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ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to determine the effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Third 
Party Funds (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposits Ratio (FDR) on 
Mudharabah Financing. The population of the study is Islamic Commercial Banks in Indonesia in 
2013-2017. The method in selecting samples is a purposive sample method and produces 11 
companies. The independent variables in this study are Capital Adequacy Ratio (CAR), Third Party 
Funds (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposits Ratio (FDR). The 
dependent variable in this study is Mudharabah Financing. This study uses secondary data 
obtained from financial reports in each company and the Financial Services Authority. The results 
showed that Capital Adequacy Ratio (CAR), Third Party Funds (DPK), Non Performing Financing 
(NPF), affecting Mudharabah Financing and Financing to Deposits Ratio (FDR) had no effect on 
Mudharabah Financing. 
 
Keywords: Capital Adequacy Ratio (CAR), Third Party Funds (DPK), Financing to Deposits Ratio 
       (FDR), Non Performing Financing (NPF), Mudharabah Financing. 

 
 

PENDAHULUAN 
 

 Perbankan merupakan salah satu lembaga yang berpengaruh dalam perkembangan 
ekonomi suatu negara. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bank 
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan jenisnya bank terdiri dari bank 
umum dan bank perkreditan rakyat. 
 
 Bank umum dalam melaksanakan kegiatan usaha dilakukan secara konvensional dan atau 
berdasarkan prinsip syariah. Keduanya memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi (financial 
intermediary) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada 
masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Akan tetapi dalam 
operasionalnya bank konvensional menggunakan bunga sedangkan bank syariah menggunakan 
sistem bagi hasil. Dengan demikian kehadiran bank syariah sebagai salah satu solusi alternatif  
terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba (Khotimah, 2016). 
 
 Bank syariah menawarkan produk yang dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu 
produk penyaluran dana (financing), produk penghimpun dana (funding) dan produk jasa (service). 
Secara garis besar, produk pembiayaan (penyaluran dana) pada bank syariah dibagi menjadi 
beberapa kelompok yaitu, pembiayaan dengan pola jual-beli, pembiayaan dengan pola sewa-
menyewa, pembiayaan dengan pola pinjaman, dan pembiayaan dengan pola bagi hasil. Produk 
perbankan syariah yang termasuk ke dalam kelompok bagi hasil adalah mudharabah dan 
musyarakah. 
 
 Sistem pembiayaan mudharabah diharapkan menjadi produk pembiayaan yang mampu 
mendominasi pembiayaan yang ada di bank syariah. Hal ini disebabkan secara teknis pembiayaan 
mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan 
seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Dengan sistem mudharabah 
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diharapkan lebih bisa menggerakkan usaha yang bersifat produktif. Mudharabah dengan konsep 

bagi hasil merupakan sebuah konsep yang sangat tepat diterapkan oleh bank syariah untuk 
menggantikan sistim bunga pada bank konvensional. Jika jumlah pembiayaan mudharabah tinggi, 
hal ini akan menarik nasabah untuk lebih berani dalam menginvestasikan dana yang dimiliki ke 
dalam pembiayaan mudharabah (Choirudin dan Praptoyo, 2017) 

 
 Data yang di himpun oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Statistik Perbankan Syariah 
menunjukkan bahwa, di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pembiayaan 
murabahah pada Bank Syariah masih mendominasi dibandingkan dengan pembiayaan dengan 
akad lainnya. Komposisi pembiayaan dapat dilihat pada grafik berikut ini. 
 

Gambar Grafik 1.1 
Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah Tahun 2014-2017 

 

 
    Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 
 
 Rendahnya porsi pembiayaan Mudharabah atau bagi hasil pada pembiayaan Bank Syariah 
ternyata merupakan suatu fenomena di Indonesia, ini disebabkan karena pembiayaan berbasis 
bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, 
walaupun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas pada Bank syariah. Melihat fenomena tersebut, maka 
perlu diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembiayaan Mudharabah. 
 
 Terdapat beberapa rasio keuangan yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah, yaitu 
Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan 
Financing to Deposit Ratio (FDR). 
 
 Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan 
kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan 
risiko kerugian yang akan terjadi. 
 
 Selain rasio kecukupan modal, faktor Dana Pihak Ketiga (DPK) juga dapat mempengaruhi 
pembiayaan mudharabah karena dana pihak ketiga merupakan dana yang dipercayakan oleh 
masyarakat kepada bank yang berupa giro, tabungan dan deposito, berdasarkan perjanjian 
penyimpanan dana dalam berbagai bentuk. Semakin banyak dana pihak ketiga yang dihimpun 
oleh bank, semakin banyak pula dana pembiayaan yang tersalurkan untuk masyarakat. 
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 NPF (Non Performing Financing) merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak 

sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah di 
perjanjikannya. Jika tidak ditangani dengan baik, maka pembiayaan bermasalah merupakan 
sumber kerugian yang sangat berpotensi bagi bank (Erlita, 2016). 
 
 Loan to Deposits Ratio (LDR) disebut sebagai Financing to Deposits Ratio (FDR) 
merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga dalam 
bentuk pembiayaan. Namun dalam hal rasio FDR 100% atau lebih, dapat menganggu kemampuan 
bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas). 
 
KAJIAN TEORI 
 
Bank Syariah 
 
 Menurut UU Nomor 21 tahun 2008 Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang 
menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan 
usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah merupakan 
bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Prinsip Syariah yang 
dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk 
penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatannya lainnya yang 
dinyatakan sesuai dengan syariah. 
 
Pembiayaan 
 
 Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang/ 
tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Adapun pembiayaan 
menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 adalah penyediaan dana tagihan yang dipersamakan dengan 
itu berupa: 

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan musyarakah 
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah 

muntahiya bittamlik 
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna 
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh 
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank syariah dan atau UUS (Unit 
Usaha Syariah) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi 
fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu 
dengan imbalan (ijarah), tanpa imbalan atau bagi hasil. 

 
Pembiayaan Mudharabah 
 
Menurut Yusuf dan Wiroso (2010:133)  
 “Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama 
(shahib al’mal) menyediakan dana, dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas 
pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang telah 
disepakati bersama secara awal.” 
 
 Dalam pembiayaan Mudharabah modal usaha atau proyek sepenuhnya berasal dari 
pemilik modal (shahibul maal). Kerugian Mudharabah ditanggung oleh pemilik dana kecuali 
kerugian tersebut sebagai akibat kesalahan pengelola dana (mudharib). Pembiayaan Mudharabah 
dapat diaplikasikan apabila nasabah memerlukan modal kerja (Yusuf dan Wiroso, 2010:428). 
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Capital Adequacy Ratio (CAR) 
 
 Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan 

kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan 
risiko kerugian yang akan terjadi. Rasio ini penting karena dengan menjaga CAR pada batas aman 
berarti juga menjaga stabilitas sistem keuangan bank secara keseluruhan. Semakin besar nilai 
CAR mencerminkan kemampuan bank yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko 
kerugian yang akan terjadi. 
 

 
 

Dana Pihak Ketiga (DPK) 
 
 Dana masyarakat atau dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, 
baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai 
instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank (Kuncoro dan Suhardjono, 2011:140).  
 
 Menurut Undang – Undang Perbankan Syariah No. 10 tahun 2008, Bank Umum Syariah 
menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan 
dengan prinsip syariah. 
 

DPK = Giro + Deposito + Tabungan 

 
Non Performing Financing (NPF) 
 

 Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori 

kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan 
pembiayaan macet. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit Bank yang 
menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu Bank dalam 
kondisi bermasalah semakin besar. 
 

 
 

Financing to Deposits Ratio (FDR) 
 
 Financing to Deposits Ratio (FDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau (bisa disebut likuiditas). Likuiditas perbankan 
perlu dikelola guna memenuhi kebutuhan saat nasabah mengambil dananya, dan saat bank 
menyalurkan pembiayaan kepada debitur. Semakin tinggi angka FDR suatu bank, diartikan 
sebagai bank yang kurang likuid dibanding bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil (Rivai et 
al, 2010:784). 
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PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
H1: Capital Adequacy Ratio berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah 

 Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah 
seluruh aktiva Bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada 
Bank lain) ikut dibiayai dari dan modal sendiri Bank disamping memperoleh dana-dana dari 
sumber-sumber di luar Bank, seperti dana masyarakat, pinjaman dan sebagainya (Dendawijaya, 
2009:121). Semakin besar rasio tersebut maka semakin baik posisi modal sebuah Bank. Menurut 
penelitian yang dilakukan oleh Giannini (2013) hasil tersebut menunjukkan bahwa Capital 
Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan Mudharabah. Namun berbeda 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia dan Fauziah (2017) rasio kecukupan modal atau 
CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Mudharabah. 

 

H2: Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah 

 Dana pihak ketiga (DPK) atau simpanan yang dijelaskan dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan 
perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito dan atau 
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sumber dana ini merupakan dana terpenting bagi 
kegiatan operasi Bank dan merupakan ukuran keberhasilan Bank jika mampu membiayai 
operasinya dari sumber dana ini (Kasmir, 2014:53). Menurut hasil analisis Jamilah (2016) dana 
pihak ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Dan menurut penelitian yang 
dilakukan Khotimah (2016) dana pihak ketiga (DPK) tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap 
pembiayaan Mudharabah. 

 

H3: Non Performing Financing berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah 

 Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori 

kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan 
pembiayaan macet. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit Bank yang 
menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu Bank dalam 
kondisi bermasalah semakin besar (Dendawijaya, 2009:68). Hal ini didukung oleh penelitian Erlita 
(2016) menjelaskan bahwa Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap 
pembiayaan, namun berbeda dengan penelitian Giannini (2013) rasio NPF tidak berpengaruh 
terhadap pembiayaan Mudharabah. 

 

H4: Financing to Deposits Ratio berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah 

 Financing to Deposits Ratio (FDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank 
dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau (bisa disebut likuiditas). Likuiditas perbankan 
perlu dikelola guna memenuhi kebutuhan saat nasabah mengambil dananya, dan saat bank 
menyalurkan pembiayaan kepada debitur. Semakin tinggi angka FDR suatu bank, diartikan 
sebagai bank yang kurang likuid dibanding bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil (Rivai et 
al, 2010:784). Hal ini terbukti pada penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2017) serta penelitian 
Choirudin dan Praptoyo (2017) bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan 
Mudharabah. Namun penelitian yang dilakukan oleh Wahab (2014) FDR tidak berpengaruh 
terhadap pembiayaan Mudharabah. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kecukupan modal 
Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), 
Financing to Deposits Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Mudharabah. Objek yang menjadi bahan 
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penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia Otoritas Jasa Keuangan pada periode 
tahun 2013-2017. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data panel. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan triwulanan 
bank yang dipublikasikan di masing-masing bank dan OJK dengan periode penelitian 2014 – 
2017. Data tersebut diperoleh melalui situs www.ojk.co.id. 

 Metode pemilihan sampel dilakukan berdasarkan metode purposive sampling dengan 
populasi seluruh bank yang terdaftar di OJK tahun 2013 – 2017. Melalui metode tersebut 
didapatkan 11 Bank yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Teknik analisa yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa statistik deskriptif, analisa regresi data panel, koefisien 
determinasi, uji F, uji t dan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji 
normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. 

 

MODEL PENELITIAN 

 

PMit = α + β1CARit + β2DPKit + β3NPFit + β4FDRit  + eit 

Keterangan: 

PM  : Pembiayaan Mudharabah 
α  : Konstanta 
CAR  : Capital Adequacy Ratio 

DPK  : Dana Pihak Ketiga 
NPF  : Non Performing Financing 
FDR  : Financial to Deposit Ratio  

 : Koefisien Regresi 
e  : Error (Kesalahan) 
i  : Bank ke-i 
t  : Tahun ke- t 
 
 
Operasional Variabel 
 
Variabel Dependen 
 

     Variabel terikat adalah variabel utama yang menjadi perhatian dan tujuan seorang 
peneliti. Dijelaskan pula bahwa seorang peneliti harus dapat memprediksi variabel terikat dalam 
hal hubungan atau  pengaruhnya  terhadap  variabel  bebas, atau peneliti harus dapat 
menjelaskan variasi maupun perubahan yang terjadi di dalam variabel terikat tersebut (Sekaran 
dan Bougie, 2010: 70). Dalam penelitian ini variabel dependen menjadi tujuan peneliti untuk 
memahami, mendeskripsikan atau memprediksi variabel tersebut. Variabel dependen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Mudharabah. 

 
Variabel Independen 
 

 Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen baik dengan 
pengaruh positif maupun dengan pengaruh negatif (Sekaran & Bougie, 2010: 72). variabel 
Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Capital Adequacy Rasio (CAR), Dana 
Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financial to Deposit Ratio (FDR). 

 
 

http://www.ojk.co.id/
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
Statistik Deskriptif 
 

Tabel I 
 

Statistik Deskriptif 
 

 Pemb Mud CAR DPK NPF FDR 

 Mean 26.88843  0.192720  29.88799  0.025681 0.950070 

 Median 27.08739  0.158700  29.64985  0.024000  0.920200 

 Maximum  28.99424  0.614400 31.98649  0.135400  2.271100 

 Minimum 22.92116 0.037100  26.97898  0.000000  0.718700 

 Std. Dev.  1.281805  0.091066 1.289377  0.017820  0.179716 

 Skewness -0.993148  2.145107 -0.105807  1.347781 3.927666 

 Kurtosis  4.368893  7.989941 2.019257  9.959749 24.15649 

      

 Jarque-Bera  39.27988  292.3118 6.794806 376.0031 3437.796 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

      

 Sum 4355.925 31.22060  4841.855  4.160394  153.9113 

 Sum Sq. Dev.  264.5270  1.335175 267.6614  0.051125  5.199955  

      

 Observations  162  162  162  162  162 

          Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 
 

Dapat dilihat pada tabel 1, bahwa pada variabel Pembiayaan Mudharabah, CAR, DPK, 
NPF, dan FDR nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai mean, hal ini menunjukkan sebaran data 
pada variabel Pembiayaan Mudharabah, CAR, DPK, NPF, dan FDR besar (heterogen) sehingga 
data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik (luas). 

 

Pengujian Model 

 

Tabel 2 

Hasil Regresi Data Panel 

Variable 

Independen 

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.951924 1.836074 0.518456 0.6049 

CAR -1.038367 0.485543 -2.138571 0.0340 

DPK 0.884933 0.058174 15.21178 0.0000 

NPF -3.421741 1.731407 -1.976277 0.0499 

FDR -0.275355 0.217924 -1.263539 0.2083 

R-squared  0.670798 

Adjusted R-squared 0.662410 

Prob(F-statistic) 0.000000 

 Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 
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Koefisien Determinasi (R2) 
 
 Berdasarkan hasil regresi pada tabel 2 koefisien determinasi dari persamaan penelitian ini 
(Adjusted R –Squared) adalah 0.662410 atau 66.2410%. Hal ini menunjukkan bahwa Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK). Non Performing Financing (NPF), dan 
Financing to Deposits Ratio (FDR) mampu menjelaskan pembiayaan mudharabah hanya sebesar 
66.2410% sisanya sebesar 33.759% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam 
penelitian ini. 
 
Uji Simultan (Uji F) 
 
 Uji F Seperti pada tabel 2 prob. F-statistic sebesar 0.000000 nilai tersebut lebih kecil dari 
0.05. Hal ini menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini fit dan secara simultan (bersama-
sama), variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing 
Financing (NPF), dan Financing to Deposits Ratio (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan 
mudharabah secara signifikan. 
 
Pengujian Hipotesis dan Pembahasan  
 

1. Hipotesis 1 (H1) Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah. 
Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 2 nilai probabilitas untuk variabel CAR 
sebesar 0.0340 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05. Koefisien regresi CAR sebesar   
-1.038367. Nilai Koefisien yang negatif menandakan bahwa CAR berpengaruh negatif 
terhadap pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Amelia dan Fauziah (2017). Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 
CAR akan mengakibatkan penurunan terhadap pembiayaan mudharabah atau sebaliknya, 
yang disebabkan karena tingginya rata-rata CAR pada Bank Umum Syariah pada periode 
2013-2017 sebesar 19,27%, jauh diatas ketentuan minimal yang telah ditentukan oleh 
Bank Indonesia yaitu sebesar 8%. Tingginya CAR mengindikasikan adanya sumber daya 
finansial (modal) yang idle, yang mengharuskan Bank Umum Syariah untuk lebih optimal 
dalam memanfaatkan kegunaan sumber daya finansial (modal) yang dimiliki melalui 
penyaluran pembiayaan (sektor produktif). Hasil penelitian ini juga sesuai dengan konsep 
dan logika kegiatan operasional bank, dimana terdapat sumber daya finansial (modal) yang 
idle maka bank berusaha mencari solusi untuk penyaluran pembiayaan. 

2. Hipotesis 2 (H2) Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan 
mudharabah. Berdasarkan hasil regresi persamaan tabel 2 nilai probabilitas untuk variabel 
DPK sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05. Koefisien regresi DPK 
sebesar 0.884933. Nilai koefisien yang positif menandakan bahwa DPK berpengaruh positif 
terhadap pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Jamilah 
dan Wahidawati (2016), dan Anwar Miqdad (2017). Hal ini menunjukkan bahwa apabila 
DPK mengalami peningkatan maka penyaluran pembiayaan juga mengalami peningkatan, 
yang disebabkan karena semakin besar dana yang dihimpun bank dari masyarakat maka 
jumlah penghimpunan dana bank pun meningkat. Artinya apabila DPK mengalami 
peningkatan maka penyaluran pembiayaan juga mengalami peningkatan. Selain itu, jika 
bank umum syariah mampu membuat masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk 
menginvestasikan dananya pada bank umum syariah, maka perkembangan perbankan 
syariah akan semakin meningkat pesat. Sehingga bank syariah dapat memberikan 
kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian Indonesia, karena pembiayaan 
mudharabah yang disalurkan dapat mendorong sektor riil di Indonesia. 

3. Hipotesis 3 (H3) Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan 

mudharabah. Berdasarkan hasil regresi persamaan tabel 2 diatas menunjukkan nilai 
probabilitas untuk variabel NPF sebesar 0.0499 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05. 
Koefisien regresi NPF sebesar -3.421741. Nilai koefisien yang negatif menandakan bahwa 
NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian ini sesuai 
dengan penelitian Choirudin dan Praptoyo (2017). Hal ini menunjukkan bahwa semakin 
besar nilai NPF maka akan mempengaruhi kecilnya pembiayaan bagi hasil mudharabah 
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yang dilakukan bank syariah, yang disebabkan karena NPF mencerminkan resiko 
pembiayaan yang jika semakin tinggi nilai NPF menyebabkan bank cenderung mengurangi 
jumlah pembiayaan yang disalurkan, karena NPF yang tinggi juga menyebabkan bank 
akan lebih berhati-hati sehingga mengurangi alokasi dana dalam penyaluran pembiayaan. 
Akan tetapi masalah ini tidak terlalu besar apabila bank tersebut telah memiliki dana yang 
cukup untuk keperluan tersebut.  

4. Hipotesis 4 (H4) Financing to Deposits Ratio (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan 
mudharabah. Berdasarkan hasil regresi persamaan tabel 2 diatas menunjukkan nilai 
probabilitas untuk variabel FDR sebesar 0.2083 atau lebih besar dari nilai signifikansi 0.05. 
Koefisien regresi FDR sebesar -0.275355. Nilai koefisien yang negatif menandakan bahwa 
FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian ini sesuai 
dengan penelitian Wahab (2014). Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan atau 
penurunan FDR tidak mempengaruhi pembiayaan mudharabah, karena rasio FDR yang 
tinggi tidak membuktikan rasio pembiayaan mudharabah yang tinggi pula, hal ini dapat 
dilihat dari komposisi pembiayaan akad mudharabah dengan pembiayaan akad lainnya, 
lebih kecil penyaluran pembiayaan akad mudharabah dibandingkan dengan pembiayaan 
akad lainnya seperti musyarakah, murabahah. Hal ini disebabkan pembiayaan 
mudharabah memiliki risiko yang cukup besar, karena pembiayaan mudharabah 100% 
penyaluran dananya hanya dari bank. Sedangkan mudharib atau nasabah yang 
menjalankan usaha tidak berkontribusi dana, hanya memberikan jasa mengelola saja. 
Sehingga kalau usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka presentase nisbah bagi 
hasil bank lebih besar dibandingkan presentase keuntungan nasabah. Tetapi jika 
mengalami kerugian, bank juga yang paling besar menanggung risikonya. 
 

 
KESIMPULAN 
 
 Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, disimpulkan bahwa Capital Adequacy Ratio 
(CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap 
Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2014-2017 sedangkan Financing To 
Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah. 
 
KETERBATASAN DAN SARAN 
 
 Pada penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yaitu (i) Dalam penelitian ini 
menggunakan pembiayaan mudharabah sebagai variabel dependen. Penelitian selanjutnya dapat 
menggunakan variabel dependen yang berbeda seperti pembiayaan musyarakah, pembiayaan jual 
beli seperti murabahah, salam dan istishna (ii) Penelitian ini menggunakan variabel independent 
yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK) ,Non Performing Financing (NPF), 
dan Financing to Deposits Ratio (FDR). Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel 
independent yang berbeda seperti Return On Asset (ROA) dan Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) (iii) Pengelolaan terhadap likuiditas perbankan harus lebih diperhatikan oleh 
bank syariah di Indonesia, guna memenuhi kebutuhan saat nasabah mengambil dananya dan saat 
bank menyalurkan pembiayaan kepada debitur (iv) Penelitian ini menganalisis mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah dari sisi internal perbankan yaitu dari 
rasio keuangan perbankan dan dana pihak ketiga. Pada penelitian selanjutnya disarankan 
menggunakan variabel-variabel makroekonomi misalnya tingkat suku bunga agar dapat melihat 
pengaruh keadaan ekonomi terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di 
Indonesia. 
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