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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara eksplisit 

memperbolehkan bank menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal 

tersebut kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. 

Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992, yang mengatur tentang system perbankan ganda (dual banking 

system) dimana Bank Umum Konvensionaldapat memberikan layanan syariah dan 

perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat 

secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor 

perekonomian nasional. 

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang fungsinya sebagai lembaga 

perantara keuangan (financial intermediary) yang menghimpun dana masyarakat 

yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak-pihak kekurangan dana, 

perbankan syariah saat ini masih berada pada tahap perkembangan dengan tetap 

meningkatkan pangsanya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendorong 
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perkembangan tersebut adalah melalui peningkatan investasi yang dilakukan oleh 

perbankan syariah. 

Ide pendirian bank syariah di negara-negara islam tidak terlepas dari kontroversi 

seputar praktik bank yang dilakukan pada bank-bank konvensional yang beredar di 

negara islam sendiri. Dalam islam telah dilarang untuk mengambil/memakan riba. 

Larangan mengambil riba atau memakan riba telah tertuang di dalam Al-Quran dalam 

surah Ar-Rum ayat 39 : 

 

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, 

maka tidak akan menambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan 

berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah 

orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”. 

Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank 

merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan 

dalam menempatkan dananya secara aman. Di sisi lain, bank berperan menyalurkan 

dana kepada masyarakat. 

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, 

dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga 

kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan 

kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. 
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Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan 

rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam. 

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda bentuk dengan bank 

konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para 

nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan 

bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem 

bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga 

yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. 

Persaingan antar Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional tidak bisa 

dilepaskan dari segmentasi yang ada pada pasar perbankan di Indonesia. Tiga 

segmentasi pasar Perbankan Syariah di Indonesia, yaitu shariah loyalist market, 

conventional loyalist market,  dan segmen floating market. Shariah 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 di bank 

konvensional akan lebih mudah melakukan transaksi. Sedangkat segmen floating 

market  adalah mereka yang lebih mempertimbangkan efek financial benefit  

dibandingkan dengan efek syariah maupun konvensional. 

Fungsi utama kegiatan perbankan syariah yaitu menghimpun dana dari dan 

menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan perbankan syariah. Salah satu produk 

penghimpunan DPK (dana pihak ketiga) adalah deposito. Dalam Fatwa DSN (Dewan 
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Syariah Nasional) No. 3 Tahun 2000 tentang Deposito menjelaskan bahwa deposito 

yang dibenarkan adalah deposito berdasarkan akad mudharabah. Deposito 

Mudharabah merupakan investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan bank 

dimana nasabah berlaku sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank sebagai 

pengelola dana (mudharib) yang keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan kedua 

belah pihak (bagi hasil). Jangka waktu deposito mudharabah dibagi menjadi 1 bulan, 

3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. 

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah 

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara 

bank dan nasabah investor. Deposito, mudah diprediksi  ketersediaan dananya karena 

terdapat jangka waktu dan penempatannya. Sifat deposito yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang 

berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi 

dibanding tabungan mudharabah. 

Berdasarkan perkembangan pada setiap jenis bank produknya, produk 

penghimpunan dana khususnya simpanan berjangka (deposito mudharabah) 

merupakan produk yang stabil mengalami peningkatan sepanjang tahun (Suratman, 

2013). Perkembangan deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah (BUS) dari 

tahun 2012 sampai tahun 2016 dapat di lihat pada table berikut: 
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Tabel 1.1 

Perkembangan Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah (BUS) di 

Indonesia (dalam milyar rupiah) 

Tahun Deposito Mudharabah Peningkatan % 

2012 84.732 19% 

2013 107.812 27% 

2014 883.731 71% 

2015 784.154  -11% 

2016 662.647 -12%  

*dalam milyar rupiah 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah April 2016 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas yang menunjukkan bahwa perkembangan deposito 

mudharabah Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2012 sampai 2016 mengalami 

kenaikan setiap tahunnya, namun di tahun 2015 dan 2016 perkembangan deposito 

mudharabah terjadi penurunan, hal ini harus di perhatikan oleh BUS mengenai faktor 

yang membuat jumlah deposito mudharabah menurun. Namun jika dilihat dari 

peningkatan jumlah dana deposito mudharabah menunjukkan BUS sangat mampu 

memberikan bagi hasil yang besar terhadap dana deposan. Adanya perkembangan 

deposito mudharabah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor intenal 

dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut berupa tingkat bagi hasil dan nilai tukar 

uang, dan faktor eksternal berupa bagi hasil dan jumlah jaringan kantor. 

Deposito mudharabah adalah salah satu bentuk produk pendanaan perbankan 

syariah Menurut UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 
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22 deposito syariah 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 dana bank 

syariah. 

Meningkatnya suku bunga konvensional, menyebabkan adanya pengalihan dana 

dari bank syariah ke bank konvensional, karena masyarakat yang menyimpan dana 

dalam bentuk deposito tentu akan memilih investasi yang bisa memberikan 

keuntungan/profit yang lebih tinggi. Dalam penelitian sebelumnya dilakukan Nur 

Anisah, Akhmad, lailatul, (2013) menyatakan bahwa tingkat suku bunga 

konvensional tidak berpengaruh terhadap jumlah dana deposito perbankan syariah. 

Salah satu faktor yang berperan penting dalam perkembangan bank syariah 

adalah pola ketertarikan masyarakat terhadap pola penyimpanan uang dalam bentuk 

investasi. Sejauh ini ketertarikan masyarakat dalam mendepositkan dananya 

dipengaruhi oleh keinginannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, 

dalam arti suku bunga yang lebih besar pada bank konvensional atau bagi hasil yang 

lebih tinggi pada bank syariah. Perkembangan tersebut didukung oleh kondisi 

moneter dan kebijakan perbankan syariah yang semakin kondusif. Sampai dengan 

saat ini terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia. 

Beragam produk dan jasa telah dikeluarkan oleh bank syariah untuk menghimpun 

dana dari masyarakat. Salah satu produk yang ditawarkan Perbankan Syariah adalah 

dengan menggunakan akad mudharabah. Simpanan mudharabah terdiri dari tabungan 

mudharabah dan deposito mudharabah. 
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Menurut Nur Anisah, Akhmad, dan Lailatul (2013) menunjukkan bahwa 

ternyata masyarakat Indonesia masih realistis. Hal ini ditunjukkan dari hasil yang 

menyatakan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh negative terhadap perkembangan 

deposito mudharabah. Artinya masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim lebih 

memilih investasi yang menawarkan keuntungan yang lebih besar. Masyarakat tidak 

memperhatikan apakah suku bunga itu riba atau tidak akan tetapi masyarakat lebih 

melihat kepada keuntungan/profit yang akan diperoleh dari investasinya. 

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS juga mempengaruhi deposito mudharabah. 

Secara umum, apabila sesuatu barang ditukar dengan barang lain tentu didalamnnya 

terdapat perbandingan nilai tukar diantara keduanya. 

Akad yang digunakan deposito mudharabah adalah akad yang sesuai dengan 

prinsip syariah, yakni mudharabah dengan profit sharing (bagi hasil), dengan 

pengertian simpanan yang ditabung atau atau didepositokan ke bank syariah akan 

disalurkan ke pembiayaan ke sector riil, kemudian keuntungan yang didapat akan 

dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama. Jika keuntungan yang didapat 

besar maka bagi hasil yang didapat juga besar. Akan tetapi, walaupun kemungkinan 

risiko cukup besar, banyak masyarakat sekarang yang menjadikan bank syariah 

sebagai lading investasi menggiurkan untuk mendepositokan uangnya ke bank 

syariah karena tingkat keuntungan dari dana yang diinvestasikan cukup besar. 

Masyarakat ketika akan menempatkan dananya disuatu bank maka dia akan 

melihat seberapa besar keuntungan yang akan diperolehnya. Apalagi masyarakat yang 

tujuan penempatan dana tersebut untuk tujuan investasi maka besarnya bagi hasil 
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yang ditawarkan akan sangat mempengaruhi keputusan nasabah untuk menempatkan 

dananya. Semakin tinggi bagi hasil yang ditawarkan bank syariah kepada nasabah 

maka lebih tertarik untuk menempatkan dananya sehingga mengakibatkan kenaikan 

deposito mudharabah bank syariah. Begitu juga apabila terjadi penurunan bagi hasil 

maka deposito mudharabah juga akan mengalami penurunan. 

Faktor selanjutnya adalah jumlah kantor layanan. Lokasi kantor sebagai salah 

satu faktor intenal juga berpengaruh terhadap deposito mudharabah (Rivai dan 

Arifin, 2010). Lokasi kantor yang strategis, mudah dijangkau, tidak macet, jauh dari 

keramaian, lingkungan aman sangat penting artinya bagi masyarakat, terutama di 

daerah-daerah yang selalu macet. Dalam beberapa penelitian, lokasi kantor dijelaskan 

sebagai jumlah jaringan kantor yang dapat menjangkau deposan. Rachmawati (2014) 

menyebutkan Jumlah jaringan kantor berpengaruh positif terhadap deposito 

mudharabah. 

Dengan gambaran diatas dapat diketahui bahwa dana bank sangat penting 

posisinya dalam perbankan sehingga harus dikelola secara optimal. Perubahan sedikit 

saja dengan deposito sangat mempengaruhi performa dari bank dan tingkat resikonya. 

Terkait dengan penghimpunan dana deposito mudharabah banyak faktor yang 

mendukung maupun menghambat baik itu dari internal perbankan itu sendiri maupun 

faktor eksternal yang merupakan kondisi makro perekonomian suatu negara. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas serta 

penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan menggali “Pengaruh Variabel 

Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Uang, Bagi Hasil, dan Jumlah Kantor 
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Layanan Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 

2012-2016”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap Deposito Mudharabah pada 

Bank Umum Syariah periode 2012-2016? 

2. Apakah  nilai tukar uang berpengaruh terhadap Deposito Mudharabah pada Bank 

Umum Syariah periode 2012-2016? 

3. Apakah  bagi hasil berpengaruh terhadap Deposito Mudharabah pada Bank 

Umum Syariah periode 2012-2016? 

4. Apakah  jumlah kantor layanan berpengaruh terhadap Deposito Mudharabah pada 

Bank Umum Syariah periode 2012-2016? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat suku bunga terhadap 

Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2012-2016 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh nilai tukar uang terhadap Deposito 

Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2012-2016. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh bagi hasil terhadap Deposito 

Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2012-2016. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah kantor layanan terhadap 

Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2012-2016. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari uraian latar belakang, rumusan maslaah, dan tujuan penelitian, maka 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bias berkontribusi bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi dan perbankan, yaitu : 

a. Memberikan penjelasan mengenai pengaruh tingkat suku bunga, nilai tukar 

uang, bagi hasil, dan jumlah jaringan kantor terhadap Deposito Mudharabah 

pada Bank Umum Syariah periode 2012-2016. 

b. Menjadi acuan dan bahan bacaan dalam hal mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang berkaitan, terutama tentang perbankan syariah. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi kepada beberapa 

pihak praktisi, yaitu : 
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a. Bagi perbankan syariah, dengan mengetahui pengaruh tingkat suku bunga, 

nilai tukar uang, bagi hasil, dan jumlah kantor layanan terhadap Deposito 

Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2006-2016 maka dapat 

disusun sebuah skema pemasaran dan strategi yang tepat dalam menarik 

perhatian nasabah. 

b. Bagi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dapat dijadikan sebagai 

bahan evaluasi dalam memasifkan jumlah perbankan syariah di Indonesia. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan proposal ini mengacu pada sistematika penulisan sebagai berikut 

:  

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai tinjauan teoritis untuk menyusun hipotesis 

dan membahas tentang informasi mengenai variable-variabel yang diteliti, 

telaah pustaka, kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai desain penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional variable dan 

teknik analisis data serta dilengkapi dengan profil perusahaan yang diteliti. 



12 
 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang hasil analisis dari pengambilan data, baik analisis 

data secara deskriptif maupun analisis hasil pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan. Selanjutnya, dilakukan pembahasan mengenai pengaruh 

variable independen terhadap variable dependen yang diteliti. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini memaparkan kesimpulan, keterbatasan dari hasil analisis data yang 

berkaitan dengan penelitian dan saran bagi peneliti selanjutnya yang 

berkaitan dengan variable dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


