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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Sejumlah penelitian yang berkaitan dengan DPK, tingkat bagi hasil, 

CAR ,dan ROA terhadap jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil telah 

menghasilkan sejumlah temuan yang menguatkan pengaruh signifikan antara 

DPK, tingkat bagi hasil, CAR ,dan ROA terhadap pembiayaan berbasis bagi 

hasil. Adapun penelitian - penelitian tersebut sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Andraeny (2011) yang meneliti 

mengenai analisis pengaruh dana pihak ketiga, Tingkat bagi hasil, dan NPF 

terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syari’ah di 

Indonesia. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengkaji faktor yang 

mempengaruhi rendahnya jumlah pembiayaan bagi hasil. Alat analisis yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu Partial Least Square (PLS). Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut (1) Pembiayaan 

berbasis bagi hasil, (2) Dana pihak ketiga, (3) Tingkat bagi hasil (4) NPF.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan Tingkat 

bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi 

hasil pada perbankan syari’ah di Indonesia, sedangkan Variabel NPF tidak 

berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada 

perbankan syari’ah di Indonesia. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jamilah (2016) yang meneliti 

mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharobah pada 
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bank umum syari’ah di Indonesia. Tujuan dari penelitian tersebut untuk 

menguji pengaruh Dana pihak ketiga, Capital Adequacy Ratio, Return on 

Asset, NPF, dan Biaya Operasional terhadap Pendapaan Operasional (BOPO) 

terhadap pembiayaan mudharobah . Alat analisis yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut (1) Pembiayaan mudharobah; (2) 

Dana pihak ketiga; (3) Capital Adequacy Ratio; (4) Return on Asset; (5) 

NPF; (6) Biaya Operasional terhadap Pendapaan Operasional (BOPO). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana pihak ketiga dan Capital 

Adequacy Ratio berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharobah pada 

bank umum syari’ah di Indonesia. Sedangkan Variabel Return on Asset  dan 

Biaya Operasional terhadap Pendapaan Operasional berpengaruh negative 

terhadap pembiayaan mudharobah. Selaian itu Variabel NPF tidak 

berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharobah pada bank umum 

syari’ah di Indonesia. 

Wahyudi (2016) meneliti tentang determinan pembiayaan murabahah 

pada unit usaha syari’ah. Tujuan dari penelitian tersebut untuk menganalisis 

pengaruh Dana pihak ketiga, dan Biaya Operasional terhadap Pendapaan 

Operasional (BOPO) terhadap pembiayaan murabahah. Alat analisis yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi data panel. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut (1) Pembiayaan 

Murabahah; (2) Dana pihak ketiga; (3) Biaya Operasional terhadap 

Pendapaan Operasional (BOPO).  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana pihak ketiga berpengaruh 

positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada unit usaha syari’ah. 

Sedangkan Variabel Biaya Operasional terhadap Pendapaan Operasional 

tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.  

Kalkarina, dkk. (2016) meneliti mengenai faktor - faktor yang 

mempengaruhi pembiayaan bagi hasil pada bank umum syari’ah di Indonesia. 

Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan 

simultan Dana pihak ketiga, Capital Adequacy Ratio, NPF terhadap 

pembiayaan berbasis bagi hasil. Alat analisis yang digunakan pada penelitian 

ini yaitu analisis regresi data panel. Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu sebagai berikut (1) Pembiayaan berbasis bagi hasil; (2) Dana pihak 

ketiga; (3) Capital Adequacy Ratio; (4) NPF. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana pihak ketiga, Capital 

Adequacy Ratio, dan NPF secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan 

bagi hasil pada bank umum syari’ah di Indonesia. Secara parsial Dana pihak 

ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, 

sedangkan Capital Adequacy Ratio, dan NPF tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syari’ah di Indonesia. 

Penelitian yang dilakukan oleh Masudah (2017) tentang determinan 

volume pembiayaan bank umum syari’ah Indonesia. Tujuan dari penelitian 

tersebut untuk menjelaskan factor - faktor yang berpengaruh terhadap volume 

pembiayaan. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis 

regresi data panel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai 
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berikut (1) Volume Pembiayaan; (2) Dana pihak ketiga; (3) NPF, (4) Biaya 

Operasional terhadap Pendapaan Operasional (BOPO), (5) Inflasi, (6) Nilai 

Tukar (Kurs), (7) Tingkat Suku Bunga (BI Rate). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dana pihak ketiga, 

Nilai Tukar, Biaya Operasional terhadap Pendapaan Operasional (BOPO), 

dan Tingkat Suku Bunga berpengaruh terhadap volume pembiayaan pada 

bank umum syari’ah di Indonesia. Variabel lain seperti NPF  dan Inflasi tidak 

berpenaruh terhadap volume pembiayaan bank umum syari’ah. Secara 

simultan Dana pihak ketiga, NPF, Biaya Operasional terhadap Pendapaan 

Operasional, Inflasi, Nilai Tukar, dan Tingkat Suku bunga  berpengaruh 

terhadap volume pembiayaan bank syari’ah. 

Keterkaitan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu 

yaitu sama - sama mengamati pembiayaan dan di uji menggunakan Variabel 

Dana pihak ketiga, Tingkat bagi hasil, Capital Adequacy Ratio (CAR), dan 

Return on Asset (ROA). Namun perbedaan antara penelitian sekarang dengan 

penelitian terdahulu  diantaranya yaitu Variabel terikat yang digunakan lebih 

spesifik yaitu pembiayaan mudharobah dan pembiyaan musyarakah. 

Sedangkan untuk Variabel bebas yang digunakan untuk penelitian saat 

ini mengkombinasikan dari penelitian terdahulu yaitu antara Dana pihak 

ketiga, Tingkat bagi hasil Mudarabah, Tingkat bagi hasil Musyarakah, 

Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Return on Asset (ROA).  

Perbedaan yang lain yaitu penelitian ini menggunakan objek semua 

bank syari’ah dan unit usaha syari’ah di Indonesia yang telah mempublikasi 
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laporan keuangan dan tersusun secara sistematis dalam statistic perbankan 

syari’ah Indonesia di Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Serta 

perbedaan selanjutnya yaitu periode yang digunakan yaitu 60 bulan (Januari 

2012 sampai dengan Desember 2016). Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang 

Peneliti 

Sekarang 

Objek dan Tahun 

Penelitian 
Variabel yang digunakan 

Metode 

Analisis 

Author (2017) 

Bank Umum Syari’ah dan 
Unit Usaha Syari’ah yang 
terdaftar di BI dan OJK 
2012 - 2016 

Pembiayaan Bagi Hasil Mudharobah (Y1) 
Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah (Y2) 
 
Dana pihak ketiga (DPK) 
Tingkat bagi hasil Mudharobah 
Tingkat bagi hasil Musyarakah 
Capital Adequacy Ratio (CAR) 
Return on Asset (ROA) 

Regresi Linier 
Berganda 

Peneliti 

Terdahulu 

Objek dan Tahun 

Penelitian 

Variabel yang digunakan Metode 

Analisis 

Andraeny 
(2011) 

Bank Umum Syari’ah dan 
Unit Usaha Syari’ah  
2006 - 2010 

Pembiayaan Bagi Hasil (Y) 
 
Dana pihak ketiga (DPK) – X1 
Tingkat bagi hasil – X2 
NPF (NPF)  -  X3 

Partial Least 
Square (PLS) 

Jamilah (2016) 
Bank Umum Syari’ah 
yang terdaftar di BI 
2011 - 2014 

Pembiayaan Mudharobah (Y) 
 
Dana pihak ketiga (DPK) – X1 
Capital Adequacy Ratio (CAR) – X2 
Return on Asset (ROA)  -  X3 
NPF (NPF)  -  X4 
Biaya Operasional Pendapatan Operasional 
(BOPO) – X5 

Regresi Linier 
Berganda 

Wahyudi 
(2016) 

Unit Usaha Syari’ah  
2011 - 2015 

Pembiayaan Murabahah (Y)  
 
Dana pihak ketiga (DPK) – X1 
Biaya Operasional Pendapatan Operasional 
(BOPO) – X2 

Regresi Data 
Panel 

Kalkarina dkk. 
(2016) 

Bank Umum Syari’ah 
yang terdaftar di BEI 
2010 - 2014 

Pembiayaan Bagi Hasil (Y) 
 
Capital Adequacy Ratio (CAR) – X1 
NPF (NPF) – X2 
Dana pihak ketiga (DPK)  -  X3 

Regresi Data 
Panel 

Masudah 
(2017) 

Bank Umum Syari’ah 
yang terdaftar di BI 
2011 - 2015 
 

Volume Pembiayaan (Y) 
 
NPF (NPF) – X1 
Biaya Operasional Pendapatan Operasional 
(BOPO) – X2 
Dana pihak ketiga (DPK)  -  X3 
Inflasi   -  X4 
Nilai Tukar (Kurs) – X5 
Tingkat Suku Bunga – X6 

Regresi Data 
Panel 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Bank Syari’ah 

Secara  umum,  pengertian  Bank  Syari’ah  (Islamic  Bank)  yaitu  

bank  yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat 

ini banyak istilah yang diberikan untuk  menyebut  entitas  bank  Islam,  

selain  istilah  bank  Islam  itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga (interest - 

freebank), bank tanpa riba (lariba bank), dan  bank  syari’ah  (shari’a bank).   

Bank  Islam  yaitu  bank  beroperasi sesuai   dengan   prinsip - prinsip   

syari’ah   Islam,   yakni   bank   yang   dalam peroperasinya  mengikuti  

ketentuan - ketentuan  syari’ah  Islam  khususnya  yang menyangkut    

tatacara    bermuamalah    secara    Islam.    Tata    cara bermuamalat   itu   

dijauhi   praktik - praktik   yang   dikhwatirkan   mengandung unsur - unsur  

riba  untuk  diisi  dengan  kegiatan  -  kegiatan  invenstasi  atas  dasar bagi 

hasil dan pembiayaan perdagangan (Antonio, 2001). 

Bank syari’ah yaitu suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai 

perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan 

dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan  hukum  Islam.  

Selain  itu,  bank  syari’ah  biasa disebut Islamic  banking atau interest  

feebanking,  yaitu  suatu  sistem  perbankan dalam   pelaksanaan   

operasionalnya   tidak   menggunakan   sistem   bunga   (riba), spekulasi 

(maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar). 

Bank  syari’ah  sebagai  sebuah  lembaga  keuangan  mempunyai  

mekanisme dasar,  yaitu  menerima  deposito  dari  pemilik  modal  (deposan)  
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dan  mempunyai kewajiban  (liability)  untuk  menawarkan  pembiayaan  

kepada  investor  pada  sisi asetnya,  dengan  pola  dan/atau  skema  

pembiayaan  yang  sesuai  dengan  syariat Islam. 

2. Dasar Hukum 

Al - Qur‟an juga dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber 

hukum. Artinya  apapun  sumber  atau  dalil hukum syara‟ yang lain tetap 

menjadikan al - Qur‟an sebagai  rujukan  utama  dan  tidak  boleh  

bertentangan  dengannya.  Jika masalah bunga bank dijadikan sebagai 

perumpamaan, tenyata tidak dapat dijawab secara  langsung  oleh al - Qur‟an 

dan  tentang  ketentuan  hukumnya  dapat  diulas secara lebih jelas oleh 

Sunnah Rasulluah atau berdasarkan analisis dan kebenaran para  mujtahid.  

Namun  tidak  boleh  menyalahi  dan  harus  mengikuti  prinsip  dasar ayat al 

- Qura‟an. Dasar - dasar  syari’ah  dalam  menetapkan  imbal  jasa  dengan  

mengacu kitab  Al  - Quran pada QS. Al - Baqarah : 275:  

Artinya: 

“Orang - orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, yaitu disebabkan 

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual - beli itu sama dengan riba, 

padahal Allah telah menghalalkan jual - beli dan mengharamkan riba. (QS. Al 

- Baqarah : 275). 
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Landasan Hukum selanjutnya dalam Undang - Undang No.21 Tahun 

2008 tentang bank syari’ah. beberapa aspek penting yang terkandung 

didalamnya yaitu : 

a. Pertama, adanya kewajiban mencantumkan kata “syari’ah” bagi bank 

syari’ah, kecuali bagi bank - bank syari’ah yang telah beroperasi sebelum 

berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 (pasal 5 no.4). Bagi bank umum 

konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha syari’ah (UUS) 

diwajibkan mencantumkan nama syari’ah setelah nama bank (pasal 5 

no.5). 

b. Kedua, adanya sanksi bagi pemegang saham pengendali yang tidak lulus 

fit and proper test dari BI (pasal 27). 

c. Ketiga, satu - satunya pemegang fatwa syari’ah yaitu MUI. Karena fatwa 

MUI harus diterjemahkan menjadi produk perundang - undangan (dalam 

hal ini Peraturan Bank Indonesia / PBI), dalam rangka penyusunan PBI, 

BI membentuk komite perbankan syari’ah yang beranggotakan unsur - 

unsur dari BI, Departemen agama, dan unsur masyarakat dengan 

komposisi yang berimbang dan memiliki keahlian di bidang syari’ah 

(pasal 26). 

d. Keempat, adanya definisi baru mengenai transaksi murabahah. Dalam 

definisi lama disebutkan bahwa murabahah yaitu jual beli barang sebesar 

harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang 

disepakati. Menurut UU  No.21 Tahun 2008 disebutkan akad murabahah 

yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya 
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kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih 

sebagai keuntungan yang disepakati. Diubahnya kata “jual beli” dengan 

kata “pembiayaan”, secara implisit UU No. 21 Tahun 2008 ini ingin 

mengatakan bahwa transaksi murabahah tidak termasuk transaksi yang 

dikenakan pajak sebagaimana yang kini menjadi masalah bagi bank 

syari’ah. 

Kemudian Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan 

syari’ah diantaranya : 

a. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syari’ah dalam 

kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa 

bank syari’ah. 

b. PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia 

No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syari’ah. 

c. PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksnakan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syari’ah 

3. Fungsi dan Peran Bank Syari’ah 

Menurut Arifin (2007) Bank syari’ah yaitu bank yang menjalankan 

fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip - prinsip syariat Islam. Peran dan  

fungsi bank syari’ah, di antaranya sebagai berikut:  

a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha 

dalam bentuk tabungan (mudharobah), dan giro (wadi’ah), serta 

menyalurkannya kepada sektor rill yang membutuhkan. 



18 
 

 

b. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun 

dana rekening investasi) dengan menggunakan alat - alat investasi yang 

sesuai dengan syari’ah. 

c. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah 

kontrak perwakilan atau penyewaan. 

d. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial 

lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. 

4. Tujuan Bank Syari’ah 

Upaya percapaian keuntungan yang setinggi - tingginya (profit 

maximization) yaitu tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial, 

terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank 

syari’ah berdiri untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa - 

jasa serta produk - produk perbankan yang berdasarkan prinsip - prinsip 

syariat Islam. Bank syari’ah juga memiliki kewajiban untuk mendukung 

aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang 

aktifitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Selain itu, bank syari’ah harus 

lebih menyentuh kepentingan masyarakat kecil. 

5. Kegiatan Bank Syari’ah 

Bank  syari’ah  merupakan  lembaga  keuangan  yang  sangat  

dibutuhkan  oleh masyarakat  dalam  melakukan  transaksi  keuangan  

maupun  transaksi  perbankan lainnya.  Transaksasi  yang  dapat  ditawarkan  

oleh  bank  berbeda  antara  satu  bank dan  bank  lainnya.  Beberapa  bank  

syari’ah  menawarkan  semua  produk  perbankan, sebagian bank syari’ah 
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hanya menawarkan produk tertentu dan seterusnya. Produk dan   jasa   bank   

syari’ah   yang   dapat   diberikan   kepada   masyarakat   tergantung jenisnya.  

Perbankan   syari’ah   berperan   sebagai   lembaga   intermediasi 

keuangan antara unit - unit ekonomi yang mempunyai kelebihan dana dengan 

unit - unit  lain  yang  mengalami  kekurangan  dana.  Karenanya  untuk  

menjalankan  fungsi intermediasi  tersebut,  lembaga  pebankan  syari’ah  

akan  melakukan  kegiatan  usaha berupa   penghimpun   dana,   penyalur   

dana,   serta   menyediakan   berbagai   jasa transaksi keuangan kepada 

masyarakat (Muhammad, 2002). 

Bank  syari’ah  dalam  menyalurkan  dananya  kepada  pihak  

pengguna  dana, sangat  efektif  dan  hanya  boleh  menyalurkan  dananya  

dalam  investasi  halal. Perusahaan  yang  melakukan kerja  sma  usaha  

dengan  bank  syari’ah,  haruslah perusahaan  yang  memproduksi  barang  

dan  jasa  yang  halal.  Bank  syari’ah  tidak akan  membiyai  proyek  yang  

terkandung  didalamnya  hal - hal  yang  diharamkan dalam islam. 

6. Produk Penghimpunan Dana Bank Syari’ah 

Menurut Karim (2013) Pada prinsipnya penghimpun dana yang di 

lakukan oleh perbankan syari’ah hampir sama dengan perbankan konvesional 

artinya dalam sistem perbankan syari’ah dikenal produk - produk berupa giro 

(demmad deposit), tabungan (saving deposit), deposito (time deposit) sebagai 

sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dengan demikian produk 

penghimpun dana yang ada dalam sistem perbankan syari’ah terdiri dari (1) 

Giro: Giro Wadi’ah Dan Giro Mudharobah (2) Tabungan: Tabungan Wadi’ah 
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Dan Tabungan Mudharobah (3) Deposito: Deposito Mudharobah. Prinsip 

operasional bank syari’ah yang diterapkan dalam penghimpunan dana 

masyarakat yaitu prinsip Wadi’ah dan Mudharobah.  

Prinsip yang diterapkan yaitu wadi’ah yad dhammah yang diterapkan 

pada produk rekening giro. Wadi’ah dhammah berbeda dengan wadi’ah 

amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang 

dititipi. Sementara itu, dalam hal wadi’ah dhamanah, pihak yang dititipi 

(bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh 

memanfaatkan harta titipan tersebut. 

Sedangkan dalam mengaplikasikan prinsip mudharobah, penyimpan 

atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank 

sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk 

melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. 

Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharobah 

kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang 

disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharobah 

kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. 

7. Produk Penyaluran Dana Bank Syari’ah 

Dalam kegiatan penyaluran dana, lembaga keuangan baik bank 

maupun non - bank dengan cara melakukan pembiayaan. Pembiayaan yang 

dilakukan lembaga keuangan baik bank maupun non - bank karena 

berhubungan dengan rencana untuk memperoleh pendapatan. Pembiayaan 

dalam perbankan syari’ah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut 
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ketentuan Bank Indonesia yaitu penanaman dana bank syari’ah baik  dalam 

rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat 

berharga syari’ah, penyertaan modal sementara dan   kontijensi pada rekening 

administrasi serta sertifikat wadi’ah Bank Indonesia (Karim, 2013). 

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 yang dimaksud pembiayaan yaitu 

“Penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu 

berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan  

pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk   melunasi hutangnya 

setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau 

bagi hasil. Perbedaan mendasar antara pembiayaan yang diberikan oleh bank 

konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syari’ah yaitu 

terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada bank konvensional 

keuntungan yang diperoleh yaitu melalui bunga, sedangkan bagi bank 

syari’ah keuntungan yang diperoleh berupa imbalan atau bagi hasil. 

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk 

pembiayaan syari’ah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan 

berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: 

1. Transaksi Pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan 

dengan prinsip jual beli. Prinsip yang digunakan yaitu murabahah, salam 

dan istishna. 

2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa 

dilakukan dengan prinsip sewa. Prinsip yang dapat digunakan yaitu 

ijarah. 
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3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan untuk 

mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. 

Prinsip yang digunakan yaitu musyarakah dan mudharobah. 

8. Pembiayaan Bagi Hasil 

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah bab 

I pasal I No.25, pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah yaitu penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat 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. 

Kata mewajibkan pada Undang - Undang di atas maksudnya yaitu 

pihak yang dibiayai mewajibkan untuk mengembalikan uang pinjamannya, 

kecuali apabila terjadi resiko bisnis dalam mudharobah, maka tidak 

mewajibkan untuk mengembalikan uang pinjamannya. 

Mudharobah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. 

Maksud dari kata memukul atau berjalan dalam hal ini yaitu proses 

seseorang memukulkan kakinya dalam melaksanakan usaha. Secara teknis, 

mudharobah yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak 

pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh(100%) modalnya sedangkan 

pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib) (Karim, 2013).  

Keuntungan usaha secara mudharobah dibagi menurut kesepakatan 

yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh 

pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. 
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Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si 

pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian 

tersebut. 

Sedangkan menurut para ulama, istilah syarikah mudharobah 

memiliki pengertian yaitu pihak pemodal (investor) menyerahkan sejumlah 

modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan. Pemodal berhak 

mendapat bagian tertentu dari keuntungan.   

Secara umum, mudharobah terbagi menjadi dua jenis: 

Mudharobah muthlaqah yaitu bentuk kerja sama antara 

shahibulmaal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi 

oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan 

fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan if'al ma 

syi'ta (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang 

memberi kekuasaan sangat besar. Jenis usaha disini mempunyai syarat yaitu 

aman, halal dan menguntungkan. 

Mudharobah muqayyadah atau istilah lainnya restricted 

mudharobah/specified mudharobah yaitu mudharib dibatasi dengan batasan 

jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali 

mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki 

jenis dunia usaha.  

Menurut Kholik dalam Fordebi (2016) Pembiayaan musyarakah 

yaitu pembiayaan suatu proyek atau usaha, dimana masing - masing pihak 

antara bank dan pengusaha menyertakan modalnya dan mengelola usaha 
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yang dimaksud secara bersama - sama. Keuntungan atau kerugian yang 

muncul dibagikan ditanggung secara bersama sesuai nisbahnya. Modal 

dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang - barang, properti dan 

sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan 

uang tunai dan disepakati oleh para mitra kerja tersebut. 

9. Dana pihak ketiga 

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, 

merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. 

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan 

kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun 

besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga 

keuangan, masalah bank yang paling utama yaitu dana.  

Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa - apa, atau 

dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dalam Pasal 1 

Nomor 20 Undang - undang No.21 Tahun 2008 disebutkan bahwa simpanan 

yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syari’ah dan/atau 

unit usaha syari’ah berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syari’ah dalam bentuk giro, tabungan, dan 

bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. 

Usaha bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana 

itu tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau 

lembaga lainnya. Kemudian untuk membiayai operasinya dana dapat pula 

diperoleh dari modal sendiri yaitu dengan mengeluarkan atau menjual. 
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DPK = Tabungan + Giro + Deposito 

10. Tingkat bagi hasil 

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit 

sharing . Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian 

laba. Secara definitif profit sharing diartikan: “distribusi beberapa bagian 

dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Hal itu dapat berbentuk 

suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh 

pada tahun - tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran 

mingguan/bulanan (Muhammad, 2002).  

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional 

antara shahibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, semua 

pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharobah, dapat 

dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi 

antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati 

sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak 

ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti 

shahibul maal telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan 

sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian 

keuntungan dimuka. 

Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan 

dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat 

bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada 

laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian 
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kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan 

dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling 

mengingatkan. 

Menurut Karim (2013) Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan 

ditentukan dengan mempertimbangkan sebagai berikut : 

a. Referensi tingkat (margin) keuntungan 

Referesi tingkat (margin) keuntungan yaitu referensi tingkat 

(margin) keuntungan yang ditetapkan. 

b. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis yang dibiayai 

Perkiraan tingkat keuntungan yang dibiayai dihitung dengan 

mempertimbangkan perkiraan penjualan seperti volume penjualan setiap 

transaksi, sales turnover, fluktuasi harga penjualan, rentang harga penjualan 

yang dapat dinegosiasikan, margin keuntungan setiap transaksi. Kemudian 

dilihat dari lama Cash to cash cycle,  perkiraan biaya - biaya langsung, yang 

berkaitan dengan kegiatan penjualan, perkiraan biaya tidak langsung yang 

berkaitan dengan panjualan. Dan yang terakhir harus mempertimbangkan 

delayed over atau tambahan waktu yang ditambahkan pada cash to cash 

cycle  untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pemabayaran dari 

nasabah kepada bank syari’ah.  

Terdapat tiga metode dapalam menentukan nisbah bagi hasil pembiayaan, 

yakni : 
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a. Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan 

Merupakan nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan 

pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi 

tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Perkiraan tingkat keuntungan 

bisnis yang dibiaya di hitung dengan mempertimbangkan (1) Perkiraan 

Penjualan; (2) Lama Cash to cash cycle; (3) Perkiraan biaya - biaya 

langsung; (4) Perkiraan biaya - biaya tidak langsung; (5) Delayed Factor. 

Rumus Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan yaitu sebagai berikut : 

𝐍𝐢𝐬𝐛𝐚𝐡 𝐁𝐚𝐠𝐢 𝐇𝐚𝐬𝐢𝐥 𝐁𝐚𝐧𝐤 =  
𝐏𝐞𝐫𝐤𝐢𝐫𝐚𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐮𝐧𝐭𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧

𝐑𝐞𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐬𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐠𝐢𝐧 𝐊𝐞𝐮𝐧𝐭𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧
 

b. Penentuan nisbah bagi hasil pendapatan 

Merupakan nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan 

pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi 

tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Perkiraan tingkat keuntungan 

bisnis yang dibiaya di hitung dengan mempertimbangkan (1) Perkiraan 

Penjualan; (2) Lama Cash to cash cycle; (3) Perkiraan biaya - biaya 

langsung; (4) Delayed Factor. Rumus Penentuan nisbah bagi hasil 

pendapatan yaitu sebagai berikut: 

𝐍𝐢𝐬𝐛𝐚𝐡 𝐁𝐚𝐠𝐢 𝐇𝐚𝐬𝐢𝐥 𝐁𝐚𝐧𝐤 =  
𝐏𝐞𝐫𝐤𝐢𝐫𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚湡𝐚𝐭𝐚𝐧

𝐑𝐞𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐬𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐠𝐢𝐧 𝐊𝐞𝐮𝐧𝐭𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧
 

c. Penentuan nisbah bagi hasil penjualan  

Merupakan nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan 

pada perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan 

pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang telah. Perkiraan 
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tingkat keuntungan bisnis yang dibiaya di hitung dengan 

mempertimbangkan (1) Perkiraan Penjualan; (2) Lama Cash to cash cycle; 

(3) Delayed Factor. Rumus Penentuan nisbah bagi hasil penjualan yaitu 

sebagai berikut : 

𝐍𝐢𝐬𝐛𝐚𝐡 𝐁𝐚𝐠𝐢 𝐇𝐚𝐬𝐢𝐥 𝐁𝐚𝐧𝐤 =  

𝐏𝐞𝐫𝐤𝐢𝐫𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧
 𝐏𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧

𝑷𝒐𝒌𝒐𝒌 

𝑷𝒆𝒎𝒃𝒊𝒂𝒚𝒂𝒂𝒏

̇
 +  

𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒔𝒊 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏

𝑲𝒆𝒖𝒏𝒕𝒖𝒏𝒈𝒂𝒏

̇
 

11.  Capital Adequacy Ratio (CAR) 

CAR (Capital Adequacy Ratio) yaitu rasio yang memperlihatkan 

seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, 

penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana 

modal sendiri bank, di samping memperoleh dana - dana dari sumber - 

sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain - 

lain. Dengan kata lain, capital adequacy ratio yaitu rasio kinerja bank untuk 

mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva 

yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan 

(Dendawijaya, 2005). 

CAR merupakan indikator terhadap suatu regulasi perbankan yang 

menetapkan kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai 

akibat dari kerugian - kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang 

berisiko (Dendawijaya, 2005). Menurut Idroes (2008), Rasio kecukupan 

modal bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian 

yang timbul dari aktivitas yang ditimbulkannya. 
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Rasio kecukupan modal atau modal untuk rasio aset berbobot risiko 

yaitu suatu cara untuk mengukur modal bank, yang ditunjukkan sebagai 

pembukaan kredit berbobot risiko bank. Rasio ini digunakan untuk 

melindungi depositor dan menaikkan stabilitas dan efisiensi sistem 

keuangan di seluruh dunia.  

Kecukupan modal yaitu suatu kerangka kerja mengenai bagaimana 

bank dan lembaga penyimpanan harus menangani permodalan mereka. 

Kategorisasi aktiva dan modal sudah sangat distandardisasi sehingga diberi 

bobot risiko. Dalam lingkup internasional, Komite Basel dalam Bank 

Penyelesaian Internasional mendorong persyaratan modal di tiap - tiap 

negara. Pada tahun 1988, Komite Basel memutuskan untuk 

memperkenalkan suatu sistem pengukuran modal yang secara umum 

dikenal sebagai Basel Capital Accords.  

Kerangka kerja ini telah digantikan oleh suatu sistem kecukupan 

modal yang jauh lebih kompleks yang dikenal sebagai Basel II. Walaupun 

Basel II telah mengubah perhitungan bobot risiko secara signifikan, ia tidak 

menyentuh segi perputaran modal. Rasio modal yaitu persentase modal 

bank terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Bobot 

didefinisikan dengan rasio sensitivitas risiko yang perhitungannya 

ditentukan oleh aturan yang sesuai. 

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio 

kecukupan modal minimum yang harus ada pada setiap bank sebagai 

pengembangan usaha dan penampung risiko kerugian usaha bank, rasio ini 
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merupakan pembagian dari modal (primary capital dan secondary capital) 

dengan total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)  

𝐂𝐀𝐑 =  
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥

𝐀𝐬𝐞𝐭 𝐓𝐞𝐫𝐭𝐢𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐞𝐧𝐮𝐫𝐮𝐭 𝐑𝐢𝐬𝐢𝐤𝐨
 

12. Return on Asset (ROA) 

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. 

Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena 

mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. 

ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan manghasilkan keuntungan 

pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan 

datang. Assets atau aktiva yang dimaksud yaitu keseluruhan harta 

perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing 

yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva - aktiva perusahaan yang 

digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan.  

Menurut Brigham dan Houston (2001), “Rasio laba bersih terhadap 

total aktiva mengukur pengembalian atas total aktiva (ROA) setelah bunga 

dan pajak”. Menurut Horne dan Wachowicz (2005), “ROA mengukur 

efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang 

tersedia; daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan”. 

Horne dan Wachowicz menghitung ROA dengan menggunakan  rumus laba 

bersih setelah pajak  dibagi  dengan  total aktiva.  

Bambang Riyanto (2001) menyebut istilah ROA dengan Net 

Earning Power Ratio (Rate of Return on Investment / ROI) yaitu 

kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk 
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menghasilkan keuntungan neto. Keuntungan neto yang beliau maksud yaitu 

keuntungan neto sesudah pajak. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ROA atau ROI dalam 

penelitian ini yaitu mengukur perbandingan antara laba bersih setelah 

dikurangi beban bunga dan pajak (Earning After Taxes / EAT) yang 

dihasilkan dari kegiatan pokok perusahaan dengan total aktiva (assets) yang 

dimiliki perusahaan untuk melakukan aktivitas perusahaan secara 

keseluruhan dan dinyatakan dalam persentase. 

𝐑𝐎𝐀 =  
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐒𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭
 

C. Hubungan Antar Variabel 

a. Hubungan Dana pihak ketiga terhadap Jumlah Pembiyaan Bagi Hasil 

Sumber dana akan menentukan besar kecilnya penyaluran 

pembiayaan yang disalurkan. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus 

dilakukan secara tepat. Yang paling penting bagi bank yaitu bagaimana 

memilih dan mengelola sumber dana dari masyarakat, terutama dalam 

bentuk simpanan tabungan, giro, dan deposito yaitu sangat penting. 

Menurut Antonio (2001) salah satu sumber dana yang bisa 

digunakan untuk pembiyaaan yaitu berasa dari simpanan (dana pihak 

ketiga). Semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank maka 

semakin besar pula jumlah pembiyaan baerbasis bagi hasil yang disalurkan. 

hal ini dibuktikan oleh penelitian Andraeny (2011) bahwa dana pihak ketiga 

berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil yang 

disalurkan.  
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b. Hubungan Tingkat bagi hasil terhadap Jumlah Pembiyaan Bagi Hasil 

Menurut Karim (2011) bank syari’ah menerapkan nisbah bagi hasil 

terhadap produk - produk pembiayaan yang berbasis Natural Uncertainty 

Contrac (NUC), yaitu akad bisnis yang tidak memberikan kepastian 

pendapatan (return), baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti 

mudharobah dan musyarakah. Untuk mendapatkan  keuntungan bank 

syari’ah harus menetapkan nisbah yang disepakati bersama kedua belah 

pihak. Setiap bank syari’ah tentu mempunyai target laba yang diinginkan. 

Dengan ini maka bank syraiah tentunya harus menyalurkan jumlah 

pembiyaannya yang lebih besar untuk mendapatkan laba yang lebih besar 

pula. 

Pembiayaan bebasis bagi hasil bersifat Natural Uncertainty Contrac. 

Artinya pembiyaan bagi hasil memiliki risiko tinggi dibandingkan jenis 

pembiayaan lainnya karena tidak terikat jaminan. Maka dari itu bank harus 

menyalurkan lebih banyak pembiyaan agar nisbah bagi hasil yang 

didapatkan juga semakin besar dengan pertimbangan risiko yang didapat 

juga tidak lebih besar dari bagi hasil yang didapatkan.  

c. Hubungan Capital Adequacy Ratio terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi 

Hasil 

Menurut Kuncoro dan Suharjono (2011) Capital Adequacy Ratio 

merupakan rasio kecukupan modal minimum yang harus ada pada setiap 

bank sebagai pengembangan usaha dan penampung risiko kerugian usaha 

bank, rasio ini merupakan pembagian dari modal (primary capital dan 
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secondary capital) dengan total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko 

(ATMR). Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber dana yang 

dapat digunakan untuk pengembangan usaha bank, dalam hal ini yaitu 

penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil. 

Uraian diatas didukung oleh penelitian  Jamilah ( 2016) bahwa 

capital Adequacy Ratio  berpengaruh positif signifikat terhadap penyaluran 

pembiayaan mudharobah. Namun papda penelitian yang dilakukan oleh 

Kalkarina dkk (2016) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu Capital 

Adequacy Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran 

pembiayaan bagi hasil. Dengan adanya perbedaan tersebut dari penelitian 

terdahulu, peneliti ingin menguji ulang tentang hal tersebut.  

d. Hubungan Return on Asset terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil 

Tandelilin (2001) menyatakan bahwa ROA menggambarkan sejauh 

mana kemampuan aset - aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasikan 

laba. Semakin tinggi ROA menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif 

dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasikan laba, yang juga dapat 

diartikan bahwa kinerja perusahaan semakin efektif. 

Bank syari’ah dalam hal ini selnajutnya akan memikirkan bahwa 

lebih baik akan menyalurkan asset asset produktif daalm pembiayaan 

berbasis bagi hasil. Dengan demikian laba perusahaan akan terus meningkat 

seiring dengan banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syari’ah. 

Dikarenakan nisbah bagi hasil yang didapatkan juga semakin meningkat.  
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D. Kerangka Pikir 

Berdasarkan tinjauan pustaka serta diperkuat dengan peneliti 

terdahulu diduga bahwa variabel Dana pihak ketiga (DPK), Tingkat bagi 

hasil, Capital Adequacy Ratio ((CAR), dan Return on Asset (ROA) 

berpengaruh positif  terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil pada Bank 

Umum Syari’ah (BUS) dan Unit Usaha Syari’ah (UUS) di Indonesia. Maka, 

secara sederhana kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Alur Kerangka Pikir Pembiayaan Bagi Hasil Mudharobah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Alur Kerangka Pikir Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah 
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Dimana : 

Y1 : Pembiayaan Bagi Hasil Mudharobah 

Y2 : Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah 

X1 : Dana pihak ketiga (DPK) 

: Pengaruh Secara Parsial 

: Pengaruh Secara Simultan 

X2 : Tingkat bagi hasil Mudharobah & 

Musyarakah 

X3 : Capital Adequacy Ratio (CAR) 

X4 : Return on Asset (ROA) 

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang harus di uji 

kebenarannya yang di dukung dengan data data untuk mendapatkan jawaban 

yang sebenarnya. Berdasarkan pada tinjauan teori, penelitian terdahulu, dan 

kerangka pemikiran, maka dugaan semetara yang belum tentu kebenarannya 

dan akan diterima bila ada faktor pendukung atau membenarkannya, mengacu 

pada rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini dapat di terapkan 

hipotesa sebagai berikut: 

a. Diduga variabel Dana pihak ketiga, Tingkat bagi hasil Mudharobah,

Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Return on Asset (ROA) berpengaruh

positif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil mudharobah pada Bank

Umum Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah di Indonesia.

b. Diduga variabel Dana pihak ketiga, Tingkat bagi hasil Musyarakah,

Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Return on Asset (ROA) berpengaruh

positif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil musyarakah pada Bank

Umum Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah di Indonesia.




