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ABSTRAK 

  

 Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki banyak 

aktivitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh 

pendapatan (income/return). Dalam menjalankan aktivitasnya dan 

untuk memperoleh pendapatan, perbankan selalu dihadapkan pada 

risiko. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi 

bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya 

seperti adanya pandemi covid-19 yang menyerang seluruh dunia. 

 Penelitian ini dilaksanakan pada sebelum pandami dan disaat 

pandemi yaitu Bulan November 2018-Juni 2021 . Penelitian ini 

menggunakan pendekatan Deskriptif Kuantitatif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah Statistik Perbankan Syairah Bulanan BUS dan 

UUS yang terdapat di Website Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini 

teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling jenuh 

sehongga diperoleh 32  data yang digunakan menjadi sampel 

penelitian. 

  Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu menunjukkan 

bahwa Receivable Financing dan Inventory Financing berpengaruh 

signifikan terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Dari 

hasil tersebut terdapat perbedaan yang signifikan, Hasil Uji Paired t-

test data receivable financing, diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 

(0,000<0,05), maka dapat disimpulkan bahwa pada taraf signifikansi 

5% terdapat perbedaan secara signifikan receivable financing sebelum 

dan saat pandemi covid-19 terhadap profitabilitas bank syariah di 

Indonesia. Begitupun dengan data inventory financing, diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 

taraf signifikansi (0,000<0,05), maka dapat disimpulkan bahwa pada 

taraf signifikansi 5% terdapat perbedaan secara signifikan inventory 

financing sebelum dan saat pandemi covid-19 terhadap profitabilitas 

bank syariah di Indonesia. 

 

Kata Kunci: Receivable Financing, Inventroy Financing, 

Profitabilitas Bank Syariah Di Indoensia. 
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ABSTRACT 

 

 Banks as financial institutions that have many activities, have 

very wide opportunities to earn income (income/return). In carrying 

out its activities and to earn income, banks are always faced with 

risks. Risks that may occur can cause losses to the bank if it is not 

detected and not managed properly like the covid-19 pandemic that is 

attacking the whole world. 

 This research was carried out before and during the 

pandemic, namely November 2018-June 2021. This study uses a 

quantitative descriptive approach. The population in this study is the 

Monthly Syairah Banking Statistics of BUS and UUS which are found 

on the Website of the Financial Services Authority. In this case the 

sampling technique used is a saturated sampling technique so that 32 

data are obtained which are used as research samples. 

 The results obtained from this study indicate that Receivable 

Financing and Inventory Financing have a significant effect on the 

profitability of Islamic banks in Indonesia. From these results there 

are significant differences, the results of the Paired t-test of data 

receivable financing, obtained a significance value of 0.000. Because 

the significance value is smaller than the significance level (0.000 

<0.05), it can be concluded that at the 5% significance level there is a 

significant difference in receivable financing before and during the 

COVID-19 pandemic on the profitability of Islamic banks in 

Indonesia. Likewise with inventory financing data, obtained a 

significance value of 0.000. Because the significance value is smaller 

than the significance level (0.000 <0.05), it can be concluded that at 

the 5% significance level there is a significant difference in inventory 

financing before and during the COVID-19 pandemic on the 

profitability of Islamic banks in Indonesia. 

 

Keywords: Receivable Financing, Inventroy Financing, Profitability 

of Sharia Banks in Indonesia. 
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MOTTO 

 

يمِ  ِح لره ِن ا م َٰ ْح ِ الره ِم َّللاه  ْس

                           

                           

 

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

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

adalah maha penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa[4]: 29) 

 

“Selesaikan Apa Yang Telah Kamu Mulai” 

(Roby Nizar Pratama) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

 Sebagai landasan utama untuk memahami istilah-istilah 

yang ada didalam judul ini maka secara singkat penulis terlebih 

dahulu akan menguraikan maksud dari judul ini. Adapun judul 

yang akan dibahas dalam pembahasan ini adalah Analisis 

Komparasi Receivable Financing Dan Inventory Financing 

Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia (Periode 

Sebelum Pandemi Dan Disaat Pandemi Covid-19). 

 Untuk menghindari adanya salah pemahaman arti judul 

diatas maka perlu dijelaskan hal-hal sebaga berikut : 

1. Analisis adalah proses untuk mengetahui dan memahami 

fenomena suatu obyek dengan memanfaatkan informasi yang 

tersedia.1 Sedangkam menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), analisis adalah sebuah penyelidikan 

terhadap suatu peristiwa (Karangan, Perbuatan, dan 

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
1
 

2. Komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau 

lebih. Penelitian komparasi juga adalah penelitian yang 

dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek 

penelitiaan), antar subjek yang berbeda atau waktu yang 

bebeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya.
2
 

3. Receivable Financing adalah pembiayaan piutang di bank 

syariah yang hanya dapat dilakukan dalam bentuk al-qardh, 

                                                           
 1 Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Indonesia, Edisi Kelima (Aplikasi 

Luring,2020).   

 2 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 58.   



 
 
2 

dimana bank tidak boleh meminta imbalan, kecuali biaya 

administrasi.
3
 

4. Inventory Financing adalah pembiayaan untuk mendanai 

komponen modal kerja. Bank syariah memenuhi kebutuhan 

pembiayaan persediaan tersebut dengan menggunakan prinsip 

jual beli (murabahah, istishna dan salam).
4
  

5. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan dan mengukur tingkat efisiensi 

operasional dan efisiensi dalam menggunakan harta yang 

dimilikinya.
5
 

6. Pandemi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah wabah 

yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah 

geografi yang luas.
6
 

7. Covid-19 merupakan virus yang disebabkan oleh virus Severe 

Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-COV-2). 

Virus ini ditularkan dari manusia ke manusia dan telah 

menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan 

teritori lainnya.
7
 

 Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dijelaskan bahwa 

maksud dalam pembahasan skripsi ini adalah bagaimana analisis 

receivable financing dan inventory financing terhadap 

profitabilitas bank syariah di indonesia (periode sebelum pandemi 

dan disaat pandemi covid-19) 

 

                                                           
 3 Gita Danupranata, Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah, 1st ed. 

(Jakarta: Salemba Empat, 2013), 105. 

 4 Ibid, 106. 
 

5
 Ginanjar Indra Kusuma, Suhadak, Zainul Arifin, “Analisis Pengaruh 

Profitabilitas (Profitability) Dan Tingkat Pertumbuhan (Growth) Terhadap Struktur 

Modal Dan Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Real Estate And Property Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2007-2011)”, Profit: Jurnal 

Administrasi Bisnis, Vol. 7 No.2, (2013), 3. 
 6 https://kbbi.web.id/pandemi (20 Mei 2021) 

 
7
 Adityo Susilo, et.al.,” Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur 

Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures“, Jurnal Penyakit 

Dalam, Vol. 7 No.1, (2020),45. 

https://kbbi.web.id/pandemi
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B. Latar Belakang Masalah 

 Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan dengan 

seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem 

syariah yang tanpa menggunakan bunga (riba). Bank terbagi 

menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional.
8
 Kedua 

jenis bank ini memiliki produk bank yang hampir sama, hanya 

berbeda pada sistem operasinya. Bank konvensional 

menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan 

sistem bagi hasil produk bank yang menerapkan sistem bagi hasil 

adalah pada pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bentuk 

pembiayaan mudharabah, dan murabahah. 

 Bank syariah dalam perkembangan saat ini dituntut bukan 

hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Dengan 

berkembangnya kualitas maka bank syariah akan semakin dilirik 

dan dipilih oleh nasabah. Perkembangan kualitas bank syariah dan 

kelangsungan usahanya yang dipengaruhi oleh kualitas 

penanaman dan atau pembiayaan. Dalam pembiayaan ini diambil 

produk penyaluran dana di bank syariah yang dikembangkan 

dengan tiga model: yaitu transaksi pembiayaan yang ditujukan 

untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli, 

transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa 

dilakukan dengan prinsip sewa, dan transaksi pembiayaan yang 

ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna 

mendapatkan sekaligus barang atau jasa dengan prinsip bagi 

hasil.
9
 

 Pembiayaan memiliki kontribusi besar terhadap 

profitabilitas suatu bank. Hampir semua dana dari masyarakat 

yang ada pada bank disalurkan kembali melalui pembiayaan. Hal 

ini yang menjadikan sebagian besar bank syariah masih 

mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari operasi 

                                                           
 8 Russely I. D. P., Fransisca Yuningwati, dan Zahroh Z.A. “Analisis 

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas 

(ROE) (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 

2009-2012)”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.12 No.1, 2. 

 9 Dwi Suwiknyo, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah, 

(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010), 26. 



 
 
4 

pembiayaan. Jenis dan produk pembiayaan yang berlandaskan 

pada syariat islam menjadi daya tarik tersendiri bagi bank syariah 

terutama untuk umat islam yang menginginkan kegiatannya bersih 

dari unsur riba. Karena riba telah jelas menjadi larangan bagi 

umat islam sebagaimana didalam al-qur’an surat Al-Baqoroh ayat 

278:  

ٰٓ  اَي َُّهاٰالَِّذْيَنٰا َمُنواٰات َُّقواٰاللّ َوَٰوَذُرْواَٰماٰبَِقَيِٰمَنٰالرِّب وٓ  يٰ  ُٰكْنُتْمٰمُّْؤِمِنْْيَ -اِٰاْن
٨٧٢ 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah 

kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika 

kamu orang beriman. 

Seperti pada saat ini dengan adanya wabah pandemi covid-19 

yang telah menyebar keseluruh dunia dengan penyebaran virus 

yang terus menigkat bahkan juga menambah angka kematian 

dengan cepat. Penyebaran yang sangat cepat dan susah 

dikendalikan ini dinyatakan sebagai pandemi dan diperlukannya 

langkah strategis untuk menanggulanginya. Covid-19 merupakan 

virus yang menyebabkan flu biasa hingga menyebabkan penyakit 

yang lebih parah seperti sindrom pernapasan timur tengah 

(MERS-CoV) dan sindrom pernafasan akut parah (SARS-CoV), 

virus ini berawal dari kota Wuhan Negara China yang akhirnya 

menyebar ke Negara lain.  

Penyebaran virus yang sangat cepat ini telah berpengaruh 

besar terhadap perekonomian dunia. Sejak penyebaran virus 

covid-19 disebut sebagai kejadian pandemi, hal itu telah 

menambah perekonomian dunia menjadi semakin melemah 

termasuk Negara Indonesia. Selain itu hal ini juga mempengaruhi 

dunia perbankan termasuk perbankan syariah dalam hal ini 

pembiayaan. 

Secara sederhana pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal 

yaitu, Pembiayaan produktif dan Pembiayaan konsumtif. Menurut 

keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua 
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yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.
10

 

Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi 

dari pembiayaan likuiditas (cash financing) , pembiayaan piutang 

(receivable financing), dan pembiayaan persediaan (inventory 

financing). 

Pembiayaan piutang (Receivable Financing) adalah 

pembiayaan piutang di bank syariah yang hanya dapat dilakukan 

dalam bentuk al-qardh, dimana bank tidak boleh meminta 

imbalan, kecuali biaya administrasi.
11

 

Akad Al-Qardh adalah Perikatan atau perjanjian antara 

kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau 

memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua 

sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang 

dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain 

meminjamkan harta kepada orang lain yang mebutuhkan dana 

cepat tanpa mengharapkan imbalan. Berikut adalah perkembangan 

pembiayaan qardh bank syariah di Indonesia. 

Risiko al-qardh terhitung tinggi karena ia di anggap 

pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.
12

 Bahkan produk 

yang tertinggi tingkat resikonya adalah Qardh (pinjaman tanpa 

bagi hasil) dapat diberikan bank sebagai salah satu fasilitas 

pembiayaan. Pada tingkat ini nasabah dianggap telah mencapai 

taraf prima (prime customer), karena tanpa jaminan dan tanpa 

kewajiban memberikan tambahan, bank dapat memberikan 

pinjaman. Biasanya diberikan untuk kebutuhan mendesak, 

berjangka waktu relatif pendek, tidak bisa dilayani oleh produk 

lain dan kemungkinan besar tidak akan macet. Berikut adalah 

perkembangan pembiayaan qardh bank syariah di Indonesia. 

 

                                                           
10 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori dan Praktek, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 161. 

 11 Gita Danupranata, Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah, 1st ed. 

(Jakarta: Salemba Empat, 2013), 105. 
12 Muhammad Syafi’i, Bank Syariah dari Teori dan Praktek, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001), 134. 
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Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa 

Keuangan Diolah
13

  

Gambar 1.1 

 Grafik Pembiayaan Qardh Bank Syariah di Indonesia 

Triwulan 2018-2020 Dalam Milliar 

 

Grafik pembiayaan qardh diatas menunjukkan bahwa 

pembiayaan qardh triwulan dari bulan september 2018 desember 

2019 mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Tetapi pada 

awal ditetapkan pandemi covid-19 yang dimulai bulan maret 2021 

mulai ada sedikit penurunan pada pembiayaan qardh. Meski 

receivable financing dalam bentuk qardh ini bank tidak dapat 

memperoleh laba yang sebesarnya, namun bank bisa mendapatkan 

keuntungan dari pengambilan biaya administrasi serta 

pemanfaatan pembiayaan, sehingga Bank Syariah di Indonesia 

bisa meningkatkan profitabilitasnya dari tahun ke tahun.  

Unsur pembiayaan modal kerja selain receivable financing 

ialah inventory financing. Pada bank konvensional sering 

dijumpai adanya kredit modal kerja yang dipergunakan untuk 

mendanai pengadaan persediaan (inventory financing). Pola 

pembiayaan ini pada prinsipnya sama dengan kredit untuk 

mendanai komponen modal kerja lainnya, yaitu memberikan 

                                                           
 

13
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-

perbankan-syariah/default.aspx (27 Agustus 2021) 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx
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pinjaman dengan bunga. Bank syariah mempunyai mekanisme 

tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan 

tersebut yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli 

(al-bai‟).Skema jual beli yang digunakan adalah Bai‟ al-

Murabahah , Bai‟ al- Istishna' dan Bai‟ as-Salam. 
14

 

Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik 

murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli 

mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah 

keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut.
15

 

Istishna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak 

berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan 

diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan 

menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui 

terlebih dahulu. Akad istishna lebih tepat digunakan untuk 

membangun proyek, dan termasuk dalam jenis pembiayaan 

investasi.
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Muhammad Syafi’i Antonio , Bank Syari‟ah : Dari Teori ke Praktik ( 

Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 163. 
15

 Bagya Agung Prabowo, “Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah 

(Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan 

Malaysia)”, Jurnal Hukum, No. 1 Vol. 16, (2009), 108. 
 16 Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori, “Pengaruh Pembiayaan 

Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi 

Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016)”, Accounting 

And Management Journal, Vol. 1, No. 1,(2017), 2. 
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Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan 

Diolah
17

 

Gambar 1.2 

 Grafik Pembiayaan Jual Beli Bank Syariah di Indonesia 

Triwulan 2018-2020 Dalam Miliar 

 

Grafik diatas dapat diketahui bahwa bahwa pada 

pembiayaan murabahah dari triwulan, dari bulan september 

2018-desember 2019 relatif mengalami kenaikan, terkecuali di 

triwulan pertama bulan desember 2018 turun menjadi Rp 154.805 

Miliar. dan walaupun saat terjadi pandemi covid-19 pembiayaan 

murabahah pun tidak terkena dampaknya. Tingginya pembiayaan 

murabahah ini dapat terjadi karena beberapa hal, salah satunya 

ialah pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan berjangka 

pendek dan jenis pembiayaan ini sering diminati banyak 

masyarakat. Sedangkan pembiayaan Istishna relatif mengalami 

kenaikan setiap triwulan walaupun dalam keadaan pandemi 

covid-19.  

                                                           
 

17
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-

perbankan-syariah/default.aspx (27 Agustus 2021) 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx
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Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah 

suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai 

sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat 

yang dapat diterima. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai 

melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aset atau modal 

yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya.
18

 Profitabilitas 

atau laba merupakan tujuan utama berdirinya suatu perusahaan 

termasuk bank syari’ah. Tujuan inilah yang menjadikan bank 

syari’ah harus aktif dalam mencari sumber-sumber dari mana 

mereka bisa memperolehnya. Bank syariah yang mampu bertahan 

sudah bisa dipastikan memiliki stabilitas laba yang baik. 

Salah satu ukuran untuk memprediksi laba adalah 

penjualan dan biaya, dengan penjualan yang sebanyak-banyaknya 

diharapkan akan berbanding lurus dengan laba yang akan 

diterima. Laba atau keuntungan adalah kenaikan dalam ekuitas 

(aktiva bersih) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi peripheral 

(transaksi di luar operasi utama atau operasi sentral perusahaan) 

atau transaksi insidentil (transaksi yang keterjadiannya jarang) dan 

dari seluruh transaksi lainnya serta peristiwa maupun keadaan-

keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas, tidak termasuk yang 

berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik.
19

 Selain itu 

dengan nilai biaya khususnya pembiayaan piutang dan persediaan 

yang tinggi diharapkan akan berbanding lurus dengan laba yang 

diterima oleh bank. 

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan adala Return On Equity (ROE), 

dan Return On Asset (ROA). Keduanya dapat digunakan untuk 

mengukur kinerja keuangan pada industri perbankan. Dari dua 

indikator ini ROA lebih memfokuskan kepada kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan. 

                                                           
 18 Diana Caesarianti, Pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada 

Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2008-2012, 

(Skripsi, Politeknik Negeri Sriwijaya, 2014), 8. 

 19 Hery, Teori Akuntansi Suatu Pengantar, (Jakarta : Lembaga Penerbit 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2013), 109 
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Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat 

keuntungan didapat bank tersebut dan semakin baik pula posisi 

bank tersebut dari segi penggunaan asset.
20

 

Persediaan dan piutang harus dikelola dengan baik secara 

efektif dan efisien, karena kedua aktiva lancar tersebut merupakan 

unsur yang sangat penting dalam modal kerja. Oleh karena itu, 

kemampuan bank dalam mengelola aktiva lancar khusunya pada 

pembiayaan modal kerja dapat mempengaruhi kestabilan tingkat 

profitabilitas perusahaan tersebut.
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan 

Diolah
22

 

Gambar 1.3 

Grafik Return On Assets (ROA) BUS dan UUS Triwulan 

2018-2020 Dalam Persentase 

                                                           
 20 Ririn Nadela, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan 

Mudharabah, Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum 

Syariah Di Indonesia”, (Skripsi, Universitas Sriwijaya), 4. 

 21 Ria Risky, “Pengaruh Receivable Financing Dan Inventory Financing 

Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (Periode Triwulan I 2008 – Iii 2015)”, 

(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, 2016), 12. 

 22 https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-

perbankan-syariah/default.aspx (27 Agustus 2021) 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx
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Grafik Return Of Assets (ROA) Bank Syariah di Indonesia 

diatas menunjukkan pola yang fluktuatif. Hal tersebut wajar 

terjadi dalam dunia perbankan. Karena sebagai lembaga yang 

bergerak di sektor keuangan tidak akan lepas dari pengaruh 

kondisi perekonomian yang tengah terjadi. Pada bulan maret 2019 

terjadi ROA BUS mengalami penurunan 1,82 % dan setelah bulan 

maret menuju triwulan selanjutnya bergerak perlahan naik. 

Sedangkan ROA UUS mengalami penurunan 1,28 % dibulan 

desember 2018 dan setelah bulan desember menuju triwulan 

selanjutnya bergerak naik dan stabil. Tetapi pada saat 

ditetapkannya pandemi covid-19 pada bulan Maret 2020, terlihat 

adanya penurunan dibulan selanjutnya yaitu Juni yaitu ROA BUS 

1,95% dan ROA UUS 1,40%. Diharapkan dimasa pandemi covid-

19 Bank Syariah di Indonesia untuk memaksimalkan penyaluran 

dana atau pembiayaannya agar dapat memperoleh laba yang 

maksimal dan meningkatkan profitabilatas Bank Syariah tersebut. 

Terdapat keterkaitan antara profitabilitas dengan 

penyaluran dana atau pembiayaan. Ketika pembiayaan tidak 

dimaksimalkan semestinya maka profitabilitas bank akan 

mengalami penurunan dan sebaliknya jika dimaksimalkan secara 

semestinya maka profitabilitas akan mengalami kenaikan yang 

signifikan. Pembiayaan yang dapat berpengaruh terhadap 

profitabilitas diantaranya yaitu receivable financimg (qardh) dan 

inventory financing (murabahah).  Oleh karena itu peneliti ingin 

meneliti lebih jauh kenapa receivable financing (qardh) itu ada 

penurunan dimasa pandemi covid-19 sedangkan inventory 

financing (murabahah) sebaliknya ada peningkatan dimasa 

pandemi covid-19. 

Dasar dari pemikiran penelitian ini berasal dari penelitian 

yang dilakukan Ria Risky Amalia yang berjudul “Pengaruh 

Receivable Financing Dan Inventory Financing Terhadap 

Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (Periode Triwulan I 2008 – 

III 2015)”. 

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ria Risky Amalia adalah penelitian yang 
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dilakukan oleh Ria Risky Amalia Receivable Financing Dan 

Inventory Financing Terhadap Profitabilitas Bank Syariah 

Mandiri (Periode Triwulan I 2008 – III 2015) , sedangkan 

penelitian yang dilakukan penulis menggunakan Receivable 

Financing Dan Inventory Financing Terhadap Profitabilitas Bank 

Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Sebelum Pandemi Dan Disaat 

Pandemi Covid-19) 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis 

tertarik untuk meneliti melalui penulisan skripsi berjudul 

ANALISIS KOMPARASI RECEIVABLE FINANCING DAN 

INVENTORY FINANCING TERHADAP PROFITABILITAS 

BANK SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE SEBELUM 

PANDEMI DAN DISAAT PANDEMI COVID-19) 

 

C. Batasan Masalah 

Sebuah penelitian harus diperjelas ruang lingkup masalah 

dalam penelitian ini agar penelitian dilaksanakan secara fokus 

maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini, yakni sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini berfokus pada variabel bebas (X) dan variabel 

terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

Receivable financing yang berfokus pada akad Qardh (X1) 

dan Inventory Financing (X2) yang berfokus pada prinsip jual 

beli (al-ba‟i) murabahah dan ba‟i istishna, sedangkan 

variabel terikatnya (Y) adalah profitabilitas Bank Syari’ah di 

Indonesia. 

2. Periode waktu yang digunakan Sebelum dan Saat Pandemi. 

Data diperoleh berdasarkan laporan Statistik Perbankan 

Syariah dari 16 bulan sebelum pandemi yang dimulai dari 

bulan November 2018-Februari 2020 dan 16 bulan saat 

pandemi dimulai dari bulan maret 2020-Juni 2021. jumlah 

data seluruhnya yaitu 32 data. 

 

 



 
 

13 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan 

diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah pada penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Receivable Financing dan Inventory 

Financing Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia 

Sebelum Pandemi Covid-19?  

2. Bagaimanakah Receivable Financing dan Inventory 

Financing Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia 

Saat Pandemi Covid-19?  

3. Apakah terdapat perbedaan secara signifikan Receivable 

Financing dan Inventory Financing Terhadap Profitabilitas 

Bank Syariah di Indonesia Sebelum dan Saat pandemi covid-

19?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini juga akan memperoleh kegunaan baik bagi 

penulis sendiri maupun bagi masyarakat umum baik itu khususnya 

pembaca. 

1. Untuk Mengetahui Receivable Financing dan Inventory 

Financing Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia 

Sebelum Pandemi Covid-19. 

2. Untuk Mengetahui Receivable Financing dan Inventory 

Financing Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia 

Saat Pandemi Covid-19. 

3. Untuk mengetahui perbedaan secara signifikan Receivable 

Financing dan Inventory Financing Terhadap Profitabilitas 

Bank Syariah di Indonesia sebelum dan pada masa pandemi 

covid-19.  
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F. Manfaat Penelitian 

Hal terpenting dalam sebuah penelitian adalah manfaat 

yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil 

dari penelitian tersebut. Adapun penulis mengharapkan adanya 

kegunaan dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan 

penulis dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan 

perbankan syariah terlebih untuk memanfaatkan dbiidang 

pembiayaan khususnya Receivable Financing dan Inventory 

Financing dimasa pandemi covid-19 yang sedang 

mempengaruhi sistem perbankan di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi 

penulis berupa pemahaman mendalam mengenai 

perkembangn perbankan syariah terlebih pada bagian 

Receivable Financing (Al-Qardh) dan Inventory 

Financing (Murabahah) dimasa pandemi covid-19 yang 

sedang melanda di Indonesia. 

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini akan dapat membantu pemerintah 

dalam melakukan pengambilan kebijakan dimasa pandemi 

covid-19 untuk terus memajukan perbankan di Indonesia 

terkhusus perbankan syariah. 

c. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat menambah khasanah 

pengetahuan tentang Receivable Financing dan Inventory 

financing terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di 

Indonesia (Studi Kasus Sebelum Pandemi Dan Disaat 

Pandemi Covid-19) serta dapat digunakan sebagai 

masukan pada penelitian dengan topik yang sama dimasa 
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mendatang khsususnya ketika terjadi hal yang 

mengganggu sistem perbankan di Indonesia. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Dalam topik penelitian ini, terdapat beberapa penelitian 

terdahulu yang masih relevan dan saling berkaitan dengan 

pembahasan penelitian ini. Topik penelitian ini mengenai analisis 

komparatif receivable financing and inventor financing terhadap 

profitabilitas bank syariah di indonesia sebelum pandemi dan 

disaat pandemi covid-19. Adapun penelitian terdahulu tersebut 

diantaranya, yaitu: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Ria Risky Amalia pada tahun 2016 

dengan judul “Pengaruh Receivable Financing Dan Inventory 

Financing Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri 

(Periode Triwulan I 2008 – III 2015)” dengan hasil penelitian 

sebagai berikut: 

a. Receivable Financing berpengaruh signifikan terhadap 

laba. Receivable Financing dalam bentuk al-qardh 

mempunyai dampak positif terhadap laba pada bank 

syari’ah karena al-qardh dikategorikan dalam „aqd 

tatawwu‟i atau akad saling bantu membantu dan bukan 

transaksi komersial. Jadi, semakin besar dana qardh yang 

disalurkan oleh bank syari’ah kepada mitra bank syari’ah 

(nasabah) maka akan membuat hubungan timbal balik 

yang positif dari nasabah sehingga meminimalkan resiko 

pembiayaan bermasalah. 

b. Inventory Financing berpengaruh tetapi tidak signifikan 

terhadap Laba. Inventory Financing dengan akad jual beli 

secara garis besar mempunyai nilai tertinggi dibanding 

dengan pembiayaan lain, namun pada sisi laba mengalami 

penurunan. Hal ini dikarenakan belum tentu pembiayaan 

jual beli yang disalurkan oleh bank pada nasabah akan 

dikembalikan sesuai perjanjian yang telah disepakati 

bersama antara bank dengan nasabah. 
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c. Kedua variabel independen yaitu receivable financing dan 

Inventory Financing  berpengaruh terhadap laba. Terbukti 

bahwa kedua variabel tersebut memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini 

dikarenakan kedua aktiva lancar tersebut merupakan 

unsur yang sangat penting dalam modal kerja.
23

 

2. Skripsi yang ditulis oleh Minta Ito Hasibuan pada tahun 2019 

dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, 

Mudharabah Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih 

Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia” dengan hasil 

penelitian bahwa pembiayaan murabahah mempunyai nilai 

signifikan 0,038 < 0,05 hal ini berarti menerima Ha dan 

menolak H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap laba bersih. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap 

Laba Bersih, sehingga hasil analisis diatas menunjukkan 

bahwa variabel pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap 

laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini 

kemungkinan disebabkan karena keuntungan yang diperoleh 

dari pembiayaan murabahah yaitu transaksi jual atau beli 

antara bank dengan pemasok dan antara bank dengan nasabah 

sehingga bank memperoleh margin (keuntungan), dan 

berpengaruh terhadap perolehan laba bersih. Sehingga 

semakin tinggi pembiayaan murabahah yang disalurkan maka 

semakin meningkat laba bersih pada Bank Umum Syariah.
24

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti Kusmawati dan Rinaldi 

pada tahun 2014 dengan judul ”Pengaruh Pembiayaan 

Murabahah Dan Pembiayaan Qardh Terhadap Profitabilitas 

                                                           
 23 Ria Risky, “Pengaruh Receivable Financing Dan Inventory Financing 

Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (Periode Triwulan I 2008 – Iii 2015)”, 

(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, 2016). 

 
24

 Minta Ito Hasibuan,”Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah 

Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Di 

Indonesia”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,2019). 
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(ROA) Pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk. Periode 2009-

2011” dengan hasil penelitian sebagai berikut: 

a. Secara Parsial pembiayaan murabahah tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Syariah 

Mandiri Tbk. Tingkat pembiayaan murabahah pada PT. 

Bank Syariah Mandiri Tbk selama periode 2009-2011 

dapat dikatakan baik. Karena pada setiap bulannya 

mengalamai kenaikan. Artinya pembiayaan murabahah 

untuk memperoleh pengembaliannya menjadi laba 

berputar sangat cepat namun sekalipun tingkat 

pembiayaan paling tinggi dalam akad jual beli ada 

kemungkinan tingkat pengembalian terhadap assetnya 

kurang baik. Karena kemungkinan risiko pembiayaan 

yang terjadi pun sangat tinggi. 

b. Secara Parsial pembiayaan qardh tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Syariah 

Mandiri Tbk. Tingkat pembiayaan qardh pada PT. Bank 

Syariah Mandiri Tbk selama periode 2009-2011 dapat 

dikatakan baik, karena pada setiap bulannya selalu 

mengalami kenaikan. Artinya pembiayaan qardh untuk 

memperoleh pengembaliannya menjadi laba berputar 

sangat cepat. namun sekalipun tingkat pembiayaan paling 

tinggi dalam akad jual beli ada kemungkinan tingkat 

pengembalian terhadap assetnya kurang baik. Karena 

kemungkinan risiko pembiayaan yang terjadipun sangat 

tinggi. 

c. Secara independen pembiayaan murabahah tidak ada 

korelasi terhadap terhadap pembiayaan qardh pada PT. 

Bank Syariah Mandiri. Tbk. Hal ini dikatakan baik. 

d. Secara simultan pembiayaan murabahah dan pembiayaan 

qardh tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) 

pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Bank dalam 

meberikan Pembiayaan murabahah dan pembiayaan 

qardh dapat lebih meingkatkan pengawasan terhadap 

pembiayaan murabahah dan pembiayaan qardh lagi agar 
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tingkat pengembalian pembiayaanya bisa berjalan dengan 

lancar, tanpa banyaknya risiko pembiayaan (non 

performing financing) yang ditimbulkan dari pembiayaan 

tersebut yang nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat 

laba.
25

 

4. Skripsi yang ditulis oleh Silfia Permata Sari pada tahun 2018 

dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, 

Mudharabah, Ijarah Dan Qardh Terhadap Tingkat Laba 

Bersih Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 

2014-2017” dengan hasil penelitian sebagai berikut: 

a. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Tingkat Laba 

Bersih 

 Variabel pembiayaan murabahah mempunyai nilai 

signifikan 0,017 < 0,05. Hal ini berarti menerima 𝐻𝑎 atau 

menolak 𝐻0 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat laba bersih. Hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Novi 

Fadhilla (2015) dan Dinna Ariyani (2014) yang 

menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat laba bersih.  

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Muhammad (2006:218) bahwa pengaruh atas pembiayaan 

murabahah mempunyai hubungan dengan tingkat 

keuntungan bersih (net income) yang dihasilkan oleh 

bank. Jadi hasil analisis diatas menunjukkan bahwa 

variabel pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap 

tingkat laba bersih pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia. Hal ini kemungkinan disebabkan karena 

keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah 

terdapatnya margin yang akan berdampak pada tingkat 

laba bersih. 108 Semakin tinggi pembiayaan murabahah 

                                                           
25

 Yanti Kusmawati dan Rinaldi, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan 

Pembiayaan Qardh Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada PT Bank Syariah Mandiri 

Tbk. Periode 2009-2011”, Jurnal Ilmiah Ekonomi, Vol. 3 Edisi 5, Okt 2014. 
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yang disalurkan maka semakin meningkat laba bersih 

pada Bank Umum Syariah (BUS). 

b. Pengaruh Pembiayaan Qardh terhadap Tingkat Laba 

Bersih 

 Variabel pembiayaan Qardh mempunyai nilai 

signifikan 0,087 > 0,05. Hal ini berarti menerima 𝐻0 atau 

menolak 𝐻𝑎 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

pembiayaan qardh secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat laba bersih. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa pembiayaan qardh tidak berpengaruh 

besar terhadap laba 110 bersih. Hal ini dapat disebabkan 

karena dasar pemberian pembiayaan qardh adalah akad 

tabarru yaitu Not-profit transaction, tujuan transaksi 

adalah tolong-menolong dan bukan keuntungan komersial 

tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad tabarru 

itu, karena akad tabarru adalah akad melakukan kebaikan 

yang mengharapkan balasan dari Allah Swt semata, 

transaksinya bukan untuk mencari keuntungan komersial.  

Konsekuensi logisnya, jika akad tabarru dijalankan 

dengan mengambil keuntungan komersial, ia bukan lagi 

akad Tabarru, melainkan menjadi akad tijarah. Jika ingin 

tetap berakad tabarru, transaksi tersebut tidak boleh 

mengambil manfaat (keuntungan komersial). Tentu saja 

transaksi ini tidak berkewajiban menanggung biaya yang 

timbul dari pelaksanaan akad tabarru. Dengan kata lain, 

transaksi ini boleh meminta pengganti biaya yang 

dikeluarkan dalam melaksanakan akad tabarru. Maka dari 

itu `pembiayaan qardh tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat laba bersih Bank Umum Syariah di 

Indonesia.
26

 

 

                                                           
26 Silfia Permata Sari, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, 

Ijarah Dan Qardh Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Di 

Indonesia Periode Tahun 2014-2017”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018). 
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5. Skripsi yang ditulis oleh Meirisa Fiqih Wahdany pada tahun 

2015 dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan 

Murabahah, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Qardh 

Terhadap Perubahan Laba Bersih Pada Bank Syariah” dengan 

hasil penelitian sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil uji t untuk hipotesis 1 nilai 

signifikasinya yaitu 0,003, maka H0 ditolak, hal ini 

menujukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh 

terhadap perubahan laba bersih perbankan syariah, yang 

artinya hipotesis 1 diterima. Peningkatan dan penurunan 

margin yang dihasilkan oleh pembiayaan murabahah ini, 

akan berpengaruh terhadap perubahan laba bersih pada 

bank syariah. Perubahan laba yang terjadi akan 

memberikan dampak pada kelangsungan hidup bank 

syariah. Apabila perubahan laba bersih terus mengalami 

peningkatan, maka kelangsungan hidup bank syariah akan 

berjalan dengan baik. 

b. Untuk uji t hipotesis 3 nilai signifikansinya yaitu 0,295, 

maka H0 diterima, hal ini menujukkan bahwa pembiayaan 

qardh tidak berpengaruh terhadap perubahan laba bersih 

perbankan syariah, yang artinya hipotesis 3 ditolak. 

Dalam penelitian ini, pembiayaan qardh tidak 

berpengaruh terhadap perubahan laba bersih dikarenakan 

pembiayaan qardh bukanlah suatu pembiayaan yang 

mengutamakan laba. Perbankan syariah memberikan 

pembiayaan ini untuk memudahkan masyarakat atau 

pengurus bank syariah yang sedang mengalami kesulitan 

mendesak (talangan jangka pendek), sehingga hal ini 

memberikan dampak positif terhadap bank syariah yaitu 

meningkatkan pencitraan yang baik dan meningkatkan 

loyalitas masyarakat kepada bank syariah.
27

 

 

                                                           
 27 Meirisa Fiqih Wahdany, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, 

Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Qardh Terhadap Perubahan Laba Bersih 

Pada Bank Syariah”, (Skripsi, Universitas Jember, 2015). 
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Tabel 1.1 

Ringkasan Kajian Terdahulu 

 

NO 

Nama 

Peneliti 

dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Hasil 

Kesimpulan 

1.  

Ria Risky 

Amalia 

(2016) 

Pengaruh 

Receivable 

Financing 

Dan 

Inventory 

Financing 

Terhadap 

Profitabilitas 

Bank Syariah 

Mandiri 

(Periode 

Triwulan I 

2008 – III 

2015 

Kedua variabel independen 

yaitu receivable financing 

dan inventory financing 

berpengaruh terhadap laba. 

Terbukti bahwa kedua 

variabel tersebut memberikan 

pengaruh yang signifikan 

terhadap profitabilitas. 

Hal ini dikarenakan kedua 

aktiva lancar tersebut 

merupakan unsur yang 

sangat penting dalam modal 

kerja. 

 

2.  

Minta Ito 

Hasibuan 

(2019) 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Murabahah, 

Mudharabah 

Musyarakah 

Dan Ijarah 

Terhadap 

Laba Bersih 

Pada Bank 

Umum 

Syariah Di 

Indonesia 

Pembiayaan Murabahah 

mempunyai nilai signifikan 

0,038 < 0,05 hal ini berarti 

menerima Ha dan menolak 

H0 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel 

pembiayaan Murabahah 

secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap laba 

bersih. 

 Yanti Pengaruh Secara simultan pembiayaan 
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3.  Kusmawa

ti dan 

Rinaldi  

(2014) 

Pembiayaan 

Murabahah 

Dan 

Pembiayaan 

Qardh 

Terhadap 

Profitabilitas 

(ROA) Pada 

PT Bank 

Syariah 

Mandiri Tbk. 

Periode 

2009-2011 

murabahah dan pembiayaan 

qardh 

tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas (ROA) pada 

PT. 

Bank Syariah Mandiri Tbk. 

Bank 

dalam meberikan 

Pembiayaan 

murabahah dan pembiayaan 

qardh 

dapat lebih meingkatkan 

pengawasan terhadap 

pembiayaan 

murabahah dan pembiayaan 

qardh 

lagi agar tingkat 

pengembalian 

pembiayaanya bisa berjalan 

dengan lancar 

4.  

 

Silfia 

Permata 

Sari 

(2018) 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Murabahah, 

Mudharabah, 

Ijarah Dan 

Qardh 

Terhadap 

Tingkat Laba 

Bersih Pada 

Bank Umum 

Syariah Di 

Indonesia 

variabel pembiayaan 

murabahah secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat laba bersih. 

Dan variabel pembiayaan 

qardh secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat laba bersih. 
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Periode 

Tahun 2014-

2017 

5.  

Meirisa 

Fiqih 

Wahdany 

(2016) 

Analisis 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Murabahah, 

Pembiayaan 

Bagi Hasil 

Dan 

Pembiayaan 

Qardh 

Terhadap 

Perubahan 

Laba Bersih 

Pada Bank 

Syariah 

bahwa pembiayaan 

murabahah berpengaruh 

terhadap perubahan laba 

bersih perbankan syariah, 

dan bahwa pembiayaan 

murabahah, pembiayaan bagi 

hasil, dan pembiayaan qardh 

berpengaruh terhadap 

perubahan laba bersih. 

 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah 

penulis telaah dan cermati, terdapat beberapa hal yang menjadi 

persamaan dan perbedaan dengan apa yang peneliti teliti saat ini. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya yaitu dalam variabel X membahas mengenai tentang 

receivable financing dan inventory financing dalam hal ini 

menggunakan akad qardh dan akad jual beli dan variabel Y nya 

membahas mengenai profitabilitas bank syariah.  

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian terdahulu yaitu dalam hal studi kasus dan periode 

waktu. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

seluruh bank syariah di Indonesia dan periode waktu yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah periode sebelum pandemi 

covid-19 dan disaat pandemi covid-19. Dalam penelitian ini 

peneliti melakukan penelitian berkenaan tentang Pengaruh 

Receivable Financing And Inventor Financing Terhadap 

Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia pada saat sebelum 
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pandemi covid-19 dan saat pandemi covid-19. Untuk melihat 

apakah berpengaruh receivable financing dan inventory financing 

secara signifikan sebelum dan saat pandemi covid-19 terhadap 

profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika 

penulisan yang dibagi dalam lima bab yang terdiri dari: 

Bab I Pendahuluan yang meliputi Penegasan Judul, Latar 

Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang 

Relevan serta Sistematika Penulisan. 

Bab II Landasan Teori dan Pengujian Hipotesis yang 

meliputi teori Commercial Loan Theory, Signalling Theory, 

Konsep Umum Bank Syariah, Pembiayaan Modal Kerja, 

Receivable Financing, Inventory Financing, Profitabilitas, 

Kerangka Berfikir dan Hipotesis Penelitian. 

Bab III Metode Penelitian dalam hal ini menjelaskan 

tentang Jenis dan Sifat penelitian, Sumber Data, Populasi dan 

Sampel, Definisi Operasional Variabel Penelitian, Teknik Analisis 

Data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan 

tentang Deskripsi Data serta Pembahasan Hasil Penelitian dan 

Analisis. 

Bab V Peutup memaparkan tentang Kesimpulan atas Hasil 

Pembahasan Analisa Data Penelitian serta Rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori Yang Digunakan 

1. Commercial Loan Theory 

Teori ini mulai dikenal sekitar 2 abad lalu. Kajian 

teori ini dilakukan oleh Adam Smith dalam bukunya yang 

berjudul the wealth of nation yang diterbitkan tahun 1776. 

Teori ini menitik beratkan bahwa bank sebaiknya hanya 

memberikan pinjaman atau kredit jangka pendek saja yang 

sifatnya produktif dan dapat mempunyai kemampun untuk 

mengembalikan pinjamannya (self liquidating). Self 

liquidating berarti pemberian pinjaman mengandung makna 

untuk membayarkan kembali.
1
 

Esensi commercial loan theory dalam penelitian ini 

adalah bank memberikan pembiayaan kepada masyarakat 

dengan penjanjian bagi hasil yang telah disepakati. Hal ini 

sesuai dengan fungsi dari bank syariah sebagai lembaga 

intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang 

membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau 

financing yang memang adalah salah satu kegiatan utama dari 

bank tersebut untuk mendapatkan laba.. 

2. Signalling Theory 

Signalling theory adalah teori yang menjelaskan bahwa 

jika perusahaan sedang memiliki kondisi yang baik, maka 

manajemen akan dengan sengaja memberikan sinyal pada 

pasar atau pihak eksternal perusahaan melalui akun-akun 

dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan manajemen 

dengan tujuan agar pihak eksternal dapat melihat pandangan 

                                                           
1 Frianto Pandia, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2012), 117. 
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manajemen mengenai prospek perusahaan yang positif di 

masa depan.  

Dalam teori ini, manajemen juga diasumsikan akan 

tetap melaporkan kondisi perusahaan secara jujur ketika 

perusahaan sedang tidak dalam kondisi yang baik, karena 

manajemen berusaha menjaga kredibilitas perusahaan dipasar. 

Dengan demikian, signalling theory memprediksi bahwa 

perusahaan akan melaporkan informasi mengenai kondisi 

perusahaan secara lebih terbuka dan wajar,termasuk informasi 

mengenai laba perusahaan.
2
 

3. Konsep Umum Bank Syariah 

a. Definisi dan Tujuan Bank Syariah 

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan 

tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah adalah 

lembaga keuangan yang beroprasional dan produk nya 

dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan hadist 

nabi SAW.
3
 Dengan kata lain bank syariah adalah 

lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

pembiayaan dan jasa jasa lain nya dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasian nya 

disesuaikan dengan prinsip syariat islam.
4
 

Terkait dengan asas operasional bank syariah, 

berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008, 

disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan 

kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi 

ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, terkait 

dengan tujuan bank syariah, pada pasal 3 dinyatakan 

bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

                                                           
 

2
 Natasha Soly, Novia Wijaya, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kualitas Laba Pada Perusahaan Manufaktur”, Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, Vol. 19, 

No. 1, (2017), 49 
 

3
 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. (Yogyakarta : UPP 

STIM YKPN, 2016), 1. 
 

4
 Ibid, 1. 
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meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan 

kesejahteraan rakyat.
5
 

b. Kegiatan Usaha Bank Syariah 

1) Kegiatan Penyaluran Dana 

a) Pembiayaan dengan prinsip bagi Hasil 

Mudharabah dan Musyarakah. 

b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli Murabahah, 

Salam dan Istishna. 

c) Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa Ijarah 

Muntahiya Bit Tamlik. 

d) Pembiayaan dengan prinsip Pinjaman Qardh.
6
 

2) Kegiatan Penghimpunan Dana 

Pada penghimpunan dana terdapat akad wadiah 

dan akad mudharabah. Wadiah adalah sebagian 

amanat yang ada pada orang yang dititipkan dan ia 

berkewajiban mengembalikannya pada saat 

pemiliknya meminta. Dalam perbankan, akad wadiah 

digunakan untuk simpanan dalam bentuk giro dan 

tabungan. Sedangkan akad mudharabah pada 

umumnya digunakan pada penghimpunan dana dalam 

bentuk giro, tabungan deposito. 

3) Kegiatan Jasa/Service 

Pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan 

dapat menggunakan prinsip-prinsip transaksi syariah 

yang telah di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. 

Beberapa prinsip itu adalah wakalah, kafalah, sharf 

dan ijarah. 

 

                                                           
 

5
 Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi 

Perbankan Syariah (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 48. 
 

6
 Trisadini P. Usanti, Abd. Somad, Transaksi Bank Syariah (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), 10. 
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4. Pembiayaan Modal Kerja 

Pembiayaan modal kerja digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan yang biasanya habis dalam siklus usaha. 

Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek 

yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat 

dibiayai dengan menggnakan modal kerja antara lain 

kebutuhan baku, biaya upah, pembelian barang-barang 

daganan dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya 

digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang 

diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.
7
 Bank Syariah 

dapat memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja dengan 

menjalin hubungan partnership dengan nasabah. 

Bank perlu melakukan perhitungan secara tepat atas 

kebutuhan modal kerja yang diajukan nasabah. Akurasi dalam 

perhitungan pembiayaan modal kerja merupakan antisipasi 

bagi bank agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah 

sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak terjadi kelebihan 

atau kekurangan atas kebutuhan dana.
8
 Karena kelebihan atau 

kekurangan atas pemberian pembiayaan modal kerja akan 

mengakibatkan resiko-resiko yang mungkin terjadi. 

Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-

komponen alat likuid (cash), piutang dagang (receivable), dan 

persediaan (inventory) yang umumnya terdiri dari persediaan 

bahan baku (raw material), persediaan barang dalam proses 

(work in process), dan persediaan barang jadi (finished 

goods). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan 

salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash 

financing), pembiayaan piutang (receivable financing), dan 

pembiayaan persediaan (inventory financing).
9
 Pada 

pembiayaan modal kerja terdapat berbagai unsur-unsur modal 

                                                           
7 Muhammad Syafi’i Antonio , Bank Syari‟ah : Dari Teori ke Praktik, ( 

Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 161. 
8 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 

186. 
9 Antonio , Bank Syari‟ah: Dari Teori ke Praktik, ( Jakarta : Gema Insani 

Press, 2001), 161. 
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kerja yang terdiri dari beberapa komponen seperti diatas yaitu 

salah satunya pada penelitian ini tentang pembiayaan piutang 

(receivable financing) dan pembiayaan persediaan (inventory 

financing). 

5. Receivable Financing (Pembiayaan Piutang) 

Receivable Financing (Pembiayaan Piutang) yaitu 

bentuk pinjaman untuk berbagai keperluan, khususnya 

pembiayaan jangka pendek yang dijamin oleh piutang.
10

 

Pembiayaan yang mempunyai masa relatif pendek yang 

dijamin oleh piutang. Secara teori, jaminan piutang disini 

maksudnya ialah besarnya piutang yang tertera dalam 

dokumen piutang yang diserahkan kepada bank tanpa 

potongan. Misalnya, nasabah A mempunyai piutang pada 

nasabah B. Nasabah A melakukan pembiayaan di bank 

syariah dengan memberikan jaminan dokumen piutang dari 

nasabah B tanpa potongan, sehingga bank syariah meminjami 

uang kepada nasabah A sebesar piutang yang tertera dalam 

dokumen tersebut. Hal ini karena bila saat jatuh tempo, hasil 

tagihan (piutang nasabah A) digunakan untuk melunasi utang 

nasabah A kepada bank. Bila tidak ditagih (utang nasabah B) 

maka nasabah A harus membayar kembali utangnya pada 

bank. 

Bagi bank syariah , untuk kasus pembiayaan piutang 

seperti tersebut di atas hanya dapat dilakukan dalam bentuk 

al-qardh dimana tidak boleh meminta imbalan kecuali biaya 

administrasi.Untuk kasus anjak piutang, bank dapat 

memberikan fasilitas pengambilalihan piutang, yaitu yang 

disebut hiwalah. Tetapi untuk fasilitas ini pun bank tidak 

dibenarkan meminta imbalan kecuali biaya layanan atau 

biaya administrasi dan biaya penagihan.
11

 Skema atau teknis 

pengambilalihan piutang semata-mata untuk membantu 

nasabah dalam memperoleh pinjaman dari bank, pembiayaan 

                                                           
10 Gita Danupranata, Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah, 1st ed. 

(Jakarta: Salemba Empat, 2013), 105. 

 11 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari‟ah: Dari Teori ke Praktik, ( 

Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 163. 
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dengan jangka pendek bank syariah menggunakan akad 

qardh dimana pinjaman (qardh) diberikan pada nasabah yang 

di biayai oleh bank dan tidak boleh meminta imbalan kecuali 

biaya administrasi. 

a. Pengertian Al-Qardh 

Al-qardh secara etimologi adalah al-qath‟u (yang 

berarti potongan. Potongan dalam konteks akad qardh 

adalah potongan yang berasal dari harta orang yang 

memberikan uang. 
12

 

Secara Istilah Pengertian Al-qardh banyak 

didefinisikan oleh beberapa para ahli. Menurut Menurut 

para ahli fikih, al-qardh adalah memberikan suatu harta 

kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada 

tambahan. Al-qardh (pinjam meminjam) hukumnya boleh 

dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan 

pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Orang yang 

membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Ini 

bukan sesuatu yang buruk, bahkan orang yang akan 

dipinjami justru dianjurkan (mandub).
13

 Menurut Yazid 

Afandi qardh (utang-piutang) adalah memberikan harta 

kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk 

dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat 

ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak yang 

menghutangi. Akad qardh adalah akad tolong menolong 

bertujuan untuk meringankan beban orang lain.
14

 

 Dengan demikian dari beberapa penjelasan definisi 

yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Al-qardh adalah perikatan atau  

perjanjian  antara  kedua  belah pihak, dimana pihak 

                                                           
 12 Farid Budiman, “Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad 

Tabarru’”, Jurnal Ilmu Hukum Yuridika, Vol. 28 No. 3 (2013), 410. 

 
 13 Fakhri Ghafur, Buku Pintar Transaksi Syariah, (Jakarta: Mizan Publika, 

2010), 52. 

 14 M. Yazid Afandi, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1, 

2009), 137. 
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pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam 

arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam 

uang atau orang yang menerima harta yang dapat  ditagih  

atau  diminta  kembali harta  tersebut,  dengan  kata  lain 

meminjamkan harta kepada orang lain yang  mebutuhkan  

dana  cepat  tanpa mengharapkan imbalan.
15

  

Dalam akad al-qardh  ini,  untuk  menghindarkan 

diri dari riba, biaya administrasi pada pinjaman  al-qardh  

harus  dinyatakan dalam  nominal  bukan  presentase; 

Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta  terbatas  pada  

hal-hal  yang mutlak  diperlukan  untuk  tejadinya 

kontrak; uang yang dijadikan sebagai biaya administrasi 

harus habis dalam waktu perikatan tersebut. al-qardh juga 

diatur didalam fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001. 

b. Dasar Hukum Al-Qardh 

Al-Qardh mmempunyai dasar hukum yang jelas di 

dalam Al-Qur’an dan Al- Hadits sebagai berikut: 

1) Al-qur’an  

Q.S. Al-Hadid ayat 11: 

لََُ اَْجش   َّ ِعفََُ لََُ  َ قَْشًضا َحَسًٌا فَيُضه  َهْي َرا الَِّزْي يُْقِشُض ّللّاه

١١ٰ–َكِشْين     
Artinya: Barangsiapa meminjamkan kepada Allah 

dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan 

mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan 

baginya pahala yang mulia. 

2) Al-Hadits 

HR: Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu 

Hibban dan Baihaqi 

                                                           
15 Ismail Hannanong, “Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan pada 

Bank Islami”, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 16 No. 2, (2018). 174. 
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Artinya: Ibnu Mas‟ud meriwayatkan bahwa Nabi saw, 

berkata, “Bukan seorang  muslim  (mereka)  yang 

meminjamkan  muslim  (lainnya) dua  kali  kecuali  

yang  satunya adalah  (senilai)  sedekah”. 

c. Karakteristik Pembiayaan Al-Qardh 

Adapun Karakteristik Pembiayaan Al-Qardh adalah 

sebagai berikut:
16

 

1) Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan 

apapun bagi Muqridh dalam pembiayaan Al Qardh, 

hal tersebut sama dengan riba. 

2) Pembiayaan Al-qardh menggunakan akad pinjam-

meminjam, ketika barang atau uang telah diterima 

oleh mustaqridh maka telah barang atau uang berada 

dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk 

mengembalikan sama dengan pada saat meminjam. 

3) Al-qardh biasanya dalam batas waktu tertentu, namun 

jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih 

baik, karena lebih memudahkannya lagi. 

4) Jika dalam bentuk barang asli yang dipinjamkan 

masih ada seperti semula maka harus dikembalikan 

dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya 

atau seharganya. 

5) Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian 

sama dengan nominal pinjaman. 

d. Praktik Akad Al-Qardh Dalam Perbankan Syariah 

Sebagai produk penyaluran dana yang bersifat 

pinjam meminjam ini biasanya diterapkan sebagai 

berikut:
17

 

1) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah 

terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang 

                                                           
16 Farid Budiman, “Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad 

Tabarru’”, Yuridika: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 28 No. 3, (2013), 412. 
17 Ibid., 14. 
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membutuhkan dana talang segera untuk masa yang 

relatif pendek. Nasabah tersebut akan 

mengembalikannya secepatnya sejumlah uang yang 

dipinjamnya itu. 

2) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana 

cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya 

karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito. 

3) Sebagai produk untuk menyumbangkan usaha yang 

sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna 

pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu 

produk khusus, yaitu al qardhal-hasanah. 

4) Sebagai dana talang untuk janga waktu singkat, maka 

nasabah akan mengembalikannya dengan cepat, 

seperti compensating balance dan factoring (anjak 

piutang). 

e. Sumber Dana 

Sifat al-qardh tidak memberi keuntungan finansial. 

Karena itu, pendanaan qardh dapat diambil menurut 

kategori berikut: 

1) Al-qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan 

nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan 

dana di atas dapat diambilkan dari modal bank. 

2) Al-qardh yang diperlukan untuk membantu usaha 

sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber 

dari dana zakat, infak, dan sedekah. Di samping 

sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, 

demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana 

lain yang dapat dialokasikan untuk qardh al-hasan, 

yaitu pendapatan pendapatan yang diragukan, seperti 

jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, 

bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan 

sebagianya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan 

dana-dana ini adalah kaidah akhaffu dhararain 

(mengambil mudharat yang lebih kecil). Hal ini 
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mengingat jika dana umat muslim dibiarkan di 

lembaga-lembaga non muslim mungkin dapat 

dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan islam, 

misalnya dana kaum muslimin Arab di bank-bank 

Yahudi switzerland. Oleh karenanya, dana yang 

parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan 

untuk penanggualangan bencana alam atau membantu 

dhu’afa. 

f. Manfaat al-Qardh  

Manfaat akad al-qardh banyak sekali, di antaranya:  

1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan 

mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek. 

2) Al-qardh al-hasan juga merupakan salah satu ciri 

pembeda antara bank syariah dan bank konvensional 

yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping 

misi komersial.  

3) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan 

meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas 

masyakarakat terhadap bank syariah.  

 Risiko dalam al-qardh terhitung tinggi karena ia 

dianggap pembiayaan yang tidak di tutup dengan 

jaminan.
18

 Hal ini dikarenakan pembiayaan qardh 

diperlukan untuk membantu usaha yang sangat kecil 

atau keperluan yang mendesak tanpa mengharapkan 

imbalan. Disisi lain Meski receivable financing dalam 

bentuk qardh ini beresiko tinggi, namun bank bisa 

mendapatkan keuntungan dari pengambilan biaya 

administrasi serta pemanfaatan pembiayaan, sehingga 

bisa meningkatkan profitabilitasnya. 

 

 

                                                           
18 Muhammad Syafi’i Antonio , Bank Syari‟ah : Dari Teori ke Praktik, ( 

Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 133. 
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g. Contoh Kasus 

 Misalnya yaitu pinjaman bagi pengusaha kecil, 

dimana hal ini akan lebih meringankan nasabah dibanding 

dengan skema akad yang lain. Hal ini terjadi karena 

nasabah hanya perlu mengembalikan pokok pinjaman saja 

sesuai dengan tempo yang ditentukan tanpa adanya 

imbalan. Selain itu dapat juga digunakan untuk dana 

talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan 

pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran 

biaya perjalanan. Nasabah akan melunasinya sebelum 

keberangkatan haji. 

h. Skema akad al-qardh 

 Adapun skema dari akad al-qardh sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Skema Akad Al-Qardh 

 

6. Inventory Financing (Pembiayaan Persediaan ) 

Pada bank konvensional sering dijumpai adanya kredit 

modal kerja yang dipergunakan untuk mendanai pengadaan 

persediaan (inventory financing). Pola pembiayaan ini pada 

prinsipnya sama dengan kredit untuk mendanai komponen 

modal kerja lainnya, yaitu memberikan pinjaman dengan 

bunga. Bank syari’ah mempunyai mekanisme tersendiri untuk 

memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut , yaitu 
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antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli (al-ba‟i) 

dalam dua tahap.
19

 Tahap pertama, bank mengadakan 

(membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang 

dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada 

nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan 

mengambil keuntungan yang disepakati bersama. Skema jual 

beli yang digunakan adalah Ba'i al-Murabahah , Ba'i al- 

Istishna' dan Ba'i as-Salam. 

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh 

pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang 

menjadi objek transaksi jual beli. Akad jual beli dapat 

diaplikasikan dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank 

syariah. Pembiayaan yang menggunakan akad jual beli 

dikembangkan di bank syari’ah dalam tiga jenis pembiayaan 

yaitu pembiayaan murabahah, istishna, dan salam.
20

 Masing-

masing jenis akad pembiayaan jual beli mempunyai ciri khas 

yang berbeda – beda. Tetapi pada inventory financing ini 

peneliti hanya berfokus pada Murabahah. 

a. Ba’i Al-Murabahah 

1) Pengertian Ba‟i Murabahah  

Secara bahasa murabahah berasal dari kata ribh 

atau  al-rabh yang berarti dengan tumbuh 

berkembang dalam perniagaan. Dengan kata lain kata 

ribh  tersebut diartikan sebagai keuntungan.
21

 

Maksudnya ialah bahwa perniagaan yang dilakukan 

mengalami perkembangan dan pertumbuhan.
22

  

Secara Istilah Pengertian Murabahah menurut 

istilah banyak didefinisikan oleh beberapa para ahli, 

tetapi semua definisi tersebut mempunyai satu 

                                                           
19 Ibid., h. 163. 
20 Ismail Hannanong, “Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan pada 

Bank Islami”, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 16 No. 2, (2018). 135. 
 21 Muhammad, Lisan al-„Arab Juz 2, (Beirut: Dar Shadir, t, th), 442. 

 22 Abd ar- Rahman al-Jaziri, Al-Fiqh „ala Al-Mazahib Al-Arba‟ah, Jilid II, 

(Beirut: Dar al-Fikr al-Ilmiyyah, 1990), 250. 
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pemahamam yang sama. Menurut Muhammad Syafi’i 

Antonio, Bai‟ al-murabahah adalah jual beli barang 

pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang 

disepakati.
23

 Dimyauddin didalam bukunya 

murabahah menurut Ibnu Rusy al Maliki adalah jual 

beli komoditas di mana penjual memberikan 

informasi kepada pembeli tentang harga pokok 

pembelian barang dan tingkat keuntungn yang 

diinginkan.
24

 

Dengan demikian dari beberapa penjelasan 

definis yang telah dikemukakan oleh para ahli 

tersebut dapat disimpulkan bahwa Ba‟i Murabahah 

adalah jual beli dengan dasar adanya informasi dari 

pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian 

dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Dimana 

tingkat keuntungan tersebut dapat berupa persentase 

tertentu dari biaya perolehan. Murabahah merupakan 

salah satu bentuk jual beli amanah, karena jual-beli 

tersebut terjadi berdasarkan kepercayaan kepada 

penjual yang menjelaskan tentang harga beli terhadap 

barang tersebut sehingga harga pokok pembelian dan 

tingkat keuntungan harus diketahui secara jelas.
 

Murabahah adalah jual beli dengan harga jual sama 

dengan harga pokok pembelian ditambah dengan 

tingkat keuntungan tertentu yang disepakati oleh 

kedua belah pihak. 

Murabahah dalam sistem perbankan syari`ah 

adalah suatu jenis pembiayaan yang memposisikan 

nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, 

dan operasional murabahah ini murni menggunakan 

rukun dan syarat jual beli, dimana terdapat beberapa 

hal yang harus ada dalam transaksi jual beli tersebut 

                                                           
 23 Muhammad Syafi’i Antonio , Bank Syari‟ah : Dari Teori ke Praktik, ( 

Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 101. 

 24 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: 

Celebsn Timur UH III), 2008, 103-104. 
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harus ada penjual, pembeli, objek yang diperjual 

belikan, ada ijab dan qabul serta ada akad yang 

menyertai perjanjian jual beli ini.
 
Dalam perbankan 

jual beli murabahah (Bai‟ al-Murabahah) merupakan 

bentuk dari financing (pembiayaan) yang memiliki 

prospek keuntungan yang cukup menjanjikan. 

Sehingga semua atau hampir semua lembaga 

keuangan syariah menjadikan murabahah sebagai 

produk financing dalam pengembangan modal. 

Muraabah diatur dalam fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000. 

2) Dasar Hukum Ba‟i Murabahah 

Menurut pandangan ulama fiqh, murabahah 

merupakan bentuk akad jual-beli yang diperbolehkan. 

Hal ini berlandaskan atas landasan syari`ah yang 

terdapat dalam Al-Qur`an, dan al-Hadits. Beberapa 

landasan syari`ah yang memperbolehkan transaksi 

jual beli murabahah adalah sebagai berikut: 

a) Al-Qur’an 

Q.S. Al-Baqoroh ayat 275: 

 

ُم الَِّزْي  ْْ َى اَِلَّ َكَوا يَقُ ْْ ُه ْْ ْا ََل يَقُ به َى الشِّ ْْ اَلَِّزْيَي يَأُْكلُ

ا اًََِّوا اْلبَْيُع   ْْ ُْن قَالُ لَِك بِاًََِّ ُي ِهَي اْلَوسِِّّۗ ره ْيطه يَتََخبَّطَُُ الشَّ

 ٍٗ ْاِّۗ فََوْي َجۤاَء به َم الشِّ َحشَّ َّ ُ اْلبَْيَع 
اََحلَّ ّللّاه َّ ْۘا  به ِهْثُل الشِّ

ِ ِّۗ هَ  ٍٗ  اِلَى ّللّاه اَْهُش َّ َٗ َها َسلََفِّۗ  ى فَلَ ِه ًْتَ َٖ فَا بِّ ْي سَّ ِعظَة  هِّ ْْ  

ىَ  ّْ لُِذ ُب الٌَّاِس ۚ ُُْن فِْيَِا خه ى َِك اَْصحه
َهْي َعاَد فَاُّلهۤ َّ  

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak 

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang 

yang kemasukan setan karena gila. Yang 

demikian itu karena mereka berkata bahwa jual 

beli sama dengan riba. Padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

Barangsiapa mendapat peringatan dari 
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Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah 

diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa 

mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, 

mereka kekal di dalamnya. 

b) Hadits 

َأنَّٰالنَِّبََّٰصلَّىٰاهللَُٰعَلْيِوَٰوآلِِوَٰوَسلََّمٰقَاَل:َٰثاَلٌثِٰفْيِهنَّٰاْلبَ رََكُة:ٰ
ٰبِالشَِّعْْيِٰلِْلبَ ْيِتٰالَٰلِْلبَ ْيِعٰ  اَْلبَ ْيُعِٰإََلَٰأَجٍل،َٰواْلُمَقاَرَضُة،َٰوَخْلُطٰاْلبُ رِّ
Artinya: Nabi bersabda : „Ada tiga hal yang 

mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, 

muqaradhah (mudharabah), dan mencampur 

gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah 

tangga, bukan untuk dijual.‟ (HR. Ibnu Majah 

dari Shuhaib). 

3) Rukun Dan Syarat Murabahah 

Murabahah termasuk kedalam sebuah transaksi, 

sehingga untuk dapat disebut menjadi sebuah 

transaksi yang sah, murabahah memiliki rukun dan 

syarat yang harus terpenuhi. Murabahah termasuk 

dalam kategori jual-beli maka rukun yang harus 

terpenuhi dalam murabahah adanya penjual dan 

pembeli, barang atau objek pembelian jelas, harga, 

dan ijab qabul. Rukun murabahah yang kedua adalah 

barang atau objek pembelian jelas untuk 

diperjualbelikan. Dalam jual beli syarat-syarat untuk 

benda yang menjadi objek akad adalah sebagai 

berikut:
25

 

a) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak 

sah penjualan benda- benda najis. 

                                                           
25 Cecep Maskanul Hakim, Belajar`Mudah Ekonomi Islam: Catatan Kritis 

terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta, Shuhuf, 

Cet I, 2010). 72. 



 
 
40 

b) Memberi manfaat menurut syara`, maka dilarang 

melakukan jual beli yang tidak boleh diambil 

manfaatnya menurut syara`. 

c) Benda atau objek tersebut tidak ditaklikan, yaitu 

dikaitkan dengan hal- hal lain. 

d) Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain 

dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-

barang yang baru akan menjadi miliknya. 

Sedangkan mengenai syarat-syarat murabahah, 

dalam hal ini para ahli hukum Islam telah menetapkan 

beberapa syarat mengenai jual beli murabahah yang 

harus terpenuhi. Bila disebutkan secara terperinci, 

syarat- syarat murabahah adalah sebagai berikut: 

a) Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon 

pembeli.
26

 Hal ini adalah logis, karena harga yang 

akan dibayar pembeli kedua atau nasabah 

didasarkan pada modal si pembeli awal / Bank 

atau BMT. 

b) Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun 

yang ditetapkan. 

c) Akad harus bebas dari riba. 

d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila 

terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. 

e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang 

berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian 

dilakukan secara hutang. 

4) Manfaat dan Resiko Murabahah 

Sesuai dengan sifat bisnis (tijarah), transaksi 

murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian 

juga risiko yang harus diantisipasi. Murabahah 

memberikan banyak manfaat kepada bank syariah, 

                                                           
26 Muhammad Ridwan, Konstruksi Bank Syariah di Indonesia, (Yogyakarta : 

Pustaka SM, 2007), 79. 
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salah satunya adalah keuntungan yang muncuk dari 

selisih harga beli dari penjual dengan harga jual 

kepada nasabah. Selain itu, sistem murabahah juga 

sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan 

penanganan administrasinya dibank syariah. Diantara 

kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara 

lain sebagai berikut:
27

 

a) Default atau kelalaian nasabah sengaja tidak 

membayar angsuran. 

b) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga 

suatu barang di pasar naik setelah bank 

membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa 

mengubah harga jual beli tersebut. 

c) Penolakan nasabah barang yang dikirim bisa saja 

ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa 

jadi karna rusak dalam perjalanan sehingga 

nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, 

sebaiknya dilindungi dengan asuransi. 

Kemungkinan lain karena nasabah merasa 

spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang 

ia pesan. Bila bank telah menandatangi kontrak 

pembelian dengan penjualnya, barang tersebut 

akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank 

mempunyai resiko untuk menjual kepada pihak 

lain. 

d) Dijual karena murabahah bersifat jual beli dengan 

uang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang 

itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas 

melakukan apapun terhadap aset miliknya 

                                                           
27 Fathul Mujaddidi Arum, “Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah, Bagi 

Pelaku Usaha Kecil Menegah (Ukm), Di Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt) Whidatul 

Ummah, Desa Plaosan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Prespektif Hukum 

Islam”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 32. 
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tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi 

demikian resiko untuk default akan besar. 

5) Contoh Kasus 

a) Murabahah dengan pelunasan pada akhir periode 

Harga beli : Rp 50.000.000 Harga Jual : Rp. 

62.000.000 Laba : Rp 12.000.000 Jangka Waktu : 

3 Bulan Cicilan : Rp 4.000.000/ bulan (labanya 

saja) Pelunasan : Rp 54.000.000/ bulan (diakhir 

bulan ke-3) 

b) Murabahah dengan pelunasan diangsur 

c) Murabahah dengan pelunasan pada akhir periode 

Harga beli : Rp 50.000.000 Harga Jual : Rp. 

60.000.000 Laba : Rp 10.000.000 Jangka Waktu : 

12 Bulan Cicilan :Rp 5.000.000/ bulan 

(pokok+laba). 

d) Pelunasan awal 

Pada prinsipnya keterkaitan antara bank dengan 

nasabah adalah kesepakatan.harga jual yang akan 

dibayar adalah sekaligus lunas atau dicicil. Jika 

nasabah ingin melakukan pelunasan awal, jumlah 

yang dilunasi adalah sebesar sisa harga jual yang 

belum lunas. Potongan harga diberikan sesuai 

kebijakan internal bank (tidak dan pembeli berniat 

melunasinya penjual tetap berhak menerima 

pembelian sebesar harga jual 

6) Skema Ba‟i Murabahah 

 Adapun skema ba‟i murabahah sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.2 

Skema Ba’i Murabahah 

 

b. Ba’i Salam 

1) Pengertian Ba‟i Salam 

Secara bahasa Kata al-salam adalah isim 

masdar dari fi'il madi salima. Sedangkan masdar 

hakikinya adalah al-salam. Arti salam menurut bahasa 

ialah menyegerakan dan mendahulukan uang 

pembayaran.
28

  Secara istilah pengertian ba‟i salam 

banyak didefinisikan oleh beberapa para ahli. 

Menurut Sayyid Sabiq menyatakan bahwa ba‟i salam 

adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang 

masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran 

yang disegerakan.
29

 Menurut Dimayuddin Djuani 

mengatakan bahwa ba‟i salam adalah akad jual beli 

barang pesanan di antara pembeli (muslam) dengan 

penjual (muslam ilaih). Spesifikasi dan harga barang 

pesanan harus sudah disepakati di awal akad, 

sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara 

penuh. 

Dengan demikian dari beberapa penjelasan 

definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama 

                                                           
 28 Uswah Hasanah, “Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna' (Kajian Terhadap 

Produk Perekonomian Islam)”, Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam,  Vol 

10, No 1 (2018), 164. 

 29 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Kuwait: Dar al-Bayan,t.t),118. 

http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad/issue/view/477
http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad/issue/view/477
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tersebut dapat disimpulkan bahwa ba‟i salam adalah 

jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang 

pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan 

pemesanan barang dimana barang yang 

diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi 

dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-

produk pertanian dan produk produk fungible (barang 

yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, 

ukuran, dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang non-

fungible seperti batu mulia, lukisan berharga, dan 

lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat 

dijadikan objek salam.
30

 

Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan 

masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan 

barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan 

dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila 

tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati. 

Pembiayaan salam diatur dalam fatwa 05/DSN-

MUI/IV/2000.  

 

2) Dasar Hukum Ba‟i Salam 

a) Al-Qur’an 

Q.S Al-Baqarah ayat 282: 

ىَٰاَجٍلٰمَُّسمِّىٰٓ  اِٰاَذاَٰتَدايَ ْنُتْمِٰبَدْيٍنِٰالٰ ٓ  اَي َُّهاٰالَِّذْيَنٰا َمنُ وْٰٓ  يٰ 
ِّۗٓ فَاْكُتبُ ْوهُٰ  

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila 

kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk 

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. 

                                                           
 

30
 Irawan, Hermansyah, Abd. Kholik Khoerulloh, “Konsep Ba’i Salam Dan 

Implementasiya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional”, Iqtisadiya: Jurnal 

Ilmu Ekonomi Islam, Vol. VII No. 14, (2020), 46. 
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b) Hadits 

عنٰابنَٰعبَّاٍسٰرضيٰاهللٰعنهماٰقال:َٰقِدَمٰالنِبٰاْلَمِديَنَةَٰوُىْمُٰيْسِلُفوَنٰ
َٰكْيٍلَٰمْعُلوٍمٰ بِالتَّْمِرٰالسََّنتَ ْْيَِٰوالثَّاَلَث.ٰفقال:ٰ)منَٰأْسَلَفٰيفَٰشْيٍءَٰفِفي

َلَٰأَجٍلَٰمْعُلوٍمٰ.ٰمتفقٰعليوَوَوْزٍنَٰمْعُلوٍمٰإ  
Artinya: Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 

'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan 

penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk 

masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau 

bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah 

maka hendaknya ia meminjamkannya dalam 

takaran, timbangan, dan masa tertentu. (HR. 

Muttafaq Alaihi). 

3) Rukun dan Syarat Salam 

Dalam melakukan jual beli salam, maka harus 

dipenuhi beberapa rukun. Adapun rukun jual beli 

Salam sebagai berikut:
31

 

a) Muslam atau pembeli. 

b) Muslam Ilayhi atau penjual. 

c) Modal atau uang. 

d) Muslam Fihi atau barang. 

e) Sighot atau ucapan 

Persyaratan dalam salam adalah semua 

persyaratan yang ada pada jual beli, hanya saja salam 

boleh untuk sesuatu yang belum ada sewaktu akad 

dilaksanakan. Diperbolehkannya salam sebagai salah 

satu bentuk jual beli merupakan pengecualian dari 

jual beli secara umum yang melarang jual beli 

Forward. Sehingga kontrak salam memiliki syarat-

                                                           
31 Irwan Rudi, “Jual Beli Kunsen (Salam) Di Kecamatan Tampan Menurut 

Ekonomi Islam”, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, (2013), 25. 
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syarat ketat yang harus dipenuhi, antara lain sebagai 

berikut:
32

 

a) Pembeli harus membayar penuh barang yang 

dipesan pada saat akad salam ditandatangani. Hal 

yang diperlukan karena jika pembayaran belum 

penuh, maka akan terjadi penjualan utang yang 

secara eksplisit dilarang. 

b) Salam hanya boleh digunakan untuk jual beli 

komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat 

ditentukan dengan tepat (fungible goods atau 

dhawat al-amthal). Komoditas yang tidak dapat 

ditentukan kuantitas dan kualitasnya (termasuk 

dalam kelompok non-fungible goods atau dhawat 

al-qeemah) tidak dapat dijual menggunakan akad 

salam. 

c) Salam tidak dapat dilakukan untuk jual beli 

komoditas tertentu atau produk dari lahan 

pertanian atau peternakan tertentu. 

d) Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan 

akad salam perlu mempunyai spesifikasi yang 

jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan 

perselisihan, semua yang dapat dirinci harus 

disebutkan secara eksplisit. 

e) Ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati 

dengan tegas. Jika komoditas tersebut 

dikuantifikasi dengan berat sesuai kebiasaan 

dalam perdagangan, beratnya harus ditimbang, 

dan jika biasa dikuantifikasi dengan di ukur, 

ukuran pastinya harus diketahui. Komoditas yang 

biasa ditimbang tidak boleh diukur dan 

sebaliknya. 

f) Tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti 

harus ditetapkan dalam kontrak. 

                                                           
32 Ibid., 27. 
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g) Salam tidak dapat dilakukan untuk barang-barang 

yang harus diserahkan langsung. 

4) Contoh Kasus 

 Untuk contoh kasus akad salam, saat ini 

marak pembelian barang ataupun hal lainnya dengan 

menggunakan aplikasi belanja online. Dalam aplikasi 

tersebut memiliki beragam metode pembayaran yang 

salah satunya adalah COD (cash on delivery). Sistem 

ini bisa disebut sebagai penerapan dari akad salam 

karena terjadi transaksi jual beli dimana barang yang 

kita inginkan dapat secara langsung dipesan dan jika 

barang tersedia maka akan langsung diantarkan dan 

pembayaran dilakukan saat itu juga tanpa harus 

menunggu proses pembuatan barang tersebut. 

5) Skema Pembiayaan Ba‟i Salam 

 Adapun skema pembiayaan ba‟i salam 

sebagai berikut: 

 

Gambar 2.3 

Skema Ba’i Salam 

c. Ba’i Istishna’ 

1) Pengertian Ba‟i Istishna‟ 

Istishna‟ secara etimologis berarti meminta 

membuat sesuatu.
33

 Yaitu meminta kepada seorang 

                                                           
 33 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Prenamedia 

Grup,2012), 124. 
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pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Namun secara 

terminologis, istishna‟ adalah transaksi atas barang 

yang diperjualbelikan dalam tanggungan dengan 

syarat dikerjakan. Objek dari transaksi ini adalah 

barang yang wajib dikerjakan dan pekerjaan dalam 

pembuatan barang.  

Menurut ulama Hanafiyah, istishna’ merupakan 

sebuah akad untuk sesuatu yang tertanggung dengan 

syarat mengerjakannya. Namun kalangan Asy-

Syafi’iyah mengaitkan akad istishna’ ini dengan akad 

salam yakni suatu barang yang diserahkan kepada 

orang lain dengan cara membuatnya.
34

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

Bai‟ al-Istishna‟ adalah akad antara dua pihak dimana 

pihak pertama (orang yang memesan atau konsumen) 

meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat 

atau produsen) untuk dibuatkan suatu barang, seperti 

sepatu, yang bahannya dari pihak kedua (orang yang 

membuat atau produsen). Pihak pertama disebut 

mustashni‟, sedangkan pihak kedua, yaitu penjual 

disebut shani‟, dan sesuatu yang menjadi objek akad 

disebut mushnu’ atau barang yang dipesan (dibuat).
35

 

Pembiayaan istishna‟ diatur didalam fatwa 06/DSN-

MUI/IV/2000. 

Istishna‟ adalah akad yang menyerupai akad 

salam, karena bentuknya menjual barang yang belum 

ada (ma‟dum) dan sesuatu yang akan dibuat itu pada 

akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai 

penjual. Namun, ada beberapa perbedaan diantara 

keduanya, antara lain:
36

 

                                                           
 34 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam : Fiqh Muamalah, (Surabaya: 

UIN Sunan Ampel Press,2014), 59. 
35 Rocky Dasni, “Transaksi Jual Beli Istishna’ Usaha Rolling Door Di 

Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Menurut Ekonomi Islam”, (Skripsi, Uin 

Sultan Syarif Kasim Riau, (2015). 27. 
36 Ibid., 28. 
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a) Objek istishna‟ selalu barang yang harus 

diproduksi, sedangkan objek salam bisa untuk 

barang apa saja, baik harus diproduksi lebih 

dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.  

b) Harga dalam akad salam harus dibayar penuh 

dimuka, sedangkan harga dalam akad istishna‟ 

tidak harus dibayar penuh dimuka melainkan 

dapat juga cicil atau dibayar dibelakang. 

c) Akad salam efektif tidak dapat diputuskan secara 

sepihak, sementara dalam istishna‟ akad dapat 

diputuskan sebelum perusahaan mulai 

memproduksi. 

d) Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian 

penting dari akad salam, namun dalam akad 

istishna’ tidak merupakan keharusan. 

Kontrak Istishna‟ menciptakan kewajiban moral 

bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan 

pembeli. Sebelum perusahaan mulai 

memproduksinya, setiap pihak dapat membatalkan 

kontrak dengan pemberitahuan sebelumnya kepada 

pihak yang lain. Namun demikian, apabila perusahaan 

telah memulai produksinya, kontrak Istihna‟ tidak 

dapat diputuskan secara sepihak. 

2) Dasar Hukum Bai‟ Istishna‟ 

a) Al-Qur’an 

Q.S. Al-Baqarah ayat 282: 

 

ىَٰاَجٍلٰمَُّسمِّىٰٓ  اِٰاَذاَٰتَدايَ ْنُتْمِٰبَدْيٍنِٰالٰ ٓ  اَي َُّهاٰالَِّذْيَنٰا َمنُ وْٰٓ  يٰ 
ِّۗٓ بُ ْوهُٰفَاْكتُٰ  

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila 

kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk 
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waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. 

b) Hadits 

 

ثَ َناِٰبْشُرْٰبُنٰثَاِبٍتٰاْلبَ زَّاُرٰ ُلَٰحدَّ الَّ ٰاْلَْ ثَ َناٰاْلََْسُنْٰبُنَٰعِليٍّ َحدَّ
ثَ نَٰ اَٰنْصُرْٰبُنٰاْلَقاِسِمَٰعْنَٰعْبِدٰالرَّْْحَِنْٰبِنَٰداُوَدَٰعْنَٰصاِلِحْٰبِنَٰحدَّ

ُصَهْيٍبَٰعْنٰأَبِيِوٰقَاَلٰقَاَلَٰرُسوُلٰاللَِّوَٰصلَّىٰاللَُّوَٰعَلْيِوَٰوَسلََّمٰ
ٰ ٰاْلبَ رََكُةٰاْلبَ ْيُعِٰإََلَٰأَجٍلَٰواْلُمَقاَرَضُةَٰوَأْخاَلُطٰاْلبُ رِّ َثاَلٌثِٰفيِهنَّ

الشَِّعِْيٰلِْلبَ ْيِتٰاَلٰلِْلبَ ْيعِٰبِٰ  
 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al 

Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah 

menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al 

Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami 

Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin 

Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia 

berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat 

barakah; jual beli yang memberi tempo, 

peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai 

untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan 

untuk dijual. (H.R. Ibnu Majah). 

3) Rukun dan Syarat Ba‟i Istishna‟  

Transaksi jual beli istishna merupakan suatu 

jenis khusus dari akad jual beli as-salam. ketentuan 

jual beli istishna‟ mengikuti aturan akad dan 

ketentuan jual beli as-salam. Maka dari pada itu, 
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pelaksanaan jual beli istishna‟ harus memenuhi 

sejumlah rukun, yaitu sebagai berikut:
37

 

a) Muslam atau Pembeli. 

b) Muslam Alaih atau Penjual. 

c) Objek akad. 

d) Sighat yaitu ijab dan qabul. 

Adapun syarat-syarat istishna‟ sebagai berikut: 

a) Pihak yang berakal, cakap hukum dan 

mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. 

b) Ridha atau kerelaan dua belah pihak dan tidak 

ingkar janji.
38

 

c) Menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau 

membuat barang itu. 

d) Mashnu‟ (barang/obyek pesanan) mempunyai 

kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran (tipe), 

mutu, dan jumlahnya. 

e) Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori 

yang dilarang syara’ (najis, haram, tidak jelas) 

atau menimbulkan kemudharatan (menimbulkan 

maksiat). 

6) Contoh Kasus 

 Sebuah lembaga pendidikan berkeinginan 

untuk menambah sarana pendidikan berupa 

laboratorium audio visual senilai 3 miliar. Lembaga 

tersebut kemudian menghubungi bank syariah untuk 

membiayai proyek tersebut. Kontraktor yang sudah 

                                                           
37 Yulisa Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran 

Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli Istishna (Studi Pada Toko Cahaya Aluminium 

Di Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara)”, (Skripsi, Uin Raden Intan 

Lampung, 2019), 27. 
38

 Anggreany Hustia dan Mister Candera, “Pengaruh Pembiayaan Qardh, 

Ijarah dan Istishna terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

di Indonesia”, Jurnal Manajemen Dan Keuangan, VOL.8, NO.1, (2019), 60. 
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dikenal dalam pembuatan laboratorium audio visual 

adalah PT Handi. Harga pesanan proyek : Rp 3 miliar 

Jangka waktu pembangunan : 1 tahun Kontraktor : PT 

Handi Nasabah : Lembaga Pendidikan 

Harga jual kepada nasabah : 4,8 miliar Cara pelunasan 

: cicilan selama 1 tahun (setelah proyek selesai 

dibangun)  

 Selama jangka waktu pembuatan proyek 

(selama 1 tahun), nasabah akan membayar hamisy 

jidiyah (fee) sebagai uang tanda keseriusan pada 

waktu melakukan transaksi istishna ini. Besarnya 

hamisy jidiyah tidak ditentukan dan sepenuhnya 

menjadi weenang bank syariah dan kesepakatan 

bersama dengan nasabah. Hamisy jidiyah dapat 

dibayarkan setiap bulan, per 3 bulan atau per 6 bulan 

bergantung pada kesepakatan bersama antara bank 

syariah dengan nasabah. 

7) Skema Pembiayaan Ba‟i Istishna 

 Adapun skema  ba‟i istishna sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

Skema Ba’i Istishna 
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8. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total 

aktiva, maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas 

dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva 

perusahaan. Profitabilitas menjadi begitu penting untuk 

mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya 

secara efisien atau tidak. Efisiensi sebuah usaha baru dapat 

diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan 

aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. 

Profitabilitas atau rentabilitas digunakan untuk mengukur 

efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan 

membandingkan antara laba dan modal yang digunakan dalam 

operasi, oleh karena itu keuntungan yang besar tidak 

menjamin atau bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan 

tersebut rentable.
39

 

Rasio profitabilitas dan rasio rentabilitas menunjukkan 

keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam 

kegiatan operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian 

prestasi perusahaan. Selain merupakan indikator kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban bagi para penyandang 

dananya, laba perusahaan juga merupakan elemen dalam 

menentukan nilai perusahaan. Analisis profitabilitas 

menekankan pada kemampuan perusahaan dalam 

mendayagunakan kekayaan yang ada untuk menghasilkan 

laba selang periode tertentu yang diukur melalui rasio-rasio 

profitabilitas.  Dalam hal ini peneliti menggunakan Return On 

Assets (ROA) dengan alasan Sifatnya yang menyeluruh, dapat 

digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan yang dilakukan 

oleh divisi/bagian, juga dapat digunakan untuk mengukur 

profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan 

perusahaan dan berguna untuk keperluan kontrol, juga 

                                                           
39 Fathya Khaira Ummah dan Edy Suprapto, “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Profitabilitas Pada Bank Muamalat Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan 

Perbankan Syariah, Vol. 3. No.2, October, (2015), 6.  
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berguna untuk keperluan perencanaan. Inilah beberapa 

indikator rasio-rasio profitabilitas sebagai berikut: 

a. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) adalah rasio perbandingan 

antara laba setelah pajak dengan modal sendiri atau modal 

saham yang digunakan untuk mengukur tingkat 

pengembalian atas investasi bagi pemegang saham biasa 

atau pemilik modal. Rumus Return On Equitnya adalah:
40

 

 

 

 

 

 

b. Net Profit Margin (NPM) 

Net profit margin merupakan persentase sisa dari 

setiap rupiah penjualan setelah dikurangi seluruh biaya 

termasuk pajak. Semakin besar rasio ini berarti semakin  

besar sisa yang diberikan oleh penjualan setelah dikurangi 

biaya-biaya termasuk pajak. Semakin besar NPM, maka 

kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan 

meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan 

modalnya pada perusahaan tersebut. Semakin besar rasio 

ini maka dianggap semakin baik kemampuan perusahaan 

untuk mendapatkan laba yang tinggi. Rumus Net Profit 

Margin adalah :
41

 

 

 

 

                                                           
40 Eka Susilawati, “Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Dan Rasio 

Profitabilitas Terhadap Earning Per Share ( Study Kasus Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2011)”, Jurnal Akuntansi, 

Vol.2 No.1,(2014), 89. 
41 Ibid,. 

   Laba Setelah Pajak 

ROE = 

           Equity 

 Laba Setelah Pajak 

NPM = 

 Penjualan Netto 
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c. Return On Assets (ROA)  

Return On Assets Adalah rasio yang 

menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana 

yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang 

menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran 

produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga 

menghasilkan keuntungan. Adapun rumus ROA adalah: 

 

 

 

 

 

B. Pengajuan Hipotesis  

1. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan suatu model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting dan merupakan sintesa tentang hubungan 

antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah 

di deskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah 

dianalisa tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan 

sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang 

hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang 

hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk 

merumuskan hipotesis: 

 

 

 

 

 

Laba Setelah Pajak 

ROA = 

Total Aset 
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Gambar 2.5 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

2. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah pernyataan yang didefinisikan dengan 

baik mengenai karkater populasi.
42

 Adapun dalam pengertian 

lainnya, hipotesis ialah jawaban sementara rumusan masalah 

penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.
43

 Hipotesis 

adalah suatu dugaan sementara atau pernyataan berdasarkan 

pada pengetahuan tertentu yang masih lemah dan harus 

dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian hipotesis 

merupakan dugaan semetara yang nantinya akan diuji dan 

dibuktikan kebenarannya melalui analisa data. 

                                                           
 42 Ety Rochaeti Dkk, Metodologi Penelitian Bisnis Dengan Aplikasi SPSS, 

(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), 104. 

 43 Sugiyono, Penelitian Administratif, (Bandung: Alfa Beta, 2001), 20. 
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a. Analisis Komparasi Receivable Financing Dan 

Inventory Financing Terhadap Profitabilitas Bank 

Syariah Di Indonesia, Periode Sebelum Pandemi Dan 

Disaat Pandemi Covid-19. 

 Awal kasus pertama covid-19 di Indonesia terjadi 

pada bulan Maret 2020. Perkembangan penambahan 

kasus  menyebabkan  pemerintah  mengambil  tindakan  

untuk  menghimbau masyarakat melaksanakan social 

distancing dan work from home yang dimulai pada bulan 

yang sama. Untuk mempertegas tindakan pencegahan 

penyebaran penularan covid-19 tersebut, pemerintah 

kemudian menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial 

Berskala Besar) dengan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB)dalam rangka percepatan 

penanganan Corona Virus Disease 2019  (COVID-19) 

pada tanggal 31 Maret 2020. Penerapan PSBB tersebut 

menyebabkan kelesuan pertumbuhan perekonomian di 

Indonesia. Dengan kondisi penurunan transaksi ekonomi 

di Indonesia selama terjadinya pandemi covid-19 

tersebut.
44

 

 Kondisi selama pandemi covid-19 banyak sektor 

usaha yang terdampak tidak terkecuali sektor perbankan 

dengan adanya pembiayaan bermasalah sehingga sektor 

ekonomi melemah, hal ini ditandai dengan adanya 

pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah di 

negara yang terdampak. Tentunya banyaknya 

pengangguran karena terdampak covid-19 ini dapat 

menyebabkan kemampuan seseorang untuk membayar 

kewajibannya jika memiliki pinjaman di lembaga 

keuangan seperti bank syariah. Seperti yang dapat 

digambarkan bahwa pembiayaan bermasalah 

memperlambat bank Syariah untuk mendapatkan laba, 

                                                           
44Helly Areza Siregar,“Komparasi Index Saham Syariah Dan Konvensional 

Selama Pandemik Covid-19Di Indonesia,”Jurnal Ilmiah Akuntansi 4, no. 3 (2020): 6. 
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terlihat juga pada pembiayaan bagi-hasil yang dilakukan 

bank syariah.
45

 

  Hal ini mungkin terjadi karena transaksi yang 

dilakukan adalah lebih banyak pada bagi hasil, kemudian 

permasalahan yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah 

bagaimana dengan jenis pembiayaan non bagi-hasil 

seperti murabahah, ijarah, dan istishna’ yang sebenarnya 

memberikan kepastian dalam pembayaran melalui margin 

pendapatan. Hal ini juga didukung oleh penelitian 

Taudlikhul Afkar dan Teguh Purwanto bahwa murabahah 

dan istishna sebelum dan selama pandemi covid-19 

menunjukkan perbedaan. 

Maka dari uraian diatas hipotesis penelitian ini adalah: 

Ho   :Tidak terdapat perbedaan secara receivable 

financing sebelum dan sesudah pandemi covid-19 

terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. 

H1 :Terdapat perbedaan secara signifikan receivable 

financing sebelum dan sesudah pandemi covid-19 

terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. 

Ho   :Tidak terdapat perbedaan secara signifikan inventory 

financing sebelum dan sesudah pandemi covid-19 

terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. 

H2 :Terdapat perbedaan secara signifikan inventory 

financing sebelum dan sesudah pandemi covid-19 

terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. 

 

                                                           
 45 Afkar, T., & Fauziyah,Predictions And Trends Profitability For Islamic 

Commercial Banks In Indonesia During The Covid-19. International Journal of 

Economics, Business, and Accounting Research (IJEBAR), 1(1), 188– 196 
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