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ABSTRACT 

This study examined to determine and analyze the effect of asset mudaraba, 

musharaka and capital adequacy ratio of the bank's profitability (ROA) in sharia banks 

2011-2015. Selection of the sample using purposive sampling method with a total of 10 

Islamic banks in Indonesia. The analysis technique used in this research is multiple 

linear regression analysis. The results of this study indicate that financing is a 

significant negative effect on Return on Assets (ROA), musyarakah no significant 

positive effect on Return on Assets and CAR significant positive effect on Return on 

Assets (ROA). 

 

Keywords: Return on Assets (ROA), Mudaraba, Musharaka, Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Profitability. 

 

I. PENDAHULUAN 

Seiring keadaan perekonomian Indonesia yang semakin memburuk dengan 

penurunan nilai tukar rupiah, maka masyarakat mulai banyak mencari penghasilan 

melalui kegiatan bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada umumnya, 

masyarakat pebisnis bekerjasama dengan pihak bank untuk mendapatkan modal dana 

yang cukup. Menurut undang-undang No. 21 Tahun 2008, di Indonesia terdapat dua 

jenis bank, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. 

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia muncul sejak dikeluarkannya 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang secara implisit telah membuka 

peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil.Siamat 

(2005) menyatakan bahwa penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan yang 

mendominasi pengalokasian dana bank, maka dari itu sumber utama pendapatan bank 

berasal dari kegiatan penyaluran pembiayaan baik dalam bentuk bagi hasil, mark up 

atau jual beli, maupun pendapatan sewa yang akan mempengaruhi adanya penurunan 

dan peningkatan pada profitabilitas bank tersebut.Akad yang sering digunakan dalam 

bentuk jual beli adalah murabaha, salam dan istishna sedangkan akad pada bagi hasil 
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yaitu mudharabah dan musyarakah. Penyaluran pembiayaan dapat dilihat dari 

seberapa besar modal yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar modal maka 

semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba. Hal tersebut dapat dilihat 

dari besarnya Capital Adequacy Ratio (CAR) yang dimiliki perusahaan. 

Beberapa Peneliti terdahulu telah meneliti pembiayaan bagi hasil berupa 

mudharabah, musyarakah dan modal bank berupa CAR terhadap laba atau 

profitabilitas bank namun terdapat perbedaan hasil dari masing-masing penelitian, 

sehingga Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan judul “Pengaruh 

Asset Mudharabah, Musyarakah dan CAR terhadap profitabilitas bank di bank umum 

syariah periode 2011-2015”. 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Akuntansi Syariah 

Menurut Wiroso (2010:58), akuntansi di dalam islam antara lain berhubungan 

dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi serta pengungkapan hak-

hak dan kewajiban secara adil sehingga pihak yang bertugas harus menetapkan bagi 

akuntansi keuangan aturan yang diperlukan yang melindungi hak-hak dan kewajiban 

perorangan dan menjamin pengungkapan yang memadai. 

2.1.1.1 Tujuan Akuntansi Bank Syariah 

Tujuan dari akuntansi keuangan itu sendiri adalah: 

1. menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termaksud hak dan kewajiban 

yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain 

sesuai dengan prinsip syariah 

2. menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai dan 

pengambilan keputusan 

3. meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan 

kegiatan usaha. 

2.1.2 Perbankan Syariah 

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan 

unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 
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2.1.2.1 Produk Bank Syariah 

Menurut karim (2008), produk perbankan syariah dapat terbagi menjadi 3 bagian 

besar yaitu, 

1. Produk penghimpun dana 

2. Produk penyaluran dana 

3. Produk Jasa 

2.1.3 Pembiayaan Mudharabah 

2.1.3.1 Pengertian Mudharabah 

  Dalam PSAK No. 105 Paragraf 37, Mudharabah adalah: 

Akad kerjasama usaha antara dua   pihak dimana pihak pertama 

(pemilik dana) menyediakan   seluruh dana, sedangkan pihak kedua 

(pengelola dana)   bertindak selaku pengelola, dan keuntungan 

dibagi di  antara mereka sesuai kesepakatan kedua belah pihak 

sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana 

bila pihak ke-2 tidak melakukan kelalaian. 

2.1.3.2 Tujuan dan Prinsip Pembiayaan Mudharabah 

 Menurut Wiroso dan Yusuf (2010: 425), Pada prinsipnya dalam penyaluran 

mudharabah tidak   ada jaminan, pengelola dana tidak boleh melakukan 

penyimpangan. Namun sesuai ketentuan otoritas, pemilik dana dapat meminta 

jaminan dari   pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat 

dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap 

hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. 

2.1.3.3 Pengakuan dan Pengukuran Mudharabah 

 Dalam PSAK 105, pengakuan untuk pemilik dana yaitu : 

Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui 

sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau 

penyerahan asset nonkas kepada pengelola dana. 

Untuk mengukur investasi mudharabah bagi pemilik dana yang 

disalurkan yaitu, 

a) investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang 

dibayarkan. 

b) Investasi mudharabah dalam bentuk asset nonkas diukur sebesar nilai 

Pengaruh Asset..., Annisa Putri Anindya, Ak.-IBS, 2016



 4 

wajar asset nonkas pada saat penyerahan 

c) jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan 

rusak, hilang atau factor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak 

pengelola dana 

d) Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha 

tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian 

diperhitungkan pada saat bagi hasil 

2.1.4 Pembiayaan Musyarakah 

 Dalam PSAK No. 106, Paragraf 36 Pembiayaan musyarakah :  

akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, 

dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan 

bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian 

berdasarkan porsi   kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset 

nonkas yang diperkenankan oleh syariah. 

2.1.4.1 Karakteristik Pembiayaan Musyarakah 

 Dalam PSAK No. 106 terkait dengan pembiayaan musyarakah, terdapat 

beberapa Karakteristik yang menggambarkan pembiayaan tersebut. yaitu 

diantaranya, 

a) Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai 

suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan 

maupun yang baru. 

b) nvestasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau 

asset non kas. 

c) Pada prinsipnya, setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, 

namun setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan 

jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. 

d) Keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara 

proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas 

maupun asset non kas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. 

Sedangkan kerugian dibebankan secara proprosional sesuai dengan dana 

yang disetorkan. 
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2.1.4.2 Pengukuran Investasi Pembiayaan Musyarakah 

 Menurut PSAK No. 106, Investasi Pembiayaan Musyarakah diakui pada saat 

penyerahan kas atau asset nonkas untuk usaha musyarakah. 

2.1.5 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 CAR adalah perbandingan antara rasio modal terhadap aktiva tertimbang 

menurut resiko dan sesuai ketentuan pemerintah (kasmir, 2014:46). Sedangkan 

menurut Hasibuan (2009:58), CAR adalah salah satu cara untuk menghitung 

apakah modal yang ada pada suatu bank telah memadai atau belum. Semakin 

tinggi nilai CAR, maka bank semakin dapat memberikan kontribusi yang cukup 

besar bagi profitabilitas dan bank dapat membiayai kegiatan operasionalnya. Untuk 

mengukur besarnya modal pada perusahaan yaitu,  

𝑪𝑨𝑹 =
𝑴𝑶𝑫𝑨𝑳

𝑨𝑻𝑴𝑹
 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 

2.1.6 Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas adalah alat untuk mengukur keefektifan dan kesuksesan 

manajemen dalam menghasilkan suatu laba pada suatu periode tertentu. 

Profitabilitas suatu bank dapat diketahui dengan menganalisa laporan keuangan 

dan dari hasil analisa tersebut akan dapat tercermin kemampuan bank dalam 

memperoleh laba. Adapun yang digunakan dalam pengukuran profitabilitas adalah 

Return On Asset (ROA). 

 

 

2.2 Pengembangan Hipotesis 

2.2.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) 

Semakin besar pendapatan yang dihasilkan maka semakin tinggi pula pengaruh 

terhadap profitabilitas bank itu sendiri. Arah antara bagi hasil dalam akad 

mudharabah terhadap profitabilitas bank bersifat positive Sehingga Pembiayaan Bagi 

hasil dalam Mudharabah dapat mempengaruhi Profitabilitas (ROA). Namun pada 

penelitian Slamet Riyadi (2014) menyatakan bahwa apabila penyaluran bagi hasil 

mengalami kenaikan maka akan berpengaruh pada menurunnya ROA, sehingga 

Laba sebelum pajak di setahunkan 
ROA =       x 100% 

Rata-rata Total Asset 
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menyebabkan pembiayaan mudharabah berpengaruh negative signifikan terhadap 

ROA (Return on Assets). Maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Ho1 :pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

Ha1: pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

2.2.2 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) 

Hasil Penelitian Reinissa (2015) menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan 

positive pembiayaan bagi hasil dengan akad musyarakah terhadap profitabilitas bank 

umum syariah (ROA). Namun dalam penelitian Aulia Fuad (2012) menyatakan bahwa 

pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negative terhadap profitabilitas yang di 

proksikan melalui Return on Asset (ROA).Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Ho2 : pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. 

Ha2: pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

2.2.3 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Profitabilitas (ROA) 

Hasil Penelitian Fitri Zulifiah dan Joni Susilowibowo (2014) yang menyatakan 

bahwa CAR mempunyai pengaruh yang positif terhadap ROA bank. Namun dalam 

Penelitian Edhi satriyo dan Muhammad syaichu (2013) Hasil pengujian hipotesis 

mendapatkan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. 

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ho3 :capital adequacy ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

Ha3: capital adequacy ratio berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah 10 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank 

Indonesia atau OJK dimana bidang usahanya bergerak sebagai kegiatan perbankan 

berdasarkan prinsip syariah. Jenis data dalam penelitian ini menurut waktu 

memperolehnya adalah data panel. Metode yang digunakan dalam pengambilan 

sample adalah metode purposive sampling dengan kriteria: 

1. Bank syariah yang merupakan Bank Umum Syariah (BUS) 

2. Laporan Bank secara tahunan periode 2011-2015 

3. Bank umum syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variable yang 

diteliti yaitu diantaranya pembiayaan mudharabah, musyarakah dan CAR. 
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3.1 Desain Penelitian 

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kuantitatif yang dimana 

menggunakan teknik perhitungan statistic. Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Alat bantu dalam 

penelitian ini menggunakan E-Views 8.0 dengan model regresi sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛼1𝑃𝑀𝐵𝑖,𝑡 + 𝛼2𝑃𝑀𝐾𝑖,𝑡 + 𝛼3𝐶𝐴𝑅𝑖,𝑡 + 𝜖𝑖,𝑡  

Keterangan: 

ROA= Profitabilitas bank 

PMB= Mudharabah 

PMK= Musyarakah 

CAR= Capital Adequacy Ratio 

3.2 Variable dan Operasional Variable 

3.2.1 Variable Dependen 

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel independen (Supomo, 1999:63). Dalam penelitian ini variabel dependen 

adalah profitabilitas yang diukur dengan Return on Asset (ROA).  

 

 

3.2.2 Variable Independen 

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel yang lain (Supomo 1999 : 63). Variabel-variabel independen 

yang akan diuji dalam penelitian ini : 

a. Mudharabah 

b. Musyarakah 

c. CAR = 𝑴𝑶𝑫𝑨𝑳
𝑨𝑻𝑴𝑹

 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 

 

 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Laba sebelum pajak di setahunkan 
ROA =       x 100% 

Rata-rata Total Asset 
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4.2 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

 

Table 4.2 

Statistik Deskriptif 

 ROA MUDHARABAH MUSYARAKAH CAR 

 Mean  0.012720  13.28890  6.775503  0.241703 

 Median  0.011300  10.51302  5.870883  0.184000 

 Maximum  0.038100  25.50730  11.91984  0.734400 

 Minimum  0.000800  0.000000  3.825549  0.113500 

 Std. Dev.  0.010007  6.650400  2.529660  0.155212 

 Observations  45  45  45  45 

 Sumber: Data diolah 

Berdasarkan Table 4.2 diperoleh sejumlah 11 Bank Umum Syariah yang ada di 

Indonesia dengan total keseluruhan observasi yang diolah oleh penulis sebanyak 45 

observasi. waktu penelitian dilakukan selama periode 2011 sampai dengan 2015 

secara pertahun (annual report). Berikut ini adalah uraian penjelasan dari hasil statistic 

deskriptif pada table 4.2 yang dilandaskan atas dasar teori dari Winarno (2011) yaitu: 

1. Mean, merupakan nilai rata-rata dari sejumlah data yang terkait. Perhitungan 

mean dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan sejumlah data kemudian 

membaginya dengan banyaknya data. Pada table 4.2 menunjukkan rata-rata 

ROA adalah 0.0127 atau 1,272% yang artinya nilai rata-rata keseluruhan pada 

ROA sebesar 1,272%. Pada rata-rata pembiayaan mudharabah menunjukkan 

nilai 13,28890. nilai tersebut merupakan nilai yang di absolutkan guna 

mengurangi kemungkinan terjadi data yang tidak terdistribusi normal. Pada 

kolom berikutnya, nilai rata-rata pembiayaan musyarakah sebesar 6,775503. 

Pada nilai rata-rata variable CAR sebesar 0,241703 atau 24,17%. Sehingga 

menunjukkan adanya rata-rata nilai keseluruhan pada CAR sebesar 24,17%. 

2. Median, merupakan nilai tengah dari sejumlah data yang telah tersusun 

urutannya. Nilai tersebut disusun urutannya dari yang terkecil hingga terbesar, 

atau sebaliknya. Pada table 4.2 diatas, nilai median dari variable ROA yaitu 

0,011300 atau 1,13% yang mengartikan nilai tengah dari variable ROA adalah 

1,13%. Sedangkan nilai tengah pada variable pembiayaan mudharabah yaitu 

10,51302 atau setelah di konversikan menjadi 36.791,28 (dalam jutaan rupiah). 
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Berikutnya nilai tengah pada pembiayaan musyarakah yaitu 5,870883 atau 

setelah di konversikan menjadi 742.818,23 (dalam jutaan rupiah). Pada variable 

CAR yaitu sebesar 0,184000 atau 18,4%. 

3. Maximum, adalah nilai terbesar dari suatu fungsi atau sejumlah data. Pada table 

4.2 menunjukkan nilai maksimum dalam variable ROA yaitu 0,38100 atau 3,81% 

yang mengartikan nilai terbesar dalam variable ROA yaitu 3,81%. Pada kolom 

berikutnya, nilai terbesar pada pembiayaan mudharabah adalah 25,50730. 

Sedangkan pada pembiayaan musyarakah, nilai maksimum sebesar 11,91984. 

Pada variable CAR yaitu 0,734400 atau 7,34% 

4. Minimum, adalah nilai terkecil dari fungsi atau sejumlah data. pada variable 

dependen ROA, nilai minimum sebesar 0,000800 atau 0,08% terdapat pada PT. 

Bank BRI syariah periode 2014. Nilai terendah pada variable independen 

pembiayaan mudharabah yaitu  0,000000 artinya tidak ada pembiayaan 

mudharabah yang disalurkan pada PT. Bank Mega Syariah periode 2012 – 2013 

dan PT. Maybank Syariah periode 2014. Sedangkan pada variable independen 

pembiayaan musyarakah, nilai terkecil yaitu 3,825549 atau setelah 

dikonversikan sebesar 6691,89 (dalam jutaan rupiah) terdapat pada PT. Bank 

Victoria Syariah periode 2013. Pada variable independen CAR, nilai terkecil 

yaitu 0,113500 atau 11,35% pada PT. Bank BRI Syariah periode 2012. 

5. Standar Deviasi merupakan ukuran penyebaran data dari setiap variable. Nilai 

standar deviasi pada ROA adalah 0,010007 atau 1,00%. Standar deviasi pada 

pembiayaan mudharabah adalah 6,650400. Sedangkan pada pembiayaan 

musyarakah sebesar 2,529660 dan pada variable CAR sebear 0,15212 atau 

15,21%. 

4.2.2 Uji Normalitas 

Dari hasil penelitian pada Uji Normalitas yaitu data dapat terdistribusi secara 

normal. Hal ini dibuktikan bahwa hasil probability > 0.05 atau 5% yakni 0.157. maka 𝐻0 

diterima bahwa data terdistribusi normal. 

4.2.3 Uji Multikolinearitas 

Hasil uji multikolinearitas pada table 4.5 diketahui bahwa hubungan antar 

variable independen < 0.85 sehingga dapat dikatakan bahwa variable independen 

masih berada dibawah batas 0.8. dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak 

terjadi multikolinearitas. 
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4.2.4 Uji Autokolerasi 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan tidak ada masalah autokolerasi dalam 

model penelitian ini dikarenakan hasil nilai Durbin Watson sebesar 1,681080 yang 

berada diantara 1,5 sampai dengan 2,46. 

4.2.5 Uji Heterokedastisitas 

Hasil Uji pada Uji heterokedastisitas menunjukan probabilitas dari pembiayaan 

mudharabah, musyarakah dan CAR > 0.05 atau 5% hal ini mengartikan bahwa 

variable independen diatas tidak mengandung heterokedastisitas atau terbebas dari 

masalah heterokedastisitas. 

4.2.6 Pengujian Hipotesis 

4.2.6.1 Pemilihan Model Fixed Effect atau Common Effect 

Hasil menunjukan bahwa perbandingan antara probabilitas pada cross section chi-

square < tingkat signifikasi yaitu sebesar 0,05 atau 5%. Hasil probabilitas pada cross-

section chi square yaitu 0.0105 < 0.05 atau 5%. maka Ho ditolak. Sehingga regresi 

data panel akan dilanjutkan dengan melakukan uji hausman. 

Dalam pengujian uji hausman, hasil dari probabilitas pada cross-section random 

adalah 0.2051 yang mengartikan nilai probabilitas pada cross-section random > tingkat 

signifikasi 0,05 atau 5%. Sehingga hasil hipotesis nol uji hausman pada model 

penelitian diatas diterima. Maka dapat disimpulkan, jenis analisis regresi dengan data 

panel ini adalah random effect. 

4.2.6.2 Analisis Regresi Linier 

Table 4.10 

Uji Regresi Random Effect 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 

LNMUDHARABAH -0.001078 0.000322 -3.352068 0.0017 

LOGMUSYARAKAH 0.001636 0.000940 1.740522 0.0893 

CAR 0.030448 0.008979 3.390885 0.0016 

C 0.008650 0.005330 1.622875 0.1123 

Sumber: Data diolah 

𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 = 0,008650− 0,001078𝑃𝑀𝐵𝑖,𝑡 + 0,001636𝑃𝑀𝐾𝑖,𝑡 + 0,030448𝐶𝐴𝑅𝑖,𝑡 + 𝜖𝑖,𝑡  

Dengan adanya persamaan regresi linier berganda diatas maka dapat di 

interpretasikan sebagai berikut, 
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a) pada koefisien konstanta sebesar 0,008650  mengartikan jika pembiayaan 

mudharabah, pembiayaan musyarakah dan Capital Adequacy Ratio (CAR)  

bernilai konstan, maka nilai profitabilitas return on asset (ROA) mengalami 

peningkatan sebesar 0,008650 satuan. 

b) Sedangkan koefisien regresi pada pembiayaan mudharabah sebesar – 

0,001078 mengartikan bahwa profitabilitas (ROA) akan mengalami 

penurunan sebesar 0,001078 satuan untuk setiap penurunan satu persen 

pembiayaan mudharabah, dan asumsi variable lain seperti pembiayaan 

musyarakah dan capital adequacy ratio adalah konstan. 

c) Koefisien regresi pada pembiayaan musyarakah sebesar 0,001636. Hal ini 

menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,001636 satuan untuk setiap peningkatan satu persen 

pembiayaan musyarakah dan asumsi variable lain seperti pembiayaan 

mudharabah dan capital adequacy ratio adalah konstan. 

d) Pada koefisien regresi pada capital adequacy ratio sebesar 0.030448 

menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) akan mengalami peningkatan 

0.030448 satuan untuk setiap peningkatan satu persen pembiayaan capital 

adequacy ratio dan variable lain adalah konstan. 

4.2.6.3 Uji T 

a) Pengujian hipotesis pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas 

Ho1 :pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

Ha1: pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

berdasarkan table 4.10, dapat disimpulkan bahwa Ha diterima yang artinya 

pembiayaan mudharabah berpengaruh negative signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA). 

b) Pengujian hipotesis pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas 

Ho2 :pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

Ha2: pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

berdasarkan table 4.10, Dapat disimpulkan bahwa Ho diterima yang mengartikan 

pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh positive signifikan terhadap 

profitabilitas. 

c) Pengujian hipotesis capital adequacy ratio (CAR) terhadap profitabilitas 

Ho3:Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

Ha3:Capital Adequacy Ratio berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 
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Berdasarkan table 4.10, dapat disimpulkan bahwa  Ha diterima yang mengartikan 

capital adequacy ratio berpengaruh signifikan positive terhadap proftabilitas. 

4.2.6.4 Koefisien Determinasi 

 Nilai adjusted R-squared adalah 0,322082 atau 32,20% sehingga pada variable 

independen seperti pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan CAR 

mampu menjelaskan pengaruh 32,20% terhadap variable dependen yaitu profitabilitas 

ROA. 

4.2.7 Analisis Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas 

 Hasil dari pengujian pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas 

menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negative signifikan 

terhadap profitabilitas (ROA).  

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Slamet Riyadi (2014), Agung Yulianto 

dan Aulia Fuad (2014), Ridha Rochmanika (2012) yang menyatakan bahwa 

pembiayaan bagi hasil berpengaruh negative signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 

Maksud dari berpengaruh negative tersebut adalah meskipun pembiayaan 

mudharabah mengalami peningkatan, namun profitabilitas akan mengalami 

penurunan. 

Hal tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengelolaan pembiayaan yang 

disalurkan sehingga pendapatan bagi hasil yang diperoleh kurang optimal. Jangka 

waktu dari pembiayaan bagi hasil juga akan mempengaruhi profitabilitas bank karena 

biaya yang dikeluarkan dalam penyaluran pembiayaan tidak sebanding dengan jangka 

waktu yang cukup lama untuk menghasilkan pendapatan dari penyaluran pembiayaan. 

Selain itu, pada prinsip pembiayaan bagi hasil, bank akan menanggung resiko jika 

terjadi kerugian. Semakin banyak penyaluran pembiayaan bagi hasil, maka semakin 

tinggi pula tingkat resiko bank dalam menutupi kerugian yang akan terjadi. 

2. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas 

 Hasil uji pada pembiayaan musyarakah menunjukkan bahwabpembiayaan 

musyarakah tidak berpengaruh positive signifikan terhadap profitabilitas. Maksud dari 

tidak berpengaruh positive tersebut adalah naik turunnya pembiayaan musyarakah 

dalam bank tersebut tidak akan mempengaruhi profitabilitas bank serta meskipun 

adanya biaya-biaya kerugian pada operasional penyaluran bagi hasil pada 

pembiayaan musyarakah, tidak akan mempengaruhi peningkatan atau penurunan 

dalam profitabilitas bank itu sendiri. Selain itu, tidak berpengaruhnya pembiayaan 

musyarakah terhadap proftabilitas dapat dikarenakan karena sedikitnya pihak 
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konsumen menggunakan produk tersebut. Semakin sedikit produk tersebut digunakan, 

maka semakin kecil pengaruh produk pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas 

bank. 

3. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Profitabilitas 

  Semakin tinggi nilai CAR, maka bank semakin dapat memberikan kontribusi 

yang cukup besar bagi profitabilitas dan bank dapat membiayai kegiatan 

operasionalnya. capital adequacy ratio berpengaruh positive signifikan terhadap 

proftabilitas. Hal ini didukung dengan penelitian Fitri Zulifiah dan joni susilowibowo 

(2015) yang menyatakan CAR berpengaruh signifikan positive terhadap ROA. Maksud 

dari berpengaruh signifikan positive adalah semakin tinggi nilai CAR, maka 

profitabilitas bank tersebut juga akan semakin tinggi.  

  Hal tersebut dikarenakan adanya tingkat kepercayaan masyarakat yang stabil 

kepada bank itu sendiri sehingga akan mempengaruhi peningkatan dan penurunan 

pada tingkat rasio profitabilitas bank. Semakin tinggi nilai CAR pada bank, maka 

semakin tinggi pula tingkat perlindungan bank kepada nasabah. Hal tersebut akan 

mempengaruhi tingkat kepercayaan dari masyarakat.  

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, 

musyarakah dan capital adequacy ratio (CAR) terhadap profitabilitas bank. Penelitian 

ini menggunakan 10 bank umum syariah yang ada di Indonesia yang terdaftar pada 

BI atau OJK periode 2011-2015. 

Berdasarkan analisis penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan 

mudharabah berpengaruh negative signifikan terhadap ROA, pembiayaan 

musyarakah tidak berpengaruh positive signifikan terhadap ROA dan Capital 

Adequacy Ratio berpengaruh positive signifikan terhadap ROA. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih 

adanya kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan ini. Keterbatasan masalah 

yang dimaksud adalah : 

1. Periode yang diambil cukup relative singkat sehingga dimungkinkan adanya 

perbedaan hasil dalam penelitian. 

2. Variable yang digunakan sebagai variable independen hanya pembiayaan 

mudharabah, musyarakah dan capital adequacy ratio sehingga penelitian yang 

dihasilkan kurang maksimal. 
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3. Sample dalam penelitian ini hanya menggunakan perbankan syariah sehingga 

kurang bervariasi. 

5.3. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa permasalahan yang belum 

terpecahkan, sehingga Peneliti memiliki beberapa saran yang diantara lain sebagai 

berikut: 

a) Bagi bank umum syariah hendaknya meminimalkan pembiayaan bermasalah 

yang akan berdampak pada timbulnya resiko kerugian yang lebih besar. 

Memaksimalkan optimalisasi kinerja dalam pengawasan dan pengelolaan 

dalam penyaluran pembiayaan. Agar tetap menjaga kestabilan nilai capital 

adequacy ratio sebesar 0,08 atau 8% agar kualitas asset tetap terlihat baik. 

Serta pada pembiayaan mudharabah sebaiknya perlu adanya perhatian khusus 

dikarenakan pada pembiayaan mudharabah berpengaruh positive signifikan, 

sehingga naik turun nya mudharabah akan mempengaruhi profitabilitas bank. 

b) Bagi Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variable, populasi 

serta sample dalam penelitian. Selain itu, dikarenakan variable pembiayaan 

musyarakah tidak mempengaruhi profitabilitas, maka tidak perlu 

mempertimbangkan variable tersebut sebagai factor yang mempengaruhi 

profitabilitas pada periode penelitian ini yakti tahun 2011-2015. 
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