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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 

Gilang (2013) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan 

Mudharabah Pada bank Umum Syariah Di Indonesia. Tujuan dari penelitian 

ini untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan dan tingkat bagi hasil terhadap 

pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder berupa laporan keuangan  

triwulan BUS yang ada di Indonesia pada periode 2010-2012 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. 

Hasil dari analisis variable independen FDR, NPF, ROA, CAR dan Tingkat 

bagi hasil secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

variable dependen yaitu pembiayaan mudharabah. Hal tersebut dapat dilihat 

dari tingkat signifikan 0,000 yang jauh lebih kecil dari 0,05. 

FDR memberikan pengaruh negative terhadap pembiayaan mudharabah 

nilai rata-rata FDR dari enam bank umum syariah yang diteliti adalah sebessar 

93,1965% yang berarti bank tersebut masih berada dalam kondisi sehat. NPF 

berpengaruh negative terhadap pembiayaan mudharabah yang di tunjukan 

dengan besarnya koefesien regresi sebesar -0,046 dan tingkat signifikan yang 

lebih dari 90,05 yaitu 0,712. ROA berpengaruh positif terhadap pembiayan 

mudharabah yang ditunjukan dengan besarnya koefesien regresi sebesar 0,508 

dan tingkat signifikasi yang kurang dari 0,05 yaitu 0,000. CAR berpengaruh 
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positif terhadap pembiayaan mudharabah yang di tunjukan dengan besarnya 

koefesien regresi sebesar 0,278 dan tngkat signifikasi yang kurang dari 0,05 

yaitu 0,028. Tingkat bagi hasi berpengaruh positif signifikan terhadap 

pembiayaan mudharabah yang ditunjukan dengan besarnya koefesiensi regresi 

sebesar 0,488 yaitu 0,001. 

Himaniar (2010) Pengaruh CAR, NPL Dan ROA Terhadap Penyaluran 

Kredit Modal Kerja. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis judul 

Pengaruh CAR, NPL Dan ROA Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja. 

Data yang digunakan adalah data skunder yang berasal dari laporan keuangan 

yang dipubvlikasikan melalui situs resmi bursa efek Indonesia. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. 

Dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap penelitin ini diketahui secara 

simultan diketahui bahwa CAR, NPL danROA berpengaruh secara signifikan, 

sedang dari pengujian secara persial di peroleh hasil bahwa CAR nilai t hitung 

dari CAR sebesar 3,375 dengan tingkat signifikasi 0,001 CAR berpengaruh 

psitif dan signifikan. Untuk NPL di perloleh nilai t hitung sebesar -2,509 

dengan tingkat signifikasi 0,043 yang berarti NPL berpengaruh negative dan 

signifikan terhadap penyaluran kredit modal kerja. Sedangkan untuk ROA 

diperoleh nilai t hitung sebesar 1,991 dengan tingkat signifikasi 0,009 yang 

berarti ROA berpengaruh positif dan signifikan. 

Terdapat relevansi antara penelitian sekarang dengan peneliti terdahulu 

yang dimana peneliti ini menggunakan 3 variabel independent, yaitu Fnancing 

To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio Dan Return On Asset untuk 
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mengetahui penyaluran pembiayaan Mudharabah dan memfokuskan pada unit 

usaha syariah. Sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan pada Bank 

Umum Syariah. 

B. Teori pendukung 

1. Pembiayaan Syariah 

Menurut undang undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 

ayat 12 pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan. 

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat di bagi menjadi dua 

yaitu. Antonio (2001) : 

a. Pembiayaan produktif 

Merupakan pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan 

produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha 

produksi, perdgangan maupun investasi. 

b. Pembiayaan konsuntif  

Merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang 

akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi 

dua yaitu : 
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1) Pembiayaan modal kerja 

Merupakan pembiayaan untuk memenuhi peningkatan 

produksi, baik secara kuantitatif (missal jumlah hasil produksi ) 

maupun secara kualitatif ( misal peningkatan kualitas atau mutu 

hasil produksi ) dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan 

utility of place dari suatau barang. Bank syariah dapat membantu 

memenuhi modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, 

melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, 

dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal ) 

sedangkan nasabah sebagai pengusaha (mudharib). Hal tersebut 

diberikan untuk jangka waktu tertentu., seedangkan bagi hasil 

secara periodic dengan nisbah yang disepakati setelah jatuh tempo 

mengembalikan jumlah dan tersebut beserta porsi bagi hasil ( yang 

dibagikan ) yang menjadi bagian bank. 

2) Pembiayaan investasi  

Merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-

barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat 

kaitannya dengan itu misalnya untuk keperluan penambahan 

modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun 

pendirian proyek baru. 
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2. Pengertian dan rukun pembiayaan mudharabah 

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pihak 

bank (shahibul mall) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan 

pihaknasabah menjadi pengelola (mudharib). Antonio (2001 ) 

Rukun mudharabah sebagai berikut. Muhammad (2002) : 

a. Pelaku terdiri dari atas pemilik dana dan pengelola dana 

1) Pelaku harus cakap hukum dan baligh 

2) Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesame atau dengan non 

muslim 

3) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengeloaan usaha 

tetapi ia boleh mengawasi 

b. Objek mudharabah, berupa modal dan kerja 

1) Modal yang diserahklan boleh berbentuk uang atau asset lainnya 

2) Modal harus tunai dan tidak utang 

3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat di 

bedakan dari keuntungan 

4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan 

kembali modal mudharabah 

5) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal selama 

tidak di larang secara syariah  
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c. Ijab Kabul / serah terima 

Ijab Kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida / rela di 

antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, 

melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi 

modern. 

d. Nisbah kentungan 

1) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian 

keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh 

kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang di peroleh. 

Nisbah keuntungan harus di ketahui dengan jelas oleh kedua belah 

pihak mengenai cara pembagian keuntungan jika memang dalam 

akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi , maka 

pembagiannya menjadi 50% dan 50%. 

2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah 

pihak. 

3) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan 

menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. 
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Gambar 2.1 

Skema mudharabah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Antonio (2001) 

Ketentuan umum yang berlaku dalam akad mudharabah adalah sebagai 

berikut. Muhammad (2002) 

a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola 

modal harus diserahkan secara tunai, dapat berupa uang atau barang 

yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal 

diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati 

bersama. 

b. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat 

diperhitungkan dengan cara : 

1) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dakam akad, pada 

setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik 

modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan 
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peyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan 

dan penyalahgunaan dana. 

2) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaaan namun 

tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. 

Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau 

membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban,dapat 

dikenakan sanksi administrasi 

Tabel 2.1 

Produk & Akad Pembiayaan Syariah  

Produk / Jasa Akad 
Modal Kerja 
Investasi 
Pembiayaan Proyek 
Pengadaan Barang Investasi 
Pembiayaan Peralatan 
Pembiayaan Asset Tetap 
Pembiayaan Stock Barang 
Pengadaan Barang Konsumsi 
Pembiayaan Property 
Pembiayaan Rumah/ Toko/ Kantor 
Pembiayaan Kendaraan Bermotor 
Pembiayaan Computer 
Pembiayaan Pabrik Dan Mesin 
Pemesanan Barang Investasi 
Renovasi 
Pembiayaan Talangan 
Pembiayaan Pendidikan 
Pinjaman Kebajikan 
Gadai 
Takeover / Transfer Services 
Pertanian 

Mudharabah, Musyarakah, Mudharabah 
Mudharabah, Musyarakah, Mudharabah 
Mudharabah, Musyarakah, Mudharabah 
Murabahah  
Murabahah 
Murabahah 
Murabahah 
Murabahah 
Murabahah 
Murabahah 
Murabahah 
Murabahah 
Murabahah / Istishna 
Istishna 
Istishna 
Qard 
Ijarah 
Qardhul Hasan 
Rahn / Qard 
Hawalah 
Salam 

Sumber : akad & produk bank syariah 

3. Jenis – Jenis Mudharabah 

Dalam PSAK, mudharabah diklasfikasikan kedalam tiga jenis yaitu 

mudharabah mudhalaqab, mudbarabah, muqayadah, dan mudharabah 

musyarakah  
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a. Mudharabah muthalaqah adalah mudharabah dimana pemilik danaya 

memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan 

investasinya. 

b. Mudharabah Muqayadah adalah mudharabah dimana pemilik dana 

memberikan batasan kepada pegelola antara lain mengenai dana, 

mengenai lokasi, cara dan objek investasi atau sector usaha. Misalnya 

tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan 

dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi 

penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana 

untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga,. 

Mudharabah ini disebut juga investasi terikat. Apabila pengeloala dana 

bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh 

pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggng jawab atas 

konsekuensi-konsekuensi yang di timbulkannya, termasuk konsekuensi 

keuangan. 

c. Mudharabah musyarakah adalah mudharabah dimana pengelola dana 

menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal 

kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan 

modal 100%  dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha 

dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, 

pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut, 

jenis mudharabah seperti ini di sebut mudharabah musyarakah 

merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah 
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4. Penatapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan 

Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk 

pembiayaan yang berbasis Natural Uncertainty contracs (NUC), yakni 

akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik 

dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing), seperti mudharabah 

dan musyarakah. Wahab (2014) 

Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan 

mempertimbangkan sebagai berikut : 

a. Refrensi tingkat (marjin) keuntungan 

Yang dimaksud refrensi tingkat (marjin) keuntungan adalah 

refrensi tingkat (marjin) keuntungan yang ditetapkan oleh rapat 

ALCO. 

b. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis / proyek yang dibiayai. 

Perkiraan tingkat keuntungan bisnis / proyek yang di biayai 

dihitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut : 

1) Perkiraan penjualan 

2) Volume penjualan setiap transaksi atau volume penjualan setiap 

bulan 

3) Salaes turn-over atau frekuensi penjualan setiap bulan 

4) Fluktuasi harga penjualan 

5) Rentang harga penjualan yang dapat dinegoisasikan 
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6) Marjin keuntungan setiap transaksi 

c. Lama cash to cash cyle  

1) Lama proses barang 

2) Lama persediaan 

3) Lama piutang 

d. Perkiraan biaya langsung 

Yang di maksud biaya-biaya langsung adalah biaya yang langsung 

berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya pengangkutan, biaya 

pengemasan dan biaya lain-lain yang lazim dikategorikan dalam cost 

of goods sold (COGS). 

e. Perkiraan biaya tidak langsung 

Yang dimaksud biaya-biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak 

langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan, seperti biaya sewa 

kantor, biaya gaji karyawan, dan biaya-biaya lain yang lazim 

dikategorikan dalam overhead cost (OHC). 

f. Delay factor  

Delay factor adalah tambahan waktu yang ditambahkan pada cash 

to cash cyle untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan 

pembayaraan dari nasabah ke bank. 

Pendapatan Nisbah bagi hasil pendapatan dalam hal ini, nisbah bagi 

hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan 
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pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan refrensi tingkat 

keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkirakan tingkat 

pendapatan bisnis / proyek yang dibiayai dihitung dengan 

mempertimbangkan : 

a. Perkiraan penjualan 

b. Lama cash to cash cycle  

c. Perkirakan biaya – biaya langsung ( COGS ) 

d. Delayed factor  

Penentuan nisbah bagi hasil penjualan dalam hal ini , nisbah bagi hasil 

pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan 

penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah di bagi dengan pokok 

pembiayaan dan refrensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam 

rapat ALCO. Perkiraan penerimaan penjualan dihitung dengan 

mempertimbangkan : 

a. Perkirakan penjualan 

b. Lama cas to cash cyle  

c. Delayed factor 

Sedangkan untuk penentuan angsuran pokok dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : 

a. Pembiayaan berjangka waktu dibawah satu tahun. Pembayaran pokok 

pembiayaan dengan jangka waktu kurang dari satu tahun dapat 

dilakukan pada saat jatuh tempo 
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b. Pembiayaan berjangka waktu diatas satu tahun. Pembayaran pokok 

pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun wajib di angsur 

secara proporsional selama jangka waktu pembiayaan. Yang dimaksud 

dengan proposional adalah pembayaran angsuran sesuai dengan arus 

kas ( net cash inflow ) dari usaha nasabah 

5. Jenis Proyek atau Sector Industri yang Dibiayai Dengan Pembiayaan 

Mudharabah 

Gambaran tentang jenis proyek atau sector industri yang dibiayai 

dengan pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Indonesia terlihat 

pada table berikut  

Table 2.2 

Jenis Proyek atau Sector Industri yang Dibiayai Dengan Pembiayaan 

Mudharabah 

Jenis Proyek Atau Sector Industri Frekuensi Persentase 

a. Pertanian dan perkebunan 

b. Pertenakan 

c. Perdagangan 

d. Industri manufaktur 

e. Kerajinan 

f. Lainnya 

07 

15 

33 

09 

00 

00 

10,94 

23,44 

51,56 

14,06 

00,00 

00,00 

Jumlah 64 100,00 

Sumber : Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan 2004 



22 
 

Table diatas menunjukkan bahwa alokasi dana pembiayaan 

mudharabah di bank syariah ditunjukkan untuk sector perdagangan 

sebanyak 51,56% pertenakan sebanyak 23.44%, industri manufaktur 

sebanyak 14,06%, dan sector pertanian dan perkebunan sebnyak 10,94%. 

Kecendrungan di atas mengidentifikasi bahwa bank syariah di 

Indonesia lebih tertarik melempar dana dengan skim pembiayaan 

mudharabah pada sector perdagangan. Menurut para praktisi bank syariah 

dikatakan bahwa hal ini dilakukan karena sector perdagangan merupakan 

sector yang lebih tertata, utamanya terkait dengan ketersediaan pelaku 

usaha memiliki laporan keuangan. Hal ini akan memudahkan pihak bank 

syariah melakukan control atau pengawasan terhadap pelaku usaha. 

Muhammad (2002) 

6. Financing to Deposit ratio  

Financing to deposit ratio Salah satu rasio yang digunakan sebagai 

sumber informasi dan analisis adalah rasio likuiditas atau lebih spesifiknya 

Loan to Deposit Ratio (LDR), dalam bank syariah rasio ini dikenal dengan 

istilah Financing to Deposit Ratio (FDR).  

Financing to Deposit Ratio (FDR) diartikan sebagai perbandingan 

antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank.. FDR 

ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waku agak 

panjang. Nurbaya (2013) 
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Indikator untuk mengetahui likuid atau tidaknya sebuah bank dapat 

dilihat dari rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) bank tersebut. 

Financing to Deposit Ratio sebenarnya sama dengan Loan to Deposit 

Ratio dalam bank konvensional, perbedaan penyebutan ini dikarenakan 

dalam bank syariah tidak ada yang namanya loan atau pinjaman melainkan 

disebut dengan financing atau pembiayaan. Bank dikatakan likuid ketika 

mampu memenuhi semua kewajiban hutangnya dan memenuhi permintaan 

kebutuhan dana yang diajukan nasabah tanpa adanya penangguhan dalam 

pemberiaan dana melalui pembiayaan tersebut. Rasio Financing to Deposit 

Ratio itu sendiri adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan 

oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank, 

seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau 

nasabah bank harus mampu mengimbanginya dengan segera memenuhi 

kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan. 

Nilai Financing to Deposit Ratio atau biasa disebut dengan FDR didapat 

dari total pembiayaan yang diberikan oleh bank dibagi dengan total dana 

pihak ketiga. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa rasio FDR 

minimal 75% dan tidak boleh melebihi 110 %. Dengan rasio FDR diantara 

tingkatan tersebut menandakan 30 bahwa bank syariah menjalankan fungsi 

intermediasi dengan baik. Baiknya bank mampu menjaga nilai FDR hanya 

diantara 80% hingga 90%. Dengan FDR 100% atau 110% menandakan 

bank mampu menyalurkan dana melebihi batas DPK yang dimiliki, dengan 

begitu tingkat perolehan keuntungan atau bagi hasil yang diterima bank 
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akan semakin banyak. Tetapi semakin tinggi rasio ini mempengaruhi 

likuiditas bank karena nantinya bank tidak memiliki cukup cadangan dana 

untuk memenuhi permintaan kebutuhan dana masyarakat. Muhammad 

(2005) 

Untuk menghitung nilai FDR, dapat menggunakan suatu persamaan, yaitu: 

    
                                  

                       
         

7. Hubungan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan 

Mudharabah 

Financing to Deposit Ratio yang analog dengan Loan to Deposit Ratio 

pada bank konvensional adalah perbandingan antara pembiayaan yang 

diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan 

oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana 

dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya 

rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin 

tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang 

tidak liquid dibanding bank yang mempunyai angka rasio yang lebih kecil. 

Muhammad (2005) 

8. Return On Asset (ROA) 

Profitabilitas merupakan tingkat kemampuan bank dalam 

meningkatkan labanya laba yang tinggi membuat bank mendapat 

kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk 
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menghimpun modal yang lebih banyak sehingga memperoleh kesempatan 

meminjamkan dengan lebih luas. 

Tingkat profitabilitas dapat di ukur menggunakan rasio return on asset 

(ROA). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemamuan manajemen bank 

dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar 

ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai 

bank tersebut dari segi penggunaan asset. Dendawijaya (2003) 

Rasio ini dapat di rumuskan sebagai berikut : 

    
                  

           
         

Alasan penggunaan ROA ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai 

pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas 

suatu bank yang diukur dengan aset yang mana sebagian besar dananya 

berasal dari masyarakat dan nantinya, oleh bank, juga harus disalurkan 

kembali kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka 

standar ROA yang baik adalah sebesar 1,5%, meskipun ini bukan suatu 

keharusan. 

9. Hubungan Return On Asset Terhadap Pembiayaan Mudharabah 

Hubungan ROA dengan penyaluran kredit yaitu apabila suatu bank 

mampu menghasilkan laba yang besar berarti bank tersebut mampu secara 

efisien menjalankan usahanya salah satunya dalam menyalurkan kredit 

kepada masyarakat. Apabila rentabilitas yang dimiliki oleh bank 

meningkat maka jumlah kredit yang mampu disalurkan juga ikut 

meningkat. Sebaliknya apabila rentabilitas yang dimiliki oleh bank 



26 
 

mengalami penurunan maka jumlah kredit yang mampu disalurkan akan 

menurun. Himaniar (2010) 

10. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oelh pemilik dalam 

rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai 

kegiatan usaha bank di samping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan 

oleh otoritas moneter. Modal merupakan salah satu factor yang penting 

bagi bank dalam mengemangkan usahanya dan menampung resiko 

kerugian. Taswan (2010) 

Modal bank bukan saja sebagai salah satu sumber penting dalam 

memenuhi kebutuhan dana bank, tetapi juga posisi  modal bank akan 

mempengaruhi keputusan – keputusan manajemen dalam hal pencapaian 

tingkat laba, di satu pihak dan kemungkinan timbulnya resiko di pihak 

lain. Modal yang terlalu besar misalnya, akan dapat mempengaruhi jumlah 

perolehan laba bank. Sedangkan modal yang terlalu kecil disamping akan 

membatasi kemampuan ekspansi bank juga akan mempengaruhi penilaian 

khususnya para deposan, debitur dan juga pemegang saham bank. Dengan 

perkataan lain besar kecillnya permodalan bank akan mempengaruhi 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan keuangan bank 

yang bersangkutan. Berdasarkan pendekatan pada neraca bank, modal 

dapat dibedakan menjadi modal inti dan modal pelengkap. 
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Standart kecukupan modal sering disebut dengan  standart CAR ( 

capital adequacy ratio ) merupakan hal yang penting yang harus 

diperhatikan atau dipenuhi oleh bank. 

Berdasarkan ratio CAR apabila bank akan menambah penyaluran 

kredit kepada masyarakat, maka dengan sendirinya bank harus menambah 

modal yang dimiliki. Apabila bank tidak menambah jumlah kredit akan 

memperkecil CAR yang dicapai bank. CAR merupakan rasio yang 

membandingkan antara jumlah modal bank dengan sejumlah aktiva yang 

dimiliki. Melalui rasio ini akan diketahui kemampuan menyanggah aktiva 

bank terutama kredit yang disalurkan dengan sejumlah modal bank. 

Abdullah (2003) 

Untuk lebih jelasnya rasio kecukupan modal CAR diformulasikan 

sebagai berikut ini : 

    
           

    
         

Berdasarkan deregulasi BI tertanggal 29 Februari 1993, bank yang 

dinyatakan termasuk bank sehat (berkinerja baik) apabila memiliki CAR 

paling sedikit sebesar 8% sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

bank of international settlements (BIS). 

ATMR = Aktiva Tertimbang Menurut Resiko  

Hasil perhitungan rasio di atas kemudian dibandingkan dengan 

kewajiban modal penyediaan minimum yang ditentukan oleh bank 

internasional settlement, yaitu sebesar 8% 
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Hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan rasio kecukupan modal 

meliputi 

a. Dasar perhitungan kecukupan modal 

Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang 

menurut resiko (ATMR). Aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik 

aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat 

administrasi sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih 

bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi 

pihak ketiga. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan 

bobot resiko yang besarnya didasarkan pada kadar resiko yang 

terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot resiko yang didasarkan 

pada golongan nasabah, pemjamin, atau sifat barang jaminan. 

b. Menghitung ATMR 

ATMR diperoleh dengan jalan : 

1) Mengalikan nominal masing-masing pos aktiva neraca bobot 

masing-masing pos 

2) Mengkonversi aktiva administrasi kedalam aktiva masing-

masing aktiva administrative didasrkan pada tingkat 

kemungkinan menjadi aktiva neraca yang efektif. 

3) Setelah mengkonversi aktiva administrative kedalam aktiva 

neraca sebagai pendanaan maka dilakukan perhitungan dengan 
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jalan mengalikan hasil konversi dengan bobot resiko masing-

masing aktiva administrative 

4) Langkah terakhir dalam menghitung ATMR yaitu 

menjumlahkan semua perkalian nominal pos-pos aktiva neraca 

dengan bobot resiko. 

11. Hubungan Capital Adequacy Ratio Terhadap Pembiayaan 

Mudharabah

Semakin tinggi nilai CAR mengindikasikan bahwa bank telah 

mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta 

menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan, termasuk risiko kredit. Bank 

yang memiliki modal besar dapat menyalurkan kredit lebih banyak, 

sehingga penyaluran kredit dapat meningkat. Dendawijaya (2003) 

12. Hipotesis

Berdasarkan pada tinjauan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat 

dinyatakan hipotesa sebagai berikut :  

a) Diduga  Financing to Deposit Ratio (FDR), berpengaruh negative

terhadap pembiayaan mudharabah.

b) Diduga Return On Asset (ROA), berpengaruh positif terhadap

pembiayaan mudharabah.

c) Diduga Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap

pembiayaan mudharabah.


