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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan mudharabah 

pada PT Bank Syariah Indonesia Periode 2016-2020  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga Bank 

Syariah Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020 didapatkan bahwa nilai 

DPK tertinggi sebesar 51.178.167 juta rupiah dan nilai minimum sebesar 

19.132.962 juta rupiah dengan nilai rata-rata sebesar 28.666.599,65 juta 

rupiah.  

Hasil analisis data statistic penelitian menunjukkan bahwa DPK 

berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada PT Bank 

Syariah Indonesia Periode 2016-2020. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

hipotesis awal yang dibangun oleh penulis bahwa DPK berpengaruh positif 

signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Indonesia, yang 

berarti setiap peningkatan DPK akan berdampak pada Pembiayaan 

Mudharabah Bank Syariah Indonesia. 

Hasil ini sesuai dengan teori yang ada bahwa DPK adalah dana yang 

berasal dari masyarakat yang disimpan oleh masyarakat dalam bentuk giro, 

tabungan, dan deposito.105 Sumber dana merupakan hal terpenting bagi bank 

untuk dapat meningkatkan jumlah kredit atau pembiayaan yang akan 

dilempar ke masyarakat. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan, sektor 

 
105 Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahmi. Akuntansi Perbankan Syariah 

Teori dan Praktik Kontenporer. (Jakarta: Selemba Empat. 2009). 
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perbankan memerlukan ketersediaan sumber dana. Semakin banyak dana 

yang dimiliki oleh bank, maka akan semakin besar peluang bank untuk 

menjalankan fungsinya. Dana-dana yang dimaksud meliputi dana yang 

bersumber dari bank itu sendiri, dana yang bersumber dari lembaga lainnya, 

dan dana yang bersumber dari masyarakat.106 

Dana pihak ketiga yang ada di bank syariah merupakan dana yang 

telah dititipkan oleh masyarakat kepada pihak bank dalam bentuk tabungan, 

deposito dan giro yang selanjutnya bisa digunakan untuk operasional bank 

syariah dalam bentuk penyauran pembiayaan kepada masyarakat. Semakin 

besar porsi dana yang disimpan masyarakat pada bank maka semakin besar 

pula keuntungan yang diperoleh bank dan juga semakin meningkatnya porsi 

pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah, karena dana ini sangat 

diandalkan oleh bank syariah. 

Keberhasilan bank dalam mengelola sumber dan penggunaan dana 

sangat menentukan dalam keberhasilan bisnis bank, mengingat sebagian 

bisnis bank sangat ditentukan keberhasilannya dalam menghimpun dana dan 

dalam penggunaannya tersebut disalurkan ke sektor yang produktif dengan 

risiko terendah dan menghasilkan pendapatan terbesar. Pencarian dana dari 

sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. 

Akan tetapi, pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika 

dibanding dari dana sendiri.107 

 

 
106 Kasmir. Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi 2014. Cetakan ke 12. (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2014) 
107 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 114. 



84 

 

 

 

 

 

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang terkumpul dari nasabah, 

yang selanjutnya akan diputar oleh perbankan syariah untuk digunakan salah 

satunya untuk memberikan pembiayaan. Hal ini dilakukan agar uang yang 

ada di bank tidak menganggur (idle fund) atau tidak menumpuk. Sehingga 

dengan adanya perputaran uang tersebut bank akan mendapatkan keuntungan 

dan begitu pula dengan para nasabah nya. 

Dengan demikian, hubungan antara dana pihak ketiga ini mempunyai 

keterkaitan yang positif dengan pembiayaan bagi hasil. Jika terjadi fluktuasi 

di dalam dana pihak ketiga ini, secara tidak langsung akan berdampak dengan 

pemberian pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh perbnakan syariah. 

Pembiayaan adalah salah satu aktiva produktif yang merupakan lawan 

daripada Dana Pihak Ketiga (DPK). Karenanya permintaan dan penawaran 

terhadap pembiayaan tentunya juga haruslah mempertimbangkan faktor 

likuiditas dalam penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) karena dengan 

semakin meningkat Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikumpulkan bank 

syariah maka kemungkinan semakin meningkat pula pembiayaan atau 

penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat. Sehingga 

hubungan Dana Pihak Ketiga Terhadap pembiayaan mudharabah adalah 
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signifikan positif. Jadi jika jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat maka 

pembiayaan mudharabah ynag diberikan oleh bank syariah juga meningkat.108 

Adanya hubungan secara statistic antara DPK dengan Pembiayaan 

Mudharabah bank Bank Syariah Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020 

tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh 

BSI juga tergantung dari DPK yang didapatkan oleh BSI. Semakin besar 

DPK yang dimiliki oleh bank, maka semakin besar pembiayaan yang dapat 

dilakukan oleh bank.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Dewi109, Zhafar110, Anwar111, Susanti112, Yuniarif113, Al-Adawiyah114 dan 

Sulistya115 bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan 

 
108 Arnan, Sendi Gusnandar. Kurniawasih, Imas. ”Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga Dan 

Tingkat Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia”, Proceedings SNEB, Bandung, 2014. 
109 Syahrina Noormala Dewi. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non 

Performing Financing terhadap Pembiayaan Mudharabah pada BUS yang terdaftar di BEI 

periode 2014-2018. (Aktual: Journal of Accounting and Financial Vol. 5 No. 1 Tahun 2020). 
110 Muhammad Zhafar. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing 

dan Inflasi terhadap Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Indonesia. (Skripsi: Program 

Studi Perbankan Syariah, FEBI UIN Raden Intan Lampung, 2020). 
111 Chairil Anwar. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan Return on 

Asset terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Tahun 2018-2012. (Riset dan 

Jurnal Akuntansi, Vo. 1 Nomor 1, Februari 2017). 
112 Susi susanti. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, dan Non Performing Financing terhadap 

Pembiayaan Mudharabah dengan Financing to Deposit Ratio sebagai Variabel Intervening pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia. (Skripsi Prodi S1 Perbankan FEBI IAIN Salatiga, 2020). 
113 Rosearistavia Yuniarif. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan 

Financing to Deposit Ratio terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia. (Predising Ilmu Ekonomi Volume 5 No. 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Islam Bandung, 2019). 
114 Robiyah Al Adawiyah. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing (NPF), 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap 

pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. (Skripsi Jurusan Perbankan 

Syariah FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016). 
115 Anggara Dwi Sulistya. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing (NPF), 

dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan 

Syariah di Indonesia. (Skripsi Prodi manajemen FE UNY, 2017). 
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mudharabah. Semakin tinggi DPK yang dimiliki oleh bank, maka semakin 

besar pembiayaan mudhawabah yang dapat diberiken oleh bank  

Dapat disimpulkan bahwa Hasil dari penelitain ini menunjukkan 

bahwa pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank syariah salah 

satunya tergantung seberapa besar dana yang dapat dihimpun bank dari 

masyarakat yaitu Dana Pihak ketiga (DPK) atau simpanan. Hal ini dapat 

mendorong perkembangan sektor riil karena dengan semakin meningkatnya 

pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah) yang disalurkan bank syariah 

kepada masyarakat, maka jontribusi yang adapt diberikan lembaga keuangan 

islam terhadap perekonomian indonesiapun akan semakin meningkat.. 

 

B. Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap pembiayaan 

mudharabah pada PT Bank Syariah Indonesia Periode 2016-2020 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FDR Bank Syariah Indonesia 

periode 2016 sampai dengan 2020 didapatkan bahwa nilai FDR tertinggi 

sebesar 95.18% dan nilai minimum sebesar 67,50% dengan rata-rata sebesar 

82,1%.. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rasio FDR Bank Syariah 

Indonesia dalam kategori baik karena memiliki nilai rata-rata antara 74-94%. 

Standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk ratio FDR adalah 74-94%.  

Hasil analisis data statistic didapatkan bahwa FDR tidak berpengaruh 

terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Indonesia tahun 2016-2020. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang dibangun oleh 

penulis bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan 

Mudharabah Bank Syariah Indonesia, yang berarti setiap peningkatan FDR 
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tidak berdampak pada peningkatan Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah 

Indonesia.Kondisi tersebut dapat terjadi karena resiko pembiayaan yang 

tinggi melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 

94%. Seperti data yang didapatkan oleh peneliti bahwa pada bulan November 

2019 didapatkan bahwa rasio FDR Bank Syariah Indonesia ssbesar 95,18 

dimana total pembiayaan sebesar 27.202.879 juta rupiah dan DPK sebesar 

285.815.83 juta rupiah. Dengan nilai DKP tersebut seharusnya sesuai 

ketentuan pembiayaan tertinggi adalah senilai 26.866.688 juta rupiah. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang ada bahwa 

Financing to Deposit Ratio adalah perbandingan antara pembiayaan yang 

diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh 

bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sejauh mana dana pinjaman 

bersumber dari dana pihak ketiga. Bank Indonesia menetapkan besarnya 

Financing to Deposit Ratio tidak boleh melebihi 94%. Yang berarti bank 

boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga 

yang dihimpun asalkan tidak melebihi 94%.116  

Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk kredit dibandingkan 

dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa 

konsekuensi semakin besarnya risiko yang ditanggung oleh bank yang 

bersangkutan. Apabila kredit/pembiayaan yang disalurkan mengalami 

 
116 Muhammad. Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015) hal. 55 
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kegagalan atau bermasalah bank akan mengalami kesulitan untuk 

mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat.117 

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio untuk mengukur 

seberapa besar Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah disalurkan untuk 

pembiayaan. Jadi, FDR mempunyai hubungan positif terhadap jumlah dana 

pembiayaan mudharabah bank syariah. Artinya, semakin besar Dana Pihak 

Ketiga yang disalurkan oleh bank syariah dalam bentuk pembiayaan maka 

maka semakin meningkat juga jumlah pembiayaan mudharabah, dengan 

asumsi bahwa peningkatan FDR bank syariah juag diikuti dengan 

pengingkatan alokasi dana yang dilakukan bank syariah untuk pembiayaan 

mudharabah.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sulistya118 bahwa 

Financing To Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan 

Murabahah. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Al-

Adawiyah119 dan Yuniarif120 bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) 

memiliki pengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada 

perbankan syariah di Indonesia 

 
117 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 

256. 
118 Anggara Dwi Sulistya. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing (NPF), 

dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan 

Syariah di Indonesia. (Skripsi Prodi manajemen FE UNY, 2017). 
119 Robiyah Al Adawiyah. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing (NPF), 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap 

pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. (Skripsi Jurusan Perbankan 

Syariah FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016). 
120 Rosearistavia Yuniarif. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan 

Financing to Deposit Ratio terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia. (Predising Ilmu Ekonomi Volume 5 No. 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Islam Bandung, 2019). 
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Financing to Deposit Ratio ditentukan oleh perbandingan antara 

jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun 

yaitu mencakup tabungan, giro, dan deposito dan menyatakan seberapa jauh 

kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan 

deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan. Dengan 

demikian semakin tinggi rasio FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga 

akan meningkat. Hal ini dikarenakan sumber likuidiats untuk membayar 

kembali dana yang akan ditarik oleh deposan berasal dari pembiayaan yang 

disalurkan. 

 

C. Pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap 

pembiayaan mudharabah pada PT Bank Syariah Indonesia Periode 

2016-2020 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil 

pembiayaan mudharabah Bank Syariah Indonesia periode 2016 sampai 

dengan 2020 didapatkan bahwa nilai pendapatan bagi hasil pembiayaan 

mudharabah tertinggi sebesar 167.105 juta rupiah dan nilai minimum sebesar 

3.886 juta rupiah dengan rata-rata sebesar 54.108,7 juta rupiah.  

Hasil analisis statistic penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan 

Bagi Hasil Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan 

Mudharabah pada PT Bank Syariah Indonesia Periode 2016-2020. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hipotesis awal yang dibangun oleh penulis bahwa 

Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap 

Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank Syariah Indonesi, yang berarti setiap 
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peningkatan Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah berdampak pada 

Pembiayaan Mudharabah Bank BNI Syariah. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa 

Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah merupakan pendapatan atau 

hasil yang diperoleh dari akad mudharabah sebelum dikurangi biaya-biaya. 

Pembiayaan 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 

usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian 

ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian 

pengelola. Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah dapat dilihat dari 

refrensi marjin keuntungan : perkiraan keuntungan. 

Mudharabah berdasarkan ahli fiqih merupakan suatu perjanjian 

dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan 

prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan 

proporsi yang telah disetujui, seperti ½ dari keuntungan atau ¼ dan 

sebagainya.121  

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, 

pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik 

penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis 

korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis 

yang disebut tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik 

 
121 Muhammad Muslehuddin, Sistem Perbankan dalam Islam, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 

2004), h. 65. 
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dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin untuk kepentingan 

pribadi yang menjalankan proyek.122 

Di dalam perbankan syariah Indonesia sistem bagi hasil yang 

diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem 

revenue sharing. Bank syariah dapat berperan sebagai pengelola maupun 

sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya 

tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya jika bank 

berperan sebagai pemilik dana akan membebankan biaya tersebut pada pihak 

nasabah pengelola dana. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rahayu, Huzaini dan 

Azizah tahun 2016123 bahwa bahwa secara simultan pembiayaan bagi hasil 

mudharabah dan musyarakah memberikan pengaruh positif terhadap 

profitabilitas (ROE). Secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembiayaan bagi hasil mudharabah memberikan pengaruh signifikan positif 

terhadap profitabilitas (ROE), pembiayaan bagi hasil musyarakah 

memberikan pengaruh signifikan negative terhadap profitabilitas (ROE). 

Bank merupakan salah satu lembaga yang bertugas untuk 

menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut guna menambah 

nilai guna uang. Bank syariah menyalurkan dana melalui pembiayaan 

mudharabah untuk membiayai usaha tertentu yang di kelola oleh mudharib 

yang nantinya akan mendapatkan keuntungan dari usaha. Apabila usaha yang 

 
122 Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 

2001), h. 23. 
123 Yen iSusi Rahayu, Achmad Husaini dan Devi Farah Azizah. Pengaruh Pembiayaan Bagi 

Hasil Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah yang  

Terdaftar pada BEI periode tahun 2011-2014). 
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di jalankan nasabah mengalami kerugian maka kerugian usaha akan 

ditanggung bersama-sama, dan apabila mendapatkan keuntungan, maka 

keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disetujui. Penawaran 

ini yang menjadi daya tarik nasabah untuk memilih pembiayaan mudharabah 

dan musyarakah. Semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin 

tinggi pula profit yang diperoleh oleh bank. 

 

D. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Financing To Deposit Ratio 

(FDR) terhadap pembiayaan mudharabah pada PT Bank Syariah 

Indonesia Periode 2016-2020 

Berdasarkan uji F diketahui bahwa semua variabel bebas yaitu DPK, 

FDR dan Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat yaitu Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah 

Indonesia tahun 2016-2020. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai 

R Square mendekati satu artinya variabel yang diukur dengan DPK, FDR dan 

Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap variabel Pembiayaan Mudharabah sedangkan sisanya dijelaskan oleh 

variabel lainnya yang tidak dikaji dalam penelitian ini.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan  teori yang menjelaskan bahwa 

Keberhasilan bank dalam mengelola sumber dan penggunaan dana sangat 

menentukan dalam keberhasilan bisnis bank, mengingat sebagian bisnis bank 

sangat ditentukan keberhasilannya dalam menghimpun dana dan dalam 

penggunaannya tersebut disalurkan ke sektor yang produktif dengan risiko 

terendah dan menghasilkan pendapatan terbesar. Pencarian dana dari sumber 
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ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Akan 

tetapi, pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika 

dibanding dari dana sendiri.124 

Dapat disimpulkan bahwa Hasil dari penelitain ini menunjukkan 

bahwa pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank syariah salah 

satunya tergantung seberapa besar dana yang dapat dihimpun bank dari 

masyarakat yaitu Dana Pihak ketiga (DPK) atau simpanan. Hal ini dapat 

mendorong perkembangan sektor riil karena dengan semakin meningkatnya 

pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah) yang disalurkan bank syariah 

kepada masyarakat, maka jontribusi yang adapt diberikan lembaga keuangan 

islam terhadap perekonomian indonesiapun akan semakin meningkat.. 

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio untuk mengukur 

seberapa besar Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah disalurkan untuk 

pembiayaan. Jadi, FDR mempunyai hubungan positif terhadap jumlah dana 

pembiayaan mudharabah bank syariah. Artinya, semakin besar Dana Pihak 

Ketiga yang disalurkan oleh bank syariah dalam bentuk pembiayaan maka 

maka semakin meningkat juga jumlah pembiayaan mudharabah, dengan 

asumsi bahwa peningkatan FDR bank syariah juag diikuti dengan 

pengingkatan alokasi dana yang dilakukan bank syariah untuk pembiayaan 

mudharabah.  

Financing to Deposit Ratio ditentukan oleh perbandingan antara 

jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun 

 
124 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 114. 
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yaitu mencakup tabungan, giro, dan deposito dan menyatakan seberapa jauh 

kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan 

deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan. Dengan 

demikian semakin tinggi rasio FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga 

akan meningkat. Hal ini dikarenakan sumber likuidiats untuk membayar 

kembali dana yang akan ditarik oleh deposan berasal dari pembiayaan yang 

disalurkan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa 

Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah merupakan pendapatan atau 

hasil yang diperoleh dari akad mudharabah sebelum dikurangi biaya-biaya. 

Pembiayaan 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 

usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian 

ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian 

pengelola. Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah dapat dilihat dari 

refrensi marjin keuntungan : perkiraan keuntungan. 

Di dalam perbankan syariah Indonesia sistem bagi hasil yang 

diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem 

revenue sharing. Bank syariah dapat berperan sebagai pengelola maupun 

sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya 

tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya jika bank 
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berperan sebagai pemilik dana akan membebankan biaya tersebut pada pihak 

nasabah pengelola dana. 

Bank merupakan salah satu lembaga yang bertugas untuk 

menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut guna menambah 

nilai guna uang. Bank syariah menyalurkan dana melalui pembiayaan 

mudharabah untuk membiayai usaha tertentu yang di kelola oleh mudharib 

yang nantinya akan mendapatkan keuntungan dari usaha. Apabila usaha yang 

di jalankan nasabah mengalami kerugian maka kerugian usaha akan 

ditanggung bersama-sama, dan apabila mendapatkan keuntungan, maka 

keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disetujui. Penawaran 

ini yang menjadi daya tarik nasabah untuk memilih pembiayaan mudharabah 

dan musyarakah. Semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin 

tinggi pula profit yang diperoleh oleh bank. 

Penelitian ini mendukung penelitian Al-Adawiyah125 dan Sulistya  126 

dimana hasilnya menunjukkan bahwa secara Dana Pihak Ketiga (DPK), Non 

Performing Financing (NPF), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan 

Financing to Deposit Ratio (FDR) secara simultan atau bersama-sama 

mempunyai pengrauh yang signifikan terhadap pembiayaan mudharabah 

pada perbankan syaraih di Indonesia dengan nilai sig. 0.000 < 0.05.  

 
125 Robiyah Al Adawiyah. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing (NPF), 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap 

pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. (Skripsi Jurusan Perbankan 

Syariah FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016). 
126 Anggara Dwi Sulistya. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing (NPF), 

dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan 

Syariah di Indonesia. (Skripsi Prodi manajemen FE UNY, 2017). 
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Dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga (DPK), FDR dan 

Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah mempunyai pengaruh terhadap variabel 

Pembiayaan Mudharabah.  
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