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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Bank Umum Syariah 

 Pengertian bank menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkanya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian bank umum menurut 

undang-undang tersebut adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara 

konvensional dan berdasarkan prinsip syariah  dalam kegiatanya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran (Firdaus dan Ariyanti, 2011: 214). 

Menurut (Sumar'in, 2012:49) bank syariah adalah bank yang tata cara 

beroperasinya didasarkan kepada ketentuan-ketentuan Alqur'an dan Hadist. 

Sedangkan muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia 

dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun perorangan dan masyarakat. 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bank umum syariah pada 

dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional, yaitu sebagai 

lembaga perantara keuangan antara unit ekonomi lain yang mengalami kekurangan 

dana (deficit unit). Bank syariah melaksanakan kegiatannya berdasarkan syariah 

(hukum islam). Prinsip yang di anut oleh bank syariah yaitu larangan riba (bunga) 

dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang 

berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah, dan memberikan 
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zakat. Walaupun berbasis islam, bank syariah sendiri siap melayani siapa saja baik itu 

dari kalangan muslim maupun non muslim. Oleh karena itu, jasa-jasa perbankan 

islam telah dilihat oleh bank-bank internasional sebagai alternatif pembiayaan bagi 

dunia usaha (Abida Muttaqiena, 2013) 

Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri 

Sumber dan yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber 

dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari 

para pemegang sahamnya. keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak 

perlu membayar bunga yang relatif lebih besar jika meminjam kelembaga 

lain. Kerugianya adalah waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana 

dalam jumlah besar memerlukan waktu yang relatif lebih lama. 

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas 

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan 

operasi suatu  bank dan  merupakan ukuran keberasilan bank jika mampu 

membiayai operasinya dari sumber dana ini. Secara umum kegiatan 

penghimpunan dana ini di bagi ke dalam tiga jenis yaitu simpanan giro, 

simpanan tabungan, dan simpanan deposito. 

3. Dana yang bersumber dari lembaga lain 

 Sumber ini merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami 

kesulitan dalam pencairan sumber dana pertama dan kedua diatas. Pencarian 

dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu 
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saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk 

membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu (Kasmir, 2002: 63) 

2.2 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

Bank syariah adalah sebuah perbankan yang dilandaskan pada nilai-nilai 

islami, sehingga tidak hanya menghendaki keuntungan material namun juga 

keuntungan spiritual. Sehingga identitas bank islam yang mengharapkan keuntungan 

ganda adalah sebuah ciri khas yang melekat dalam bank syariah itu sendiri. 

Sementara bank konvensional adalah sebuah institusi bisnis yang bernafaskan atas 

dasar tataran dan aspek material belaka. 

Tabel 2.1 

Beberapa Aspek Perbedaan Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional 

Karakteristik Sistem Bank Syariah Sistem Bank Konvensional 

Kerangka 

bisnis 

-  Berlandaskan pada 

nilai-nilai islami 

-  Menjadikan masalah 

sebagai tujuan untuk 

mencapai falah 

-  Meniggalkan segala 

bentuk aktivitas yang 

bertentangan ddengan 

agama 

-  Prinsip ekonomi (barat) 

dijadikan sebagai landasan 

filosofis 

-  Kegiatan bisnis dilandaskan 

pada orientasi keuntungan 

optimal 

Landasan 

hukum 

-  Hukum syariah 

-  UU perbankan 

-  UU Perbankan 

Imbalan hasil -  Prinsip bagi hasil dan 

keuntungan yang jelas 

-  Disepakai secara 

bersama-sama 

-  Sistem bunga 

-  Fluktuatif dan sesuai dengan 

tingkat suku bunga 

Bentuk 

transaksi 

-  Akad yang jelas sesuai 

dengan kesepakatan 

bersama 

-  Uang boleh digunakan sesuai 

keinginan 
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-  Menjunjung tinggi hak 

dan kewajiban sesuai 

akad 

Sektor bisnis -  Optimalisasi 

pembiayaan sektor riil 

-  Melihat karakteristik 

usaha dan perusahaan 

sesuai syariah 

-  Sektor keuangan dan pasar 

derivatif 

-  Semua perusahaan dan usaha 

yang di anggap 

menguntungkan 

Denda -  Diambil sesuai 

keuntungan prinsip 

pendidikan dan 

penegasan 

-  Dihitung sebagai bukan 

pendapatan (pendapatan 

non halal) 

-  Diambil sesuai 

pelanggaranyang dilakukan 

-  Dihitung sebagai bagian dari 

pendapatan bank 

Penyelesaian 

sengketa 

-  Pengadilan 

-  Badan arbitrase syariah 

-  Pengadilan 

-  Arbitrase 

Hubungan 

bisnis 

-  Kemitraan 

  Perdagangandan penjual 

-  Kreditur dan debitur 

Pelayanan -  Etika bisnis islami -  Etika bisnis yang 

berorientasi keuntungan 

material 

Pengawasan -  Manajemmen 

prudensial 

-  Manajemen syariah 

- Manajemen Prudensial 

Sumber : Sumar'ir, 2012 

2.3 Tabungan Mudharabah 

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad 

mudharabah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola 

dana). Dari hasil pengelola dana mudharabah, bank syariah akan membagihasilkan 

kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan 

dalam akad pembukuan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak 
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bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya, 

Namun, apabila yang terjadi adalah salah urus, bank bertanggungjawab penuh atas 

kerugian tersebut. Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya 

operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keutungan yang menjadi haknya. 

Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah 

penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung kerekening 

tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil (karim, 2008) 

2.4 Inflasi  

Inflasi didefinisikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara 

umum dan terus-menerus (kontiniu). Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses 

menurunnya nilai mata uang secara kontiniu. Kenaikan harga dari satu atau dua 

barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas 

(mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya. Inflasi di anggap sebagai 

fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter 

terhadap suatu komoditas (Naf'an, 2014). 

Menurut Sadono Sukirno (2004: 15), inflasi merupakan suatu proses kenaikan 

harga-harga yang berlaku dalam suatu perekenomian. Indikator harga yang paling 

sering digunakan sebagai acuan oleh pelaku ekonomi dalam melakukan keputusan 

ekonominya adalah Indeks Harga Konsumen (Aulia Pohan, 2008: 159). 

Boediono(1990), menyatakan bahwa inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga 

untuk naik secara umum dan terus-menerus. 
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Sukirno (2003), mengelompokkan tingkat inflasi berdasarkan tingkat 

keparahannya, inflasi dapat digolongkan menjadi inflasi ringan (di bawah 10% 

setahun), inflasi sedang (di antara 10%-30% setahun), inflasi berat (antara 30%-100% 

setahun), hiperinflasi (di atas 100% setahun). 

Dwi jayanthy (2009) menyatakan tingkat inflasi merupakan kenaikan harga 

barang dan jasa, yang terjadi jika pembelanjaan bertambah dibandingkan dengan 

penawaran barang di pasar, dengan kata lain terlalu banyak uang yang memburu 

barang yang terlalu sedikit. Besarnya tingkat inflasi yang digunakan berdasarkan IHK 

(Indeks Harga Konsumen). 

2.4.1 Berdasarkan sumber atau penyebab inflasi 

 Berdasarkan kepada sumber penyebabnya, umumnya inflasi dibedakan 

menjadi tiga bentuk, yaitu: (Sukirno, 2004:333) 

a. Inflasi tarikan permintaan 

Inflasi yang diakibatkan oleh perkembangan yang tidak seimbang di 

antara permintaan dan penawaran barang dalam perekonomian. Inflasi ini 

biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja 

yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya 

menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan 

barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini yang akan menimbulkan 

inflasi. 
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b. Inflasi desakan biaya 

Inflasi seperti ini biasanya berlaku ketika kegiatan ekonomi telah 

mencapai kesempatan kerja penuh. Inflasi ini terjadi bila biaya produksi 

mengalami kenaikan secara terus-menerus. Kenaikan biaya produksi dapat 

berawal dari kenaikan harga input seperti kenaikan upah minimum, kenaikan 

BBM, kenaikan bahan baku dan kenaikan input yang lainnya. 

c. Inflasi di impor 

Inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan 

harga yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan pengeluaran di 

perusahaan-perusahaan. Contohnya, kenaikkan harga minyak. 

2.4.2 Kebijakan untuk mengatasi inflasi 

a. Kebijakan fiskal, yaitu dengan menambah pajak dan mengurangi pengeluaran 

pemerintah 

b. Kebijakan moneter, yaitu dengan menaikkan suku bunga dan membatasi kredit 

c. Dari segi penawaran, yaitu dengan mengurangi biaya produksi dan 

menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak atas bahan 

mentah, melakukan penetapan harga, menggalakan pertambahan produksi dan 

perkembangan teknologi. 

2.4.3 Inflasi dalam islam 

 Islam tidak mengenal inflasi, karena mata uangnya stabil dengan digunakanya 

mata uang dinar dan dirham. Penurunan nilai emas dan perak masih mungkin terjadi, 

yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan, 
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antaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar, tapi keadaan ini kecil 

sekali kemungkinanya (Naf'an, 2014: 114). Inflasi dapat disebabkan oleh perbuatan 

manusia, akibat kesalahan yang dilakukan oleh manusia tersebut seperti melakukan 

korupsi, memungut pajak secara berlebihan dan melakukan percetakan uang dengan 

maksud dapat menarik keuntungan secara berlebihan.  

 solusi yang dapat mengatasi inflasi seperti kebijakan moneter, kebijakn fiskal, 

dan perbaikan perilaku masyarakat (karim,2010: 435) 

 

 

 

Artinya: "Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali 

(ke jalan yang benar)" (Ar Rumm: 41) 

 

2.5 Nilai Tukar (Kurs) 

 Exchange Rate (nilai tukar) atau yang lebih populer dikenal dengan nama kurs 

mata uang adalah catatan harga pasar dari mata uang asing (foreign currency) dalam 

harga mata uang domestik (domestic currency), atau mata uang domestik dalam mata 

uang asing. Dengan kata lain nilai tukar adalah perbandingan antara harga mata uang 

suatu negara dengan mata uang negara lain. Misalnya kurs rupiah terhadap dolar 

Amerika menunjukkan berapa rupiah yang diperlukan untuk ditukarkan dengan satu 

dolar Amerika. Nilai tukar uang menggambarkan tingkat harga pertukaran dari satu 
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mata uang kemata uang yang lainnya dan digunakan dalam berbagai transaksi, antara 

lain transaksi perdagangan internasional, ataupun aturan uang jangka pendek antar 

negara yang melewati batas-batas geografis ataupun batas-batas hukum ( Karim, 

2008:157). 

2.5.1  Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar (kurs) 

Pada dasarnya nilai tukar dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran valuta 

asing, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan valuta asing: 

a. Pembayaran untuk impor 

Semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar permintaan 

terhadap valuta asing sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. sebaliknya 

jika impor menurun, maka permintaan valuta asing menurun sehingga 

mendorong menguatya nilai tukar 

b. Aliran modal keluar (Capital Outflow) 

Semakin besar aliran modal keluar, maka semakin besar permintaan valuta 

asing dan pada gilirannya akan melemah nilai tukar. Aliran modal keluar 

meliputi pembayaran utang penduduk negara yang bersangkutan baik swasta 

maupun pemerintah kepada pihak asing dan penempatan dana penduduk luar 

negeri. 

c. Kegiatan spekulasi 

semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulen 

maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga memperlemah 

nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing. 
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2.5.2  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penawaran Valuta Asing 

a. Faktor Penerimaan Hasil Ekspor 

Semakin besar volume penerimaan hasil eksppor barang dan jasa, maka 

semakin besar jumlah valuta asing yang dimiliki suatu negara yang pada 

gilirannya akan mendorong nilai tukar menguat (apresiasi), Sebaliknya jika 

ekspor menurun maka jumlah valuta asing yang memiliki akan menurun 

sehingga nilai tukar cenderung menurun (depresiasi). 

d. Faktor aliran modal masuk (capital inflow) 

Semakin besar aliran modal yang masuk kedalam suatu negara, maka nilai 

tukar cenderung menguat. Aliran modal tersebut dapat berupa penerimaan 

utang luar negeri, penempatan dana jangka pendek oleh pihak asing (portofolio 

investment) ataupun investasi langsung dari pihak asing (foreign direct 

investment) (Firdaus dan ariyanti, 2010:133-134) 

2.5.3  Sistem nilai tukar (Kurs) 

 Secara garis besar ada dua sistem kurs yaitu kurs mengambang dan sistem 

kurs tetap (Immamudin yuliadi 2008: 60). Paul A Samuelson dan William D. 

Nordhaus mengemukakan bahwa sistem kurs ada tiga yaitu : 

a. Cara kerja standar emas, yaitu suatu sistem kurs dengan menggunkan standar 

emas. Sistem ini memberikan kurs voluta asing yang tetap untuk setiap negara 

dan relatif muda dipahami. 

b. Kurs voluta asing yang mengambang (penuh), yaitu kurs yang sepenuhnya 

ditentukan oleh kekuatan pasar (penawaran dan permintaan) 
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c. Sistem kurs voluta asing yang mengambang (terkendali), dalam sistem ini 

terdapat mata uang yang mengambang bebas bersama-sama mata uang yang 

dikaitkan dengan dollars (mengambang bersama-sama dengan dollars). Mata 

uang suatu negara dibiarkan mengambang bersama dollar secara bebas 

dipasaran. Tetapi pemerintah suatu negara akan melakukan intervensi jika pasar 

dalam keadaan kacau atau kurs di anggap terlalu jauh dari yang diperkirakan 

sebagai kurs yang tepat. 

2.5.4  Nilai tukar dalam islam  

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional  nomor 96/DSN-MUI/IV2015 

tentang transaksi lindung nilai syariah (Al-tahawwuth Al-islam/islamic hedgng) atas 

nilai tukar dengan ketentuan: 

a. Ketentuan Umum, lindung nilai atas nilai tukar adalah cara atau teknik untuk 

mengurangi resiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat 

adanya fluktuasi nilai tukar. Lindung nilai syariah atas nilai tukar adalah cara 

atau teknik lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah. 

b. Ketentuan hukum, Transaksi lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan 

kebutuhan nyata boleh dilakukan dengan syarat megikuti ketentuan yang di atur 

dalam fatwa ini, adapun ketentuanya sebagai berikut: 

1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan) 

2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan) 

3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus 

sama dan secara tunai (at-taqabudh) 
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4) Apabila berkelainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) 

yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai 

2.5.5  Ketentuan Akad 

 Transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar dapat menggunakan salah satu 

akad sebagai berikut: 

a. Aqdal-tahawwuth al-basith adalah para pihak saling berjanji, baik secara 

tertulis maupun tidak tertulis 

b. Aqdal-tahawwuth al-murakkab adalah para pihak saling berjanji untuk 

melakukan satu transaksi spot atau lebih pada masa yang akan datang. 

c. Aqdal-tahawwuth fi suq al-sil'ah adalah konsumen komoditi yang memiliki 

kewajiban mata uang asing melakukan pemesanan sil'ah dan berjanji untuk 

membelinya secara tunai. 

 

 

Artinya:"Mereka itula orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, 

maka tidakla beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka 

mendapat petunjuk" (Al-Baqarah:16) 

 

2.6 Bi Rate 

BI rate adalah tingkat suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau 

stance (sinyal) kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan 

diumumkan kepada publik. BI rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank 

Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi 

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/agenda/rapat-dewan-gubernur
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moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity 

management) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. 

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga 

Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini 

diharapkan akan diikuti oleh perkembangan disuku bunga deposito, dan pada 

gilirannya suku bunga kredit perbankan.  

Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, 

Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan 

diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia 

akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah 

sasaran yang telah ditetapkan (www.bi.go.id, 2016). Tingkat suku bunga digunakan 

pemerintah untuk mengendalikan tingkat harga, ketika tingkat harga tinggi dan 

jumlah uang yang beredar dalam masyarakat banyak sehingga konsumsi masyarakat 

tinggi akan diantisipasi oleh pemerintah dengan menetapkan tingkat suku bunga yang 

tinggi.  

Dengan demikian suku bunga yang tinggi diharapkan berkurangnya jumlah 

uang yang beredar sehingga permintaan agregatpun akan berkurang dan kenaikan 

harga dapat diatasi. Bank Indonesia yang merupakan bank sentral negara ini memiliki 

kewenangan atau otoritas untuk menetapkan tingkat suku bunga yang kita kenal 

dengan BI rate. Suku bunga tersebut ditetapkan sebagai acuan atas suku bunga 

pinjaman dan simpanan. Bank-bank di Indonesia, harus melihat suku bunga BI 

http://www.bi.go.id/id/moneter/operasi/proyeksi-likuiditas-harian
http://www.bi.go.id/id/moneter/operasi/proyeksi-likuiditas-harian
http://www.bi.go.id/
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sebagai dasar dalam menetapkan bunga pinjaman maupun bunga simpanan 

(deposito), namun BI rate tidak bersifat memaksa (www.bi.go.id, 2016). 

2.6.1 Suku Bunga Dalam Islam 

 Berdasarkan fatwa  MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga 

(Interest/Fa,idah) adalah sebagai berikut: 

a. Pengertian Bunga (Interest/Faidah) Adalah tambahan yang dikenakan dalam 

transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan alam pokok pinjaman tanpa 

mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berrdasarkan tempo 

waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan 

persentase. Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena 

penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan ini 

disebut riba nasi'ah. 

b. Hukum : Praktek pembungaan saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi 

pada zaman Rasulullah SAW,yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek 

pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba dan riba haram hukumnya. 

Praktek pembungaan tersebut adalah haram hukumnya, baik dilakukan oleh 

bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainya 

maupun individu. 

http://www.bi.go.id/
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Artinya : 

  "Hai orang-orang yang beriman! Takutlah kepada Allah, dan 

tinggalkanlah apa yang tertinggal dari riba jika kamu benar--benar 

beriman. Apabila kamu tidak mau berbuat sedemikian, maka terimalah 

peperangan dari Allah dan Rasul-Nya, dan jika kamu sudah berobat, 

maka bagi kamu adalah pokok-pokok hartamu, kamu tidak boleh 

berbuat zalim dan juga tidak mau dizalimi" (AL-Baqarah: 278-279) 

2.7 Produk Domestik Bruto 

 Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai barang dan jasa yang 

diproduksikan dalam negara dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang 

dimiliki oleh penduduk/perusahaan negara. Pada dasarnya PDB mengukur seluruh 

volume produksi dari suatu wilayah (negara) secara geografis. Selain itu PDB juga 

digunakan untuk mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi 

oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, 

biasanya satu tahun. PDB juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian 

dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu 
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saat (Sodiq; 2014). PDB hanya mencakup barang dan jasa akhir, yaitu barang dan 

jasa yang dijual kepada pengguna yang terakhir. Untuk barang dan jasa yang dibeli 

untuk diproses lagi dan dijual lagi, barang dan jasa intermediate tidak dimasukkan 

dalam PDB untuk menghindari masalah double counting atau penghitungan ganda, 

yaitu menghitung suatu produk lebih dari satu kali.  

 Produk Domestik Bruto merupakan indikator makro ekonomi yang juga 

mempengaruhi tabungan  bank. Jika PDB naik, maka akan diikuti peningkatan 

pendapatan masyarakat sehingga kemampuaan untuk menabung (saving) juga ikut 

meningkat. Teori Keynes menyatakan tabungan dalam suatu negara sangat 

dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diterima masyarakat bukan dipengaruhi 

oleh tingkat bunga. Produk Domestik Bruto dibagi atas PDB Riil (real Gross 

Domestic Product) yang merupakan nilai produksi seluruh barang dan jasa pada 

harga konstan, dan PDB Nominal (nominal Gross Domestic Product) yang 

merupakan nilai produksi seluruh barang dan jasa berdasarkan harga yang tengah 

berlaku. Produk domestik bruto Riil lebih baik dibandingkan dengan PDB Nominal 

dalam mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan PDB riil 

tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, maka PDB Riil merupakan ukuran yang 

tepat untuk mengetahui tingkat produksi barang dan jasa dari suatu perekonomian.  

 Produk Domestik Bruto sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja 

perekonomian, hal ini bisa dilihat dari tujuan PDB yaitu untuk meringkas aktivitas 

ekonomis dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Ada dua 

sudut pandang dalam melihat PDB. Yang pertama adalah dengan melihat PDB 
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sebagai pendapatan total dari setiap orang di dalam perekonomian. Cara lain untuk 

melihat PDB adalah sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa 

perekonomian. 

2.8 Jumlah Uang Beredar 

Studi tentang uang dan perbankan merupakan suatu cara untuk memahami 

pengaruh uang dan kebijaksanaan moneter terhadap berfungsinya sistem ekonomi. 

Kenyataannya, pada umumnya pedoman atau alat kebijaksanaan moneter didasarkan 

atas ukuran jumlah uang beredar (money supply). Setiap kebijakan moneter yang 

ditempuh oleh otoritas moneter akan mempengaruhi jumlah uang beredar. Oleh 

karena itu, penting untuk mendefinisikan uang agar kebijaksanaan itu memiliki kaitan 

yang signifikan dengan pencapaian tujuan ekonomi yang dirumuskan oleh para 

pembuat kebijakan (Latumaerissa; 2011). Jumlah uang beredar adalah keseluruhan 

jumlah uang yang dikeluarkan secara resmi oleh Bank sentral berupa uang kartal 

maupuan uang giral dan uang kuasi (tabungan, valas, dan deposito).  

Dengan kata lain jumlah uang 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, yakni Bank sentral, Jumlah uang beredar terbagi atas tiga 

pengertian (Latumaerissa; 2011), yaitu : 

1. Uang dalam arti sempit (M1) atau (narrow money), yang terdiri dari uang 

kartal atau uang tunai (uang logam + uang kertas), dan uang giral berupa surat 
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berharga (demand deposit). Artinya kewajiban otoritas moneter yang terdiri 

atas uang kartal yang berada di luar Bank Indonesia, kas negara, rekening 

Giro Bank Pencipta Uang Giral (BPUG), dan sektor swasta di Bank 

Indonesia. 

2. Uang dalam arti luas (M2), atau (broad money), yang terdiri dari M1 + Uang 

Kuasi (Quasi Money). Uang kuasi yaitu surat-surat berharga yang biasanya 

terdiri dari deposito berjangka,tabungan, serta rekening valuta asing milik 

swasta domestik. Artinya kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta 

domestik, M2 ini sering disebut likuiditas perekonomian. 

3. M3 adalah M2 + semua kekayaan masyarakat yang ada pada semua lembaga 

keuangan bukan bank lainnya. 

Jumlah uang beredar yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengertian 

jumlah uang beredar dalam arti luas (M2). Perkembangan M2 seiring dengan 

perkembangan ekonomi suatu negara. Apabila perekonomian semakin maju, 

komposisi M1 dalam peredaran uang semakin kecil, sebab penggunaan uang kuasi 

semakin besar. Bahkan pada perekonomian yang semakin maju banyak transaksi 

yang dilakukan melalui bank. Dengan meningkatnya M2 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. 



39 
 

2.9 Sumber Hukum Akad Mudharabah 

Menurut ijmak ulama, mudharabah hukumnya jaiz (boleh). Hal ini dapat 

diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti 

Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu 

Rasulullah membawa barang daganganya kepada ke negeri Syam. Dari kisah ini, kita 

lihat akad mudharabah sudah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi 

Rasul. Mudharabah telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa 

islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenis  bisnis ini sangat 

bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu 

akad ini diperbolehkan secara syariah. (Wasilah: 2013) 

1. Al-quran

 

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka 

bumi dan carila karunia Allah SWT." (Al-Jumu'ah:10) 
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Artinya: "Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan 

hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhanya." (Al-baqarah: 283) 

2. AS-Sunah 

ٍُْع إِلَى أََجٍل، َوالْ  ٍِْههَّ اْلبََرَكةُ: اَْلبَ ًِ َوَسلََّم قَاَل: ثاَلٌَث ِف ًِ َوآلِ ٍْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ ُمقَاَرَضةُ، َوَخْلظُ اْلبُرِّ أَنَّ الىَّبِ

ٍِْع )رواي ابه ماجً عه صهٍب( ٍِْث الَ لِْلبَ ٍِْر لِْلبَ ِع  بِالشَّ

Dari Shalih Bin Suaib r. a bahwa Rasulullah SAW bersabda , "tiga hal yang 

didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah 

(mudharabah), dan mencampuradukkan gandum dengan jewawut untuk 

keperluan rumah tangga bukan untuk dijual."(HR. Ibnu Majah) 

ًِ بَحْ َكاَن َسٍُِّدوَا  ًِ أَْن الَ ٌَْسلَُك بِ ًرا، َوالَ اْلَعبَّاُش ْبُه َعْبِد اْلُمطَلِِّب إَِذا َدفََع اْلَماَل ُمَضاَربَةً اِْشتََرطَ َعلَى َصاِحبِ

ًِ َدابَّةً َذاَت َكبٍِد َرْطبٍَة، فَإِْن فََعَل َذلَِك َضِمَه، فَبََلَغ َشرْ  ًِ َواِدًٌا، َوالَ ٌَْشتَِرَي بِ طًُُ َرُسْىَل هللاِ َصلَّى هللاُ ٌَْىِسَل بِ

ًِ َوَسلََّم فَأََجاَزيُ  ًِ َوآلِ ٍْ (رواي الطبراوً فى األوسظ عه ابه عباش) َعلَ  

"Abbas Bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia 

mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan 

tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu 

dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung resikonya. Ketika 

persyaratan yang ditetapkan Abbas di dengar Rasulullah SAW, beliau 

membenarkannya." (HR.Thabrani dari Ibnu Abbas) 
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2.10 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Friska 

Julianti 

(2013) 

Analisis 

Pengaruh 

Inflasi, Nilai 

Tukar, dan Bi 

Rate 

Terhadap 

Tabunga 

Mudharabah 

Pada 

Perbankan 

Syariah 

Independent: 

Inflasi, Nilai 

tukar, dan Bi 

rate 

Dependent: 

Tabungan 

Mudharabahah 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel 

inflasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

tabungan mudharabah. 

Variabel nilai tukar (kurs) 

tidak mempunyai pengaruh 

terhadap tabungan 

mudharabah. Sedangkan 

variabel BI Rate berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap tabungan 

mudharabah 

2 Fitriani 

(2013) 

Analisis 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaru

hi Tabungan 

Mudharabah 

Pada Bank 

Syariah 

diKota 

Makasar 

(periode 

2010-2012) 

Independent:  

Tingkat bagi 

hasil, Suku 

Bunga 

Dependent: 

Tabungan 

Mudharabah 

Variabel Tingkat bagi hasil, 

dan Suku Bunga Berpengaruh 

Signifikan Terhadap 

Tabungan Mudharabah 

3 Yulianti 

(2016) 

Pengaruh 

Inflasi, 

Jumlah Uang 

Beredar, dan 

Bi Rate 

Terhadap 

Independent : 

Inflasi, Jumlah 

Uang Beredar, 

dan Bi Rate 

Dependent: 

Tabungan 

Variabel Independent (Inflasi, 

Jub, dan Bi Rate ) Secara 

Bersama-sama Mempunyai 

Pengaruh Signifikan 

Terhadap Variabel dependent 

(Tabungan Mudharabah). 



42 
 

Tabungan 

Mudharabah 

Pada 

Perbankan 

Syariah 

(Periode 

2009-2013) 

Mudharabah Berdasarkan pengujian 

Secara Individu (Parsial) 

Variabel Inflasi Berpengaruh 

Negatif dan Tidak Signifikan 

Terhadap Tabungan 

Mudharabah. Selanjutnya 

Pengujian Pengujian Secara 

Individu Variabel JUB 

Berpengaruh Signifikan 

Terhadap Tabungan 

Mudharbah 

4 Panorama, 

Maya 

(2016) 

Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Inflasi, 

Jumlah Uang 

Beredar 

(M2), dan Bi 

Rate 

Terhadap 

Tabungan 

Mudharabah 

Pada 

Perbankan 

Syariah di 

Indonesia 

(Periode 

2005-2014) 

Indpendent: 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Inflasi, Jumlah 

Uang Beredar 

(M2), dan Bi 

Rate 

Dependent: 

Tabungan 

Mudharabah 

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   

5 Arita, 

Devi Rima 

(2011) 

Analisis 

Faktor-faktor 

Yang 

Mempengaru

hi Jumlah 

Tabungan 

Mudharabah 

Independent:  

Produk 

Domestik 

Bruto dan 

Revenue 

Sharing 

Dependent:  

Berdasarkan Pengujian Yang 

Dilakukan Hasil Variabel 

Independent (Produk 

Domestik Bruto dan Renenue 

Sharing) Berpengaruh 

Signifikan Terhadap 

Tabungan Mudharabah 
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Pada Bank 

Syariah 

Indonesia 

(Periode 

2002-2009) 

Tabungan 

Mudharabah 

 

2.11 Desain Penelitian 

Gambar 2.1 

Desain Penelitian 
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Tabungan Mudharabah  
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Bi Rate (X3) 
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Produk Domestik Bruto (X4) 

Jumlah Uang Beredar (X5) 
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2.12 Hipotesis Penelitian 

2.12.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Tabungan Mudharabah 

 Pada dasarnya inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga 

secara umum dan terus-menerus (kontiniu). Dengan kata lain, inflasi juga merupakan 

proses menurunnya nilai mata uang secara kontiniu. . Kenaikan harga dari satu atau 

dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas 

(mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya.  Inflasi di anggap sebagai 

fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter 

terhadap suatu komoditas (Naf'an, 2014).  

Meningkatnya jumlah inflasi berdampak buruk terhadap keuangan (moneter) 

khususnya pada tabungan mudharabah, karena dengan naiknya harga barang secara 

terus-menerus memungkin masyarakat tidak adanya dana sisa atau uang lebih untuk 

di tabung. (Panorama, 2016) menyatakan apabila terjadi inflasi maka 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 atau diinvestasikan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

(Julianti, 2013) menyatakan bahwa  inflasi berpengaruh signifikan terhadap tabungan 

mudharabah. Dari penjelasan diatas dapat di rumuskan hipotesis pertama yaitu: 

H1: Inflasi Berpengaruh Signifikan  Terhadap Tabungan Mudharabah 
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2.12.2 Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Tabungan Mudharabah 

Exchange Rate (nilai tukar) atau yang lebih populer dikenal dengan nama kurs 

mata uang. Nilai tukar adalah catatan harga pasar dari mata uang asing dalam harga 

mata uang domestik, atau mata uang domestik dalam mata uang asing, dengan kata 

lain nilai tukar adalah perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan 

mata uang negara lain, dan digunakan dalam berbagai transaksi, antara lain transaksi 

perdagangan internasional, ataupun aturan uang jangka pendek antar negara yang 

melewati batas geografis ataupun batas hukum (Adiwarman A. Karim, 2006:157). 

Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing menjadi sangat penting karena tingginya 

tingkat impor di Indonesia, terutama nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. 

Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar mampu mempengaruhi kegiatan perbankan 

di Indonesia.  

Nilai mata uang yang menurun 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 merupakan variabel makro ekonomi yang sangat besar pengaruhnya 

terhadap berbagai keputusan masyarakat. Menurut Nopirin (1998) penurunan tingkat 

kurs ini akan menyebabkan nilai riil asset masyarakat yang disebabkan kenaikan 

tingkat harga-harga secara umum dan selanjutnya akan menurunkan permintaan 

domestik masyarakat. Maka secara luas, apabila nilai tukar melemah maka 

masyarakat akan menarik dananya kemudian diinvestasikan dalam bentuk asset lain. 
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Ini juga berpengaruh terhadap besarnya jumlah simpanan masyarakat dibank syariah 

(Afif Rudiansya, 2014). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Julianti, 

2013) menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif terhadap tabungan 

mudharabah. Dari penjelasan diatas dapat di tarik hipotesis kedua: 

H2: Nilai Tukar Berpengaruh Signifikan  Terhadap Tabungan  

 Mudharabah 

2.12.3 Pengaruh Bi Rate Terhadap Tabungan Mudhrabah 

 BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance 

(sinyal) kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan 

kepada publik. Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila 

inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya 

Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan 

berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan (www.bi.go.id, 2016).   

 Tingkat suku bunga digunakan pemerintah untuk mengendalikan tingkat 

harga, ketika tingkat harga tinggi dan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat 

banyak sehingga konsumsi masyarakat tinggi akan diantisipasi oleh pemerintah 

dengan menetapkan tingkat suku bunga yang tinggi. Dengan demikian suku bunga 

yang tinggi diharapkan berkurangnya jumlah uang yang beredar sehingga permintaan 

agregatpun akan berkurang dan kenaikan harga dapat diatasi. Suku bunga tersebut 

ditetapkan sebagai acuan atas suku bunga pinjaman dan simpanan. Bank-bank di 

Indonesia, harus melihat suku bunga BI sebagai dasar dalam menetapkan bunga 

pinjaman maupun bunga simpanan (deposito), namun BI rate tidak bersifat memaksa 

http://www.bi.go.id/
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(www.bi.go.id, 2016). Bi rate berpengaruh terhadap keinginan dan ketertarikan 

masyarakat untuk menanamkan dananya di bank melalui produk-produk yang 

ditawarkan. Sehingga semakin banyak dana yang ditanamkan oleh masyarakat, akan 

meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, 

sehingga dari penyaluran dana tersebut bank memperoleh keuntungan (profit). 

 Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, berdampak pada besarnya 

pendapatan yang akan diperoleh oleh bank. Tingginya minat nasabah untuk 

menabung dipengaruhi oleh tingkat bunga, hal ini menunjukan bahwa pada tingkat 

bunga tinggi, masyarakat lebih tertarik untuk mengorbankan konsumsi sekarang guna 

menambah tabungannya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

(Fitriani, 2016) menyatakan bi rate berpengaruh positif terhadap tabungan 

mudharabah. Dari penjelasan di atas dapat ditarik hipotesis ketiga yaitu: 

 H3: Bi Rate berpengaruh signifikan terhadap tabungan    

  mudharabah 

2.12.4 Pengaruh Produk Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Terhadap 

Tabungan Mudhrabah 

 Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator makro ekonomi yang 

juga dapat mempengaruhi tabungan pada  bank syariah. Pengertian produk domestik 

bruto ini merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksikan dalam negara dengan 

menggunakan faktor-faktor produksi oleh pendudukatau perusahaan negara. Produk 

domestik bruto ini mengukur seluruh volume produksi dari suatu wilayah dan 

mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya 

http://www.bi.go.id/
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yang berada dalam suatu negara. Jika PDB naik, maka akan diikuti peningkatan 

pendapatan masyarakat sehingga kemampuaan untuk menabung juga ikut meningkat 

(Sukirno, 2003). Teori Keynes menyatakan bahwa tabungan dalam suatu Negara 

sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Produk 

domestik bruto  menunjukkan ukuran dari kinerja perekonomian, sehingga semakin 

tinggi angkanya maka semakin baik pula kinerja perekonomian negara.  

Jika perekonomian negara sudah baik, pendapatan masyarakat juga akan 

membaik dan berdampak pada lancarnya kegiatan bank dalam menghimpun dan 

menyalurkan dana. Apabila pendapatan masyarakat meningkat maka masyarakat 

mempunyai kelebihan dananya untuk disimpan dalam bentuk tabungan. Teori 

tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Devi Rima, 2011) 

yang menyatakan bahwa Produk Domestik Bruto berpengaruh signifikan terhadap  

tabungan. Dari pejelasan di atas dapat ditarik hipotesis ke empat yaitu: 

 H4 : Produk Domestik Bruto berpengaruh signifikan terhadap  

  tabungan mudharabah 

2.12.5 Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap Tabungan Mudhrabah 

 Jumlah uang beredar (JUB) adalah keseluruhan jumlah uang yang dikeluarkan 

secara resmi oleh bank sentral berupa uang kartal dan uang giral dan uang kuasi 

(tabungan, valas, dan deposito). jumlah uang beredar yang beredar dimasyarakat 

besarnya sudah tentu didasarkan kepada otoritas moneter, yakni bank sentral. Secara 

teori apabila JUB naik, maka suku bunga akan turun. Penurunan suku bunga akan 
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menambah investasi dalam perekonomian. Pertambahan ini akan mempengaruhi 

kegiatan operasional bank syariah. Dengan naiknya investasi, permintaan pembiayaan 

pada bank syariah juga akan meningkat, Jumlah Uang Beredar adalah penawaran 

uang adalah  jumlah uang yang beredar di masyarakat, berupa penjumlahan dari uang 

kartal dan uang giral. Perkembangan Jumlah Uang Beredar seiring dengan 

perkembangan ekonomi. Biasanya bila perekonomian bertumbuh dan berkembang, 

JUB juga bertambah, sedangkan komposisinya berubah.  

 Bila perekonomian maju, porsi penggunaan uang kartal semakin sedikit, 

digantikan dengan uang giral. Bila perekonomian semakin meningkat, komposisi M1 

dalam peredaran uang semakin kecil, sebab porsi uang semakin besar. Semakin 

banyak JUB maka nilai tukar Rupiah cenderung akan melemah dan harga-harga akan 

meningkat. Pertumbuhan JUB yang tinggi menjadi penyebab tingginya inflasi karena 

meningkatnya JUB akan menaikkan permintaan yang pada akhirnya jika tidak diikuti 

oleh pertumbuhan di sektor riil akan menyebabkan naiknya harga (Panorama, 2016). 

Apabila JUB meningkat maka nilai nilai tukar akan melemah dan harga-harga 

meningkat, maka masyarakat tidak mempunyai dana yang berlebih, sehingga 

masyarakat tidak bisa menyimpan uangnya dibank, karena masyarakat 

mengutamakan konsumsi untuk keseharianya. Hal ini didukung oleh penelitian 

(Yulianti, 2016) menyatakan bahwa JUB M2 berpengaruh signifikan terhadap 

tabungan mudharabah. Dari penjelasan di atas dapat ditarik hipotesis ke lima yaitu: 

 H5 : Jumlah Uang Beredar berpengaruh signifikan terhadap   

  tabungan mudharabah 


