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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari 

sistem perbankan di Indonesia secara umum.  Sistem perbankan syariah juga 

diatur dalam Undang-undang  No. 10 tahun 1998 dimana Bank Umum  adalah 

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan 

prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin 

strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin 

berimbang. Perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat penting 

peranannya dalam perkembangan ekonomi Indonesia, dimana fungsi utamanya 

adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang bertujuan untuk 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta pertumbuhan ekonomi dan 

stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.  

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia menunjukkan bahwa 

perbankan dengan sistem konvensional bukan satu-satunya sistem yang dapat 

diandalkan. Perbankan syariah merupakan salah satu sistem perbankan lain yang 

lebih tangguh karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan. Saat ini, 

sistem perbankan syariah lebih berkembang dan menjadi alternatif menarik bagi 

kalangan perusahaan sebagai pelaku bisnis, akademisi sebagai penyedia sumber 

daya manusia dan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Bank syariah 
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memiliki produk atau jasa yang tidak akan ditemukan dalam operasi bank 

konvensional. Prinsip-prinsip bank syariah seperti musyarakah, mudharabah, 

murabahah, ijarah, istishna dan sebagainya tidak memuat adanya prinsip bunga. 

Bank syariah dalam penerapannya menganut hukum islam, prinsip yang di 

gunakan yaitu larangan riba (bunga) dalam semua transaksi. Kita umat islam 

dilarang memakan riba. Riba dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 130 yang 

berbunyi:  

                            

    

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

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya 

kamu mendapat keberuntungan”.  

 

Pada prinsip operasional bank syariah terdapat ciri khusus, yaitu pemilik 

dana menyimpan dan menanamkan dananya di bank syariah tidak dengan motif 

untuk mendapatkan bunga. Bank syariah sama halnya dengan bank konvensional 

berfungsi untuk mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali 

dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk 

pembiayaan atau pemberian kredit, namun terdapat perbedaan mendasar dalam 

tujuan utama dan sistem pemberian imbalan. Bank syariah secara umum bertujuan 

untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan 

melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai kaidah 

syariah. 

Kegiatan bank umum dengan prinsip syariah dalam hal penghimpunan 

dana dari masyarakat dalam bentuk  simpanan atau investasi di bagi atas 3 yaitu 
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giro, tabungan dan deposito. Simpanan yang terdapat pada bank syariah di 

Indonesia yaitu simpanan mudharabah. Simpanan mudharabah adalah simpanan 

yang berasaskan perjanjian atas suatu jenis perkongsian. Ada dua pihak yang 

terlibat dalam simpanan mudharabah, dimana pihak pertama sebagai shahibul 

maal bisa disebut juga nasabah yang menyediakan dana dan pihak kedua sebagai 

mudharib bisa disebut juga bank syariah yang bertanggung jawab atas 

pengelolaan. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan bank 

konvensional menggunakan sistem bunga sebagai dasar untuk menentukan 

imbalan yang diberikan kepada nasabah yang bertujuan bagi pencapaian 

keuntungan setinggi-tingginya (profit maximization).  

Dalam bank syariah sistem yang di gunakan dalam pembagian keuntungan 

yaitu bagi hasil (profit sharing), lain halnya dengan perbankan konvensional yang 

membagi keuntungannya berdasarkan bunga. Profit sharing dalam perbankan 

syariah didasarkan pada konsep mudharabah dimana bank syariah berfungsi 

sebagai mitra, baik bagi nasabah penabung maupun bagi nasabah pengguna dana. 

Oleh karena didasarkan atas bagi hasil, maka keuntungan yang diperoleh nasabah 

tidak selalu sama besarnya dari waktu ke waktu (Karim, 2011).  

Pada sistem bagi hasil, kinerja perbankan syariah akan menjadi transparan 

kepada nasabah. Dengan demikian nasabah bisa memonitoring kinerja bank 

syariah atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Apabila jumlah keuntungan 

meningkat, maka bagi hasil yang diterima nasabah juga akan meningkat, demikian 

pula sebaliknya, apabila jumlah keuntungan menurun, maka bagi hasil ke nasabah 

juga akan menurun sehingga semua akan menjadi adil (Natalia, dkk. 2014). 
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Potensi 290 juta penduduk Indonesia yang diantaranya 87% penduduk 

muslim belum menjamin pertumbuhan industri bank syariah tumbuh seperti yang 

diharapkan (Sindonews.com, 2017). Pertumbuhan dan perkembangan bank 

konvensional maupun bank syariah dapat dilihat dari semakin banyaknya kantor, 

banyaknya produk yang ditawarkan, dan banyaknya Dana Pihak Ketiga yang 

dihimpun dari masyarakat. Dana pihak ketiga merupakan dana yang diperoleh 

dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pamerintah, 

rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah 

maupun valuta asing. Sumber dana tersebut keberadaanya sangatlah penting bagi 

bank syariah (Rohmah, dkk. 2015).  

Dari tahun ke tahun perkembangan perbangkan syariah semakin 

meningkat, hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah bank umum syariah (BUS), 

unit usaha syariah (UUS) maupun bank pembiayaan syariah (BPRS). Sejalan 

dengan berkembangnya BUS dan UUS, aset perbankan syariah mengalami 

lonjakan yang cukup signifikan. Tidak hanya pada aset saja mengalami lonjakan 

yang cukup signifikan, akan tetapi hal ini juga terjadi pada total Dana Pihak 

Ketiga (DPK) yang dihimpun, salah satunya deposito mudharabah (Alfian, 2016). 

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK posisi Mei industri 

perbankan syariah terdiri atas 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah, dan 

162 BPR Syariah. Dari keseluruhan jumlah industri perbankan yang ada, total aset 

mencapai Rp272,389 triliun dengan pangsa pasar baru 4,67%. Selama ini aktivitas 

perbankan syariah menjadi tolok ukur utama dalam perkembangan dan 

pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia. Keuangan syariah diperkirakan 
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melebihi 3 triliun dolar AS pada 2018 dari 1,8 triliun di 2014. 

(www.ekbis.sindonews.com). Berikut ini data pertumbuhan simpanan 

mudharabah tahun 2012-2016 pada bank umum syariah.  

Tabel 1.1 

Data Pertumbuhan Simpanan Mudharabah BUS Periode 2012 – 2016 

 
Nama Bank Tahun Periode 

2012 2013 2014 2015 2016 

PT. Bank Muamalat 

Indonesia 

42.444.636 457.566.978 81.540.662 1.145.524.771 827.939.135 

PT. Bank Victoria Syariah 11.046 31,751,529,012 65,225,438,851 695.013 568.718 

PT. Bank BRI Syariah  195.262  281.268 373.816 696.198 983.121 

PT. Bank Jabar Banten 

Syariah  

224.903 273.508 366.963 484.862 204.150 

PT. Bank BNI Syariah 2.612.379 3.776.960 4.803.565 5.692.052 6.863.593 

PT. Bank Syariah Mandiri 181.054.334.269 144.875.521.584 163.544.397.003 244.384.621.261 258.324.801.453 

PT. Bank Mega Syariah 714.114.119 373.307.148 297.027.691 233.752.575 3.797.176.700 

PT. Bank Panin Syariah 5.331.202 5.996.579 5.944.388 4.846.887 3.903.819 

PT. Bank Syariah Bukopin 114.711.077.095 254.397.266.059 255.899.588.077 265.327.444.274 371.415.609.335 

PT. BCA Syariah 43.464.280.823 43.779.574.003 31.555.359.184 44.673.007.688 111.741.013.821 

PT. Maybank Syariah 

Indonesia 

549.611 190.969 679.241 375.513 

 

213.324 

(Sumber: Idx.co.id, dan Official website, 2017). 

 

Hal ini didukung oleh data pertumbuhan simpanan mudharabah selama 5 

tahun belakangan ini yaitu dari tahun 2012-2016 dimana ada bank syariah yang 

mengalami peningkatan simpanan mudharabah dan ada pula yang mengalami 

penurunan. Jumlah simpanan mudharabah digunakan untuk mengetahui baik 

buruknya kinerja suatu perbankan syariah dalam meyakinkan para nasabah untuk 

menyimpan dananya pada perbankan syariah (Rachman, dkk. 2013). Untuk itu, 

dengan demikian diharapkan bank yang memiliki kinerja yang baik maka akan 

memiliki pertumbuhan jumlah simpanan mudharabah yang baik pula. Semakin 

membaik kinerja suatu bank maka akan semakin bagus pertumbuhan jumlah 

simpanan mudharabah.  

Telah terdapat beberapa penelitian yang menguji faktor-faktor internal 

maupun eksternal bank syariah yang diyakini berpengaruh maupun tidak 

berpengaruh terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah di Indonesia. 

http://www.ekbis.sindonews.com/
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Penelitian (Vivi, dkk. 2016) (Rachman, dkk. 2013), dan (Natalia, dkk. 2014) 

(Yustitia, 2010), (Istiqomah dan Ayu,  2014) (Anisah, dkk. 2013), (Andriyanti dan 

Wasilah, 2010), bahwa bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap 

simpanan mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Sedangkan penelitian 

(Novianto dan Hadiwidjojo, 2013) menunjukkan bahwa bagi hasil berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah di 

Indonesia. 

Penelitian (Andriyanti dan Wasilah, 2010) menunjukkan bahwa inflasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah 

di Indonesia. Sedangkan penelitian (Anisah, dkk. 2013), (Novianto dan 

Hadiwidjojo, 2013) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah di Indonesia. 

Penelitian (Anisah, dkk. 2013), (Andriyanti dan Wasilah, 2010) mengatakan 

bahwa ukuran bank berpengaruh positif signifikan terhadap simpanan 

mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Sedangkan penelitian (Rachman, 

dkk. 2013) menunjukkan bahwa ukuran bank berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah di Indonesia. 

Penelitian ini dikembangkan dari penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh (Rachman, dkk 2013). Hasil penelitian (Rachman, dkk. 2013) 

menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap simpanan mudharabah, tingkat suku bunga berpengaruh negative dan 

signifikan terhadap simpanan mudharabah, ukuran bank syariah tidak 

berpengaruh terhadap simpanan mudharabah dan jumlah kantor cabang 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap simpanan mudharabah. 
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Hal yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya ialah peneliti menambahkan variabel independen yakni inflasi dan 

jika pada penelitian sebelumnya hanya dilakukan pada satu bank saja dan 

mengambil data laporan keuangan triwulan. Sedangkan pada penelitian ini 

dilakukan pada bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dengan data laporan keuangan tahunan.  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai 

“Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Ukuran Bank Syariah, dan Inflasi terhadap 

Simpanan Mudharabah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang 

Terdaftar di OJK  Periode 2012-2016)” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka perumusan 

masalah dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap simpanan mudharabah? 

b. Apakah ukuran bank syariah berpengaruh terhadap simpanan 

mudharabah? 

c. Apakah inflasi berpengaruh terhadap simpanan mudharabah? 

d. Apakah tingkat bagi hasil, ukuran bank syariah, dan inflasi berpengaruh 

secara simultan terhadap simpanan mudharabah? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas  maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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a. Untuk menguji pengaruh tingkat bagi hasil terhadap simpanan 

mudharabah. 

b. Untuk menguji pengaruh ukuran bank syariah terhadap simpanan 

mudharabah. 

c. Untuk menguji pengaruh inflasi terhadap simpanan mudharabah. 

d. Untuk menguji pengaruh tingkat bagi hasil, ukuran bank syariah dan 

inflasi secara simultan terhadap simpanan mudharabah. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perbankan, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi 

bahan pertimbangan bagi pihak-pihak berkepentingan untuk membuat 

sebuah kebijakan yang baik. 

b. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

dan wawasan mengenai apa saja yang mempengaruhi simpanan 

mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia. 

 

1.5. Sistoematika Penulisan 

Sistematika penulis akan dilakukan sesuai dengan kerangka proposal yang 

diuraikan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah,  

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini berisi uraian teori yang menjadi landasan penelitian ini, 

kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran teoritis yang dimaksudkan untuk memperjelas maksud 

penelitian dan membantu dalam berfikir secara logis, serta 

pengembangan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Metode penelitian menjelaskan metodologi yang digunakan dalam 

penelitian, yang meliputi populasi dan sampel, jenis dan sumber 

data, instrumen penelitian, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, model penelitian, analisis data, metode pengujian kualitas 

data, uji normalitas data, asumsi klasik dan pengujian hipotesis. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Hasil penelitian dan pembahasan memaparkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, menguraikan, menganalisis serta mengevaluasi 

hasil penelitian tersebut. 

BAB V : PENUTUP 

  Penutup berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian dan 

saran bagi penelitian selanjutnya. 

 


