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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perbankan merupakan suatu sarana yang strategis dalam rangka 

pembangunan ekonomi, peran yang strategis tersebut terutama disebabkan 

oleh fungsi utama bank yaitu sebagai penhimpun dan penyalur dana dari 

masyarakat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan 

nasional. Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan  

pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukan 

perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan Indonesia dan 

perkembangan perekonomian Internasional serta sejalan dengan peningkatan 

kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat. 

Menurut Oktaviana Kartika Ulfi dan Fitriyah (2012: 2-3) Dalam 

rangka percepatan pertumbuhan bank syariah, maka pihak regulator 

mengamandemen UU No. 10 tahun 1998 dengan Undang-Undang No. 21 

Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008. 

Diharapkan diberlakukannya UU ini, maka perkembangan industri perbankan 

syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan 

mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progress 

perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan asset 

lebih dari 65% per tahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran 

industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian akan semakin 

signifikan. 
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Saat ini perkembangan bank Syariah semakin meningkat. Hal tersebut 

ditandai dengan bertambahnya jumlah perbankan Syariah khususnya Bank 

Umum Syariah. Berikut adalah data jumlah bank perbankan Syariah dari akhir 

tahun 2011 hingga akhir tahun 2016: 

Gambar 1.1  

Grafik Perkembangan Perbankan Syariah 

 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2018. 

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwasanya perkembangan Bank 

Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengalami kenaikan 

apabila dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah yang mengalami penurunan. 

Tidak hanya dilihat dari jumlah bank, dilihat dari sisi Aset, perbankan Syariah 

kenaikan yang signifikan. Perkembangan total asset perbankan Syariah dapat 

dilihat pada tabel grafik berikut: 
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Gambar 1.2  

Perkembangan Asset Perbankan Syariah 

 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2018. 

Selain lonjakan yang signifikan dari sisi asset, kenaikan dari sisi 

simpanan masyarakat (DPK) juga dapat dijadikan tolak ukur perkembangan 

perbankan syariah di Indonesia. Berikut data perkembangan simpanan 

masyarakat perbankan syariah pada tahun 2011 hingga 2016. 

Gambar 1.3  

Perkembangan Simpanan Masyarakat Perbankan Syariah 

 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2018. 
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Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwasanya perkembangan 

simpanan masyarakat perbankan Syariah dari tahun ke tahun mengalami 

kenaikan secara signifikan. Umumnya dana masyarakat memegang peran yang 

sangat besar dan menopang usaha bank dan merupakan andalan bagi bank. 

Agar bank dapat meraih dana masyarakat, maka bank harus memelihara 

kepercayaan dan keyakinan masyarakat bahwa dana yang mereka simpan di 

bank akan aman dalam arti bahwa dana masyarakat dapat ditarik sesuai syarat-

syarat yang telah di perjanjikan dan disetujui oleh kedua belah pihak, serta 

bunganya dibayarkan tepat waktu. 

Pertumbuhan simpanan masyarakat perbankan syariah selama 

beberapa tahun terakhir memang meningkat, namun FDR semakin menurun. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa simpanan masyarakat perbankan syariah 

belum terserap dengan secara maksimal dan fungsi intermediasi perbankan 

syariah menurun. 

Bank Umum Syariah merupakan yang dalam kegiatannya memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah merupakan salah satu 

lembaga intermediasi yang berfungsi untuk menghimpun dana dari yang 

kelebihan kemudian menyalurkannya kepada pihak-pihak yang kekurangan 

dana. Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwasanya Bank Umum 

Syariah beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dari sisi jumlahnya 

pada akhir tahun 2016 sudah mencapai 13 bank. Perkembangan bank Syariah 

hingga akhir tahun 2017 pun akan mengalami peningkatan. 
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Tabel I.1 

Indikator Jaringan Perbankan Syariah 

 

Indicator  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bank Umum Syariah        

- Jumlah bank 11 11 11 11 12 12 13 

- Jumlah kantor  1215 1401 1745 1998 2163 1990 1885 

Unit Usaha Syariah        

- Jumlah bank umum 

konvensional yang 

memiliki unit syariah 

23 24 24 23 22 22 21 

- Jumlah kantor 262 336 517 590 320 311 318 

Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah 

       

- Jumlah bank 150 155 158 163 163 163 164 

- Jumlah kantor 286 364 401 402 439 446 451 

Total kantor  1763 2101 2663 2990 2910 2944 2852 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2017 

Dari tabel I.1. merupakan indikator dari jaringan kantor perbankan 

syariah dari tahun 2010-2016 mengalami peningkatan, peningkatan yang 

signifikan terjadi pada tahun 2011 sebesar 2101 ke tahun 2012 sebesar 2663 

dibandinkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan tahun berikutnya. Indikator 

jaringan kantor perbankan syariah mengalami penurunan pada tahun 2015 

sebesar 2944 ke tahun 2016 sebesar 2852. Penurunan terjadi karena data yang 

di ambil dari statistik perbankan syariah pada tahun 2016 berakhir per 31 

Oktober dibandingkan dengan data lain yang berakhir per 31 Desember, 

sehingga bisa terjadi peningkatan pada bulan berikutnya. 

Pertumbuhan simpanan masyarakat perbankan Syariah selama 

beberapa tahun terakhir memang meningkat, namun Financing to Deposit 

Ratio (FDR) semakin menurun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

simpanan masyarakat perbankan Syariah masih belum terserap secara 

maksimal dan fungsi intermediasi perbankan Syariah menurun, padahal OJK 



 6 

mengingingkan adanya pemanfaatan jasa keuangan untuk meningkatkan 

pembiayaan. Adanya peningkatan volume pembiayaan tentunya harus 

dibarengi dengan adanya peningkatan pertumbuhan dana untuk menyeimbangi 

volume pembiayaan nantinya. 

Menurut Hasibuan (2006:176) bahwa selain dipengaruhi oleh faktor 

internal tadi, perbankan Syariah juga dipengaruhi oleh indikator-indikator 

moneter dan financial lainnya. Terdapat beberapa faktor yang diduga 

berpengaruh terhadap simpanan yaitu inflasi, dan tingkat suku bunga (BI 

Rate). Selain dua faktor tersebut adalagi faktor eksternal lainnya yakni faktor 

Indeks Harga Konsumen (IHK). 

Tidak seperti bank konvensional yang menawarkan deposito dengan 

konsep bunga, bank syariah hadir dengan menawarkan deposito mudharabah 

konsep bagi hasil. Bagi hasil (profit sharing) menekankan bahwa simpanan 

yang di tabung pada bank syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan 

oleh bank syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi 

menurut nisbah yang disepakati bersama. Tingkat bagi hasil yang tinggi akan 

menarik nasabah dalam memilih perbankan. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Dirgansari Subagia 

(2014) dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel tingkat suku bunga dan 

PDRB berpengaruh terhadap Simpanan Masyarakat pada Bank-Bank Umum 

di Pekanbaru periode 2000-2013. 

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada 

penggabungan variabel yang telah di teliti oleh penelitian sebelumnya, Selain 

itu tahun dan objek yang digunakan jelas berbeda dengan penelitian 
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sebelumnya, peneliti menggunakan objek Perbankan Syariah BUMN di 

Indonesia selanjutnya periode yang penulis gunakan adalah periode Januari 

2015 hingga Desember 2017. 

Dari penjelasan yang telah dikemukakan, muncul ketertarikan untuk 

meneliti dan mengambil topik mengenai perkembangan simpanan masyarakat 

yang diberikan pada perbankan Syariah BUMN di Indonesia. Karena itu 

penulis mengambil judul: “PENGARUH INFLASI, BI RATE, PROFIT 

SHARING, FDR, TOTAL ASET DAN IHK TERHADAP SIMPANAN 

MASYARAKAT PADA PERBANKAN SYARIAH BUMN DI 

INDONESIA PERIODE JANUARI 2015-DESEMBER 2017”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat di rumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh variable inflasi secara parsial terhadap simpanan 

masyarakat pada Perbankan  Syariah BUMN di Indonesia. 

2. Bagaimana pengaruh variable BI RATE secara parsial terhadap simpanan 

masyarakat pada Perbankan  Syariah BUMN di Indonesia. 

3. Bagaimana pengaruh variabel Profit Sharing secara parsial terhadap 

simpanan masyarakat pada Perbankan  Syariah BUMN di Indonesia. 

4. Bagaimana pengaruh variabel FDR secara parsial terhadap simpanan 

masyarakat pada Perbankan  Syariah BUMN di Indonesia. 

5. Bagaimana pengaruh variable Total Aset secara parsial terhadap simpanan 

masyarakat pada Perbankan  Syariah BUMN di Indonesia. 
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6. Bagaimana pengaruh IHK secara parsial terhadap simpanan masyarakat 

pada Perbankan  Syariah BUMN di Indonesia. 

7. Bagaimana pengaruh variable inflasi, BI RATE, Profit Sharing, FDR, dan 

Total Aset dan IHK secara simultan terhadap jumlah simpanan masyarakat 

pada Perbankan  Syariah BUMN di Indonesia. 

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menganalisis pengaruh variable inflasi secara parsial terhadap 

simpanan masyarakat pada Perbankan  Syariah BUMN di Indonesia. 

b. Untuk menganalisis pengaruh variabel BI RATE secara parsial terhadap 

simpanan masyarakat pada Perbankan  Syariah BUMN di Indonesia. 

c. Untuk menganalisis pengaruh variabel Profit Sharing secara parsial 

terhadap simpanan masyarakat pada Perbankan  Syariah BUMN di 

Indonesia. 

d. Untuk menganalisis pengaruh variabel FDR secara parsial terhadap 

simpanan masyarakat pada Perbankan  Syariah BUMN di Indonesia. 

e. Untuk menganalisis pengaruh variabel Total Aset secara parsial terhadap 

simpanan masyarakat pada Perbankan  Syariah BUMN di Indonesia. 

f. Untuk menganalisis pengaruh variabel IHK secara parsial terhadap 

simpanan masyarakat pada Perbankan  Syariah BUMN di Indonesia. 
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g. Untuk menganalisis pengaruh variabel inflasi, BI RATE, Profit Sharing, 

FDR, Total Aset dan IHK secara simultan terhadap jumlah simpanan 

masyarakat pada Perbankan  Syariah BUMN di Indonesia. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis 

Sebagai mahasiswa penulis mengharapkan mendapat suatu 

pemahaman yang dipandang cukup mendalam tentang inflasi, BI RATE, 

Profit Sharing, FDR, Total Aset, dan IHK serta bagaimana pengaruhnya 

terhadap simpanan masyarakat. 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini semoga dapat dijadikan  salah satu bahan referensi 

serta masukan bagi perusahaan-perusahaan Syariah dalam hal inflasi, BI 

RATE, Profit Sharing, FDR, Total Aset, dan IHK serta bagaimana 

pengaruhnya terhadap simpanan masyarakat. 

c. Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

tentang inflasi, BI RATE, Profit Sharing, FDR, Total Aset, IHK dan 

pengaruhnya terhadap simpanan masyarakat. Dan dapat digunakan sebagai 

bahan perbandingan. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab  dengan sistem 

penulisan sebagai berikut: 
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BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar 

belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi landasan 

teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis 

yang terdapat dalam penelitian. 

BAB III  :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini merupakan bab metode penelitian yang berisi variabel 

penelitian dan defenisi operasional, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian. 

BAB IV  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini merupakan bab analisis data yang berisi hasil dan 

pembahasan dimana menjelaskan mengenai deskripsi objek 

penelitian serta analisis data. 

BAB V  :  PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab yang menyimpulkan dari hasil penelitian 

dan pembahasan. Setelah menyimpulkan, kemudian penulis 

memberi saran-saran berkaitan dengan yang menjadi 

pembahasan. 

 


