
1 

BAB I 

  PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Sistem finansial yang didominasi oleh perbankan tampak dari dana 

yang dihimpun dan yang digunakan untuk membiayai kegiatan 

pembangunan, khususnya di sektor swasta sebagian besar masih berasal dari 

sektor perbankan. Sektor perbankan merupakan sektor yang sangat penting 

peranannya di dalam pembangunan nasional baik sebagai perantara sektor 

yang defisit dengan sektor yang surplus maupun sebagai agen pembangunan 

(Marieskha, 2009). 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur 

keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Krisis moneter yang terjadi pada 

tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang 

dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang 

menerapkan sistem syariah dapat tetap berdiri dan mampu bertahan. Hal ini 

dapat dibuktikan dari keberhasilan bank Muamalat Indonesia melewati krisis 

yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin 

meningkat dan tidak menerima sama sekali bantuan dari pemerintah bahkan 

mampu memperoleh laba Rp. 300 milliar lebih. Tidak hanya itu, pada saat 

krisis keuangan global pada tahun 2008, bank syariah kembali membuktikan 

daya tahannya dari krisis. Bank syariah tetap stabil dan memberikan 

keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, 
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pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana (Statistik 

Perbankan Syariah, BI : 2011). 

Berdasarkan pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa 

perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan prinsip 

syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya terkait 

dengan tujuan bank syariah, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan 

syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam 

rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan 

rakyat. 

Dikeluarkannya Fatwa MUI pada tanggal 16 November 2003 yang 

menjelaskan bahwa bunga bank adalah riba dan berstatus haram telah 

memberikan harapan besar bagi perkembangan perbankan syariah. Dalam 

bank syariah sistem yang di gunakan yaitu bagi hasil, lain halnya dengan 

perbankan konvensional yang membagi  keuntungannya berdasarkan bunga. 

Dengan bagi hasil, nasabah dapat mengetahui kinerja bank tersebut dari bagi 

hasil yang di berikan oleh nasabah sehingga lebih transparan. Ketika bagi 

hasil meningkat maka dapat dikatakan jumlah keuntungan yang di dapatkan 

oleh bank syariah meningkat sebaliknya jika bagi hasil yang diberikan 

nasabah menurun maka bank syariah mengalami kerugian. 

Bank syariah di Indonesia telah menunjukan perkembangan dari waktu 

ke waktu. Kendati belum mencapai 5 % seperti yang direncanakan dalam 

cetak biru perbankan syariah 2002 untuk dicapai pada tahun 2011 yang pada 

saat itu sudah mencapai pangsa pasar sebesar 4,91%. Nilai pangsa pasar ini 
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dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya sebesar 2,24%. 

Perkembangan pertumbuhan bank syariah juga diikuti dengan perkembangan 

jaringan kantor itu sendiri. Pada bulan April 2015, jumlah Bank Umum 

Syariah (BUS) 12 dengan jaringan kantor sebanyak 2.135. Unit Usaha 

Syariah (UUS) tumbuh menjadi 22 dengan jumlah kantor sebanyak 323. 

Sedangkan untuk BPRS pertumbuhannya sebanyak 162 dengan jumlah kantor 

sebanyak 433. 

Persaingan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah tidak 

bisa dilepaskan dari segmentasi yang ada pada pasar perbankan Indonesia. 

Tiga segmentasi pasar perbankan syariah di Indonesia yaitu sharia loyalist 

market, conventional loyalist market, dan segmen floating market. Sharia 

loyalist market adalah mereka yang memilih produk atau jasa yang 

ditawarkan oleh perbankan syariah karena pertimbangan faktor agama, 

sebaliknya conventional loyalist market adalah mereka yang merasa lebih 

nyaman dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh perbankan 

konvensional, sehingga dengan menyimpan uangnya dibank konvensional 

akan lebih mudah melakukan transaksi. Sedangkan segmen floating market 

adalah mereka yang lebih mempertimbangkan efek finansial benefit 

dibandingkan dengan efek syariah maupun konvensional. 

Bank Muamalat Indonesia, adalah bank umum pertama di Indonesia 

yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. 

Didirikan pada tahun 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) dan Pemerintah Indonesia. Mulai beroperasi pada tahun 1992, yang 
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didukung oleh cendekiawan muslim dan pengusaha, serta masyarakat luas. 

Salah satu instrumen dalam menghimpun dana pada Bank Muamalat 

Indonesia adalah deposito. Menurut undang-undang no. 21 tahun 2008 

tentang perbankan syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad 

mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu.  

Bermudharabah tidak dilarang dalam Islam karena menggunakan bagi 

hasil bukannya bunga karena bunga dilarang dalam Islam. Mudharabah 

diterangkan dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 1; 

               

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

itu................”       

  

Bunga dalam Islam adalah riba. Menurut syeikh Muhammad Abduh 

pengertian riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang 

yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), 

karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah 

ditentukan. Larangan riba dalam juga terdapat dalam Al-Qur’an surah Ali-

Imran ayat 130;                       

                         

      

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah upaya 

kamu mendapat keberuntungan”. 
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 Produk deposito mudharabah lebih diminati nasabah daripada alternatif 

penempatan dana lainnya seperti tabungan dan giro, karena lebih mudah 

disalurkan pada pembiayaan karena jangka waktunya yang relatif  lama. Jika 

waktu jatuh temponya lama maka pembagian hasilnya biasanya juga 

meningkat. 

Tabel 1.1 

Jumlah Deposito Pada Bank Muamalat Indonesia Periode Tahun 

2012-2016  

 

Tahun Deposito (Dalam Miliar Rupiah) 

2012 20. 588 

2013 24. 640 

2014 31.070 

2015 27.751 

2016 26.081 

          Sumber : Bank Muamalat Indonesia— data olahan 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas jumlah deposito pada tahun 2012-2014 

jumlahnya meningkat, tetapi mengalami penurunan ditahun 2015-2016. 

Jumlah deposisito tahun 2014 sebesar 31.070 mengalami penurunan sebesar 

27. 751 pada tahun 2015, kemudian penurunan jumlah deposito kembali 

terjadi pada tahun 2016 sebesar 26.081, penurunan ini sebesar 6,02% dari 

tahun 2015. Hal ini dikarenakan adanya penurunan dana mahal yang berasal 

dari deposito, penurunan dana mahal ini merupakan bagian dari upaya Bank 

Muamalat untuk menekan COF (Cost Of Fund).   

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, bank tidak terlepas dari  

pengaruh kondisi perekonomian. Kaitannya dalam hal ini, faktor ekonomi 

makro seperti inflasi  dan suku bunga serta faktor internal seperti bagi hasil, 

jumlah kantor cabang, dan ukuran perusahaan. 
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BI Rate atau suku bunga Bank Indonesia merupakan suku bunga 

kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang 

ditetapkan oleh bank Indonesia. Bank Indonesia pada umumnya akan 

menaikkan BI Rate apabila inflasi kedepan dan diperkirakan melampaui 

sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI 

Rate apabila inflasi kedepan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah 

ditetapkan. Menurut Sunariyah (2008), fungsi tingkat bunga pada suatu 

perekonomian antara lain sebagai daya tarik bagi para penabung baik individu, 

industri, atau lembaga yang mempunyai dana lebih untuk di Investasikan. 

BI rate dapat mempengaruhi jumlah bagi hasil apabila suku bunga 

yang ditetapkan bank konvensional kecil dibandingkan dengan bagi hasil yang 

diberikan bank Muamalat. Penelitian tentang deposito telah banyak dilakukan, 

menurut Mutaqiena (2013) suku bunga berpengaruh signifikan terhadap dana 

pihak ketiga. Penelitian Sinaga (2016) juga menunjukan adanya hubungan 

yang signifikan antara suku bunga dengan jumlah deposito mudharabah. Hal 

ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Hertati (2014) yang 

menunjukkan hasil bahwa tidak adanya pengaruh antara suku bunga dengan 

nilai deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia. 

Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan 

terus menerus. Dampak inflasi pada penabung menyebabkan orang enggan 

untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Tabungan memang 

menghasilkan bunga, tetapi jika tingkat inflasi diatas bunga, tetap saja nilai 

mata uang akan menurun. Jika Inflasi rendah maka suku bunga bank juga akan 



7 

 

menurun, hal ini dapat menarik minat nasabah dalam mendepositokan dananya 

pada bank syariah khususnya bank muamalat yang menggunakan sistem bagi 

hasil. Merujuk pada Mutaqiena (2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa 

adanya pengaruh antara Inflasi dengan dana Pihak ketiga. Selaras dengan 

penelitian yang dilakukan Sinaga (2016) yang menunjukkan hasil adanya 

pengaruh Inflasi dengan Jumlah Deposito Mudharabah. Berbanding terbalik 

dengan penelitian yang dilakukan Hidayanti (2014) yang menunjukkan tidak 

adanya pengaruh antara Inflasi dengan Simpanan Mudharabah Pada Bank 

Umum Syariah tahun 2011-2014. Hal yang sama juga terdapat dalam 

penelitian Hertati (2014) yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh 

inflasi terhadap nilai deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia. 

Penelitian yang dilakukan Maulana (2015) juga tidak menunjukkan adanya 

pengaruh inflasi terhadap jumlah penghimpunan dana pihak ketiga deposito 

mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2011 sampai 2014. 

Bagi hasil adalah besaran yang digunakan untuk pembagian 

keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak 

yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana 

mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan 

imbalan atas penyertaan modalnya. 

Dalam bagi hasil nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh 

kedua belah pihak, inilah yang akan mencegah perselisihan antara kedua belah 

pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Nisbah keuntungan biasanya 

ditentukan dengan suatu perbandingan dalam persentase, misalnya sebesar 70 : 
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30, yang berarti bahwa hasil usaha yang dijalankan oleh mitra usaha akan 

didistribusikan sebesar 70% kepada pemilik dana dan sebesar 30% untuk 

pengelola dana (Wiyono dan Maulamin, 2013).  

Jika bagi hasil yang diberikan bank Muamalat lebih besar dari pada 

bunga yang diberikan pada bank konvensional maka deposan akan lebih 

tertarik untuk mendepositokannya pada Bank Muamalat Indonesia. Penelitian 

yang dilakukan  Maulana (2015) ditemukan hasil adanya pengaruh yang 

signifikan antara tingkat bagi hasil terhadap jumlah penghimpunan dana pihak 

ketiga pada Bank Umum Syariah. Berbanding terbalik dengan penelitian yang 

dilakukan Hertati (2014) ditemukan bahawa tidak adanya pengaruh terhadap 

bagi terhadap nilai deposito mudharabah pada bank Muamalat periode 2010-

2012.  

Faktor internal lain yang mempengaruhi jumlah deposito mudharabah 

adalah jumlah kantor cabang. Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11 

tahun 2009 tentang bank umum menyatakan bahwa kantor cabang yang 

selanjutnya disebut KC adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung 

jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat 

usaha yang jelas dimana KC atau kantor cabang tersebut melakukan usahanya. 

Hal ini berarti mengindikasikan bahwa apabila semakin banyak jumlah kantor 

cabang maka akan meningkatkan pula jumlah deposito mudharabah yang 

dihimpun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan  Hadiyanti (2014) terdapat 

adanya pengaruh signifikan antara jumlah kantor cabang terhadap simpanan 

mudharabah pada bank umum syariah tahun 2011 sampai 2014. Berbanding 
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terbalik dengan penelitian Kasri dan Kasim (2009) yang menunjukkan hasil 

bahwa kantor cabang tidak berpengaruh signifikan dalam jangka panjang 

terhadap deposito mudharabah. 

Ukuran perusahaan juga menjadi faktor internal dalam mepengaruhi 

jumlah deposito mudharabah. Penelitian Hertati (2014) menunjukkan adanya 

hubungan antara ukuran perusahaan terhadap nilai deposito mudharabah pada 

Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2010-2012. Ukuran perusahaan 

menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total 

aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-rata total aktiva 

(Sigit dalam Tiara, 2012). Ukuran bank memiliki kecendrungan kuat dalam 

menghasilkan profit yang tinggi. Asset menunjukkan aktiva yang digunakan 

untuk aktivitas operasional perusahaan. Peningkatan asset yang diikuti 

peningkatan hasil operasional akan semakin menambah kepercayaan pihak 

luar terhadap perusahaan. Dengan meningkatnya kepercayaan pihak luar 

terhadap perusahaan, dimungkinkan pihak kreditor tertarik menanamkan 

dananya ke perusahaan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Andriyanti dan Wasilah (2010) 

yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki kecenderungan kuat 

dalam menghasilkan profit yang tinggi. semakin banyak atau tingginya total 

pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah maka masyarakat akan 

cenderung menyimpan dananya dibank syariah karena masyarakat berpikir 

akan merasa dana yang dititipkan tidak akan sia-sia begitu saja, begitu pula 

sebaliknya apabila jumlah total pembiayaan yang disalurkan sedikit atau 
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rendah maka masyarakat enggan atau sungkan menyimpan dananya pada bank 

syariah tersebut karena masyarakat merasa kurang yakin atas dana yang 

dititipkan akan tersalurkan dengan baik. Semakin besar ukuran perusahaan, 

maka masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank tersebut 

karena masyarakat berpikir akan merasa aman menyimpan dananya di sana. 

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian yang berbeda dari latar 

belakang di atas, penulis termotivasi untuk menguji kembali menggunakan 

variabel BI Rate, inflasi, bagi hasil, jumlah kantor cabang serta ukuran 

perusahaan dengan judul “Pengaruh BI Rate, Inflasi, Bagi Hasil, Jumlah 

Kantor Cabang, dan Ukuran Perusahaan terhadap Jumlah Deposito 

Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2016” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka masalah 

dalampenelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah  BI Rate berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah pada 

Bank Muamalat Indonesia periode tahun 2012-2016? 

2. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah pada 

Bank Muamalat Indonesia periode tahun 2012-2016? 

3. Apakah bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah 

pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2012-2016? 

4. Apakah jumlah kantor cabang berpengaruh terhadap jumlah deposito 

mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia periode tahun 2012-2016? 
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5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap jumlah deposito 

mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia periode tahun 2012-2016? 

6. Apakah BI Rate, inflasi, bagi hasil, jumlah kantor cabang, dan ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap  jumlah deposito mudharabah pada Bank 

Muamalat Periode tahun 2012-2016? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui apakah BI Rate berpengaruh terhadap jumlah deposito 

mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia periode tahun 2012 2016. 

2.  Untuk mengetahui apakah Inflasi berpengaruh terhadap jumlah deposito 

mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia periode tahun 2012-2016. 

3.  Untuk Mengetahui apakah bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah 

deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia periode tahun 

2012-2016. 

4.  Untuk mengetahui apakah jumlah kantor cabang berpengaruh terhadap 

jumlah deposito mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia periode 

tahun 2012-2016. 

5.  Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

jumlah deposito mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia periode 

tahun 2012-2016. 

6.  Untuk mengetahui apakah BI Rate, Inflasi, bagi hasil, jumlah kantor 

cabang, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap deposito 

mudharabah pada Bank  Muamalat Indonesia periode tahun 2012-2016 

 



12 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1.  Bagi Penulis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, 

wawasan dan memantapkan pengetahuan yang didapat selama 

perkuliahan terutama mengenai pengaruh BI Rate, Inflasi, bagi hasil, 

jumlah kantor cabang, dan ukuran perusahaan terhadap deposito 

mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2016. Selain 

itu di sisi lain dapat mengasah keterampilan penulis khususnya menulis 

laporan-laporan penelitian. 

2.  Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan dalam membagi informasi kepada para nasabah 

tentang pengaruh BI Rate, Inflasi, bagi hasil, jumlah kantor cabang dan 

ukuran perusahaan terhadap deposito mudharabah pada Bank Muamalat 

Indonesia periode 2012-2016. 

3.  Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dimanfaatkan sebagai tambahan referensi bagi penelitian 

lain yang ingin memperdalam masalah yang sama. 

4.  Bagi Masyarakat 

Menambah wawasan masyarakat mengenai mengenai pengaruh BI 

Rate, Inflasi, bagi hasil, jumlah kantor cabang, dan ukuran perusahaan 

terhadap deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia periode 

2012-2016. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi dalam enam (6) bab. 

dimana antara bab memiliki kaitan satu sama lainnya yaitu : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Bab ini menguraikan berbagai macam pokok penelitian, yaitu : 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari 

dan berkaitan dengan pembahasan dalam menganalisis masalah. 

Teori-teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang 

ada baik dari perkuliahan maupun sumber lain. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

  Bab ini menguraikan metode yang diperlukan dalam penelitian 

yang menyangkut jenis dan sumber data, populasi dan sampel 

penelitian,teknik pengumpulan data, defenisi operasional 

variabel, dan teknik menganalisis data 

BAB IV  :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Bab ini akan membahas mengenai sejarah singkat perusahaan 

serta job description  pada masing- masing devisi pada 

perusahaan yang diteliti. 
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BAB V  :  HASIL PENELITIAN 

  Bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian atas semua data 

yang diperoleh berdasarkan dokumen- dokumen dengan 

berpedoman pada landasan teori. 

BAB V  :  PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan 

dengan pembahasan dan studi serta kebijaksanaan selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


