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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Konsep tatanan ekonomi islam disusun berdasarkan sumber dari Alqur'an, dan 

Hadist. Karena Alqur'an dan Hadist dijadikan dasar rujukan dalam kehidupan umat 

muslimin diseluruh dunia, maka segala sesuatunya disesuaikan dengan isi dalam 

Alqur'an dan Hadist. Sistem perbankan syariah di indonesia di awali pada tahun 1992 

dengan diterbitkannya undang-undang No.7 tahun 1992 tentang bank dengan sistem 

bagi hasil. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang 

dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit, 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 telah memunculkan 

keraguan terhadap sistem perbankan konvensional karena dilikuidasinya beberapa 

bank konvensional yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, Bank 

Muamalat Indonesia yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia berhasil 

melewati krisis ekonomi tersebut. Ketentuan tentang larangan haramnya 

menggunakan mekanisme  bunga bagi bank syariah difatwakan oleh Dewan Syariah 

Nasional (DSN) dalam fatwa DSN yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah 

(titipan). Selanjutnya, berdasarkan DSN Nomor 2 Tahun 2000 tentang  tabungan, 

mekanisme tabungan yang dibenarkan bagi bank syariah adalah tabungan yang 
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berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah (Titipan). Karakteristik dan sistem bagi 

hasil yang diterapkan bank syariah memberikan kemudahan dan bersifat saling 

menguntungkan bagi masyarakat dan pihak bank, serta mengutamakan aspek 

keadilan dalam setiap kegiatannya. 

 Dengan demikian eksistensi perbankan syariah di Indonesia semakin 

dipercaya dan dibutuhkan untuk menciptakan perekonomian yang lebih baik dan adil. 

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam pembukaan acara Indonesia Sharia 

Economic Festival (ISEF) 2015 menekankan pentingnya peran industri jasa keuangan 

dan ekonomi syariah dalam pembangunan nasional. Selain itu, industri keuangan 

syariah juga harus berperan besar dalam mendorong tingkat pemerataan serta 

mengentaskan kemiskinan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

kecil. Menurut Bambang, prinsip keuangan Islam merupakan prinsip yang tepat untuk 

mewujudkan upaya membuka akses layanan perbankan yang seluas-luasnya bagi 

masyarakat (financial inclusion) serta mampu mendorong tingkat pemerataan dalam 

meningkatkan pertumbuhan nasional dan kesejahteraan bersama.  

Hal itu patut disadari karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan 

populasi Muslim terbesar di dunia (aktual.com, 2015). Selain itu, kontribusi 

perbankan syariah di Indonesia juga dibuktikan dengan naiknya peringkat Indonesia 

ke peringkat enam pada tahun 2016 yang pada tahun sbelumnya berada di peringkat 

tujuh dari 48 negara berdasarkan Global Islamic Finance Report (beritasatu.com, 

2016). Hingga saat ini, jumlah bank syariah di Indonesia telah mencapai 34 bank, 
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yang terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS) dan  21 Unit Usaha Syariah (UUS) 

(www.ojk.go.id, 2017). Untuk dapat bertahan dalam perekonomian dan bersaing 

dengan kompetitornya, bank syariah harus memiliki kinerja yang baik. Bank yang 

memiliki kinerja baik akan lebih dipercaya masyarakat untuk menyimpankan dananya 

yaitu dalam bentuk tabungan. Berdasarkan data statistik perbankan syariah pada 

tahun 2016 sampai dengan Maret 2017 bahwa jaringan kantor bank umum syariah 

mengalami peningkatan. peningkatan tersebut tentu mempengaruhi kegiatan bank 

umum syariah khususnya kegiatan dalam penghimpunan dana yang diperoleh dari 

pihak ketiga. (Idawati, 2011) menyatakan bahwa semakin banyak jumlah jaringan 

kantor, maka akan semakin mendorong peningkatan jumlah atau total tabungan 

mudharabah pada bank syariah.  

Hal ini membuktikan adanya pertumbuhan dan perkembangan perbankan 

syariah di Indonesia yang menjadi salah satu keberhasilan penerapan syariah Islam 

dalam bermuamalah. Peningkatan jaringan kantor, dana pihak ketiga (DPK), dan aset, 

perbankan mempengaruhi jumlah tabungan mudharabah yang merupakan salah satu 

kegiatan bank syariah yang termasuk kedalam penghimpunan dana dari pihak ketiga. 

Oleh karena itu, pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank 

dalam menghimpun dana dari masyarakat, baik bersekala kecil maupun besar. 

Sebagai lembaga keuangan, dana yang diperoleh dari masyarakat atau dari pihak 

ketiga merupakan hal yang paling utama. Tanpa adanya dana yang cukup, bank tidak 

http://www.ojk.go.id/
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dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama 

sekali (Zainul Arifin, 2007 dalam Nunung 2013 ).  

 Hal ini dapat ditunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah yang 

tergantung pada demand masyarakat terhadap produk dan jasa perbankan syariah, 

dimana sebagai nasabah bank syariah umumnya masih membandingkan rate of return 

(equvalent rate/nisbah) yang mampu diberikan perbankan syariah kepada nasabah 

merupakan hasil dari penyaluran dananya. Hasil penyaluran dana ini sendiri memiliki 

ketergantungan pada hasil usaha peminjam dana yang tentunya akan di pengaruhi 

oleh kondisi makro ekonomi. Sekitar 70-80% aset perbankan di Indonesia terbentuk 

dari dana pihak ketiga, sehingga pengaruh kondisi variabel makro tersebut juga akan 

berpengaruh pada besarnya tabungan Mudharabah. Kondisi makro ekonomi 

mempengaruhi perusahaan dan masyarakat untuk bertransaksi dengan perbankan, 

dimana ketika kondisi ekonomi membaik akan meningkatkan pendapatan masyarakat 

yang ada akhirnya akan meningkatkan jumlah tabungan Mudharabah.  

 Secara teori pengklasifikasian penghimpunan dana di bank syariah didasarkan 

pada penghimpunan berdasarkan wadiah (titipan) dan penghimpunan berdasarkan 

mudharabah (Rijal, 2009: 104). Penghimpunan dana dalam bank syariah yang 

diperoleh dari pihak ketiga, yaitu salah satunya berupa tabungan. Dimana bank 

syariah menggunakan akad mudharabah dalam melakukan kesepakatan antara 

pemilik dana dengan bank syariah sebagai pengelola dana. Menurut (Yulianti, 2016) 

bahwa mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak 



5 
 

pertama yaitu pemilik dana, dan bank menjadi pengelola. Dari hasil pengelola dana 

mudharabah, bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan 

nisbah yang disepakati dan di tuangkan dalam akad pembukuan rekening. Apabila 

rugi, maka akan ditanggung pemilik dana selama kerugian itu bukan akibat dari 

kelalaian pengelola.  

 Apabila kerugian di akibatkan kelalaian pengelola, maka sipengelola 

bertanggungjawab. Di antara produk yang menggunakan prisip bagi hasil dalam 

penghimpunan dana pihak ketiga oleh bank syariah juga menawarkan produk yaitu 

giro, tabungan, dan deposito sebagai salah satu sumber pendanaan bagi operasional 

bank. Tabungan syariah merupakan tabungan yang dijalankan dengan merujuk pada 

prinsip-prinsip islam yaitu mudharabah dan wadiah. Sedangkan fungsi bank syariah 

yaitu suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk 

pembiayaan berdasrkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil. Selain itu bank 

syariah juga melakukan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu 

menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainya 

dan menyalurkanya kepada organisasi pengelola zakat. 

  Peran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi yang 

sama dengan bank konvensional yaitu sebagai lembaga perantara (lembaga 

Intermediasi) antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan 

dana, atau sebagai perantara keuangan antara unit ekonomi lain yang mengalami 

kekurangan dana (deficit unit). Berdasarkan perkembangan pada setiap jenis 
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produknya  syariah, produk penghimpunan dana khususnya tabungan mudharabah 

merupakan produk yang stabil mengalami peningkatan selama 5 tahun ini. 

Perkembangan tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah dari tahun 2012 

sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : 

Gambar 1.1 

Pertumbuhan Tabungan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (Dalam 

Miliar Rupiah) 

 
 Sumber : www.ojk.go.id, 2016 

Berdasarkan gambar 1.1, bahwa tabungan mudharabah tahun 2012 sebesar 

37.623 (miliar rupiah) sampai tahun 2016 sebesar 66.980 (miliar rupiah) mengalami 

peningkatan. Peningkatan tabungan mudharabah tersebut tentunya tidak lepas dari 

kinerja manajemen yang baik. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi terhadap 

tabungan mudharabah sekaligus menjadi variabel independen dalam penelitian ini, 

yaitu inflasi, nilai tukar, bi rate, produk domestik bruto, dan jumlah uang beredar. 

Komposisi Tabungan Mudharabah tidak terlepas dengan adanya 

perkembangan ekonomi di Indonesia. Salah satu fenomenanya yaitu inflasi, inflasi 

merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas terutama berkaitan 
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dengan dampaknya yang luas terhadap makro ekonomi agregat, pertumbuhan 

ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga, dan bahkan distribusi 

pendapatan. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus-menerus 

dari suatu perekonomian. (Naf`an, 2014) Inflasi atau kenaikan harga-harga yang 

tinggi dan terus-menerus telah menimbulkan beberapa dampak buruk kepada individu 

dan masyarakat, para penabung, keditur/debitur, dan produsen, ataupun pada kegiatan 

perekonomian secara keseluruhan. (Panorama, 2016) menyatakan apabila terjadi 

inflasi maka terjadi ketidakpastian kondisi makro ekonomi suatu negara yang 

mengakibatkan masyarakat lebih menggunakan dananya untuk konsumsi. Tingginya 

harga dan pendapatan yang tetap atau pendapatan meningkat sesuai dengan besarnya 

inflasi membuat masyarakat tidak mempunyai kelebihan dana untuk di simpan dalam 

bentuk tabungan (diinvestasikan). Dimana inflasi pada tahun 2012 sampai dengan 

2016 mengalami fluktuasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini 

Gambar 1.2 

Tingkat inflasi 

 

 Sumber : www.bi.go.id, 2016 

4.3 

8.38 8.36 

3.35 3.02 

0

2

4

6

8

10

2012 2013 2014 2015 2016

Inflasi 



8 
 

Bank Indonesia (BI) merilis tingkat inflasi selama tahun 2013 diangka 8,38% 

jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Anwar Nasution (guru besar ekonomi UI), 

mengatakan ada tiga faktor yang menyebabkan kenaikan inflasi tahun 2013, pertama 

terjadi depresiasi rupiah yang cukup tajam terhadap mata uang asing, maka akan 

menyebabkan bertambah berat beban biaya yang harus ditanggung produsen, baik itu 

pembayaran bahan baku, dan beban hutang luar negeri akibat ekspansi usaha yang 

telah dilakukan. Hal ini menyebabkan harga jual output didalam negeri (khususnya 

untuk industri subtitusi impor) akan meningkat tajam, sehingga potensial 

meningkatkan derajat inflasi didalam negeri. Tetapi, industri yang bersifat promosi 

ekspor, depresiasi tersebut tidak akan membawa dampak buruk yang signifikan.  

Kedua adanya kenaikan tingkat upah tenaga kerja yang tidak diimbangi oleh 

peningkatan produktivitasnya. Kenaikan upah tenaga kerja menyebabkan biaya 

produksi meningkat sehingga memicu kenaikan harga jual didalam negeri. Terlebih 

lagi jika tidak di imbangi oleh peningkatan produktifitas dengan peningkatan jumlah 

produksi. Jika kelangkaan produksi dan kelangkaan distribusi terjadi kenaikan harga 

juga tidak bisa dielakkan. Dan ketiga, adanya kenaikan harga bahan bakar minyak 

(BBM) yang dewasa ini mencapai superlima dari pengeluaran pemerintah pusat. 

(postindonesia.com, 2013)  

Badan pusat statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi nasional pada tahun 2014 

mencapai 8,36%, atau sedikit lebih rendah dari inflasi pada tahun 2013 sebesar 8,38. 

Inflasi yang tinggi dipengaruhi oleh komoditas yang harganya berfluktuasi sepanjang 

tahun 2014, pengamat ekonomi dari Institute For Development Economy and 
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Finance (INDEF), Enny Sri Hartati menyatakan, penyebab pertama inflasi berada di 

angka 8,36% yaitu karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi 

berpengaruh besar terhadap tarif angkutan umum. Ditambah lagi dengan musim libur 

natal dan tahun baru sehingga melambungkan tarif transportasi. Faktor musiman 

selalu memberikan tekanan tinggi pada inflasi. Pemicu inflasi lainnya, kenaikan harga 

bahan pangan dan makanan jadi. Beberapa komoditas yang mengalami lonjakan 

harga yakni cabai dan beras (Liputan6.com, 2014) 

Menurut Suhariyanto (Kepala Badan Pusat Statistik) data inflasi tahun 2016 

relatif terkendali dibandingkan periode 2015, seluruh harga sangat terkendali 

dibandingkan tahun 2015. Pengamat ekonomi dari Institute for development of 

economics and finance (INDEF), Eko Listiyanto rendahnya inflasi ditahun 2016 

dibandingkan tahun 2015 karena terjadi penurunan daya beli masyarakat dikuartal IV 

2016. Daya beli yang merosot, dipengaruhi pelambatan ekonomi nasional sebagai 

imbas dari pelemahan ekonomi dunia. Akibat daya dorong pertumbuhan ekonomi 

kurang, daya beli masyarakat jadi rendah. Tapi tetap ada inflasi karena momen libur 

panjang natal dan tahun baru yang digunakan untuk rekreasi dan belanja, ditambah 

lagi kenaikan angkutan  bus telolet sampai 30% untuk mudik (Liputan6.com, 2016) 

Nilai tukar rupiah (kurs) yang dapat melemah namun dapat pula menguat 

terhadap dolar dalam periode waktu tertentu tentunya menyebabkan perubahan 

perilaku investor. Bank syariah dalam kegiatannya sebagai lembaga intermediasi 

memiliki resiko-resiko diantaranya resiko pasar (market risk) yaitu resiko yang 
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timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki bank, 

yang dapat merugikan bank, termasuk dalam variabel pasar adalah nilai tukar (Arifin, 

2009:72 dalam Zumrotul, 2015). Pergantian presiden pada tahun 2014 juga memberi 

dampak tak langsung pada kurs rupiah. Subsidi BBM dicabut agar Indonesia bisa 

mengurangi konsumsi minyak dan menekan impor. Dolar AS sudah menguat 

sebanyak 7,7% sejak awal tahun 2015. Banyak faktor yang bisa menyebabkan 

pelemahan rupiah ini, mulai dari inflasi yang cukup tinggi hingga rencana The 

Federal Reserve menaikkan tingkat suku bunga acuan (detik.com, 2016). Berikut ini 

adalah grafik perkembangan nilai tukar IDR dengan USD. 

Gambar 1.3 

Perkembangan Nilai Tukar IDR dan USD 

 
Sumber: www.bi.go.id, 2016 
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nilai tukar rupiah terhadap USD terpantau pada level Rp. 9.380/USD. Rupiah 

meningkat pada tahun 2013 pada level Rp.10.451/USD. Rupiah meningkat lagi di 

bulan desember 2014 terpantau pada level Rp. 11.878/USD. Rupiah terus kembali 

menguat pada bulan Desember 2015 pada level Rp. 13.391/USD. Namun seiring 

berjalannya waktu Rupiah kembali melemah tahun 2016  pada level Rp.  13.307/USD 

angka ini cukup baik dari tahun 2015 (www.bi.go.id, 2016).  

Nilai tukar merupakan variabel makro ekonomi yang sangat besar 

pengaruhnya terhadap berbagai keputusan masyarakat. Menurut Nopirin (1998) 

apabila nilai tukar ini menurun maka penurunan tingkat kurs ini akan menyebabkan 

nilai riil asset masyarakat yang disebabkan kenaikan tingkat harga secara umum dan 

akan menurunkan permintaan domestik masyarakat. Melemahnya nilai tukar rupiah 

mempengaruhi kegiatan perbankan di Indonesia dan secara jelas akan mengurangi 

daya beli dari pendapatan dan keuntungan modal yang didapat dari jenis investasi 

apapun. Penurunan investasi ini akan mempengaruhi kegiatan operasional bank. 

Dengan turunnya investasi, permintaan pembiayaan pada bank syariah juga akan 

menurun. Nilai tukar mempunyai pengaruh terhadap berbagai keputusan masyarakat. 

(Afif Rudiansya, 2014) menyatakan apabila nilai tukar melemah maka masyarakat 

akan menarik dananya kemudian diinvestasikan dalam bentuk asset lain. Ini juga 

berpengaruh terhadap besarnya jumlah tabungan masyarakat dibank syariah.  

Selanjutnya variabel makro ekonomi yang mempengaruhi tabungan 

mudharabah yaitu bi rate, berikut pertumbuhan Bi Rate pada bank umum syariah 

tahun 2012 sampai dengan 2016: 
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Gambar 1.4 

Pertumbuhan Bi Rate (Dalam Persen) 

  

 Sumber : www.bi.go.id, 2016 

Berdasarkan gambar 1.4 Bi Rate mengalami fluktuasi yang mana pada tahun 
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Gambar 1.5 

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto 

 

  Sumber : www.bi.go.id, 2016 
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meningkatkan konsumsi dan tabungan. Dengan demikian terdapat pengaruh antara 

pendapatan dan tabungan. Variabel makro lainya yang mungkin mempengaruhi 

tabungan mudharabah yaitu jumlah uang beredar, Untuk menjaga kestabilan nilai 

mata uang rupiah, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki wewenang 

dalam melakukan tugasnya. BI akan mengambil keputusan sesuai dengan keadaan 

ekonomi yang terjadi. Peran Bank Indonesia sangat penting dalam memonitor jumlah 

uang beredar di masyarakat karena merupakan salah satu kebijakan moneter untuk 

menjaga stabilisasi perekonomian Indonesia. dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 1.6 

Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar (Dalam Triliun) 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : www.bi.go.id, 2016 

Berdasarkan gambar 1.6, bahwa jumlah uang beredar setiap tahunnya 

mengalami kenaikan, yang mana pada bulan desember 2012 jumlah uang beredar 

berada pada angka Rp. 3,307,508  (triliun), pada bulan desember 2013 jumlah uang 

beradar meningkat pada angka Rp.3,730,409 (triliun), selanjutnya dibulan desember 

2014 jumlah uang beredar meningkat secara perlahan di angka Rp. 4,173,327 
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(triliun), pada bulan desember 2015 meningkat di angka Rp. 4,546,800 (triliun), dan 

pada bulan desember 2016 jumlah uang beredar meningkat pada angka Rp. 5,003,300 

(triliun). Jadi dapat dilihat bahwasanya jumlah uang beredar mengalami peningkatan, 

apabila perekonomian semakin maju, komposisi M1 dalam peredaran uang semakin 

kecil, sebab penggunaan uang kuasi semakin besar Uang kuasi yaitu surat-surat 

berharga yang biasanya terdiri dari deposito berjangka, tabungan, serta rekening 

valuta asing milik swasta domestik. 

 Bahkan pada perekonomian yang semakin maju banyak transaksi yang 

dilakukan melalui bank. Dengan meningkatnya jumlah uang beredar secara langsung 

maupun tidak langsung telah mencerminkan perekonomian yang semakin makmur. 

Hal ini disebabkan karena masyarakat hanya dapat menyimpan uangnya dalam 

bentuk tabungan deposito berjangka di saat pendapatannya lebih besar dari tingkat 

konsumsinya. Jumlah uang beredar adalah keseluruhan jumlah uang yang dikeluarkan 

secara resmi oleh Bank sentral berupa uang kartal maupun uang giral dan uang kuasi. 

Jumlah beredar adalah penawaran uang (money suplly) adalah jumlah uang yang 

beredar dimasyarakat, berupa penjumlahan dari uang kartal dan uang giral. Jumlah 

uang beredar dimasyarakat besarnya sudah tentu didasarkan kepada otoritas moneter, 

Jadi ketika jumlah uang beredar setiap tahunnya bertambah, maka dapat 

disimpulkan perekonomian mulai membaik, dan masyarakat mempunyai kelebihan 

dana atau pendapatan yang lebih, sehingga masyarakat dapat menyimpan uangnya 

atau ditabung pada bank syariah. Berdasarkan penelitian terdahulu Friska Julianti 
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(2013) yang berjudul Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, dan Bi Rate Terhadap 

Tabunga Mudharabah Pada Perbankan Syariah, menunjukkan bahwa variabel inflasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tabungan mudharabah. Variabel nilai 

tukar tidak mempunyai pengaruh terhadap tabungan mudharabah. Sedangkan 

variabel BI Rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tabungan mudharabah. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Panorama, Maya (2016) yang 

berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Jumlah Uang Beredar (M2), dan 

Bi Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia 

(Periode 2005-2014) dan Berdasarkan Pengujian Secara Bersama-sama Variabel 

Independent Secara Bersama-sama Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap 

Variabel Dependen. Pengujian Secara Individu Variabel Pertumbuhan Ekonomi dan 

Inflasi Berpengaruh Negatif dan Tidak Signifikan Terhadap Tabungan Mudharabah. 

Selanjutnya Berdasarkan Pengujian Secara Individu Variabel Jumlah Uang Beredar 

dan BI Rate Berpengaruh Positif dan Tidak Signifikan Terhadap Tabungan 

Mudharabah. 

 Motivasi saya untuk melakukan penelitian ini karena Indonesia merupakan 

salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Selain itu kotribusi 

perbankan syariah di indonesia juga dibuktikan dengan naiknya peringkat indonesia 

keperingkat enam pada tahun 2016 yang pada tahun sebelumnya berada diperingkat 

tujuh dari 48 negara berdasarkan Global Islamic Finance Report (beritasatu.com, 

2016). Hingga saat ini jumlah bank syariah di indonesia telah mencapai 34 bank, 
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yang terdiri dari 13 bank umum syariah (BUS), dan 21 unit usaha syariah (UUS) 

(www.ojk.go.id,2017). Hal ini membuktikan adanya pertumbuhan dan perkembangan 

perbankan syariah di indonesia yang menjadi salah satu keberasilan penerapan 

syariah islam dalam bermuamalah. Dapat dilihat pada gambar 1.1 diatas yang 

menunjukan tabungan mudharabah setiap tahunnya mengalami peningkatan, 

peningkatan ini tentunya dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat untuk menyimpan 

dananya di bank umum syariah dalam bentuk tabungan. 

 Penelitian ini sudah jelas beda dengan penelitian sebelumnya di mulai dari 

variabel, bank umum syariah pada tahun sebelumnya hanya 12 bank, dan pada tahun 

2016 masuk Bank Aceh Syariah dibank umum syariah menjadi 13 bank umum 

syariah yang terdaftar di bank indonesia (BI), dan data yang diambil dalam kurun 

waktu yang berbeda, dengan menggunakan data yang terbaru bank umum syariah. 

Penelitian saya ini merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Friska 

Julianti 2013, di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayahtullah Jakarta. Saya 

menambah variabel bebas, yaitu variabel makro ekonomi dengan tahun yang berbeda 

dari penelitian sebelumnya, dan data yang diambil dalam kurun waktu yang berbeda, 

dengan menggunakan data yang terbaru sehingga hasil yang didapat akan lebih 

menggambarkan situasi bank umum syariah pada saat ini. Ini saya lakukan agar 

penelitian yang saya lakukan tidak plagiat, dan bisa menambah wawasan bagi para 

pembaca. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul "PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, BI RATE, 
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PRODUK DOMESTIK BRUTO, DAN JUMLAH UANG BEREDAR, 

TERHADAP TABUNGAN MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH 

(PERIODE 2012-2016)".  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat menguraikan 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh inflasi secara parsial terhadap tabungan 

mudharabah pada bank umum syariah? 

2. Apakah terdapat pengaruh nilai tukar secara parsial terhadap tabungan 

mudharabah pada perbankan syariah di indonesia ? 

3. Apakah terdapat pengaruh bi rate secara parsial terhadap tabungan 

mudharabah pada bank umum syariah ? 

4. Apakah terdapat pengaruh produk domestik bruto secara parsial terhadap 

tabungan mudharabah pada bank umum syariah ? 

5. Apakah terdapat pengaruh jumlah uang beredar secara parsial terhadap 

tabungan mudharabah pada bank umum syariah ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi secara parsial terhadap tabungan 

mudharabah pada bank umum syariah 
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2. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar secara parsial terhadap tabungan 

mudharabah pada bank umum syariah 

3. Untuk mengetahui pengaruh bi rate secara parsial terhadap tabungan 

mudharabah pada bank umum syariah 

4. Untuk mengetahui pengaruh produk domestik bruto secara parsial terhadap 

tabungan mudharabah pada bank umum syariah 

5. Untuk mengetahui pengaruh jumlah uang beredar secara parsial terhadap 

tabungan mudharabah pada bank umum syariah 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat bagi: 

1. Bagi Objek Penelitian: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan 

moneter. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menjalankan fungsi 

sebagai lembaga intermediasi. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya: Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan perbandingan dalam 

pengembangan untuk para pembaca dan menambah wawasan mengenai 

Tabungan Mudharabah dan beberapa variabel makro ekonomi. 

3. Bagi Peneliti: Bagi peneliti penelitian ini dapat dijadikan sebagai bacaan dan 

pedoman dalam melakukan investasi pada sektor industri perbankan nasional. 

Serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan 

untuk diterapkan dalam penelitian. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang ada 

dalam penelitian ini, maka peneliti menyajikan ringkasan penulisan dalam sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan beberapa teori pendukung mengenai masalah yang diteliti, 

penelitian terdahulu, desain penelitian, dan hipotesis penelitian 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan tentang uang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan 

definisi operasional variabel. 

BAB IV   PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS DATA 

Menjelaskan tentang pembahasan dan hasil analisis data berisikan 

mengenai analisis variabel, asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan 

pengujian hipotesis. 

BAB V  PENUTUP 

Penutup terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran atas hasil 

dari penelitian 

 


