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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1. Bank Syariah   

2.1.1. Definisi Bank Syariah  

Secara filosofi, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya   

meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang 

dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam dewasa 

ini. Belakangan ini para ekonomi Muslim telah mencurahkan perhatian besar guna 

menumukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan 

dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika islam (Machmud dan Rukmana, 

4:2010). 

Bank Islam atau Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang operasional 

dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist Nabi 

SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha 

pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya di sesuaikan dengan 

prinsip syariah Islam (Muhammad, 2014). 

Bembedakan  pengertian bank syariah menjadi dua yaitu Bank Islam dan 

bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang 

beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, sedangkan Bank yang 

beroperasi dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya 

mengikuti ketententuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang mengangkut tata 

cara bermuamalat secara Islam. Di kata lebih lanjut dalam tata bermuamalat itu di 
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jahui partik-pratik yang dihawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk di isi 

dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. 

2.1.2. Sumber Dana Bank Syariah 

Bank sebagai suatu lembaga keuagan yang salah satu fungsinya adalah 

menghimpun dana masyarakat harus memiliki suatu sumber penghimpunan dana 

sebelum disalurkan ke masyrakat kembali. Dalam bank syariah, sumber dana 

berasal dari modal inti (core capital) dan dana pihak ketiga, yang terdiri dari dana 

titipan (wadi’ah) dan kuasi ekuitas (mudarabah account).  

Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah (kasmir  : 

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Dana yang bersumber dari 

bank itu sendiri dapat diperoleh dari: 

a. Setoran modal dari pemengang saham  

b. Cadangan bank berupa laba yang diperoleh pada tahun lalu yang 

tidak dibagi kepda pemengang saham. 

c. Laba yang belum dibagikan. 

2. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Dana yang bersumber dari 

lembaga lainnya dapat diperoleh dari: 

a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia  

b. Pinjaman antara bank (call money)  

c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri. 

d. Surat berharga pasar uang 
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3. Dana yang bersal dari masyarakat luas. 

Sumber dana ini merupakan sumber data terpenting, sumber ini 

biasa disebut  Dana Pihak Ketiga (DPK). Sumber dana ini merupakan 

ukuran keberasilan bank jika maupun membiayai operasinya dari sumber 

dana ini, Adapun sumber dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam 

bentuk: 

a. Simpanan giro  

b. Simpanan tabungan  

c. Simpanan deposito 

2.1.3. Fungsi Bank Syariah 

Menurut Sudarsono (2012:45) Bank Syariah memiliki fungsi yang berbeda 

denagn Bank Konvensional. Fungsi dan peran Bank Syariah diantaranya 

tercantum dalam pembukuan standars akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI 

(Accounting and Auditing Organization for Ialamic Financial Institution) sebagai 

berikut: 

a. Manajer Investasi, Bank Syariah merupakan manajer investasi dari 

pemilik dana dan dari dana ayang dihimpunnya. Besar kecinya 

pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam mengolala dana 

yang dihimpunnya serta pada keahlihan, kehati- hatian dan 

professionalismenya. 

b. Investor, Dalam penyaluran dana, bank syaraiah berfungsi sebagai 

investor( pemilik dana) 
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c. Penyedian jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini 

bank syariah dapat melakukan berbagai kegiatan jasa pelayanan 

perbankan sebagai lazimnnya, seperti transfer uang. 

d. Pelaksana kegiatan sosial, Sebagai ciri yang melekat pada entitas 

keuangan syariah, bank islam juga memliki kewajiban untuk 

mengeluarkan dan mengelola zakat seta dana-dana lainnya.  

2.1.4. Ciri-ciri Bank Syariah 

Menurut Usman (2012 :39) Bank Sayraih mempunyai ciri-ciri berbeda 

dengan konvensional. Adapun ciri-ciri bank syariah adalah sebagai berikut: 

a. Keuntugan dan beban biaya yang di sepakati  tidak kaku dan di tentukan 

berdasrkan kelayakan tanggungan risiko dan korbanan masing-masing. 

b. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa 

utang selepas kontrak dilakukan kontrak baru. 

c. Penggunaan persentase untuk perhitugan keuntugan dan biaya 

administrasi selalu dihindarkan, karena persentase mengandung potensi 

melipat gandakan. 

d. Pada bank islam tidak mengenal keuntugan pasti (fixed return) 

ditentuksn kepastian sesudaah mendapat untung, bukan sebelumnya 

e. Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjual belikan atau disewakan 

atau dianggap barang dagang. Oleh karena itu, bank Islam pada 

dasarnya tidak memberikan  pinjaman berupa uang tunai, tetapi berupa  

pembiayaan atau talang dana untuk pengadaaan barang dan jasa. 
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2.1.5. Karakteristik Bank Syariah  

Bank Syariah ialah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, 

keadilan, transparansi, dan universal srta melakukan kegiatan usaha perbankan 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan 

implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik sebagai berikut: 

1. Pelangaran riba dalam berbagai bentuknya  

2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money). 

3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komodiatas  

4. Tidak diperkenan dua transakasi dalam satu akad  

5. Tidak diperkenankann melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif. 

Bank Syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak 

mengunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun 

membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman maupun merupakan 

riba yang diharamkan. Berbeda dengan non- syariah, bank syariah tidak 

membedakan secara tegas antar sektor moneter rill sehingga dalam kegiatan 

usahanya dapat melakukan tarnsaksi-transaksi sektor rill, seperti jual beli dan 

sewa menyewa. Di samping itu, bank syariah juga dapat menjalankan 

kegiatanusahan untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. 

2.2. Pembiayaan Mudharabah  

2.2.1. Pengertian Mudharabah  

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2015:128) Mudharabah berasal dari kata 

Adhdharby ft ardhi yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga qiradh 
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yang berasal dari kata alqaraghu yang berati potogan, karena pemeliki 

bmemotong sebahagian hartanya untuk diperdaganggakan sebagai keuntugan. 

PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha 

antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/shahibul mal) menyediakan 

selureuh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana /Mudharib) bertindak 

selakuk pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan 

sedangkan kerugian Fiancial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian 

financial hanya ditanggung oleh pemilik dana sepanjang kerugian itu tidsak 

diakibatkan oleh kelaian 105 par 18 memberikan beberapa contoh bentuk kelian 

pengelolah dana yaitu diluar kemampuan (force majeur) yang lazim dan/atau telah 

ditentukan  dalam akad merupakan hasil keputusan dari yang berwenang. 

 Pembiayaan Mudharabah adalah kerja sama antara seorang partner yang 

memberikan uang kepadsa partner lain untuk investasikan keperusahaan 

komersial pihak bank (shahibul maal ) berkewajiban memberikana dana 100% 

kepada nasabah (mudharib) dan mudahrib hanya menegelola usaha yang sudah di 

tentuksn olehh pihak shahibul maal. Pembagian keuntugfan akan di bagi 

bersarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan di 

tanggung oleh pemilik modal pengelola juga bertanggung jawab apabila kerugian 

itu sebabkan oleh pihak pengelola (Rivai, 2012:299) 

2.2.2. Jenis –Jenis Mudharabah 

Dalam PSAK, mudharbah diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) yaitu 

mudharabah muthalaqah, mudharabah muqayyadah dan mudharabah 

mustyarakah.  
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1.  Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimna pemilik dana 

mrmberikan kebebasan kepada penegelola dana dalam pengelolaan 

investasinya. Mudharabah ini sebut juga investasi tidak terkait.  

Jenis mudharabah ini yidak ditentukan masa berlakunnya, di 

daerah mana usaha tersebut akan dilakuakan, tidak ditentukan line of 

trade, line of industry, atau line of service yang akan dikerjakan. 

Namun kebebesan ini bukan kebebasab yang tak terbatas sama sekali. 

Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunkan untuk membiayai 

proyek atau investsi yang dilarang oleh islam seperti untuk spekulasi, 

perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin dari 

pemerintah. 

2. Mudharabah Muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dan 

memberikan batasan kepda pengelola antara lain mengenai dana, 

lokasi, cara dan atau objek investasi atau sektor usaha. Apabila 

pengelola data dana bertindak bertentang dengan syarat-syarat yang di 

berikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung 

jawab atas konsukensi-konsukensi yang ditimbulkanya, termasuk 

konsekuensi keuangan. 

3. Mudharabah Musyatarakah adalah mudharabah dimna penegelola dan 

menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. 

Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah 

dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi 

usaha dengan pertimbangan tertentu kesepakatan dengan pemilik dana, 
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pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut jenis 

mudharabah seperti ini disebut mudharabah musytarakah merupakan 

perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. 

2.2.3. Sumber Hukum Adad Mudharabah 

Pada dasarnya mudharabah dapat dikategorikan kedalam salah satu bentuk 

musyarakah, namun para cendikiawan fikih islam meletakkan mudharabah dalam 

posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri.  

1. Al-Quran 

Mudharib sebagai entrepreneur sebagai dari orang-orang yang melakukan 

(dharb) perjalanan untuk mencari kurunia ALLAH SWT. Dari keuntungan 

investasinya. Dalam QS. AL-jumuh’ah :10, yang berbunyi: 

                                                                                                

                                      .  

“apabila telah ditunaikan shalat,maka bertebaranlah kamu di muka bumi: 

dan carilah karunia Allah dan ingatlah Alah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung”.  

2. As-Sunah  

Dari shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda. “tiga hal yang 

di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah 

(mudharabah), dan memcampuradukkan gandum dengan jewawut untuk 

keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah) 

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagi 

mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar 

tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika 

persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung 

resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar 

Rasullah SAW beliau membenarkannya.” (HR Thabrani dari Ibnu 

Abbas). 
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2.2.4. Rukum dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah 

Rukun Mudharabah ada empat, yaitu: 

1. Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana  

2. Objek Mudharabah, berupa: modal dan kerja 

3. Ijab Kabul/Serah Terima 

4. Nisbah keuntugan 

Ketentuan syariah, adalah sebagai berikut. 

1. Pelaku  

a. Pelaku harus cakep hukum dan baligh. 

b. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau 

dengan nonmuslim  

c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolalaan usha 

tetapi ia boleh mengawasi  

2. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja). 

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilkaukannya 

akad mudharabah  

a. Modal  

1. Modal yang di serahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya 

(dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya. 

2. Modal harus tunai dan tidak utang. 

3. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat 

di bedakan dari keuntugan. 
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4. Pengelola dana tidak diperkenakan untuk memudharabahkan 

kembali modal mudharabah, apabila terjadi maka dianggap 

terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. 

5. Pengelola dana tidak diperbolekan untuk meminjamkan modal 

kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi 

pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. 

6. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal 

menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak 

dilarang secara syariah. 

b. Kerja  

1. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, 

keterampilan, selling skill dan laian-lain. 

2. Kerja adalah hak pengelola dana tidak boleh di intervensi oleh 

pemilik dana. 

3. Pengelola dana harus menjlankan usaha sesuai dengan syariah. 

4. Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada 

dalam kotrak. 

5. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau 

melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana 

sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana 

berhak mendapatkan imbalan/ ganti rugi/upah. 
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3. Ijab Kabul  

Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/ rela di antara pihak-pihak 

pelaku yang dilkaukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi 

atau mengunakan cara-cara komunikasi modern. 

4. Nisbah Keuntugan  

a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian 

keuntugan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh 

kedua pihak yang bermudharabah atas keuntugan yang diperoleh. 

b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakan kedua pihak  

c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan 

menyatakan nilai nominal tertentub karena dapat menimbulkan 

riba. 

2.3. Pengaruh CAR, BOPO, FDR NOM  Dan ROE   Terhadap Tingkat Bagi 

Hasil Deposito Mudharabah 

2.3.1. Capital Aduquacy Ratio (CAR) 

Menurut Kasmir (2014) Capital Adequacy Rtio (CAR) adalah 

perbandingan rasio tersebut antara rasio modal terhadap aktiva Tertimbang 

Menurut Resiko dan sesuai ketentuan Pemerintah Modal merupakan faktor yang 

perlu dipertimbangkan dalan menilai  kesehatan sebuah bank. Modal dapat 

mencegah kerugian dan dapat dijadikan dasar untuk menjaga kepercayaan 

nasabah pada bank. Tujuan untama dri modal adalah untuk menciptakan 

keseimbangan dan penyerapan kerugian, sehingga memberikan langkah 

perlindungan terhadap nasabah dan kreditur lainnya saat terjadi likuiditas 
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Menurut peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI 2008 pasal 2 ayat 1 

besarnya CAR perbankan untuk saat ini minimal 8%, sedangkan dalam Arsitektur 

Perbankan Indonesia (API) untuk menjadi jangkar bank umum harus memliki 

CAR minimal 12%. Menurut surat edaran Bank Indonesia No. 6/23./DPNP 31 

Mei 2004 CAR di rumuskan sebagai berikut: 

    
           

                                
      

Semakin tinggi CAR maka semakin besr pula sumber daya finansial yang 

dapat digunakan untuk mengatisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh 

penyaluran pembiayaan. Dengan kata lain besrnya nilai CAR akan menigkatkan 

kepercayan diri perbankan dalam menyalurkan pembiayaan dan meningkatkan 

keuntungan. 

2.3.2. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Untuk mengukur efisien bank, salah satu indikator yang dipakai adalah 

perbandingan anatara beban operasional terhadap pendapatan operasional 

(BOPO). Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin semakin efisien badan 

operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan 

suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Efisiensi operasi yang 

berpengsruh terhsdsp kinerja bank yaitu untuk menunjukkan apakah bank telah 

menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna. Secara teoritis, 

efisiensi produksi bank syriah dalam mengeluarkan biaya mekanisme produksi 

bank agar dapat menghasilakan pendapat yang tinggi dari suatu investasi. 
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 Defri dalam Puerwanto (2015) menjelaskan bahwa BOPO merupakan 

perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam 

mengukur tingkat efisiensi  Dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan 

operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak 

sebagai petantara, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat, 

maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan 

hasil bunga.Menurut Putri, et al  (2015), Biaya Operasionla Pendapatan 

Operasional (BOPO) yaitu perbandingan antar biaya operasional dengan 

pendapatan operasional dalam mengukur tingakat efisiensi dan kemampuan bank 

dalam melakukan bank kegiatan opetasinya. Biaya operasi Pendapatan 

Operasional (BOPO) dinyatakan dalam skal rasio. 

Sedangkan menurut Riyadi, menyebutkan bahwa semakin rendah tingkat 

rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebu, karena lebih 

efisien dalam mengunakan sumber daya yang di perusahaan. Besarnya rasio 

BOPO yang dapat ditolerir olreh perbankan di indonesia adalah sebasar 93,52%, 

hal ini dejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan ole Bank Indonesia, maka 

dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 

     
                 

                      
       

2.3.3. Financing to Deposits Ratio (FDR)  

Financing to Deposits Ratio (FDR), adalah rasio kredit yang diberikan 

kepda pihak ketiga dalam rupiah dan valutan asing, tidak termasuk kredit terhadap 

bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencangkunp giro, tabungan dan 

deposito dalam rupiah dan valutan asing, tidak termasuk dana bank. 
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Financing to Deposits Ratio (FDR) adalah perbandinagan antara 

pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil 

dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh 

mana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga tinggi rendahnya rasio ini 

menunjukan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR 

suatu bank berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likud dibanding dengan 

bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil. Rumus FDR adalah sebagai 

berikut : 

    
                

                      
       

2.3.4. Nom Operating Margin   (NOM) 

Nom Operating Margin (NOM) mencerminkan tingkat efektivitas bank 

dalam menepatkan aktiva poduktifnya dalam bentuk pembiayaan (pramudhito 

dalam Rahmah Syafira 2014). Besarnya net margin atau pendapatan bersih 

bergantung dari besarnya total peraturan dana yang dapat disalurkan oleh bank. 

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa semakin meningkatnya rasio NOM suatu 

bank, maka bank tersebut semakin efektif dalam menyalurkan atau menepatkan 

aktiva produktifnya agar mendapatkan laba yang lebih tinggi. 

    

(                                      )                   
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2.3.4. Return On Equity  (ROE)    

Return On Equity (ROE) adalah rasio perbandingan antara laba bersih 

dengan modal. ROE menggambarkan kemampuan perusahaan mengelola atau 

modal yang dipercayakan oleh pemengang saham (Liembono, 2013:128). 

Permata, et al. (2014) menjelaskan bahwa profitalitas merupakan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dimana penelitian tersebut menggunkan ROE ( 

Return On Equity) yang mengindikasikan profit tersebut diperoleh dari modal 

yang dimilikinya.  

Kasmir (2014) menjelakan bahwa hasil pengembali Ekuitas atau ROE atau 

rentabilitas modal sendiri merupakan rasio yang berfungsi untuk mengukur laba 

bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi 

pengguna modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi pengguna modal 

sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin baik. Artinya, posisi pemilik 

perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Menurut Bringham yang 

dikutip oleh Wirama Ahdi (2016) ROE merupakan suatu rasio akuntansi yang 

paling penting bagi investor. Pendapat ini didasarkan atas pemahaman bahwa 

investor berinvestasi untuk mendapatkan pengembalian atas uang mereka, dan 

rasio ROE menggambarkan seberapa baik perusahaan telah melakukan hal 

tersebut. 

Angka ROE yang semakin tinggi memberikan bagi para pemegang saham 

bahwa indikasi bagi para pemegang saham tingkat pengembalian investasi makin 

tinggi. Menurut lestari dan Sugiharto dalam Wiraman Adhi(2016), angka ROE 
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dapat dikatakan baik apabila > 12% Adapun rumus yang dapat digunakan untuk 

menghitung nilai ROE suatu perusahaan adalah sebagai berikut : 

    
          

      
      

2.4. Deposito Mudharabah 

2.4.1. Pengertian Deposito Mudharabah 

Menurut UUD No. 01 tahun 1998 pasal 1 ayat 7, deposito adalah 

simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 

berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Sedangakan menurut 

UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 tentang perbankan syariah, Deposito adalah 

investasi dana berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikan nya hanya dapat dilakukan 

pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank 

Syariah dan atau UUS. Sedangkan Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh 

Nasabah kepada Bank Syariah  atau UUS berdasarkan Akad mudharabah atau 

Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk 

Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

   Dari beberapa pendapat diatas, maka pengertian deposito mudharabah 

adalah simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank syariah, dapat berupa 

rupiah ataupun valuta asing dimana penarikannya hanya dapat dilakukan 

berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati antara nasabah 

dengan pihak bank syariah yang menggunakan prinsip syariah (bagi hasil) dengan 

akad mudharabah. Biasanya memiliki jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. 
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2.4.2. Deposito Dalam Pandangan Islam 

Dasar penetapan deposito tersebut didasarkan pada QS. An-Nisa ayat 29 

                                                                                                                            

                                                                              

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali 

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu membunuh dirimu. 

Sungguh, Allah Maha Penyayang Kepadamu.” (QS Al Nisa:29) 

Dalam hal ini, bank Syariah bertindak sebagai Mudharib (Pengelola 

Dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai Shahibul maal (pemilik dana). 

Dalam kapasitasnya sebagai Mudharib, bank syariah dapat melakukan berbagai 

macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta 

mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga. 

Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai Mudharib memiliki 

sifat sebgai seorang wali amanah (trustee), yakni harus berhati-hati atau bijaksana 

serta beritikad baik an bertanggung jawab atas segala sesuatu yang tibul akibat 

kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, bank syariah juga bertindak sebagai 

kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh 

keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah. Dari 

hasil pengelolahahan dana mudharabah, bank syariah memebagi hasil kan kepada 

pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah di sepakati dan tuangkan dalam 

akad pembukaan rekening. 
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2.5. Peneliti Terdahulu  

Penelitian yang dilakukan Adhi Wirawan (2016) Pengaruh ROA,ROE, dan 

BOPO Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum 

Syariah. Hasil dari penelitian dari Hasil uji F pada penelitian menunjukan bahwa 

variabel ROA, ROE dan BOPO secara simultan berpengaruh signifikan terhdap 

tingkat bagi hasil depositio mudharabah Bank Umum Syariah periode 2010-2014 

dan sampel regresi yang digunakan fit. Hasil uji t pada peneliti ini menujukkan 

variabel ROA  memiliki Tingkat Bagi Hasil Deposito mudharabah artinya setiap 

kenaikan per satuan variabel ROA akan menyebabkan penurunan tingkat bagi 

hasil.  

Penelitian yang dilakukan Putri Ayu Rahayu Dan Bustamam (2016) 

Pengaruh Return On Asset, BOPO dan Suku Bunga terhadap Tingakat Bagi Hasil 

Deposito Mudaharabah Bank Umum Syariah. Hasil dari penelitian ini Return On 

Asset , BOPO dan suku bunga berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil Deposito 

Mudharabah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Return On Asset berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil Deposito Mudharabah 

Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). BOPO 

berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil Deposito Mudharabah Bank Umum 

Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Suku bunga berpengaruh 

terhadap tingkat bagi hasil Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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Peneliti yang dilakukan Siti Rahayu (2015) pengaruh Return On Asset, 

BOPO, Suku Bunga dan Capital  Adequacy Ratio terhadap Tingkat Bagi Deposito 

Mudharabah Pada Perbankan Syariah. Hasil dari peneliti ini terdapat pengaruh  

positif dan signifikan antara Suku Bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito 

Mudharabah, hal ini menunjukan apabila terjadi peningkat suku bunga maka 

tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat.tidak terdapat 

penaruh yang signifikan antara BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito 

Mudharabah. 

Peneliti yang dilakukan Rahmah Syafira (2014) Faktor-Faktor Yang 

Memngaruhi Tingkat Bagi hasil Pada produk Deposito Mudharabah Bank Umum 

Syariah. hasil dari penelitian menunjukakan bahwa secara silmultan variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil. Secara parsial, 

variabel Net Operational Margin, Not Performing Financing, Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional, financing to Deposit Ratio dan suku bunga berpengaruh 

signifikan terhadap variabel tingkat bagi hasil. Net Operational Margin dan suku 

bunga berpengaruh positif terhadap tingkat bagihasil, sedangkan Non Performing 

Financing dan Biaya Operasional/Pendapatan Operasional berpengaruh negatif 

terhadap tingkat bagi hasil. 

Peneliti yang dilakukan  Andriyanti Isna K  (2012) Analisis Pengaruh 

Return On Asset, BOPO, dan Suku Bunga Terhadap Tingakt Bagi Hasil Deposito 

Mudharabah pada Bank Umum Syariah. Hasil dari peneliti berdarsarkan uji F, 

menunjukan bahwa Retrn On Asset (ROA), BOPO, dan suku bungan secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada 
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bank umum syariah periode 2009-2011. Berdasarkan uji t, menunjukkan bahwa 

variabel  Retrn On Asset (ROA), dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah, serta BOPO tidak berpengaruh terhadap 

bagi hasil deposito mudharabah. 

TABEL 2.1 

PENELITIAN TERDAHULU 

No Nama 

Peneliti 

dan Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Varibel Peneliti Hasil Peneliti 

1. 

Adhi 

Wirawan 

(2016) 

Pengaruh 

ROA,ROE, 

dan BOPO 

Terhadap 

Tingkat Bagi 

Hasil Deposito 

Mudharabah 

Pada Bank 

Umum 

Syariah. 

Variabel 

Independen 

ROA ROE 

BOPO Variabel  

Dependen:  

Tingkat Bagi 

Hasil Deposito 

Mudharabah 

Hasil dari penelitian 

dari Hasil uji F pada 

penelitian menunjukan 

bahwa variabel ROA, 

ROE dan BOPO secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhdap 

tingkat bagi hasil 

depositio mudharabah 

Bank Umum Syariah 

periode 2010-2014 dan 

sampel regresi yang 

digunakan fit. Hasil uji 

t pada peneliti ini 

menujukkan variabel 

ROA  memiliki Tingkat 

Bagi Hasil Deposito 

mudharabah artinya 

setiap kenaikan per 

satuan variabel ROA 

akan menyebabkan 

penurunan tingkat bagi 

hasil.   

2. 

Putri Ayu 

Rahayu 

Dan 

Bustamam 

(2016) 

Pengaruh 

Return On 

Asset, BOPO 

dan Suku 

Bunga 

terhadap 

Tingakat Bagi 

Variabel 

Independen :  

Return On 

Asset (ROA), 

BOPO dan 

Suku Bunga 

Variabel 

Hasil dari penelitian ini 

Return On Asset , 

BOPO dan suku bunga 

berpengaruh terhadap 

tingkat bagi hasil 

Deposito Mudharabah 

Bank Umum Syariah 
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Hasil Deposito 

Mudaharabah 

Bank Umum 

Syariah. 

Dependen : 

Tingkat Bagi 

Hasil Deposito 

Mudharabah  

yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

Return On Asset 

berpengaruh terhadap 

tingkat bagi hasil 

Deposito Mudharabah 

Bank Umum Syariah 

yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

BOPO berpengaruh 

terhadap tingkat bagi 

hasil Deposito 

Mudharabah Bank 

Umum Syariah yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Suku 

bunga berpengaruh 

terhadap tingkat bagi 

hasil Deposito 

Mudharabah Bank 

Umum Syariah yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

 

3. 

Siti 

Rahayu 

(2015) 

Pengaruh 

Return On 

Asset, BOPO, 

Suku Bunga 

dan Capital 

terhadap 

Tingkat Bagi 

Deposito 

Mudharabah 

Pada 

Perbankan 

Syariah. 

Varibel 

Independen 

Retrn On Asset 

(ROA), BOPO, 

Capital 

Adequacy Ratio  

(CAR) Suku 

Bunga  

Variabel 

Dependen:  

Tingkat Bagi 

Hasil Deposito 

Mudharabah.  

Hasil dari peneliti ini 

terdapat pengaruh  

positif dan signifikan 

antara Suku Bunga 

terhadap tingkat bagi 

hasil deposito 

Mudharabah, hal ini 

menunjukan apabila 

terjadi peningkat suku 

bunga maka tingkat 

bagi hasil yang diterima 

oleh nasabah juga 

meningkat.tidak 

terdapat pengaruh yang 

signifikan antara BOPO 

terhadap tingkat bagi 

hasil deposito 

Mudharabah. 

4. 

Rahmah 

Syafira 

(2014) 

Faktor-Faktor 

Yang 

Memngaruhi 

Tingkat Bagi 

Variabel 

Independen: 

Net Operational 

Margin (NOM), 

hasil dari penelitian 

menunjukakan bahwa 

secara silmultan 

variabel independen 



 38 

hasil Pada 

produk 

Deposito 

Mudharabah 

Bank Umum 

Syariah  

Financing to 

Deposit 

Ratio (FDR), 

Capital Non 

Performing 

Financing 

(NPF), Biaya 

Operasional 

Pendapatan 

Operasional 

(BOPO). 

Variel 

Dependen :  

Tingkat Bagi 

hasil Pada 

produk 

Deposito 

Mudharabah 

Bank Umum 

Syariah 

berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat bagi 

hasil. Secara parsial, 

variabel Net 

Operational Margin, 

Not Performing 

Financing, Biaya 

Operasional Pendapatan 

Operasional, financing 

to Deposit Ratio dan 

suku bunga 

berpengaruh signifikan 

terhadap variabel 

tingkat bagi hasil. Net 

Operational Margin 

dan suku bunga 

berpengaruh positif 

terhadap tingkat 

bagihasil, sedangkan 

Non Performing 

Financing dan Biaya 

Operasional/Pendapatan 

Operasional 

berpengaruh negatif 

terhadap 

5. 

Isna K  

Andriyanti 

(2012) 

Analisis 

Pengaruh 

Return On 

Asset, BOPO, 

dan Suku 

Bunga 

Terhadap 

Tingakat Bagi 

Hasil Deposito 

Mudharabah 

pada Bank 

Umum Syariah 

. 

Variabel 

Independen:  

Retrn On Asset 

(ROA), BOPO, 

Suku Bunga 

Variabel 

Dependen:  

Tingkat Bagi 

Hasil 

Mudharabah  

Hasil dari peneliti 

berdarsarkan uji F, 

menunjukan bahwa 

Retrn On Asset (ROA), 

BOPO, dan suku 

bungan secara bersama-

sama berpengaruh 

terhadap tingkat bagi 

hasil deposito 

mudharabah pada bank 

umum syariah periode 

2009-2011. 

Berdasarkan uji t, 

menunjukkan bahwa 

variabel  Retrn On 

Asset (ROA), dan suku 

bunga berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah, 

serta BOPO tidak 
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berpengaruh terhadap 

bagi hasil deposito 

mudharabah 

Sumber: Olahan Data (2018). 

2.6. Kerangka Penelitian  

GAMBAR 2.1 

KERANGKA PENELITIAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:Olahan Data(2018) 

2.7. Perkembagan Hipotesis  

1. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap tingkat bagi hasil Deposito 

Mudharabah 

Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang 

berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. 

Capital Adequacy Ratio 

(CAR) 

X1 

BOPO 

X2 

Financing to Deposits 

Ratieo (FDR) 

X3 

Net Operating Margin 

(NOM) 

X4 

Return On Asset (ROA) 

X5 

Tingkat Bagi 

Hasil Deposito 

Mudharabah 

Y 
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Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk 

menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai 

CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan 

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.  

H1: Diduga Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap tingkat 

bagi hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia perode 2012-2016.  

2. Pengaruh BOPO terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah  

Rasio efiensi diwakili dengan Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi 

atau biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. 

Semakin rendah BOPO maka bank semakin efisien dalam menegeluarkan biaya 

yang paling tinggi. Dalam hasil penelitian Adhi Wirawan (2016)  ada pengaruh 

3BOPO Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. 

H2: Diduga BOPO berpengaruh teerhadap tingkat bagi hasil Deposito 

Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2012-2016 

3. Pengaruh Financing to Deposits Ratio (FDR) terhadap tingkat Bagi Hasil 

Deposito Mudharabah. 

Financing to Deposits Ratio (FDR), adalah rasio kredit yang diberikan kepda 

pihak ketiga dalam rupiah dan valutan asing, tidak termasuk kredit terhadap bank 

lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencangkunp giro, tabungan dan deposito 

dalam rupiah dan valutan asing, tidak termasuk dana bank. FDR ditentuka oleh 

perbandingan anatar jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat 

yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan 

tabungan. 
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H3: Diduga Financing to Deposits Ratio (FDR), berpengaruh terhadap 

tingkat bagi hasil Deposito Mudharbah ada Bank Umum Syariah di 

Indonesia periode 2012-2016.  

4. Pengaruh Nom Operating Margin (NOM) tingakat Bagi Hasil Deposito 

Mudharabah. 

Nom Operating Margin (NOM) mencerminkan tingkat efektivitas bank 

dalam menepatkan aktiva poduktifnya dalam bentuk pembiayaan (pramudhito 

dalam Rahmah Syafira 2014). Besarnya net margin atau pendapatan bersih 

bergantung dari besarnya total peraturan dana yang dapat disalurkan oleh bank. 

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa semakin meningkatnya rasio NOM suatu 

bank, maka bank tersebut semakin efektif dalam menyalurkan atau menepatkan 

aktiva produktifnya agar mendapatkan laba yang lebih tinggi. 

H4: Diduga Nom Operating Margin (NOM)   berpengaruh terhadap tingkat 

bagi hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia periode 2012-2016. 

5. Pengaruh ROE terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah 

Return On Equity  (ROE) menjelakan bahwa hasil pengembali Ekuitas 

atau ROE atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio yang berfungsi untuk 

mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan 

efisiensi pengguna modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi pengguna 

modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin baik. Artinya, posisi 

pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya Kasmir (2014). Hasil 
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penelitian Wiraman Adhi (2015) ROE bepengaruh positif terhadaf tingkat bagi 

hasil deposito mudharabah 

H5: Diduga Return On Equity  (ROE) berpengaruh terhadap tingkat bagi 

hail deposito pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-

2016. 

6. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), BOPO, Financing to Deposits 

Ratio (FDR),  Non Performing Financing (NPF) dan Return On Equity 

(ROE) berpengaruh secara simultan terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah.  

Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang 

berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. 

Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk 

menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai 

CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan 

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. 

Rasio efiensi diwakili dengan Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi 

atau biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. 

Semakin rendah BOPO maka bank semakin efisien dalam menegeluarkan biaya 

yang paling tinggi. 

Financing to Deposits Ratio (FDR) adalah perbandinagan antara 

pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil 

dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh 
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mana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga tinggi rendahnya rasio ini 

menunjukan tingkat likuiditas bank tersebut. 

Nom Operational Margin (NOM) mencerminkan tingkat efektivitas bank 

dalam menepatkan aktiva poduktifnya dalam bentuk pembiayaan (pramudhito 

dalam Rahmah Syafira 2014). 

 Return On Equity (ROE) adalah rasio perbandingan laba bersih dengan 

modal. ROE menggambarkan kemampuan perusahaan mengelola atau modal yang 

dipercayakan oleh pemegang saham. 

H6 : Diduga Capital Adequacy Ratio (CAR), BOPO, Financing to 

Deposits Ratio (FDR),  Non Performing Financing (NPF) Net 

Operational Margin (NOM) dan Return On Equity (ROE) 

berpengaruh secara simultan terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah. 

 


