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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bank 

2.1.1 Definisi Bank Secara Umum 

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai 

tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank 

merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam 

aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara 

maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. 

Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki 

peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Di negara berkembang, 

kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana 

dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan 

oleh bank. 

Menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat kemudian 

menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong 

peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan 
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dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut 

Financial Intermediary. (Ismail,2014) 

Junaiddin Zakaria (2009) menyatakan bahwa bank adalah salah satu lembaga 

keuangan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Bank 

merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang dapat menciptakan uang melalui 

bank sentral. 

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai Intermediary, 

artinya bank sebagai lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara pihak yang 

mempunyai kelebihan dana (kreditur) dengan pihak yang membutuhkan dana 

(debitur). 

Pendapat lain menyatakan bahwa bank adalah badan yang mempunyai tugas 

utama melakukan penghimpunan dana dari pihak ketiga dan menyalurkannya kembali 

kemasyarakat. Pendapat lain menyatakan bahwa bank memiliki tugas menyalurkan 

dana dari pihak yang kelebihan dana (surplus) ke pihak yang kekurangan dana 

(defisit), kedua tugas tersebut dinamakan fungsi intermediasi (Ade Arthesa, dkk, 

2006) 

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary 

institution) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga 

akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. 

Dalam perbankan syariah istilah kredit dikenal dengan istilah pembiayaan (financing) 
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yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (margin) ataupun bagi hasil 

(profit sharing). 

Bank dibedakan menjadi dua jenis, di antaranya bank konvensional dan bank 

syariah. Bank konvensional  adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat 

serta menyalurkannya kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan bank syariah adalah bank yang 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak 

kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat dan berdasarkan prinsip-

prinsip syariat islam. 

2.1.2 Definisi Bank Syariah 

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 

tergantung dari akad perjanjian antara nasabah dan bank. 

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa 

perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan 

unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank 

umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah 

(BRPS). 
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Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang 

menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan 

dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan 

dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk 

lainnya yang disahkan dalam syariah islam. Bank syariah menyalurkan dananya 

kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama 

usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau 

bentuk lainnya sesuai dengan syariah islam. (Ismail, 2014) 

Istilah lain yang digunakan  untuk sebutan bank Islam adalah syariah, menurut 

Ensiklopedia Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.  

2.1.3 Prinsip Operasional Bank Syariah 

Kegiatan operasional Bank Syariah haruslah berlandaskan kepada prinsip syariah 

berdasarkan Al-Quran dan Hadist, sebagai bank ini tidak mengandalkan bunga 

melainkan bagi hasil. Dalam keuangan Syariah harus pula di penuhi ketentuan 

menghindari Gharar Maysir (aktivitas seperti judi), objek dan keseluruhan proses 

investasi harus halal, serta menjamin terlaksananya konsep kemaslahatan mulai dari 

proses investasi yang dilakukan dalam menjalankan aktivitasnya. Menurut Imam 

Gozali (2007:56) pada dasarnya prinsip Bank Syariah sebagai berikut : 

a. Shiddiq, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan 

moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan ini pengelolaan 
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diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) 

terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram). 

b. Tabligh, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi 

masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. 

Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan 

pemenuhan prinsip syariah, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat 

mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah. 

c. Amanah, menjaga ketat prinsip kehati-hatian dalam kejujuran mengelola dana 

yang diperbolehkan dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga timbul rasa 

saling percaya antara pemilik dana dan pengelola dana investasi (mudharib) 

d. Fathanah, memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara professional 

dan kompetitf sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat 

resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang 

penuh dengan kecermatan dan kesantunan (ri’ayah) serta penuh rasa tanggung 

jawab (mas’uliyah). 

2.1.4 Fungsi Utama Bank Syariah 

Fungsi bank syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, 

yakni sebagai lembaga intermediasi (intermediary instituasion) yang mengarahkan 

dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada 

masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan 

pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi 

yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan pada keuntungannya dari 
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pengambilan bunga, maka Bank Syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik 

berupa jasa (fee-based income) maupun mark-up atau profit margin, serta bagi hasil 

(loss and profit sharing). 

Fungsi dan kegiatan bank syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan 

dana dalam terminologi bank syariah disebut dengan istilah pembiayaan, 

sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang no.21 tahun 2008 pasal 19 ayat 

1. 

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu : 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi 

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank 

3. Memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah 

 

Gambar 1.1 Fungsi Utama Bank Syariah 

    

 

 

Fungsi bank syariah yang pertama menghimpun dana dari masyarakat yang 

kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dlaam bentuk 

titipan menggunakan akad al-Wadiah dan dalam bentuk investasi yang menggunakan 

akad al-Mudharabah. Masyarakat memercayai bank syariah sebagai tempat yang 

aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang). 

BANK SYARIAH 

Penghimpunan Dana Penyaluran Dana Pelayanan Jasa 
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 Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang 

membutuhkan (user of fund). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank 

syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyarakat yang berlaku. 

Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank 

syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan 

yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya. 

 Pelayanan jasa bank syariah diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah 

merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa 

yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), 

pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, letter of credit, inkaso, garansi 

bank, dan pelayanan jasa bank lainnya. 

2.1.5 Sumber Dana Bank Syariah 

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan 

kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat baik berskala kecil 

maupun berskala besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga 

keuangan, masalah bank yang pa;ing utama adalah tanpa dana yang cukup. Bank 

tidak dapat berbuat apa-apa  atau dengan kata lain menjadi tidak berfungsi sama 

sekali. 

Dana adalah uang tunai yang dimiliki dan dikuasai oleh bank dalam bentuk 

tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang 
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dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu 

sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain 

yang sewaktu-waktu atau pada saat tertentu akan ditarik kembali. 

2.1.6 Karakteristik dan Persyaratan Transaksi Perbankan Syariah 

a) Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha 

b) Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik 

(Thayyib) 

c) Uang hanya berfungsi sebagi alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai 

komoditas 

d) Tidak mengandung unsur riba, kezaliman maysir, gharar, haram 

e) Tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang (time value of money), karena 

keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat 

pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip Al-ghunmu bil ghurmi (no 

gain without accompanying risk) 

f) Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, untuk 

keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, tidak diperkenankan 

menggunakan standar ganda harga untuk satu akad, tidak menggunakan dua 

transaksi bersamaan yang berkaitan (Ta’alluq) dalam satu akad 

g) Tidak ada distori harga melalui rekayasa permintaan (najasy), dan rekayasa 

penawaran (ikhtiar) 

h) Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah) 
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i) Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun 

aktivitas social yang bersifat nonkomersial 

j) Transaksi syariah komersial dilakukan anatar lain berupa 

1. Investasi untuk mendapatkan bagi hasil 

2. Jual beli intuk mendapatkan laba 

3. Pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan 

 

2.2 Deposito Mudharabah 

2.2.1 Definisi Deposito Mudharabah 

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, deposito adalah simpanan 

yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian 

nasabah dengan bank. Berdasarkan ketentuan hukum dalam Fatwa DSN No. 3 Tahun 

2000 tentang Deposito menjelaskan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito 

berdasarkan prinsip mudharabah. 

Menurut Purnomo (2012) deposito mudharabah adalah bentuk simpanan oleh 

nasabah kepada bank bank yang penarikannya hanya bias dilakukan pada jangka 

waktu  yang telah ditentukan dalam perjanjian, jenis penyimpanan ini. Pada 

penyimpanan dana diberikan hak untuk memperoleh laba bank sesuai dengan 

persentase yang diperjanjikan, yang dihitung sesuai dengan peranan dana dalam 

pembentukan laba bank. 
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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 diprediksikan ketersediaan 

dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya, sifat deposito yaitu 

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 disbanding dengan tabungan mudharabah (Ismail, 2014). 

Mudharabah adalah sebuah akad yang digunakan di dalam deposito 

mudharabah. PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai berikut : 

“Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana 

pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak 

kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di 

antara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya 

ditanggung oleh pemilik dana.” 

Deposito Mudharabah merupakan simpanan dana dengan akad mudharabah 

dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank 

(mudharib) dengan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati sejak awal (Wiroso, 

2011). Deposito ini dijalankan dengan prinsip mudharabah muthlaqah, karena 

pengelolaan dana diserahkan sepenuhnya kepada mudharib. Deposito Mudharabah 

merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan 
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dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, 

sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah. 

2.2.2 Landasan Hukum Deposito Mudharabah 

Prinsip syariah deposito diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 

03/DSN-MUI/IV2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam 

peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. 

Salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah 

deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan baik. 

Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Ada 

pun ketentuannya adalah sebagai berikut :  

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai  shahibul maal atau pemilik 

dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. 

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam 

usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, 

termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. 

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan 

piutang. 

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan 

dalam akad pembukaan rekening. 
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5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan 

menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 

6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa 

persetujuan yang bersangkutan. 

 

Dasar hukum Deposito dalam hukum islam dikemukakan sebagai berikut : 

a) Q.S Al-Hasyr ayat 18 

 

 “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah 

setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) 

dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.” 

b) Q.S Al-Baqarah ayat 266 

 

 “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir 
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terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa 

kepala Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. 

c) Q.S An-Nisa ayat 9 

 

“apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma 

dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam 

kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang 

itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu 

ditiup angina keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya”. 

 

2.2.3 Macam-macam Deposito Mudharabah 

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, terdapat 

2 (dua) bentuk mudharabah, yakni : 

1. Mudharabah Muthlaqah (Unretricted Investment Account, URIA). Dalam 

deposito Mudharabah Muthlaqah (URIA), pemilik dana tidak 

memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam 
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mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun 

objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan 

kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke 

berbagai sector bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. 

Dalam menghitung bagi hasil deposito Mudharabah Muthlaqah 

(URIA), basis perhitungan adalah dari bagi hasil sebenarnya, termasuk 

tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukuan deposito 

Mudharabah Muthlaqah (URIA) dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan 

jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi 

adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 

hari). 

2. Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA). Berbeda 

halnya dengan deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA), dalam deposito 

Mudharabah Muqayyadah (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau 

persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, 

baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. 

Dengan kata lain, Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan 

sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sector 

bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. 

2.3 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DEPOSITO MUDHARABAH 

 2.3.1 Tingkat Suku Bunga 
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a. Definisi Tingkat Suku Bunga 

Menurut Bank Indonesia BI rate adalah suku bunga kebijakan yang 

mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia dan diumumkan kepada public. Bi Rae di umumkan oleh Dewan Gubernur 

Bank Indonesia setiap Rapat 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 

(www.bi.go.id) 

BI rate merupakan indikasi suku bunga jangka pendek yang diinginkan Bank 

Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi. BI rate digunakan sebagai acuan 

dalam operasi moneter untuk mengarahkan agar suku bunga SBI 1 bulan hasil lelang 

operasi pasar terbuka berada disekitar BI rate. Selanjutnya suku bunga BI diharapkan 

mempengaruhi PUAB, suku bunga pinjaman, dan suku bunga lainnya dalam jangka 

panjang. (Aulia Pohan, 2008)   

Suku bunga merupakan suatu 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 presentasi per tahun) (Mishkin, 2008:4) 

Suku bunga adalah penghasilan yang diperoleh oleh orang-orang yang 

memberikan kelebihan uangnya atau surplus spending unit  untuk digunakan 

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


 
 

28 

sementara waktu oleh orang-orang yang membutuhkan dan menggunakan uang 

tersebut untuk menutupi kekurangan atau deficit spending units. 

Tingkat suku bunga yaitu sebagai harga dari penggunaan uang untuk jangka 

waktu tertentu yang disesuaikan dengan tingkat permintaan dalam pasar dana 

investasi sebagai imbalan atas penanaman dana pada deposito berjangka. 

b. Macam-macam Bi Rate 

Menurut Kasmir (2011:133) dalam penelitian Irma Anindita (2011) ada dua 

macam bunga yang diberikan kepada nasabah yaitu sebagai berikut : 

1. Bunga Simpanan 

Merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik 

simpanan. Bunga ini diberikan sebagai ransangan atau balas jasa kepada 

nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh giro, bunga 

tabungan dan deposito. 

2. Bunga Pinjaman 

Merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga jual yang 

harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Bagi bank bunga pinjaman 

merupakan harga jual dan contoh harga jual adalah bunga kredit. 

 

a. Faktor yang Mempengaruhi Bi Rate 

Besar kecilnya Suku Bunga simpanan dan pinjaman sangatlah dipengaruhi oleh 

keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman saling 
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mempengaruhi. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya suku bunga 

secara garis besar sebagai berikut : 

1. Resiko Kredit (Credit Risk) dalam keputusan penetapan tingkat suku bunga 

pinjaman, kreditur harus memperkirakan tingkat kemungkinan debitur 

mengembalikan pinjaman. Semakin tinggi kemungkinan Wanprestasi, maka 

semakin tinggi pula tingkat bunga yang ditetapkan. Tingkat bunga yang paling 

aman adalah dalam bentuk obligasi yang ditawarkan oleh pemerintah, karena 

resiko rendah. 

2. Perlakuan Pajak, tingkat bunga dari berbagai jenis obligasi memiliki taraf 

pajak yang berbeda. Contohnya obligasi yang ditawarkan pemerintah. 

Pembelian obligasi tidak dikenakan pajak karena tingkat bunga ditetapkan pun 

rendah, serta untuk menstimulasi masyarakat membeli obligasi Rendah. 

3. Kebijakan Pemerintah, dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan 

batas maksimal atau minimal pinjaman. 

 

2.3.2 Nilai Tukar Uang 

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

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

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

uang asing. Nilai tukar uang menggambarkan tingkat harga pertukaran dari satu mata 

uang kemata uang yang lainnya dan digunakan dalam berbagai transaksi, antara lain 



 
 

30 

transaksi perdagangan internasional, ataupun aturan uang jangka pendek antar Negara 

yang melewati batas-batas geografis atau batas-batas hukum. (Adiwarman A. Karim, 

2006) 

Kurs merupakan factor eksternal (luar) yang juga mempengaruhi jumlah dana pihak 

ketiga. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, mencerminkan kondisi 

perekonomian yang tidak menentu sehingga meningkatkan risiko berusaha yang akan 

direspon oleh dunia usaha dengan menitipkan uangnya pada bank syariah. (Yayat 

Sujatna, 2011) 

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS diduga mempunyai pengaruh terhadap 

perkembangan dana pihak ketiga bank syariah termasuk didalamnya deposito 

mudharabah. Dana pihak ketiga perbakan syariah sensitive terhadap fluktuasi nilai tukar 

rupiah. Dan kecenderungan  meningkatnya dana pihak ketiga sejalan dengan  

kecenderungan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap US Dollar. Sebaliknya ketika 

menurunnya nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar, mencerminkan stabilitas 

perekonomian yang semakin menurun akan risiko dalam menjalankan usahanya, 

sehingga para investor yang sebelumnya menanamkan modalnya ke pasar uang beralih ke 

dunia perbankan. Dengan menyimpan sebagian modalnya di produk penghimpunan dana 

khususnya dalam hal ini deposito mudharabah. (Muhamad Ihsan Hadzami, 2011) 

2.3.3 Bagi Hasil (Profit Sharing) 

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, 

dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu 
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tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Bagi hasil adalah suatu system 

yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil 

usaha.  

Bagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, yaitu proporsi 

bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Prinsip perhitungan bagi hasil pendapat 

sangat penting untuk ditentukan diawal untuk diketahui oleh kedua belah pihak yang 

akan melakukan kesepakatan kerjasama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan, 

maka berarti telah menjadi gharar, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan 

prinsip syariah (Rizal Yaya dkk, 2009:370). 

Nisbah bagi hasil merupakan nisbah dimana para nasabah mendapatkan hak atas 

laba yang disisihkan kepada deposito merekan karena deposito masing-masing 

dipergunakan oleh bank dengan menguntungkan. Jadi pengertian bagi hasil adalah suatu 

system yang digunakan dalam perbankan syariah dalam menentukan porsi yang didapat 

masing-masing pihak. 

Dalam praktek di lapangan terdapat istilah revenue sharing dan profit sharing. 

Adapun revenue yang dimaksud dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktekkan 

selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok yang dijual. Dalam konsep 

akuntansi, konsep ini biasa dinamakan dengan gross profit (Rizal Yaya dkk). 

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. 
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Karena hal diatas, Dewan Syariah Nasional memberikan fatwa sebagai acuan bagi 

Bank Syariah terdapat pada fatwa DSN Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip 

Distribusi Hasil Usaha yaitu sebagai berikut : 

a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing) 

maupun bagi hasil (profit sharing) dalam distribusi usaha dengan mitra (nasabah)-

nya. 

b. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), distribusi bagi hasil usaha sebaiknya 

digunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing). 

c. Penetapan prinsip distribusi hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad. 

Dalam praktek di lapangan istilah revenue sharing dan profit sharing. Adapun 

revenue yang dimaksud dalam kasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktekkan 

selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok yang dijual. 

Sistem perekonomian islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian 

hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang 

ditentukan adalah porsi masing-maisng pihak, misalnya 20:80 yang berarti bahwa atas 

hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (shahibul 

maal) dan 80% bagi pengelola dana (mudharib). 

Tingkat margin dan bagi hasil bank syariah relative lebih tinggi dibandingkan 

dengan tingkat rata-rata tingkat bunga kredit bank konvensional. Rendahnya bagi hasil 

yang diberikan bank syariah menyebabkan turunnya minat nasabah untuk menimpan 

dananya pada bank syariah lebih tinggi dari pada bank konvensional sehingga 
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menyebabkan nasabah cenderung lebih tertarik untuk menyimpan dananya di bank 

syariah (Susarsono, 2009). 

2.3.4 Jumlah Kantor Layanan 

Office channeling dapat diartikan sebagai kantor yang berfungsi menyalurkan dan 

meneruskan layanan syariah kepada masyarakat. Layanan syariah adalah mekanisme 

kerjasama kegiatan penghimpunan dana antara kantor cabang dengan kantor bank 

konvensional yang sama dengan kegiatan pengumpulan dana dalam bentuk giro, 

tabungan dana tau deposito. Makin banyaknya jumlah kantor bank maka kesempatan 

masyarakat untuk menabung semakin banyak dan meningkat. Dengan kondisi yang 

seperti ini maka akan semakin membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin 

memenuhi kebutuhan di bidang perbankan. 

2.3.5 Inflasi 

a. Definisi Inflasi 

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari 

barang/komoditas dan jasa selama satu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap 

sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter 

terhadap suatu komoditas. 

Definisi inflasi oleh para ekonomi modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari 

jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit penghitung moneter) terhadap 

barang/komoditas dan jasa. Sebaliknya jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit 
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penghitung moneter terhadap barang/komoditas dan jasa didefinisikan sebagai 

(deflation). 

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-

menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh 

berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya 

likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai juga akibat 

adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan 

proses menurunnya nilai mata uang secara continue. Inflasi adalah proses dari suatu 

peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya tingkat harga yang dianggap 

tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indicator untuk melihat tingkat 

perubahan, dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-

menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk 

mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab 

meningkatnya harga. Ada beberapa cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang 

paling sering digunakan adalah CPI dan GDP deflator. (Rachmawati, 2013) 

b. Perhitungan Inflasi 

Indikator inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Harga 

Konsumen (IHK) Indonesia (bpa.go.id). IHK merupakan pengukur perkembangan daya 

beli rupiah yang dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa dari bulan ke bulan. Laju 

inflasi dengan indicator IHK cenderung lebih rendah dan berkurang bergejolak karena 
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IHK hanya mencakup perubahan harga beberapa jenis barang dan jasa ditingkat 

konsumen. (Edhi Satriyo Wibowo, 2012) 

Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (rate of inflation) yaitu tingkat perubahan dan 

tingkat harga secara umum. Persamaannya adalah sebagai berikut : 

    
              

                 
 

c. Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Menurut para Ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bari perekonomian 

karena empath al sebagai berikut : (Adiwarman Karim, 2010:140) dalam penelitian 

Mufqi Firaldi (2013) : 

1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi 

tabungan (nilai simpan), fungsi pembayaran dimuka, dan fungsi unit 

perhitungan. Akibat beban inflasi tersebut, orang harus melepaskan diri dari 

uang dan asset keuangan. Inflasi juga mengakibatkan terjadinya inflasi 

kembali atau self feeding inflation. 

2. Melemahkan semangat masyarakat untuk menabung (turunnya marginal 

propensity to save). 

3. Meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non 

primer dan mewah (naiknya marginal propensity to consume). 

4. Mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan 

kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing serta 

mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industry, perdagangan, 

dan transportasi. 
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d. Macam-Macam Inflasi 

Macam-macam inflasi menurut Irham (2011:68) adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan area timbulnya 

a) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation) 

Terjadi karena faktor dan kondisi yang terjadi di dalam negeri, karena 

kebijakan pemerintah yang mengeluarkan deregulasi yang mampu 

mempengaruhi kondisi kenaikan harga. 

b) Inflasi yang berasal dari luar negeri (imforted inflation) 

Disebabkan oleh faktor situasi dalam negeri, seperti terjadi gonjakan 

ekonomi di Amerika Serikat yang berpengaruh terhadap naiknya berbagai 

barang yang berasal dari Amerika Serikat. 

2. Berdasarkan penyebab dari inflasi 

a) Inflasi Struktual (Struktual Inflation) 

Inflasi yang ditimbulkan oleh bertambahnya Undang-Undang No. 21 

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (www.bi.go.id) volume uang 

tetapi karena pergeseran struktur ekonomi, yaitu pergerakan faktor-faktor 

produksi dari sector non indsutri ke sector industry. 

b) Inflasi Desakan Biaya (Cost Push Inflation) 

Inflasi timbul disebabkan oleh kebijakan perusahaan yang menaikkan 

harga barang dagangnya karna implikasi dari kenaikan biaya internal 

seperti barang dagangannya, karena implikasi dari kenaikan biaya internal 

http://www.bi.go.id/
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seperti kenaikan upah butuh, suku bunga atau juga karena mengharapkan 

memperoleh laba yang tinggi. 

c) Desakan Pemerintah (Demand Full Inflation) 

Inflasi yang ditimbulkan karena didorong oleh biaya atau inflasi lain, 

seperti faktor kenaikan pendapatan masyarakat atau juga disebabkan 

katakutan terhadap kenaikan harga terus menerus sehingga masyarakat 

memborong barang. Inflasi seperti ini juga disebut dengan inflasi yang 

timbul karena dorongan permintaan. 

3. Berdasarkan Skala Penilaian Inflasi 

a) Inflasi ringan, inflasi ringan apabila kenaikan harga berada di bawah 

angka 10% setahun 

b) Inflasi sedang, inflasi sedang antara 10%-30% setahun 

c) Inflasi berat, inflasi berat antara 30%-100% setahun 

d) Inflasi hiperinflasi, inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikannya harga 

berbeda di atas 100% setahun. 

2.3.6 Ukuran Perusahaan (Total Asset) 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel penting dalam pengelolaan 

perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan sebagai besar asset total yang dimiliki 

perusahaan. Total asset yang dimiliki perusahaan menggambarkan permodalan, serta hal 

dan kewajiban yang dimilikinya. Semakin besar ukuran perusahaaan, dapat dipastikan 

semakin besar juga dana yang dikelola dan semakin kompleks pula pengelolaannya (Riga 

Gunawan, 2016). 
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Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap nilai 

perusahaan. Dalam hal ukuran perusahaan dilihat dari Total Asset yang dimiliki oleh 

perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Jika perusahaan 

memiliki Total Asset yang besar, pihak manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan 

Asset yang ada didalam perusahaan tersebut. Kebebasan yang dimiliki manajemen ini 

sebanding dengan kekhawatiran yang dilakukan oleh pemilik atas assetnya. Jumlah asset 

yang besar akan menurunkan nilai perusahaan jika nilai dari sisi pemilik perusahaan. 

Akan tetapi jika dilihat dari sisi manajemen, kemudahan yang dimilikinya dalam 

mengendalikan perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan (Fitria Husni, 2016). 

2.3.7  PDB 

PDB (Produk Domestic Bruto) merupakan ukuran nilai pasar dari barang dan jasa 

akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka 

waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDB juga dapat digunakan untuk mempelajari 

perekonomian dari waktu ke waktu untuk membandingkan beberapa perekonomian pada 

suatu saat. 

PDB hanya mencakup barang dan jasa akhir, yaitu barang dan jasa dijual kepada 

pengguna yang terakhir. Untuk barang dan jasa dibeli untuk diproses jadi dan dijual lagi 

(barang dan jasa intermediate) tidak dimasukkan dalam GDP untuk menghindari masalah 

double counting atau penghitungan ganda, yaitu menghitung suatu produk lebih dari satu 

kali. 
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2.4 PENELITIAN TERDAHULU 

Tabel 2.4.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Hasil 

1 Anisah, et al 

(2013) 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

pertumbuhan 

deposito 

mudharabah Bank 

Syariah 

1. Tingkat 

suku bunga 

2. Tingkat 

bagi hasil 

3. Finance of 

deposit 

ratio 

4. Inflasi 

5. Ukuran 

1. mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap 

variabel tingkat deposito 

mudharabah 

2. likuiditas tidak 

menunjukkan pengaruh 

negative terhadap dana 

deposito mudharabah 

2 Evi Natalia, 

Moch. 

Dzulkirom 

AR, Sri 

Mangesti 

Rahayu 

(2014) 

Pengaruh Tingkat 

Bagi Hasil 

Deposito Bank 

Syariah Dan Suku 

Bunga Deposito 

Dank Umum 

Terhadap Jumlah 

Simpanan 

Deposito 

Mudharabah 

(Study pada PT. 

Bank Syariah 

Mandiri Periode 

2009-2012) 

1. Tingkat 

bagi hasil 

2. Suku bunga 

1.Variabel tingkat bagi hasil 

deposito bank syariah dan 

suku bunga deposito bank 

umum berpengaruh secara 

simultan terhadap 

simpanan deposito 

mudharabah di Bank 

Syariah Mandiri. 

2.Variabel tingkat bagi hasil 

deposito bank syariah 

secara statistic 

berpengaruh negative 

signifikan terhadap 

simpanan deposito 
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mudharabah. 

3.Variabel suku bunga 

deposito bank umum 

secara statistic tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap simpanan 

deposito mudharabah. 

4.Nilai R-Square (R
2
) untuk 

simpanan deposito 

mudharabah adalah 

sebesar 0,838. Berarti 

simpanan deposito 

mudharabah cukup 

mampu dijelaskan oleh 

variabel independen bagi 

hasil deposito dan suku 

bunga deposito sebesar 

83,8% dan sisanya 16,2% 

dijelaskan oleh variabel 

lain. 

3 Kristianingsih, 

Rosma 

Pakpahan 

(2012) 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Deposito 

Mudharabah 

Profit sharing 

Deposito 

mudharabah 

Bagi hasil berpengaruh 

secara positif tetapi tidak 

signifikan terhadap 

deposito mudharabah. 

4 Gumelar, 

(2012) 

Pengaruh inflasi, 

tingkat suku 

bunga deposito, 

dan jumlah bagi 

1. Jumlah 

deposito 

mudharabah 

2. Inflasi  

1.  Dengan hasil yang 

berbeda-beda 

2. Berpengaruh signifikan 

terhadap jumlah deposito 
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hasil deposito 

terhadap jumlah 

deposito 

mudharabah 

3. Tingkat 

suku bunga 

4. Jumlah bagi 

hasil 

mudharabag pada PT 

Bank Syariah Mandiri 

5 Abdullah 

Syakur 

Novianto, 

Djumilaj 

Hadiwidjojo 

(2013) 

Analisis Faktor-

faktor yang 

Mempengaruhi 

Penghimpunan 

Deposito 

Mudharabah 

Perbankan 

Syariah di 

Indonesia 

1.Apakah 

variabel 

inflasi 

2.Apakah 

variabel 

jaringan 

kantor 

1. Adanya alternative 

investasi lain seperti suku 

memberikan dampak 

masyarakat menempatkan 

dananya tidak hanya pada 

perbankan khususnya 

depsito mudharabah. 

2. Inflasi tidak berpengaruh 

dalam bank syariah 

karena system perbankan 

syariah cenderung 

menggunakan akad bagi 

hasil dimana pembagian 

besar kecilnya atas hasil 

usaha antara pihak-pihak 

yang melakukan 

perjanjian tergantung  

pada hasil usaha yang 

benar-benar diperoleh 

mudharib. 

3. Masyarakat dalam 

menempatkan dana pada 

bank syariah tidak hanya 

dipengaruhi oleh motif 

memperoleh keuntungan. 
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4. Jaringan kantor perbankan 

syariah yang luas sangat 

dibutuhkan dalam rangka 

percepatan peningkatan 

penghimpunan dana. Hal 

ini diperlukan untuk 

menurunkan tingkat 

financing to deposit ratio 

(FDR) perbankan syariah 

dalam rangka mengurangi 

risiko likuiditas. 

6 Cesario Yomi 

Edy Nelwani 

Factor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Deposito 

Mudharabah pada 

Bank Umum 

Syariah (Periode 

2009-2012) 

1. Nilai tukar 

rupiah 

2. Tingkat 

inflasi 

3. Tingkat suku 

bunga 

4. Jumlah uang 

kartal 

5. Biaya 

promosi 

6. Jumlah 

jaringan 

kantor 

7. Tingkat bagi 

hasil 

Berdasarkan hasil analisis, 

bahwa nilai tukar Rupiah 

terhadap Dollar AS, tingkat 

inflasi, tingkat suku bunga, 

jumlah uang kartal, biaya 

promosi, jumlah jaringan 

kantor, tingkat bagi hasil 

deposito Mudharabah 1 

bulan , tingkat bagi hasil 

deposito Mudharabah 3 

bulan, tingkat bagi hasil 

deposito Mudharabah 6 

bulan, tingkat bagi hasil 

deposito Mudharabah 12 

bulan, tingkat bagi hasil 

deposito Mudharabah lebih 

dari 12 bulan, dan jumlah 

bekerja, secara simultan 
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berpengaruh signifikan 

terhadap deposito 

mudharabah pada Bank 

Umum Syariah. Hal ini 

terbukti dari uji F yang 

menunjukkan nilai 

signifkansi 0,000 lebih 

kecil dari tingkat 

kepercayaan 0,05 (0,000 < 

0,005). Sedangkan 

koefisien determinasi 

ditunjukkan oleh nilai 

Adjusted R Square 0,989, 

maka dapat disimpulkan 

bahwa tingkat pengaruh 

semua variabel independen 

terhadap variabel devenden 

sebesar 98,9% dan sisanya 

(1,1%) dipengaruhi oleh 

variabel dependen. 

7 Andryani Isna 

K (2012) 

Analisis Pengaruh 

Return On Assets, 

BOPO, dan Suku 

Bunga Terhadap 

Tingkat Bagi hasil 

Deposito 

Mudharabah pada 

Bank Umum 

Syariah. 

1. ROA 

2. BOPO 

3. Suku bunga 

 

Berdasarkan uji F, 

menunjukkan bahwa Return 

On Assets (ROA), BOPO, 

Dan suku bunga secara 

bersama-sama berpengaruh 

terhadap tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah pada 

bank umum syariah periode 

(2009-2011). Berdasarkan 
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uji t, menunjukkan bahwa 

secara parsial variabel 

Return On Assets (ROA) 

dan suku bunga 

berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah, serta 

BOPO tidak berpengaruh 

terhadap bagi hasil deposito 

mudharabah. 

8 Pramilu 

(2012) 

Pengaruh Kinerja 

Keuangan 

Terhadap Tingkat 

Bagi Hasil 

Deposito 

Mudharabah pada 

Bank Umum 

Syariah. 

Kinerja 

keuangan 

Secara parsial ROA, 

BOPO, dan CAR 

berpengaruh negative 

signifikan terhadap tingkat 

bagi hasil deposito 

mudharabah, sedangkan 

ROE dan FDR tidak 

mempunyai pengaruh 

terhadap tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah. 

9 Anggrainy 

(2010) 

Pengaruh Kinerja 

Keuangan 

Terhadap Tingkat 

Bagi Hasil 

Deposito 

Mudharabah pada 

Bank Muamalat. 

Kinerja 

keuangan 

Variabel ROA dan BOPO 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat 

bagi hasil deposito 

mudharabah, sedangkan 

ROE, FDR, dan CAR tidak 

berpengaruh terhadap 

tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah. 
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10 Rizka 

Rizqiana 

(2010) 

Pengaruh Bagi 

Hasil terhadap 

Jumlah Deposito 

Mudharabah yang 

ada pada Bank 

Syariah Mandiri 

1. Bagi Hasil 

2. Jumlah 

Deposito 

Variabel bagi hasil 

berpengaruh signifikan 

sebesar 89,7% terhadap 

jumlah dana deposan 

sedangkan sisanya 10,3% 

dijelaskan oleh faktor lain. 

 

2.5 KERANGKA BERPIKIR 

Didasari oleh uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

“Pengaruh tingkat suku bunga, nilai tukar uang, bagi hasil, dan jumlah jaringan 

kantor terhadap deposito mudharabah study kasus pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia Periode 2012-2016” 

 

   

 X1 

 

 X2 

 

 X3 

 

 X4 

 

 

 

Tingkat Suku Bunga 

Nilai Tukar Uang 

Jumlah Kantor Layanan 

Bagi Hasil 

Variabel Control : 

1. Inflasi 

2. Ukuran Perusahaan 

(Total Asset) 

3. PDB 

 

Deposito Mudharabah 

(Y) 
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2.6 PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.6.1 Tingkat Suku Bunga dan Deposito Mudharabah 

Untuk menjelaskan pengaruh tingkat suku bunga terhadap deposito 

mudharabah teori yang digunakan adalah teori floating market. Teori tentang 

segmentasi nasabah perbankan menurut Adiwarman dan Afifi ini menjelaskan 

bahwa ada sebagian nasabah yang menyimpan uangnya di bank lebih disebabkan 

alasan rasional ekonomi seperti tingkat keuntungan dan kualitas layanan yang 

ditawarkan. Salah satu bentuk keuntungan yang ditawarkan adalah bagi hasil (bank 

syariah) dan suku bunga (bank konvensional). Apabila tingkat suku bunga pada bank 

konvensional lebih tinggi (akibat kenaikan BI Rate) dibandingkan dengan tingkat 

bagi hasil yang ditawarkan bank syariah, maka tidak menutup kemungkinan nasabah 

yang semula merupakan nasabah bank syariah akan berlaih menjadi nasabah bank 

konvensional. Begitupula sebaliknya, jika tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank 

syariah lebih tinggi dibandingkan tingkat suku bunga di bank konvensional (akibat 

kenaikan BI Rate), maka tidak menutup kemungkinan nasabah yang semula 

merupakan nasabah bank konvensional akan beralih menjadi nasabah bank syariah. 

Siffa dalam kusuma (2013) menyatakan bahwa menurut teori klasik, semakin 

tinggi tingkat suku bunga pada bank konvensional maka akan semakin tinggi pula 

keinginan masyarakat dalam menyimpan dananya dibank konvensional. Bagi bank 

konvensional yang menjanjikan bunga tinggi, maka sudah pasti banyak orang 

tertarik untuk menginvestasikan dananya pada bank konvensional sehingga jumlah 

penghimpunan dana di bank syariah mengalami penurunan. 
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Andriyanti dan Wasilah (2010) serta Kurniati (2010) yang menyatakan bahwa 

suku bunga bank konvensional berpengaruh negative signifikan terhadap deposito 

mudharabah pada bank syariah. Semikian juga dengan penelitian Rilla (2013) yang 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negative signifikan suku bunga SBI terhadap 

deposito mudharabah pada BPRS. 

Penelitian Azmi (2009) menemukan temuan yang cukup menarik yaitu suku 

bunga bank konvensional berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil bank 

syariah. Hal ini menunjukkan bahwa suku bunga bank konvensional masih 

digunakan sebagai tolak ukur dalam penentuan bagi hasil di bank syariah. 

Dari uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah : 

H1 : Di duga Tingkat suku bunga berpengaruh negative terhadap Deposito 

Mudharabah pada Bank Umum Syariah 

2.6.2 Nilai Tukar Terhadap Deposito Mudharabah 

Amerika Serikat sebagai Negara dengan mata uang yang kuat menjadi basic 

dalam penentuan nilai tukar di Indonesia. Hal ini menjadikan kurs mata uang 

Indonesia sangat dipengaruhi oleh kurs mata uang Amerika Serikat. Pada saat kurs 

mata uang Amerika Serikat, Dollar Amerika menguat, maka mata uang Indonesia, 

Rupiah akan melemah, begitu juga sebaliknya. 

Menurut Cesaria (2013), nilai tukar berpengaruh dengan parameter positif 

terhadap deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah (BUS), terbukti dari nilai 
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koefisien regresi sebesar 0,163 dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih rendah 

dari tingkat kepercayaan 0,05 (0,000 < 0,05). Karena koefisien regresi bernilai 

positif yaitu 0.163 maka H, diterima ditolak, dan berarti nilai tukar berpengaruh 

signifikan dengan parameter positif terhadap mudharabah pada Bank Umum 

Syariah. 

Dari uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah : 

H2 : Di duga Nilai tukar berpengaruh positif terhadap Deposito Mudharabah pada 

Bank Umum Syariah. 

2.6.3 Tingkat Bagi Hasil dan Deposito Mudharabah 

Aktivitas perbankan dalam menghimpun dana (funding) dari masyarakat luas 

dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya 

dalam bentuk simpanan. Agar masyarakat terdorong menyimpan uangnya di bank, 

maka perbankan memberikan rangsangan balas jasa berupa bagi hasil pada bank 

syariah maupun bunga pada bank konvensional. Dengan tingkat bagi hasil yang 

tinggi pada bank syariah akan memberikan dampak bagi nasabah untuk 

meningkatkan simpanannya pada bank syariah. Artinya apabila bagi hasil yang 

diberikan bank syariah tinggi maka jumlah deposito mudharabah semakin 

meningkat, sebaliknya apabila bagi hasil yang diberikan bank syariah turun atau 

rendah maka jumlah deposito mudharabah juga turun. 

Menurut aziz (2010) dalam Kusuma (2012), bagi hasil bank syariah merupakan 

pengganti bunga bank konvensional, sehingga dalam hal ini bagi hasil juga 
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merupakan pertimbangan seorang menabung di bank syariah. Semakin tinggi bagi 

hasil yang ditawarkan bank syariah akan mendorong seseorang untuk menabung di 

bank syariah. 

Gumelar, (2013) menyimpulkan bagi hasil deposito mempunyai pengaruh dan 

signifikan terhadap deposito mudharabah dikarenakan para nasabah dalam 

menempatkan dananya di bank syariah masih dipengaruhi oleh motif untuk mencari 

profit sehingga jika tingkat bagi hasil bank semakin besar maka akan semakin besar 

pula dana pihak ketiga khususnya deposito yang disimpan bank. 

Rilla (2013) hasil pengujian statistic dengan regresi menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh positif signifikan bagi hasil  terhadap deposito mudharabah pada 

BPRS. Dari uraian tersebut dapat ditarik hipotesis yaitu : 

H3 : Di duga Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap Depositi Mudharabah 

pada Bank Umum Syariah. 

2.6.3 Jumlah Kantor Layanan dan Deposito Mudharabah 

Jumlah kantor layanan mempunyai pengaruh berbeda terhadap nilai 

perusahaan suatu perusahaan. 

Hesti (2009) menyatakan bahwa jumlah kantor layanan perusahaan dapat 

dilihat berdasarkan dari besar kecilnya total asset yang dimiliki oleh perusahaan. 

Asset ini menunjukkan aktiva yang digunakan untuk aktivitas poerasional 

perusahaan. Peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak 
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luar terhadap perusahaan, yang digunakan oleh kreditor tertarik menanamkan 

dananya ke perusahaan. 

H4 : Di duga Jumlah Kantor Layanan berpengaruh positif terhadap Depositi 

Mudharabah pada Bank Umum Syariah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


