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2.1. Bank Syariah 

 2.1.1. Pengertian Bank Syariah 

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat 7 

menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri 

atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank 

konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara 

konvensional yang terdiri atas bank umum konvensional dan bank 

perkreditan rakyat. 

Menurut Murni (2009) bank syariah merupakan bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan 

perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk 

penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan 

lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.  

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 

Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan 
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perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.  

BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. BPRS adalah bank syariah yang dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lau 

lintas penbayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari 

kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai 

kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja dikantor cabang dari suatu 

bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari 

kantor cabang pembantu dan/atau unit syariah. 

Terkait dengan asas operasional bank syariah, Pasal 2 UU 

Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bawa perbankan syariah dalam 

melakukan 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. 
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2.1.2  Fungsi Bank Syariah 

Berdasarkan Pasal 4 UU 21 Tahun 2008 tentang perbankan 

syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga 

dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmaal, 

yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, 

atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadapa nasabah atau 

ta’zir) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain 

itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari 

wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) 

sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). 

Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah 

dengan beragam skema transaksi yang dimilki dalam skema non riba 

memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu (1) fungsi manajer investasi; 

(2) fungsi investor; (3) fungsi sosial; (4) fungsi jasa keuangan. 

Keempat fungsi tersebut akan dibahas secara detail sebagai berikut. 

1.  Fungsi Manajer Investasi 

Fungsi ini dapat dilihat dari segi pengihimpunan dana oleh 

bank syariah. Dengan funsi ini, bank syariah bertindak sebagai 

manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dalam hal 

dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang 

produktif, sehingga dana yang diimpun dapat menhasilkan 
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keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank syariah dan 

pemilik dana. 

Berbeda dengan bank konvensional, imbalan yang 

diberikan kepada deposan bank konvensional memiliki sifat tetap 

tanpa dipengarui oleh kinerja bank dan jumlahnya dapat 

ditentukan dimuka karena hanya didasarkan pada persentase 

tertentu terhadap jumlah uang yang disimpan di bank 

konvensional. Sebaliknya, imbalan bank syariah kepada deposan 

sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh bank 

sebagai mudharib dalam mengelola dana mudharabah. Makin 

besar pendapatan bank yang dapat dibagihasilkan, maka besar 

pula imbalan yang akan diberikan kepada pemilik dana  yang 

mempercayakan uangnya dikelola oleh bank syariah. Sebaliknya, 

makin kecil pendapatan bank yang dibagihasilkan, maka kecil 

pula imbalan yang akan diberikan kepada pemilik dana, kendati 

nominal uang yang ditempatkan oleh nasabah di bank syariah 

tersebut adalah sama dengan jumlah yang ditempatkan pda bulan 

atau periode sebelumnya. 

Dalam hal bagi hasil kepada nasabah, bank syariah 

menggunakan konsep bagi hasil atas persentase pendapatan yang 

diperoleh. Hal ini menyebabkan besar atau kecilnya imblan bagi 

pemilik dana tidak semata ditentukan oleh makin besarnya porsi 

bagi hasil oleh nasabah, melainkan juga oleh kualitas penyaluran 

dana oleh bank. Salah satu implikasi dari mekanisme ini adalah 
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bank syariah tidak disaranka untuk menerima dana apabila tidak 

mampu menyalurkan dana tersebut pada hal yang produktif. Ini 

disebabkan karena keterbatasan hasil yang diperoleh juga akan 

dibagi kepada pemilik dana yang baru, yang dananya belum bisa 

disalurkan. Hal ini tentu akan merugikan pemilik dana yang lama, 

yang sekiranya pemilik dana baru tidak ada, mereka akan 

memperoleh imbalan bagi hasil lebih besar. 

2.  Fungsi Investor 

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai 

investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang 

dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor 

yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak melanggar 

ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank 

syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan 

syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual 

beli (murabahah, salam, dan isthisna’), akad investasi 

(mudharabah dan musyarakah), akad sewa menyewa (ijarah dan 

ijarah munthahiya bittamlik), dan akad yang dibolehkan oleh 

syariah. 

3.  Fungsi Sosial 

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang 

melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang 

digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, 

yaitu instrumen Zakat, Infak, Sedakah dan Wakaf (ZISWAF) dan 
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instrumen qardhul hasan. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk 

menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank 

sendiri sebagai lembaga milik para investor. Dana yang dihimpun 

melalui instrumen ZISWAF selanjutnya disalurkan kepada yang 

berhak dalam bemntuk bantuan atau hibah untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Instrumen qhardul hasan berfungsi 

menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria 

halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan 

peruntukannya secara spesifik oleh yang memberi. 

4.  Fungsi Jasa Keuangan 

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah 

tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan 

layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of 

guarantee, letter of credit, dan lain sebagainya. Akan tetapi, 

dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi 

tersebut, bak syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai 

dengan prinsip syariah.  
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2.1.3. Sistem Operasioanal Bank Syariah 

Gambar 2.1 

Sistem Operasional Bank Syariah 

 

  

 Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan 

instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada perbankan konvensional 

yaitu salah satunya instrumen deposito yang biasa juga disebut dengan istilah 

Dana Pihak Ketiga (DPK). Kendati mengguakan instrumen yang sama,  

 

 

 

 

 

 

 

mekanisme kerja masing-masing instrumen penghimpunan dana pada bank  

 

 

 

 

 

 

Sumber : Yaya, Rizal, dkk. 2016 

 

                  4. menyalurkan pendapatan                                       3. Menerima pendapatan 

 

                      Bagi hasil / bonus                                                          bagi hasil, margin, fee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasaba pemilik 

dan penitip 

dana 

Bank syraiah 

Sebagai pengelola 

dana / penerima dana 

titipan 

 

 

Sebagai pemilik dana 

/ penjual / pemberi 

sewa 

 

 

 

 

 

Sebagai penyedia jasa 

keuangan 

 

Jasa administrasi 

tabungan, ATM, 

Transfer, kliring, 

letter of credit, 

bank garansi, 

transaksi valuta 

asing, dsb 

 Nasabah mitra, 

pengelola 

investasi, 

pembeli 

penyewa 

 

 Instrumen 

penyaluran 

dana lain yang 

dibolehkan  

1. 

penghimpun

an dana 

2. 

penyaluran 

dana 

5. 

penyediaan 

jasa 



 

 

22 

Pertama, sistem operasinal bank syariah dimulai dari kegiatan 

penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat 

dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan.  Dalam 

penghimpunan dana dengan skema investasi dari nasabah pemilikdana 

(shahibul maal) bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau 

biasa disebut dengan mudharib. adapun pada penghimpunan skema 

penitipan bank syariah berperan sebagai penerima titipan. 

Kedua, dana yang diterima oleh bank syariah selanjutnya 

disalurkan kepada berbaga pihak, antara lain mitra investasi, pengelola 

investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang 

disediakan oleh bank syariah. Pada saat dana disalurkan dalam bentuk 

investasi, bank syariah berperan sebagai pemilik dana. Pada saat dana 

disalurkan dalam kegiatan jual beli bank syariah berperan sebagai 

penjual dan pada saat disalurkan dalam kegiatan pengadaan objek 

sewa berperan sebagai pemberi sewa. 

Ketiga, dari penyaluran dana dari berbagai pihak, bank syariah 

selanjutnya menerima pendapatan bagi hasil dari investasi, margin 

dari jual beli, fee dari sewa dan berbagai jenis, pendapatan yang 

diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang diobolehkan. 

Keempat, pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran 

selanjutnya dibagikan kepada nasabah pemilik dana atau penitip dana. 

penyaluran dana kepada pemilik dana bersifat wajib sesuai dengan 

porsi bagi hasil yang disepakati. Adapun penyaluran dana kepada 
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nasabah penitip dana bersifat sukarela tanpa ditetapkan dimuka 

sebelumnya dan biasa disebut dengan istilah bonus. 

Kelima, selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dan 

penyaluran bank syariah dalam sistem operasionalnya juga 

memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, letter 

of credit, bank garansi, dan lain sebagainya. Oleh karena jasa tersebut 

dilakukan tanpa menggunakan dana dari pemilik dana maupun penitip 

dana, maka pendapatan yang diperoleh dari jasa tersebut dapat 

dimiliki sepenuhnya oleh bank syariah tanpa dibagi. 

 

2.2.  Akad Mudharabah 

Karim (2011) akad mudharabah merupakan bentuk kontrakantar dua 

pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal 

danmempercayakan sejumlah modalnya untuk di kelola oleh pihak kedua, 

yakni sipelaku usaha dengan tujuan untuk mendapatkan untung.  

Ascarya (2007) akad mudahrabah merupakan akad bagi hasil ketika 

pemilik dana/modal, biasanya disebut shahibul maal, menyediakan modal 

(100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasanya disebut mudharib 

untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang 

dihasilkan akan di bagi di antara mereka menurut kesepakatan yang di 

tentukan sebelumnya dalam akad. 

Mudharabah menurut Antonio (2001) perjanjian atas suatu jenis 

perkongsian, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan dana, dan 

pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. 
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hasilusaha dibagikan sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang telah 

disepakati bersama secara awal. 

PSAK 105 mendefenisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha 

antara dua pihak, dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan 

seluruh dana sedangkan pihak kedua (pengelola) bertindak selaku pengelola 

dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan. Sedangkan 

kerugian financial ditanggung oleh pemilik dana, kerugian itu akan 

ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh 

pengelola dana. Apabila kerugian diakibatkan oleh pengelola dana maka 

kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. 

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang 

berdasarkan kepada kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting 

dalam akad mudarabah yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada 

pengelola dana. Karena kepercayaan merupakan unsure terpenting maka 

mudharabah dalam bahasa inggris disebut trust financing. Pemilik dana 

yang merupakan investor disebut beneficial ownership atau sleeping partner. 

Dan pengelola disebut managing trustee (syahdeni, 1999). 

Dalam mudarabah pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah 

tertentu dalam bagiannya karena dapat dipersamakan dengna riba. 

Keuntungan yang dibagikan pun tidak boleh menggunakan nilai proyeksi 

akan tetapi harus menggunakan realisasi keuntungan. 

Hikmah dari sistem mudharaba adalah adapat memberikan keringanan 

kepada manusia.Terkadang ada sebagian manusia yang memilik harta tapi 
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tidak mampu membuatnya produktif. Terkadang ada pula orang yang tidak 

memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk 

memproduktifkannya. Sehingga dengan akad ini dapat mengambil manfaat 

dari kerjasama yang terbentuk. 

Adapun jenis-jenis mudarabah adalah sebagai berikut ; 

1.  Mudharabah Mutlaqah 

Mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan 

kepada pengelola dana dalam mengelola dana investasinya. 

Mudharabah ini disebut mudarabah tidak terikat 

2.  Mudharabah Muqayyadah 

Mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada 

pengelola dana. Mudharabah ini disebut juga dengan mudharabah 

terikat. 

3.  Mudharabah Musyarakah 

Mudharabah dimana pengelola meyertakan modal atau dananya 

dalam kerjasama investasi. Diawal kerjasama akad yang disepakati 

adalah akad mudarabah 100 % dari pemilik dana, setelah berjalannya 

operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan 

pemilk dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha 

tersebut. Jenis mudharaba ini disebut mudharabah musyarakah 

merupakan perpaduan akad mudharabah dan musyarakah. 
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2.3.  Deposito Mudharabah 

Menurut undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan 

syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau 

akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah 

penyimpan dan bank syariah dan/ata Unit Usaha Syariah (UUS).  Fatwa 

DSN No.3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam 

syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam 

transaksi deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana 

(shahibul maal) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib), 

bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk bermudharabah 

dengan pihak lain. 

Modal yang didepositokan harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan 

bukan piutang. Adapun pembagian piutang harus dinyatakan dalam bentuk 

nisbah dan dituangkan dalam pembukaan rekening. Sebagai mudharib, bak 

menutup biaya operasional deposito dengan menggunakn nisbah 

keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperkenankan 

mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang 

bersangkutan. 

Siklus kegiatan deposito dimulai dari transaksi pembukaan deposito 

oleh nasabah. Pada saat itu, antara nasabah dan bank sudah menyepakati 

nisbah bagi hasil dasar dan jangka waktu deposito (tanggal pencairan 
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deposito). Selama jangka waktu deposito, saldo deposito bersifat tetap, 

karena pengambilan atau penambahan deposito hanya dilakukan saat jatuh 

tempo atau saat penutupan jika ingin diambil sebelum jatuh tempo, bagi 

hasil yang diterima nasabah dimasukkan kerekening yang lain, dan pajak 

yang mesti dibayar langsung diambil dari bagi hasil yang akan diberikan 

kepada nasabah. 

 

2.4.  Tingkat Suku Bunga (Bi Rate) 

Menurut penjelasan Bank Indonesia suku bunga bank Indonesia (BI 

Rate) adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance 

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 

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 di suku 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. 
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Suku bunga merupakan salah satu variabel yang paling banyak 

diamati dalam perekonomian. Hampir setiap hari pergerakannya dilaporkan 

di surat kabar. Suku bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang 

dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut (biasanya dinyatakan sebagai 

persentase per tahun) (Mishkin, 2008:4).  

Suku bunga adalah penghasilan yang diperoleh oleh orang-orang 

yang memberikan kelebihan uangnya atau surplus spending unit untuk 

digunakan sementara waktu oleh orang-orang yang membutuhkan dan 

menggunakan uang tersebut untuk menutupi kekurangannya atau defisit 

spending units (Rimsky K. Judisseno, 2005:80-81). 

Suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian 

yang senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang luas. Ia 

mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat keseharian dan 

mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian. Ia 

mempengaruhi keputusan seseorang/ rumah tangga dalam hal 

mengkonsumsi, membeli rumah, membeli obligasi, atau menaruhnya dalam 

rekening tabungan. Suku bunga juga mempengaruhi keputusan ekonomis 

bagi pengusaha atau pimpinan perusahaan apakah akan melakukan investasi 

pada proyek baru atau perluasan kapasitas (Sawaldjo Puspopranoto, 

2004:69). 

Suku bunga dan bagi hasil memiliki perbedaan yang jelas terlihat,  

walau keduanya memberi keuntungan bagi pemilik dana. Perbedaan itu  

dapat dijelaskan dalam tabel berikut: 
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Tabel 2.1 

Perbedaan Antara Bagi Hasil Dan Bunga 

 

Bunga Bagi Hasil 

Penentuan bunga dibuat pada waktu 

akad dengan asumsi harus selalu untung 

Penetuan besarnya rasio / nisab 

bagi hasil dibuat pada waktu 

akad dengan berpedoman pada 

kemungkinan untung rugi 

Besarnya persentase berdasarkan pada 

jumlah uang (modal) yang dipinjamkan 

Besarnya rasio bagi hasil 

berdasarkan pada jumlah 

keuntungan yang diperoleh 

Pembayaran bunga tetap seperti 

dijanjikan tanpa pertimbangan apakah 

proyek yang dijalankan oleh pihak 

nasabah untung atau rugi 

Bagi hasil bergantung pada 

keuntungan proyek yang 

dijalankan. Bila usaha merugi, 

kerugian akan ditanggung 

bersama oleh kedua belah pihak 

Jumlah pembayaran bunga tidak 

meningkat sekalipun jumlah 

keuntungan berlipat atau keadaan 

ekonomi sedang booming 

Jumlah pembagian laba 

meningkat sesuai dengan 

peningkatan jumlah pendapatan 

Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak 

dikecam) oleh semua agama termasuk 

Islam 

Tidak ada yang meragukan 

keabsahan bagi hasil 

Sumber : Syafi’i Antonio, 2001 

 

2.5. Inflasi 

Murni (2009) inflasi merupakan kejadian ekonomi yang sering terjadi 

meskipun kita tidak pernah menghendaki.Inflasi merupakan suatu kejadian 

yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung 

secara terus menerus. Menurut Tajul khalwati (2000) inflasi merupakan suatu 

keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara Tajam (absolute) yang 

berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu cukup lama. Seirama dengan 

kenaikan harga tersebut, nilai uang turun secara tajam pula sebanding dengan 

kenaikan harga-harga tersebut. 
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Menurut Rahadja, Manurung (2008) mengatakan bahwa, inflasi 

adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus 

menerus. Sedangkan menurut Sukirno (2004) inflsi yaitu kenaikan dalam 

harga barabg dan jasa , yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar 

dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Dengan kata lain, terlalu 

banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit. Inflasi biasanya 

menunjuk pada harga-harga konsumen, tapi bisa juga menggunakan harga-

harga lain) harga perdagangan besar, upah, harga, aset, dan sebagainya). 

Biasanya ekspresikan  sebagai persentase perubahan angka indeks. 

Menurut Sukirno (2004) bahwa berdasarkan dari sumber atau 

penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan 

kepada tiga bentuk, yaitu: 

1.  Inflasi tarikan permintaan, 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. 

2.  Inflasi desakan biaya, inflasi ini juga terjadi pada saat perekonomian 

berkembang dengan pesat ketika tingkat penganguran sangat rendah. 

3.  Inflasi diimpor, inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang 

mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam 
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kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan. Contohnya kenaikan 

harga minyak.  

Menurut ilmu ekonomi modern, terdapat dua jenis inflasi yang 

berbeda satu sama lain, yaitu inflasi karena dorongan biaya (cost-push 

inflation) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (demand-pull 

inflation). Dalam hal ini inflasi karena dorongan biaya, kenaikan upah 

memaksa industri untuk menaikkan harga guna menutup biaya upah dalam 

kontrak yang baru yang mengakibatkan adanya pola siklus upah dan harga 

yang lebih tinggi  yang disebut dengan spiral harga upah (wage price spiral) 

dalam hal inflasi karena meningkatnya permintaan. Permintaan yang tinggi 

atas kredit merangsang pertumbuhan produk nasional bruto yang selanjutnya 

menarik harga lebih lanjut ke atas. Beberapa ahli percaya bahwa inflasi 

karena meningkatnya permintaan dapat dikendalikan melalui kombinasi 

kebijakan bank sentral dan kebijakan departemen keuangan, misalnya 

kebijakan uang ketat oleh bank sentral dan pengendalian pengeluaran oleh 

pemerintah. Inflasi karena dorongan biaya diduga dapat lebih baik 

dikendalikan memalui pertambahan tingkat pertumbuhan perekonomin 

daripada melalui kebijakan moneter ataupun fiskal. Oleh karena itu, untuk 

mempertahankan agar inflasi rendah, perlu dikathui faktor-faktor 

penyebabnya. Para ekonom memiliki banyak teori namun bukan jalan keluar 

yang pasti. Menurut Friedman, inflasi merupakan fenomena moneter 

kapanpun dan dimana pun. 
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Kalangan monetaris menganggap bahwa untuk menstabilkan harga-

harga pertumbuhan jumlah uang beredar harus di kontrol secara hati-hati. 

Namun hal ini sulit di implementasikan karena hubungan antara ukuran-

ukuran uang yang beredar yang diidentifikasi oleh kalangan monetaris dengan 

tingkat inflasi biasanya rusak setelah mengambil keputusan menargetkan 

inflasi itu. Ekonomi aliran keynesian yakin bahwa inflasi bisa terjadi terlepas 

dari pengaruh kondisi moneter. Ekonom lain lebih menitik beratkan pada 

faktor-faktor institusional, seperti apakah suku bunga ditentukan oleh para 

politisi atau oleh bank sentral yang independen dan apakah bank sentral 

menentukan suatu target inflasi. 

Inflasi jika tidak cepat ditangani maka akan susah untuk dikendalikan, 

inflasi cenderung akan bertambah cepat. Dampak inflasi bagi perekonomian 

nasional diantaranya (wikipedia indinesia, ensiklopedia bebas berbahasa 

Indonesia, 3/01/07:22.51):  

1.  Investasi berkurang. 

2.  Mendorong tingakat bunga. 

3.  Mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif. 

4.  Menimbulkan kegagalan pelaksanaan pembangunan 

5.  Menimbulkan ketidakpastian ekonomi dimasa yang akan datang. 

6.  Menyebabkan daya saing prodik nasional berkurang. 

7.  Menimbulkan defisit neraca pembayaran. 

8.  Merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. 

9.  Meningkatkan jumlah pengangguran. 
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Dampak lainnya dirasakan pula oleh para penabung, oleh kreditur atau 

debitur, dan oleh produsen. Dampak inflasi bagi para penabung ini 

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. Bila orang sudah 

enggan menabung, maka dunia usaha dan investasi akan sulit untuk 

berkembang, karena berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari 

masyarakat yang disimpan di bank. 

Adapun dampak inflasi bagi debitur atau yang meminjamkan uang 

kepada bank, inflasi ini justru menguntungkan karena pada saat pembayaran 

utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibanding pada saat 

meminjam, tetapi sebaliknya bagi kreditur atau pihak yang meminjam uang 

akan mengalami kerugian  karena nilai uang pengembalian lebih rendah  

dibandingkan pada saat peminjaman. Begitupun bagi produsen, inflasi bisa 

menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada 

kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan mendorong untuk 

melipatgandakan produksinya. Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya 

biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen , maka produsen 

enggan untuk meneruskan produksinya.  

Inflasi juga akan membuat kelangkaan barang karena permintaan yang 

tinggi. Ketika kebutuhan masyarakat masih bisa dipenuhi oleh sumber daya 

yang ada, maka tidak akan terjadi persoalan, bahkan juga tidak akan terjadi 

persaingan. Namun manakala kebutuhan seseorang atau masyarakat akan 
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barang dan jasa sudah melebihi kemampuan penyediaan barng dan jasa 

tersebut, maka akan terjadilah yang disebut kelangkaan. Pada saat seperti 

itulah manusia akan menghadapi suatu pilihan untuk mengalokasikan sumber 

daya yang dikuasainya agar kebutuhannya terpenuhi secara optimal. Baik 

individu atau masyarakat secara keseluruhan akan menghadapi alokasi 

sumberdaya ini (Nopirin, 2000). 

 

2.6. Bagi Hasil 

Sistem bagi hasil secara umum adalah suatu sistem yang ditandai 

dengan kerjasama antara satu pihak yang memiliki modal dengan pihak yang 

mengelola modal, dimana hasil usaha tersebut dibagai berdasarkan 

kesepakatan kedua belah pihak. Sistem bagi hasil sebenarnya telah jauh 

dipraktikkan di perekonomian masyarakat jauh sebelum adanya perbankan 

konvensional (Rahardjo, 1998 dalam Antonio, 2001). Bahkan sistem bagi 

hasil merupakan kegiatan yang telah dipraktikkan sejak zaman sebelum 

masehi (Badri, 2009; Syahyuti, 2009; Umam 2010) 

Di Mekkah bagi hasil yang lazim dijalankan pada masa itu adalah 

kerjasama perdagangan (usaha) dalam bentuk syirkah dan mudharabah. 

Syirkah (kemitraan) dapat diartikan sebagai keikutsertaan dua orang atau 

lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah 

ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu 

usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang 

ditentukan. Sedangkan mudharabah (bagi hasil) adalah suatu kontrak 

kemitraan (patnership) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil, 
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dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk 

melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul 

beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama (Rahmat, 2005) 

Kerjasama dalam sistem bagi hasil sudah dipraktekkan nabi 

Muhammad S.A.W pada masa mudanya antara usia 17 atau 18 tahun. Nabi 

Muhammad S.A.W berbisnis dengan menjalankan modal orang lain, baik 

dengan mendapat upah maupun berdasarkan persetujuan bagi hasil. Kerja 

sama bisnis nabi Muhammad S.A.W yang banyak diriwayatkan adalah 

kerjasamanya dengan Siti Khadijah. 

Dalam sistem bagi hasil pada perbankan Islam ketentuan  keuntungan 

akan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keuntungan dari hasil usaha, atas 

modal yang telah diberikan hak pengelolaan kepada nasabah mitra bank 

syariah. Dalam bagi hasil keadilan dapat diwujudkan karena kedua belah 

pihak yang terkait, sama-sama merasakan keuntungan atau kerugian yang 

diperoleh sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu dalam bagi 

hasil juga tidak tidak dibenarkan mengambil keuntungan tanpa harus 

menanggung resiko. Jadi sistem perbankan syariah yang memakai sistem bagi 

hasil adalah sistem yang lebih adil, karena menganut sistem kebersamaan, 

yaitu untung dibagi sama dan resikopun ditanggung bersama. Selain itu 

sistem perbankan syariah juga lebih bersih karena semua transaksi harus 

sesuai dengan ajaran syariah (Hakim, 2011). Menurut Agustianto (2005), bagi 

hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik 

investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan nasabah.  
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Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk  

ditentukan di awal dan untuk diketahui oleh kedua belah pihak yang akan 

melakukan kesepakatan kerja sama bisnis karena apabila hal ini tidak 

dilakukan, maka berarti telah menjadi gharar, sehingga transaksi menjadi 

tidak sesuai dengan prinsip syariah (Yaya, Rizal dkk  : 2016) 

Dewan Syariah Nasional dengan fatwanya tahun 2000 meyatakan 

bahwa bak syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing)  

maupun bagi untung (profit sharing) sebagai dasar bagi hasil. Dalam praktik 

dilapangan, terdapat perbedaan interprestasi dalam memahami istilah revenue 

sharing. Revenue sharing dalam praktik dipersepsikan sama dengan gross 

profit sharing yang menganalogikan revenue adalah nilai penjualan suatu 

barang (harga pokok plus margin pendapatan). Adapun revenue yang 

dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktikkan selama 

ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Dalam 

akuntansi, konsep ini biasa dinamakan dengan gross profit. Dengan demikian, 

istilah revenue sharing yang biasa digunakan oleh industri perbankan syariah 

pada dasarnya identik dan sama dengan makna gross profit sharing. 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 11 

menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan 

berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba dan jika berdasarkan prinsip bagi 

hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) 

bukan total pendapatan usaha (omzet). Sedangkan jika berdasarkan prinsip 
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bagi laba, dasar pembagian adalah laba netto (net profit), yaitu laba bruto 

dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.  

Tabel 2.2 

Peritungan Bagi Hasil 

 

Uraian Jumlah Metode Bagi Hasil 

Penjualan 100  

Harga pokok penjualan  65  

Laba kotor  35 Gross Profit Sharing 

Beban  25  

Laba rugi bersih  10 Profit sharing 

Sumber : Yaya, Rizal dkk, 2016 

2.7. 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. Menurut Iskandar (2013) 

Kantor Cabang atau biasa disebut dengan kantor cabang penuh adalah kantor 

cabang yang melakukan operasional bank sesuai dengan kewenangan yang 

diberikan oleh kantor pusatnya dan dalam menjalankan usahanya dipimpin 

oleh seorang kepala cabang dibantu dengan wakilnya serta mambawahi 

kepala bagian dan kepala seksi yang ada di kantor cabang.  

Cabang berarti kantor yang mengurus kepentingan suatu perusahaan 

(instansi) di tempat lain atau yang kedudukannya berada di bawah kantor 

pusat. Kantor Cabang Bank adalah Kantor bank yang secara langsung 

bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan 
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tempat usaha yang permanen dan alamat kantor yang jelas tempat kantor 

cabang tersebut melakukan kegiatannya (branch office). 

Semakin banyaknya jumlah kantor bank maka kesempatan 

masyarakat untuk menabung semakin banyak dan meningkat. Dengan kondisi 

yang seperti ini akan semakin membuka kesempatan bagi masyarakat yang 

ingin memenuhi kebutuhannya di bidang perbankan. Dalam hal ini adalah 

menabung atau menyimpan dananya pada lembaga perbankan, tanpa adanya 

alasan yang disebabkan lokasi bank yang jauh dari tempat tinggal, sehingga 

mereka malas dan enggan untuk menabungkan uangnya di bank karena tidak 

memiliki waktu luang. 

 

2.8. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan 

kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang dan kecil. 

Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar 

kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan (Suwito 

dan Herawaty, 2005) 

Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total 

aktiva perusahaan pada akhir tahun. Total penjualan juga dapat digunakan 

untuk mengukur besarnya perusahaan. Karena biaya-biaya yang mengikuti 

penjualan cenderung lebih besar, maka perusahaan dengan tingkat penjualan 

yang tinggi cenderung memilih kebijakan akuntansi yang mengurangi laba 

(Sidharta, 2000) 
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Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Besar 

kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. 

Penentuan skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total 

penjualan, total asset, rata-rata tingkat penjualan (Seftianne, 2011).  

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang 

dimiliki perusahaan. Pada penelitian ini, pengukuran terhadap ukuran bank 

diproksi dengan pertumbuhan aset bank. Ukuran bank memiliki 

kecenderungan kuat dalammenghasilkan profit yang tinggi. Ukuran 

perusahaan adalah jumlah nilai  kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan 

(total aktiva). 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, 2012:2). 

Menurut Fahmi (2013), semakin baik kualitas laporan keuangan yang 

disajikan maka akan semakin menyakinkan pihak eksternal dalam melihat 

kinerja keuangan perusahaan tersebut, yang otomatis tentunya pihak-pihak 

yang berhubungan dengan perusahaan akan merasa puas dalam berbagai 

urusan dengan perusahaan.  

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan 

besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log 

size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya 

terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan 

menengah (medium-size) dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan 

ukuran perusahaan ini  didasarkan kepada total asset perusahaan. 
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Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan 

besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: log total aktiva, 

log total penjualan, kapitalisasi pasar. Keputusan ketua Bapepam No. Kep. 

11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan 

aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih 

dari seratus milyar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang 

total aktivanya diatas seratus milyar. Kategori ukuran perusahaan yaitu: 

1.  Perusahaan besar 

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan 

bersih lebih besar dari Rp. 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. 

Memiliki penjualan lebih dari Rp. 50 Milyar/tahun. 

2.  Perusahaan menengah 

Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan 

bersih Rp. 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil 

penjualan lebih besar dari Rp. 1 Milyar dan kurang dari Rp. 50 Milyar. 

3.  Perusahaan kecil 

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan 

bersih paling banyak Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan 

memiliki hasil penjualan minimal Rp. 1 Milyar/tahun (Yuliyanti, 

2011:13). 

Perusahaan besar biasanya memiliki aset besar, pendapatan besar, dan 

perputaran uang tinggi sehingga ukuran perusahaan sering digunakan sebagai 
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proxy (Namun, pada umumnya aset digunakan untuk menentukan besarnya 

ukuran suatu perusahaan karena aset dianggap lebih stabil).  

Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini 

arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik 

dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa 

perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding 

perusahaan dengan total asset yang kecil. 

 

2.9. Pandangan Islam tentang Bagi Hasil 

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

dapat diambil dari kisah Rasullah yang pernah melakukan mudharabah 

dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan 

Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang 

dagangannya ke negeri Syam. Dari kisah ini kita lihat akad mudharabah telah 

terjadi di masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi rasul. mudharabah telah 

dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa 

sahabat Nabi Muhammad S.A.W. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan 

selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu akad ini 

diperbolehkan secara syariah. 
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1.  Al-Qur'an 

 QS al-Baqarah : 282  

 

                              

                        

                             

                           

                            

                       

                               

                          

                       

                               

               

 

 “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya 

dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan 

benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, maka hendklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertaqwa kepada allah tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 

daripaa hutangnya. Jika orang yang berhutang itu orang yang lemah 

akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 

mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(diantaramu).Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki 

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika 

seorang lupa maka yang seorang memperingatkannya.Janganlah saksi-

saksi itu enggan (member keterangan) apabila mereka di panggi; dan 
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janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai 

batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan 

lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak  (menimbulkan) 

keraguanmu. (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalahmu itu 

perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada 

dosa bagi kamu, (jika) kamutidak menuliskannya. Dan persaksikanlah 

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan.Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal 

itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.Dan bertaqwalah kepada Allah; 

Allah mengajarkanm; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.” 

 

 QS. Al-Maidah: 1  

 

                  

“Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu…” 

 

 QS. Al-Baqarah : 275  

 

                           

                               

                               

                   

 

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

melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu 

adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jula-beli 

itu sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual-beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 

tuhannya, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang 

yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni 

penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” 

 

QS Al-Baqarah : 283 
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 “…Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 

hendaklah yang dipercaya menunaikan amanatnya dan hendaklah ia 

bertaqwa kepada Allah tuhannya…” 

 

2.  Al-Hadist 

 

Hadist riwayat Tirmidzi dari „Amr bin „Auf : “ Perdamaian dapat 

dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum 

muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” 

 

Hadits nabi riwayat Ibnu Majah dari ‟Ubadah bin Shamit, 

riwayatAhmad dari Ibnu Abbas dan Malik dari Yahya:“Tidak boleh 

membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang 

lain.” 

Dari Shalih bin suaib r.a. bahwa Rasullah S.A.W bersabda : “tiga 

hal yang didalamnya terdapat keberkaan : jual beli secara tangguh, 

muqaradah (mudharabah), dan mencampur adukkan gandum dengan 

jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual”. (HR Ibnu 

Majah) 

“Abbas bin Abdul muthalib jika menyerahkan harta sebagai 

mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dana agar tidak 

mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan 

ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) menanggung 

resikonya. Ketika yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah beliau 

membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas). 

 

 

2.10. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu 

 

No 

Nama 

Peneliti 

dan Tahun 

Penelitian 

 

Judul Penelitian 

 

Variabel 

Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

1 Rahma 

Hidayanti. 

(2014) 

Pengaruh Bi Rate, Inflasi 

Dan Jumlah Kator 

Cabang (X3) Terhadap 

Simpanan Mudharabah 

Pada Bank Umum 

Syariah 2011-2014 

Bi Rate (X1) 

Inflasi (X2) 

Jumlah Kator 

Cabang (X3) 

Simpanan 

Mudharabah (Y) 

kantor cabang 

berpengaruh 

terhadap simpanan 

mudharabah pada 

bank umum syariah 

sedangkan BI rate 

dan inflasi tidak 

berpengaruh 
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No 

Nama 

Peneliti 

dan Tahun 

Penelitian 

 

Judul Penelitian 

 

Variabel 

Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

2 Sri Hertati. 

(2014) 

Pengaruh Tingkat Suku 

Bunga Deposito Bank 

Konvensional, Jumlah 

Bagi Hasil Deposito 

Mudharabah, Inflasi Dan 

Ukuran Perusahaan 

Terhadap Nilai Deposito 

Mudharabah Pada Bank 

Muamalat Indonesia 

Periode 2010-2012 

Tingkat Suku 

Bunga Deposito 

Bank 

Konvensional 

(X1) Jumlah Bagi 

Hasil Deposito 

Mudharabah (X2) 

Inflasi (X3) 

Ukuran 

Perusahaan  (X4) 

Nilai Deposito 

Mudharabah (Y) 

Ukuran perusahaan 

berpengaruh 

terhadap nilai 

deposito 

mudharabah, akan 

tetapi suku bunga 

deposito bank 

konvensional, 

inflasi, dan jumlah 

bagi hasil tidak 

berpengaruh 

terhadap nilai 

deposito 

mudharabah  

3 Heru 

Maulana. 

(2015) 

Pengaruh Tingkat Bagi 

Hasil, Inflasi, Dan 

Liquiditas Terhadap 

Jumlah Penghimpunan 

Dana Pihak Ketiga 

Deposito Mudharabah 

Bank Umum Syariah 

Yang Terdaftar Di BI 

Tahun 2011-2014 

Tingkat Bagi 

Hasil (X1) Inflasi 

(X2) Liquiditas 

(X3) Jumlah 

Penghimpunan 

Dana Pihak 

Ketiga Deposito 

Mudharabah (Y) 

Tingkat bagi hasil 

dan liquiditas 

berpengaruh 

terhadap jumlah 

penghimpunan 

dana pihak ketiga 

deposito 

mudharabah, 

sedangkan inflasi 

tidak berpengaruh  

4 Vera 

Susanti. 

(2015) 

Pengaruh Equivalent 

Ratedan Tingkat 

Keuntungan Terhadap 

Dana Pihak Ketiga 

Perbankan Syariah Di 

Indonesia 

Equivalent Rate 

(X1) Tingkat 

Keuntungan (X2) 

Dana Pihak 

Ketiga (Y)  

Equivalent rate dan 

tingkat keuntungan 

berpengaruh 

terhadap dana pihak 

ketiga 

5. Adiba 

Mutaqiena. 

(2013) 

Analisis Pengaruh PDB, 

Inflasi, Tingkat Bunga, 

Dan Nilai Tukar 

Terhadap Dana Pihak 

Ketiga Perbankan 

Syariah Di Indonesia 

2008-2012. 

PDB (X1) Inflasi 

(X2) Tingkat 

Bunga (X3) Nilai 

Tukar (X4) Dana 

Pihak Ketiga (Y)   

PDB, Inflasi, 

Tingkat Bunga, 

Dan Nilai Tukar 

Berpengaruh 

Terhadap Dana 

Pihak Ketiga  

6 Asmawarna 

Sinaga. 

(2016) 

Analisis Pengaruh 

Tingkat Suku Bunga, 

Bagi Hasil Dan Harga 

Emas Terhadap Jumlah 

Deposito Mudharabah 

Perbankan Syariah 

Periode Tahun 2010-

2015 

 

Tingkat Suku 

Bunga (X1) Bagi 

Hasil (X2) Harga 

Emas (X3) 

Jumlah Deposito 

Mudharabah (Y)  

Suku Bunga, Bagi 

Hasil, Dan Harga 

Emas Berpengaruh 

Terhadap Jumlah 

Deposito 

Mudharabah  
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No 

Nama 

Peneliti 

dan Tahun 

Penelitian 

 

Judul Penelitian 

 

Variabel 

Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

7 Natalia, 

dkk. (2014) 

Pengaruh Tingkat Bagi 

Hasil Deposito Bank 

Syariah Dan Suku 

Bunga Deposito Bank 

Umum Terhadap Jumlah 

Simpanan Deposito 

Mudharabah (Studi Pada 

PT. Bank Syariah 

Mandiri Periode 2009-

2012) 

Tingkat Bagi 

Hasil Deposito 

Bank Syariah 

(X1) Suku Bunga 

Deposito Bank 

Umum (X2) 

Jumlah Simpanan 

Deposito 

Mudharabah (Y)  

Tingkat Bagi Hasil 

Deposito Bank 

Syariah 

berpengaruh 

terhadap Jumlah 

Simpanan Deposito 

Mudharabah, 

sedangkan suku 

bunga deposito 

bank umum tidak 

berpengaruh 

8 Rahman, 

dkk. (2013) 

Pengaruh Bagi Hasil, 

Bunga, Ukuran Bank 

Dan Jumlah Cabang 

Terhadap Simpanan 

Mudharabah Pada Bank 

Umum Syariah Periode 

2010-2012 

Bagi Hasil (X1) 

Bunga (X2) 

Ukuran Bank 

(X3) Jumlah 

Cabang (X4) 

Simpanan 

Mudharabah (Y)  

Tingkat bagi hasil 

dan jumlah kantor 

cabang 

berpengaruh 

terhadap simpanan 

mudharabah. 

Sedangkan Tingkat 

suku bunga dan 

ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

9  Lina 

Anniswah. 

(2012) 

Pengaruh Tingkat Suku 

Bunga Dan Bagi Hasil 

Terhadap Volume 

Deposito Mudharabah 

(Studi Pada Bank 

Muamalat Indonesia 

Tahun 2009 - 2011) 

Tingkat Suku 

Bunga (X1) Bagi 

Hasil (X2) 

Volume Deposito 

(Y) 

Tingkat suku bunga 

dan bagi hasil tidak 

berpengaruh 

terhadap variabel 

dependen yaitu 

volume deposito.  

10 Bayu 

Ayom 

Gumelar. 

(2012) 

Pengaruh Inflasi, 

Tingkat Suku Bunga 

Deposito,  Dan Jumlah 

Bagi Hasil Deposito 

Terhadap  Jumlah 

Deposito Mudharabah 

(Studi Kasus PT Bank 

Syariah Mandiri 

TAhun 2008-2012) 

 

Inflasi (X1) 

Tingkat Suku 

Bunga Deposito 

(X2) Jumlah Bagi 

Hasil Deposito 

(X3)  Jumlah 

Deposito 

Mudharabah (Y)  

Inflasi dan tingkat 

suku bunga tidak 

berpengaruh 

terhadap jumlah 

deposito 

mudharabah. 

sedangkan jumlah 

bagi hasil 

berpengaruh jumlah 

deposito 

mudharabah. 

 

 

Sumber: Olahan Data 
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2.11. Model Penelitian 

Gambar 2.2 

Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :              simultan 

              parsial  

 

 

2.12. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun 

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban 

yang diberiikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan 

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi 

hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian (Sugiyono, 2014) 

 

BI Rate (X1) 
 

 

 
Inflasi (X2) 

 

Deposito Mudharabah 

(Y) 

Jumlah kantor cabang (X4) 

Bagi Hasil (X3) 

Ukuran Perusahaan (X5) 

BI Rate (X1) 
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1. Suku Bunga (BI Rate) terhadap jumlah deposito mudharabah 

Menurut penjelasan Bank Indonesia suku bunga bank Indonesia 

(BI Rate) adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau 

stance 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 moneter yang dilakukan Bank 

Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar 

uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. 

Penelitian yang dilakukan (Mutaqiena, 2013) suku bunga 

berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga. Dalam penelitian 

(Asmawarna, 2016) juga menunjukan adanya hubungan yang signifikan 

antara suku bunga dengan jumlah deposito mudharabah. Berdasarkan 

dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut :  

H1 : Diduga Bi Rate Berpengaruh Terhadap Deposito Mudharabah 

2. Inflasi terhadap jumlah deposito mudharabah 

Menurut Rahadja, Manurung (2008) mengatakan bahwa, inflasi 

adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan 

terus menerus. Sedangkan menurut Sukirno (2004) inflsi yaitu kenaikan 

dalam harga barabg dan jasa , yang terjadi karena permintaan bertambah 

lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. 
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Penelitian (Mutaqiena, 2013)ditemukan bahwa adanya pengaruh 

antara Inflasi dengan dana Pihak ketiga. Selaras dengan penelitian yang 

dilakukan (Asmawarna, 2016) yang menunjukkan hasil adanya pengaruh 

Inflasi dengan Jumlah Deposito Mudharabah. Berdasarkan dari 

penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H2  : Diduga Inflasi Berpengaruh Terhadap Deposito Mudharabah 

3. Bagi Hasil terhadap jumlah deposto mudharabah 

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.  

Penelitian yang dilakukan (Heru Maulana, 2015) ditemukan hasil 

adanya pengaruh yang signifikan antara tingkat bagi hasil terhadap 

jumlah penghimpunan dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah. 

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

H3  : Diduga Tingkat Keuntungan Berpengaruh Terhadap Deposito 

Mudharabah 

4. Jumlah Kantor Cabang terhadap jumlah deposto mudharabah 

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 
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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.  

Penelitian yang dilakukan (Rahma Hadiyanti, 2014) terdapat 

adanya pengaruh signifikan antara jumlah kantor cabang terhadap 

simpanan mudharabah pada bank umum syariah tahun 2011 sampai 

2014. Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

H4:  Diduga Pengaruh Jumlah Kantor Cabang Terhadap Deposito 

Mudharabah 

5. Ukuran Perusahaan terhadap jumlah deposto mudharabah 

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. 

Penelitian (Sri Hertati, 2014) menunjukkan adanya hubungan 

antara ukuran perusahaan terhadap nilai deposito mudharabah pada 

Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2010-2012. Berdasarkan dari 

penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H5:  Diduga Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Jumlah Deposito 

Mudharabah 


