mengatakan bahwa pembiayaan
musyarakah tidak berpengaruh pada profitability bank syariah. Hal ini
mengindikasikan bahwa semakin tinggi pembiayaan musyarakah yang
didistribusikan tidak dapat menjamin peningkatan profitability. Meski
pembiayaan musyarakah terus meningkat, namun pendapatan yang didapatkan
masih belum dapat memaksimalkan peran bank syariah dalam merealisasikan
keuntungan.
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Saeed (2003) menerangkan penyebab pengaruh pembiayaan musyarakah
lemah sehingga profitability bisa turun, antara lain: (a) Ada pandangan bahwa
peningkatan standar moral masyarakat muslim tidak memungkinkan pembiayaan
musyarakah sebagai mekanisme investasi, sehingga memicu bank melakukan
pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap investasi yang didistribusikan. Hal
ini menjadikan bank syariah tidak ekonomis dan tidak efisien. (b) Bank memiliki
hubungan langsung dengan pembiayaan bagi hasil dan dapat langsung membantu
pengusaha untuk menjalankan bisnis dari sistem bank lainnya. Bank memiliki
pengaruh yang besar terhadap keputusan bisnis para mitranya. Di sisi lain, tingkat
partisipasi yang tinggi akan melemahkan naluri pengusaha yang justru menuntut
kebebasan yang lebih luas dari pada mengganggu penggunaan dana pinjaman. (c)
Perbankan harus lebih waspada dalam memberikan pembiayaan berdasarkan
sistem bagi hasil. Bank syariah harus mengevaluasi pembiayaan yang diberikan
dengan memperkerjakan staf teknis dan ahli manajemen, sehingga harus
meningkatkan kualitas karyawan mereka. Hal ini akan menambah biaya bagi bank
utuk menjaga efisiensi kinerja bank. (d) Jika mitra menghadapi risiko, bank akan
ikut menanggung risiko tersebut. Ikut menanggung risiko ini justru akan membuat
investasi berisiko lebih tinggi.
Mengelola pembiayaan musyarakah lebih sulit dibandingkan jenis
pembiayaan yang lain, yakni seperti pembiayaan murabahah. Apabila biaya
pengelolaan pembiayaan musyarakah lebih tinggi dari jenis pembiayaan lainnya,
sehingga pendapatan dari pembiayaan musyarakah masih kurang optimal,
sehingga tidak dapat mengimbangi biaya yang dikeluarkan. Oleh sebab itu,
kontribusi pendapatan pembiayaan musyarakah masih belum dapat
mengoptimalkan kapasitas laba yang dihasilkan oleh BUS. Mengelola
pembiayaan musyarakah lebih sulit dibandingkan jenis pembiayaan lainnya,
seperti pembiayaan murabahah. Apabila biaya pengelolaan pembiayaan
musyarakah lebih tinggi dari jenis pembiayaan lainnya, sehingga pendapatan dari
pembiayaan musyarakah masih kurang optimal, sehingga tidak dapat
mengimbangi biaya yang dikeluarkan. Oleh sebab itu, kontribusi pendapatan
pembiayaan musyarakah masih belum dapat mengoptimalkan kapasitas laba yang
dihasilkan oleh BUS.
Pengaruh Profit Sharing Ratio (PRS) Terhadap Profitabilitas
PSR menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil
penelitian ini sesuai dengan riset yang sudah dilaksanakan oleh Listiani,
Nurhasanah, and Bayuni (2016); Mayasari (2020); Prasaja (2020) yang
menunjukkan bahwa PSR tidak berpengaruh terhadap profitability. Hameed
(2004) menyatakan indeks kepatuhan syariah dengan PSR pada BUS sangat
penting guna memajukan kelangsungan hidup perusahaan. Namun dalam industri
perbankan syariah di Indonesia, prinsip bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan
musyarakah masih tergolong rendah dibandingkan dengan murabahah (jual beli).
Hampir semua BUS di Indonesia, data laporan keuangan pembiayaan murabahah
jauh lebih besar. Seharusnya prinsip bagi hasil memiliki persentase yang lebih
besar agar performa bank syariah terus membaik, sehingga dapat memacu
pembangunan perekonomian suatu negara. Oleh sebab itu, PSR tidak memiliki
pengaruh terhadap profitabilitas pada BUS.
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Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dimoderasi Non Performing Financing
(NPF) Terhadap Profitabilitas
NPF menunjukkan kemampuannya dalam memoderasi pengaruh
pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas. Hal ini sejalan dengan riset yang
telah dilaksanakan oleh Zaidan (Zaidan 2019) yang mengatakan bahwa NPF dapat
memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah pada profitability. Keharusan
dalam ikut serta menanggung resiko pembiayaan mudharabah memungkinkan
adanya investasi yang berisiko. Pihak BUS selaku pemilik dana cenderung ingin
mendapatkan laporan keuntungan yang maksimal guna mendapatkan keuntungan
yang juga maksimal. Sebaliknya pihak nasabah selaku pengelola memiliki
keinginan guna melaporkan keuntungan yang diperoleh lebih sedikit dari keadaan
sebenarnya agar keuntungan yang dibagi dengan pihak bank juga lebih sedikit.
Hal ini dapat memunculkan perbedaan keinginan antar pihak BUS dengan pihak
mudharib (nasabah) selaku pengelola usaha (agency theory).
Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dimoderasi Non Performing Financing
(NPF) Terhadap Profitabilitas
NPF tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah
terhadap profitabilitas diduga karena pembiayaan musyarakah yang terdapat di
BUS yang rendah. Sedangkan NPF pada sebagian BUS kurang dari 5% yang
memperlihatkan bahwa risiko kredit bank rendah. Oleh karena itu, NPF tidak
dapat memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Hal
ini tidak sejalan dengan riset yang telah dilaksanakan oleh Zaidan (2019) yang
menggambarkan bahwa NPF dapat memoderasi pengaruh pembiayaan
mudharabah pada profitability.
Pengaruh Profit Sharing Ratio (PSR) Dimoderasi Non Performing Financing
(NPF) Terhadap Profitabilitas
NPF dianggap dapat memoderasi pengaruh PSR terhadap profitabilitas.
PSR merupakan rasio untuk memastikan sejauh mana bank syariah sudah
mencapai tujuannya dari bagi hasil, semakin tinggi PSR maka akan semakin
meningkat nilai profitabilitas. NPF sebagai moderasi dapat menyebabkan
keberhasilan pembiayaan yang semakin turun. Apabila nilai NPF turun, maka
PSR terhadap profitabilitas akan meningkat secara signifikan. NPF merupakan
kondisi dimana nasabah tidak lagi menyanggupi untuk membayar sebagian atau
pun seluruh kewajiban terhadap suatu bank. Besarnya NPF menggambarkan
bahwa kebijakan pembiayaan dan tingkat pengendalian biaya yang diajukan oleh
bank, maka dari itu semakin baik bank dalam menekan angka NPF dapat
berpengaruh terhadap total pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank yang
berdampak pada profit yang didapatkan bank.
KESIMPULAN
Pembiayaan mudharabah secara parsial berpengaruh positif terhadap
profitabilitas. Sedangkan pembiayaan musyarakah dan PSR secara parsial tidak
berpengaruh terhadap profitabilitas. NPF dapat memoderasi pengaruh pembiayaan
mudharabah dan PSR terhadap profitabilitas, tetapi tidak dapat memoderasi
pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas.
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Keterbatasan yang terdapat penelitian ini yakni keterbatasan variabel
independen yang hanya menggunakan 3 variabel independent. Kemudian periode
waktu penelitian yang hanya berjangka 5 tahun yakni dari tahun 2015-2019 dan
keterbatasan penelitian sebelumnya, terutama teori untuk memperkuat variabel
NPF sebagai variabel pemoderasi.
Saran untuk penelitian selanjutnya yakni hendaknya menambahkan atau
mengganti model atau pendekatan lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas
atau menggunakan ukuran profitabilitas selain ROA. Diharapkan BUS dapat
mengembangkan pembiayaan lebih lanjut, yang dapat meningkatkan profitability
dan menunjukkan lebih banyak faktor pembiayaan bermasalah, sehingga dapat
mengurangi kerugian dan meningkatkan profitability pada BUS.
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