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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Bank Syariah 

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 dalam buku Sofyan S. Harahap, dkk 

(2005:3), pengertian bank dan prinsip syariah sebagai berikut: 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian 

berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan 

dana atau pembiayaan kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah”. 

 

Menurut Dadan Muttaqien (2008:15-16) Bank syariah adalah bank 

yang tidak mengandalkan bunga dan operasional produknya, baik 

penghimpunan maupun penyaluran dananya dan lalu lintas pembayaran serta 

peredaran uang dari dan untuk debitur berdasarkan prinsip-prinsip hukum 

islam. 

Fungsi bank syariah yaitu: 

a. Manajer investasi. Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik 

dana dan dari dana yang dihimpunnya. Besar kecilnya pendapatan yang 

diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada pendapatan yang 

diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana yang dihimpunnya serta 

pada keahlian, kehati-hatian dan professionalismenya. 

b. Investor. Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor 

(pemilik dana).  

c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini bank 

syariah dapat melakukan berbagai kegiatan jasa pelayanan perbankan 

sebagaimana lazimnya, seperti transfer uang.  
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d. Pelaksana kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan 

syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan 

mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.  

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya:  

a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, 

khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan. Agar terhindar 

dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha dan perdagangan lain yang 

mengandung unsur gharar (tipuan). Dimana jenis-jenis usaha tersebut 

selain dilarang dalam Islam juga dapat menimbulkan dampak negatif 

terhadap kehidupan ekonomi rakyat.  

b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan 

meratakan pendapatan melalui kegiatan invetasi. Gunanya agar tidak 

terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak 

yang membutuhkan dana.  

c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang 

berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan 

kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian 

usaha.  

d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya 

merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. 

Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa 

pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus 

usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, 
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pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program 

pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.  

e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank 

syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya 

inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan. 

f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam kepada bank non-

syariah. 

Perbankan Syariah merupakan bank yang menerapkan nilai-nilai 

Syariah. Salah satunya pelarangan unsure riba. Berikut dasar hukum 

perbankan menurut hukum Islam: 

QS: An-Nisa 161 

                         

             

Artinya:  “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya 

mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan 

harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah 

menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu 

siksa yang pedih” 

 

2.2 Simpanan Masyarakat (DPK) 

Dana Pihak Ketiga (DPK), termasuk dalam kelompok paying liability 

yaitu dana yang dihimpun bank dari masyarakat. 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 
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ditarik sesuai syarat-syarat yang telah di perjanjikan d an disetujui oleh kedua 

belah pihak, serta bunganya dibayarkna tepat waktu. 

Adapun jenis dari Danak Pihak Ketiga ini terdiri dari: 

1. Giro 

Pengertian simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Artinya adalah bahwa uang yang 

disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi 

berbagai persyaratan yang di tetapkan, misalnya waktu jam kantor, 

keabsahan dan kesempurnaan cek, serta saldonya yang tersedia. 

Pengertian dapat ditarik setiap saat juga dapat diartikan bahwa 

uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat berkali-kali 

dalam sehari dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi (saldo). 

Kemudian pengertian penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari 

rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang jumlahnya, 

baik ditarik secara tunai maupun ditarik secara nontunai 

(pemindahbukuan). 

Menurut Kasmir (2012: 77) Penarikan uang di rekening giro dapat 

menggunakan sarana penarikan, yaitu cek dan bilyet giro. Apabila 

penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya dengan 

menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan nontunai adalah dengan 

menggunakan bilyet giro. Giro dalam bank yang berprinsip syariah sama 

dengan giro dalam perbankan konvensional. Bank tidak membayar apapun 

kepada pemegangnya, akan tetapi mengenakan biaya layanan (service 

change). Selanjutnya, dana ini akan dipakai oleh bank untuk antara lain 



 15 

membiayai operasi bagi hasil. Sedang pembayaran terhadap giro, dijamin 

sepenuhnya oleh bank dan dapat dilihat sebagai jaminan depositor kepada 

bank. 

2. Tabungan  

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 

ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan 

itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung 

ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui 

fasilitas ATM. Pengertian yang hampir sama dijumpai pada Pasal 1 angka 

21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang 

menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah 

atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi 

tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. 

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai 

diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu 

wadiah dan mudharabah. Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap 

produk ini tergantung dari motif nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan 

saja maka bisa dipakai produk tabungan wadiah, sedangkan untuk 

memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka 

tabungan mudharabah yang sesuai. Secara teknis mudharabah adalah akad 
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kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) 

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi 

pengelola dana (mudharib) dalam suatu kegiatan produktif. 

Dengan demikian menurut Abdul Ghofar Anshori (2009: 92) 

secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam perbankan syariah memiliki 

dua macam tabungan, yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. 

Perbedaan utama dengan tabungan di perbankan konvensional adalah tidak 

dikenalnya suku bunga tertentu yang diperjanjikan. Yang ada adalah 

nisbah atau persentase bagi hasil pada tabungan mudharabah dan bonus 

pada tabungan wadiah. 

3. Deposito 

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. 

Deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan 

bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-undang 

Nomor 21 Tahun 2008. Deposito didefinisikan sebagai investasi dana 

berdasarkan Akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan 

dengan prisip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada 

waktu tertentu berdasarkan akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank 

Syariah dan UUS.  

Menurut Abdul Ghofar Anshori (2009: 99) Deposito merupakan 

produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan invesatsi 

dalam bentuk surat-surat berharga sehingga perbankan syariah akan 

memakai prinsip mudharabah. Berbeda dengan perbankan konvensional 
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yang memberikan imbalan berupa bunga bagi hasil nasabah deposan, 

maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah 

deposan adalah bagi hasil (profit sharing) sebesar nisbah yang telah 

disepakati awal akad. 

 

2.3 Inflasi  

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus 

menerus, mempengaruhi individu, pengusaha dan pemrintah (Mishkin, 

2008:13). Milton Friedman dalam proposisinya yang terkenal mengatakan 

“inflasi selalu dan dimana pun merupakan menomena moneter”. Ia 

menganggap bahwa sumber semua episode inflasi adalah tingkat pertumbuhan 

uang beredar yang tinggi: Hanya dengan mengurangi tingkat pertumbuhan  

uang  beredar  hingga  tingkat  yang  rendah,  inflasi  dapat dihindari (Mishkin, 

2009:339). 

Fahmi  dan  Yovi Lavianti (2010:165) Inflasi  merupakan  suatu  

keadaan  perekonomian  di  mana  tingkat harga dan biaya-biaya umum naik; 

misal naiknya harga beras, harga bahan bakar, harga mobil, upah tenaga kerja, 

harga tanah, sewa barang-barang modal. Menurut Zakaria (2009:61) Inflasi 

merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi dimana 

harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan, 

dan jika ini terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan memburuknya 

kondisi ekonomi secara menyeluruh serta mampu  mengguncang  tatanan  

politik  suatu  negara. 
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Menurut Bank Indonesia Inflasi adalah meningkatnya harga-harga 

secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang 

saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau 

mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dapat diambil 

kesimpulan secara umum inflasi adalah kecenderungan naiknya harga-harga 

barang dan jasa secara umum yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai 

uang dalam suatu periode tertentu. Inflasi merupakan variabel penghubung 

antara tingkat bunga dan nilai tukar efektif, dimana dua variabel ini 

merupakan variabel penting dalam menentukan pertumbuhan dalam sector 

produksi. 

Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara 

umum dan terus menerus salama periode tertentu. Apabila tingkat inflasi 

mengalami kenaikan maka deposito perbankan syariah mengalami penurunan. 

Menurut Haron (2005:32) inflasi berhubungan negatif dengan deposito 

yang dihimpun bank. Hal ini disebabkan ketika inflasi mengalami kenaikan, 

maka para nasabah akan mencairkan dananya untuk mempertahankan tingkat 

konsumsinya. 

Sedangkan Menurut Paul A. Samuelson dalam Karim (2007:137), 

seperti sebuah penyakit, inflasi dapat digolongkan menurut tingkat 

keparahannya, yaitu sebagai berikut : 

a. Moderate inflation : karakteristiknya adalah tingkat harga yang lambat. 

Umumnya disebut sebagai „inflasi satu digit‟. Pada tingkat inflasi seperti 

ini orang-orang masih mau untuk memegang uang dan menyimpan 

kekayaannya dalam bentuk uang dari pada dalam bentuk asset riil. 
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b. Galloping inflation : inflasi pada tingkat ini terjadi pada tingkatan 20% 

sampai dengan 200% per tahun. Pada tingkatan inflasi seperti ini orang 

hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan 

disimpan dalam bentuk asset-aset riil. Orang akan menumpuk barang-

barang, membeli rumah dan tanah. Pasar uang akan mengalami 

penyusutan dan pendanaan akan dialokasikan melalui cara-cara selain dari 

tingkat bunga serta orang tidak akan memberikan pinjaman kecuali dengan 

tingkat bunga yang amat tinggi. Banyak perekonomian yang mengalami 

inflasi seperti ini tetap berhasil „selamat‟ walaupun system harganya 

berlaku sangat buruk. Perekonomian seperti ini cenderung mengakibatkan 

terjadinya gangguan-gangguan besar pada perekonomian karena orang-

orang akan cenderung mengirimkan dananya untuk berinvestasi diluar 

negeri dari pada berinvestasi didalam negeri (capital out flow). 

c. Hyper inflation : inflasi jenis ini terjadi pada tingkat yang sangat tinggi 

yaitu jutaan sampai triliyun persen per tahun. Walaupun sepertinya banyak 

pemerintah yang perekonomiannya dapat bertahan menghadapi Galloping 

inflation, akan tetapi tidak pernah ada pemerintah yang dapat bertahan 

menghadapi inflasi jenis ketiga yang amat „mematikan‟ ini. Contohnya 

adalah Weimar Republic di Jerman pada tahun 1920-an. 

Selain itu, inflasi dapat digolongkan karena penyebab-penyebanya 

yaitu sebagai berikut (Adiwarman Karim, 2008:138) : 

a. Natural Inflation dan Human error Inflation 

Sesuai  dengan  namanya  natural  inflation  adalah  inflasi  yang  

terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai 
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kekuasaan dalam mencegahnya. Human error inflation adalah inflasi yang 

terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri. 

b. Actual/anticipated/expected inflation dan unanticipated/ unexpected 

inflation. Pada expected inflation tingkat suku bunga pinjaman riil akan 

sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi 

sedangkan pada unexpected inflation tingkat suku bunga pinjaman 

nominal belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi. 

c. Demand pull dan cost push inflation. Inflasi ini diakibatkan oleh 

perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi permintaan  agregatif  (AD) 

dari  barang dan jasa pada suatu perekonomian. Cost push inflation 

adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi 

penawaran agregatif (AS) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian. 

d. Spiraling inflation. Inflasi ini diakibatkan oleh inflasi yang terjadi 

sebelumnya yang mana inflasi yang sebelumnya itu terjadi sebagai akibat 

dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi dan begitu seterusnya. 

e. Imported inflation dan domestic inflation. Imported inflation adalah inflasi 

di Negara lain yang ikut dialami oleh suatu Negara karena harus menjadi 

price taker dalam pasar perdagangan internasional. Domestic inflation 

adalah inflasi yang hanya terjadi di dalam negeri suatu Negara yang tidak 

begitu mempengaruhi Negara-negara lainnya. 

Di bidang moneter, laju inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat 

mengganggu upaya perbankan dalam pengerahan dana masyarakat. Karena 

tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan tingkat suku bunga riil menjadi 

menurun. Fakta demikian akan mengurangi hasrat masyarakat untuk 
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menabung sehingga pertumbuhan dana perbankan yang bersumber dari 

masyarakat akan menurun (Aulia Pohan, 2008:52). 

 

2.4 Tingkat Suku Bunga (BI RATE) 

Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya 

dinyatakan dengan persentase dengan uang yang dipinjamkan. Suku bunga 

adalah tingkat bunga yang dinyatakan dalam persen, jangka waktu tertentu 

(perbulan atau pertahun).  

Suku bunga menurut Sunariyah (2008:80) adalah harga dari pinjaman. 

Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang perunit waktu. Bunga 

merupakan suatu ukuran harga sumberdaya yang digunakan oleh debitur yang 

harus dibayarkan kepada kreditur. Bunga adalah imbalan jasa untuk 

penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu yang disetujui, 

umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok. Bunga bank dapat 

diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan 

prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. 

Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah 

(yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada 

bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). 

Menurut Mishkin (2008:4) Suku bunga merupakan salah satu 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 persentase pertahun). Suku bunga adalah penghasilan yang 
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diperoleh orang-orang yang memberikan kelebihan uangnya atau surplus 

spending unit  untuk digunakan sementara waktu oleh orang-orang yang 

membutuhkan menggunakan uang tersebut untuk menutupi kekurangannya 

atau deficit spending unit (Judisseno, 2005:80-81). 

Menurut Hermawan, tingkat suku bunga merupakan salah satu 

indicator moneter yang mempunyai dampak dalam beberapa kegiatan 

perekonomian sebagai berikut : 

a. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi keputusan untuk melakukan 

investasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan 

ekonomi. 

b. Tingkat bunga juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan pemilik 

modal apakah ia akan berinvestasi pada real assets ataukah pada financial 

assets. 

c. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi kelangsungan usaha pihak bank 

dan lembaga keuangan lainnya. 

d. Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi nilai uang beredar. 

Suku bunga juga mempengaruhi keputusan ekonomi bagi pengusaha 

atau pimpinan perusahaan apakah akan melakukan investasi pada proyek baru. 

Suku bunga dan bagi hasil memiliki perbedaan yang jelas terlihat, 

walau keduanya memberi keuntungan bagi pemilik dana.  

 

2.5 Bagi Hasil ( Profit Sharing) 

Sistem bagi hasil merupakan system dimana dilakukan perjanjian 

ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam kegiatan usaha 

diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat 
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antara kedua belah pihak atau lebih bagi hasil dalam system perbankan syariah 

merupakan cirri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam 

aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan 

terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi 

bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan 

bersama, dan dibuat dengan dasar kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing 

pihak tanpa adanya unsure paksaan. 

Menurut Ascayra (2008:56) Akad berpola bagi hasil pada prinsipnya, 

merupakan suatu transaksi yang mengupayakan suatu nilai tambah (added 

value) dari suatu kerja sama antar pihak dalam memproduksi barang dan jasa. 

 Menurut Agustianto (2005:56), bagi hasil adalah keuntungan atau bagi 

hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi 

jual beli yang diberikan nasabah. Perhitungan bagi hasil disepakati 

menggunakan pendekatan atau pola : 

a. Revenue Sharing. Perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh 

pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang 

telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Revenue 

Sharing  mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank 

sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan didistribusikan 

oleh bank, tidak mampu mempunyai kebutuhan operasionalnya (yang 

lebih besar dari pada pendapatan fee ) sehingga merupakan kerugian bank 

dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian 

(Arifin, 2009:70). 
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b. Profit & Loss Sharing. Adalah perhitungan bagi hasil didasarkan pada 

seluruh pendapatan, baik hasil investasi dana maupun pendapatan fee atas 

jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional 

bank. Pada saat akad terjadi, wajib disepakati system bagi hasil yang 

digunakan, apakah revenue sharing , profit & loss sharing atau gross 

profit. Jika tidak disepakti, akad itu menjadi gharar. Pembayaran imbalan 

bank syariah kepada deposan (pemilik dana) dalam bentuk bagi hasil 

besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh bank 

sebagai mudharib atas pengelolaan dana mudharabah tersebut, apabila 

bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil 

usaha didasarkan pada jumlah yang besar, sebaliknya apabila bank syariah 

memperoleh hasil usaha yang sangat kecil. 

Konsep ini mendapat unsur keadilan, dimana tidak ada suatu pihak 

yang diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan antara pemilik dana 

dan pengelola dana sehingga besarnya benefit yang diperlukan deposan sangat 

tergantung kepada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana-dana yang 

diamanakahkan kepadanya (Wiroso, 2005:88). 

Dalam praktek di lapangan terdapat istilah revenue sharing dan profit 

sharing. Adapun revenue yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah 

dan yang di praktekkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok 

yang dijual. Dalam akuntansi, konsep ini bisa dinamakan dengan gross profit 

(Rizal Yaya dkk, 2009:371). Prinsip perhitungan bagi hasil dapat di lihat pada 

tabel di bawah ini : 
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2.6 Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Menurut Veithzal (2010: 784-785) Financing to deposit ratio adalah 

sama dengan Loan to deposit ratio, menurut istilah konvensional biasa 

digunakan dengan sebutan LDR, sedangkan dalam perbankan syariah 

menggunakan istilah FDR. Financing to deposit ratio (FDR) adalah 

perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak 

ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk 

mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak 

ketiga Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan 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 dari rasio likuiditas FDR adalah sebagai berikut : 

FDR = 
          

                 
 X 100%  

Menurut surat edaran Bank Indonesia tanggal 29 Mei 1993, yang 

termasuk dalam pengertian dana yang diterima dari bank adalah sebagai 

berikut : 

1. KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) jika ada. 

2. Giro, Deposit, dan tabungan masyarakat. 

3. Pinjam bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, tidak 

termasuk pinjam subordinasi. 

4. Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 

bulan. 
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5. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank berjangka waktu lebih dari 

bulan. 

6. Modal pinjaman. 

7. Modal inti. 

Menurut Oktaviana Kartika Ulfi (2012:173-175) menyatakan bahwa 

Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya 

kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena 

jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar.  

Dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank,Bank Indonesia 

menetapkan ketentuan sebagai berikut : 

1. Untuk rasio LDR/FDR sebesar 110% atau lebih diberi nilai mulai kredit 0, 

artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat. 

2. Untuk rasio LDR/FDR dibawah 110% diberi nilai kredit 100, artinya 

likuiditas bank tersebut dinilai sehat. 

Menurut Oktaviana (2010: 173-175) Rasio ini juga merupakan 

indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank. Sebagian praktisi 

perbankan menyepakati bahwa batas aman dari loan to deposit ratio atau 

financing to deposit ratio suatu bank sekitar 80%. Namun batas toleransi 

berkisar 85% dan 100%. Sedangkan maksimim LDR/FDR yang 

diperkenankan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketetapan Bank Indonesia 

No. 6/23/DPNP,31 Mei 3004 menyatakan bahwa LDR/FDR berada pada rasio 

85%-110%. 
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2.7 Ukuran Bank (Total Asset) 

Suatu ukuran yang menunjukkan besar kecil suatu perusahaan yang 

dapat dilihat dari total penjualan, rata- rata tingkat penjualan dan total aktiva. 

Ukuran yang didapat dari total asset yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap.  

Menurut Widjaja (2009) total asset menggambarkan kemampuan 

dalam mendanai investasi yang menguntungkan dan kemampuan yang 

memperluas pasar seta memiliki prospek kedepan yang baik. Bank yang sehat 

diinterpretasikan dengan kualitas aset yang baik. Bank dengan kualitas aset 

yang baik lazimnya pendapatannya juga baik, akan tetapi besar aset yang 

dimiliki oleh bank tidak berarti jika seluruhnya merupakan aset beresiko 

(Jumono, 2012). Bank yang memiliki jumlah aset yang besar didalamnya juga 

mempunyai pinjaman dalam bentuk valas sehingga berubah besar saat rupiah 

melemah (Sulistyowati, 2002). Ukuran perusahan dalam penelitian ini adalah 

dengan menghitung dari total aset dengan menggunakan ukuran Logaritma  

Natural. Rumus ukuran perusahaan total aset dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

Ukuran Bank = Ln(Total Aset) 

 

2.8 Indeks Harga Konsumen (IHK) 

Menurut Mamkiw, Quah dan Wilson (2012:233), indeks harga 

konsumen (IHK) merupakan angka indeks yang menunjukkan tingkat harga 

barang dan jasa yang dibelikonsumen dalam suatu periode tertentu. Angka 

IHK diperoleh dengan menghitung harga barang-barang dan jasa utama yang 

dikonsumsi masyarakat dalam suatu periode tertentu. Masing-masing harga 
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dan jasa tersebut diberi bobot (weighted) berdasarkan tingkat keutamaannya. 

Barang dan jasa yang dianggap paling penting diberi bobot yang paling besar. 

Kemudian indeks harga konsumen dimaknai sebagai indeks dari harga 

yang dibayar konsumen masyarakat Indonesia untuk mendapatkan barang dan 

jasa (komoditas) tujuh kelompok komoditi, yaitu: (a) bahan makanan, (b) 

makanan jadi, minuman, (c) perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, (d) 

sandang, (e) kesehatan, (f) pendidikan, rekreasi dan olah raga, (g) transportasi, 

komunikasi dan jasa keuangan. 

Perkembangan IHK dapat memperlihatkan perkembangan tingkat 

harga suatu barang dan jasa yang dibeli masyarakat dari waktu ke waktu. 

Selain dari itu juga, IHK sebgai indicator stabilitas perekonomian dalam arti 

bahwa stabilnya perekonomian dapat dilihat dari lajunya inflasi, ketika inflasi 

tinggi stabilitas ekonomi akan terganggu karena masyarakat tidak mampu 

membeli berbagai kebutuhan hidupnya. 

 

2.9 Pandangan Islam  

Prinsip Syariah dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan hukum 

Islam yang bersumber dari al-Qur‟an, Sunnah, Ijma‟ dan Qiyas. Kegiatan 

operasional bank Syariah harus memenuhi perintah dan larangan dalam al-

Qur‟an, Sunnah, Ijma‟ dan Qiyas. Larangan utama dalam kegiatan operasional 

bank Syariah adalah riba, yang mana tercantum dalam QS: Al-Baqarah ayat 

275: 
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Artinya:  “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian 

itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), 

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 

Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya. 
 

Selain dasar hukum diatas berikut dasar hukum lainnya dalam QS: Ali-

Imran ayat: 130: 

                          

    

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

dengan berlipat gandadan bertakwalah kamu kepada Allah supaya 

kamu mendapat keberuntungan”. 

 

Salah satu tujuan bank syariah adalah mengarahkan kegiatan ekonomi 

umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang 

berhubungan dengan perbankan. Agar terhindar dari praktek-praktek riba atau 

jenis-jenis usaha dan perdagangan lain yang mengandung unsur gharar 

(tipuan). Dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga 

dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.  
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Jadi bank Syariah perlu mematuhi kepatuhan prinsip-prinsip Syariah 

dalam kegiatan operasional kegiatan usahanya agar masyarakatdapat 

membedakan antara bank Syariah dan bank konvensional. Selain itu 

penerapan kepatuhan prinsip-prinsip Syariah menjadi penting dikarenakan 

meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa produk berbasis Syariah tidak 

hanya menawarkan alternatif yang lebih aman, bebas dari riba, tetapi juga 

memiliki etika bisnis yang adil, bersih, dan transparan sehingga masyarakat 

bisa memilih bank yang berbasis non Syariah atau yang berbasis Syariah. 

 

2.10 Penelitian Terdahulu 

Beberapa studi terdahulu berkaitan dengan pengaruh suatu variabel X 

dengan variabel Y Simpanan Masyarakat. Adapun tinjauan terdahulu tersebut 

peneliti sajikan dari berbagai jurnal nasional penelitian antara lain sebagai 

berikut: 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

No 

Nama dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Dirgansari 

Subagia 

(2014) 

Pengaruh Tingkat Suku 

Bunga dan PDRB 

terhadap Simpanan 

masyarakat pada bank-

bank umum di 

Pekanbaru periode 

2000-2013. 

Variabel tingkat Suku Bunga 

dan PDRB berpengaruh 

signifikan terhadap simpanan 

masyarakat pada bank-bank 

umum di Pekanbaru periode 

2000-2013. 

 

2 Wardati 

Mumtazah 

(2016) 

Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

jumlah Simpanan 

masyarakat pada bank 

Umum syariah di 

indonesia (periode 

triwulan 2010-triwulan 

2015) 

Variabel bagi hasil, biaya 

promosi dan inflasi secara 

simultan berpengaruh signifikan 

terhadap DPK. 
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3 

 

Ferdiansyah 

(2015) 

Pengaruh Rate Bagi 

Hasil Dan Bi Rate 

Terhadap Simpanan 

masyarakat Perbankan 

Syariah (Studi Pada 

Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Yang 

Terdaftar Di Bank 

Indonesia) 

Variabel Rate Bagi Hasil Dan 

Bi Rate mampu memberikan 

pengaruh terhadap Dana Pihak 

Ketiga Perbankan Syariah 

(Studi Pada Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Yang Terdaftar 

Di Bank Indonesia). 

4 Yustitia Agil 

Reswari 

(2010) 

Pengaruh tingkat suku 

bunga, jumlah bagi 

hasil, dan lq 45 

terhadap Simpanan 

masyarakat 

Pada bank syariah di 

Indonesia 

(bi rate) tidak berpengaruh 

terhadap simpanan 

mudharabah, variabel jumlah 

bagi hasil berpengaruh positif 

terhadap simpanan 

mudharabah, sedangkan 

variabel lq45 juga berpengaruh 

positif terhadap simpanan 

mudharabah bank syariah. 

 

5 

 

Yunni 

Rusmawati 

(2016) 

 

Pengaruh Tingkat Suku 

Bunga Terhadap 

Simpanan masyarakat 

Pada Bank Umum 

Syariah Di Indonesia 

  
Hasil dari analisis data 

menunjukkan bahwa suku 

bunga memiliki pengaruh yang 

negatif sebesar 40,4 % yang 

dapat dilihat pada koefisien 

determinasi atau R Square 

sebesar 0,404, sedangkan 59,6 

% sisanya dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

6 Afif 

Rudiansyah 

(2014) 

Pengaruh inflasi, bi 

rate, pdb dan nilai tukar 

rupiah terhadap 

Simpanan masyarakat 

pada bank syariah  

Di Indonesia 

inflasi secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

jumlah simpanan mudharabah 

pada bank syariah di Indonesia, 

suku bunga secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

jumlah simpanan mudharabah 

pada bank syariah di Indonesia, 

PDB secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap jumlah 

simpanan mudharabah pada 

bank syariah di Indonesia 

dengan arah koefisien positif, 

nilai tukar Rupiah terhadap 

Dollar AS secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

jumlah simpanan mudharabah 

pada bank syariah di Indonesia. 
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7 

Wahyuni 

purwaningsih 

(2012) 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi jumlah 

simpanan masyarakat 

pada PT. Bank Riau 

Kepri Cabang 

Bangkinang 

Tingkat suku bunga mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap 

jumlah dana masyarakat, 

Tingkat inflasi mempunyai 

pengaruh 

signifikan terhadap jumlah dana 

masyarakat. 

8 Silviana 

(2014) 

Analisis pengaruh 

tingkat inflasi, KURS, 

dan Nisbah bagi hasil 

terhadap simpanan 

masyarakat pada 

perbankan syariah di 

Indonesia periode 

desember 2010-Juli 

2013. 

Variabel inflasi berpengaruh 

negative terhadap simpanan 

masyarakat, variabel KURS 

berpengaruh positif terhadap 

simpanan masyarakat, dan 

variabel NBH tidak 

berpengaruh terhadap simpanan 

masyarakat. 

 

9 

 

Muhammad 

fatibut 

Timami 

(2012) 

 

Pengaruh dan manfaat 

bagi hasil terhadap 

jumlah simpanan 

masyarakat bank 

syariah mandiri di 

Indonesia. 

 

Variabel bagi hasil berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

simpanan masyarakat. 

10 Evi Natalia 

(2012) 

Pengaruh tingkat bagi 

hasil deposito bank 

syariah dan suku bunga 

deposito bank umum 

terhadap jumlah 

simpanan masyarakat 

pada PT. Bank Syariah 

Mandiri periode 2009-

2012. 

Variabel tingkat bagi hasil 

deposito bank syariah 

berpengaruh terhadap jumlah 

simpanan masyarakat. Suku 

bunga deposito berpengaruh 

terhadap simpanan masyarakat. 

Sumber: Jurnal Penelitian Nasional, 2018. 

 

2.11 Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Inflasi Terhadap Simpanan Masyarakat 

Menurut Zakaria (2009:61) Inflasi merupakan suatu kejadian yang 

menggambarkan situasi dan kondisi dimana harga barang mengalami 

kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan, dan jika ini terjadi 

secara terus-menerus akan mengakibatkan memburuknya kondisi ekonomi 
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secara menyeluruh serta mampu  mengguncang  tatanan  politik  suatu  

negara. Menurut Karim (2007:138) yaitu, Natural Inflation dan Human 

Error Inflation (Natural Inflation adalah inflasi yang terjadi karena sebab-

sebab alamiah dan manusia tidak dapat mencegahnya, Human Error 

Inflation adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia. 

H1 =  Diduga Inflasi berpengaruh terhadap Simpanan Masyarakat pada 

perbankan Syariah BUMN di Indonesia Periode Januari 2015-

Desember 2017. 

2. Pengaruh BI Rate Terhadap Simpanan Masyarakat 

Menurut Sunariyah (2008:80), suku bunga (BI RATE) adalah harga 

dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang perunit 

waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumberdaya yang digunakan 

oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Menurut Mishkin 

(2008:4) Suku bunga merupakan salah satu 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 persentase pertahun). 

H2 =  Diduga BI RATE berpengaruh terhadap Simpanan Masyarakat pada 

perbankan Syariah BUMN di Indonesia Periode Januari 2015-

Desember 2017. 

3. Pengaruh Profit Sharing Terhadap Simpanan Masyarakat 

Menurut Agustianto (2005:56), bagi hasil (Profit Sharing) adalah 

keuntungan atau bagi hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik 
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investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan nasabah. Menurut 

Ascayra (2008:56) Akad berpola bagi hasil pada prinsipnya, merupakan 

suatu transaksi yang mengupayakan suatu nilai tambah (added value) dari 

suatu kerja sama antar pihak dalam memproduksi barang dan jasa. 

H3 =  Diduga Jumlah bagi hasil deposito (profit sharing) berpengaruh 

terhadap Simpanan Masyarakat pada perbankan Syariah BUMN di 

Indonesia Periode Januari 2015-Desember 2017. 

4. Pengaruh Financing to deposit ratio Terhadap Simpanan Masyarakat 

FDR Menurut Veithzal (2010: 784-785) Financing to deposit ratio 

adalah sama dengan Loan to deposit ratio, menurut istilah konvensional 

biasa digunakan dengan sebutan LDR, sedangkan dalam perbankan 

syariah menggunakan istilah FDR. Financing to deposit ratio (FDR) 

adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan 

dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Menurut Oktaviana 

Kartika Ulfi (2012:173-175) menyatakan bahwa Semakin tinggi rasio 

tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas 

bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang 

diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar.  

H4 = Diduga FDR berpengaruh terhadap Simpanan Masyarakat pada 

perbankan Syariah BUMN di Indonesia Periode Januari 2015-

Desember 2017. 

5. Pengaruh Total Asset Terhadap Simpanan Masyarakat 

Suatu ukuran yang menunjukkan besar kecil suatu perusahaan yang 

dapat dilihat dari total penjualan, rata- rata tingkat penjualan dan total 
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aktiva. Ukuran yang didapat dari total asset yaitu aktiva lancar dan aktiva 

tetap. Menurut Widjaja (2009:12) total asset menggambarkan kemampuan 

dalam mendanai investasi yang menguntungkan dan kemampuan yang 

memperluas pasar seta memiliki prospek kedepan yang baik. Menurut 

Sulistyowati (2002:34), bank yang memiliki jumlah aset yang besar 

didalamnya juga mempunyai pinjaman dalam bentuk valas sehingga 

berubah besar saat rupiah melemah. 

H5 =  Diduga Ukuran Bank  (Total Asset) berpengaruh terhadap Simpanan 

Masyarakat pada perbankan Syariah BUMN di Indonesia Periode 

Januari 2015-Desember 2017. 

6. Pengaruh IHK Terhadap Simpanan Masyarakat 

IHK merupakan indeks yang menunjukkan tingkat harga barang 

dan jasa yang dibeli konsumen dalam suatu periode tertentu. Menurut 

Mamkiw, Quah dan Wilson (2012:233), indeks harga konsumen (IHK) 

merupakan angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa 

yang dibelikonsumen dalam suatu periode tertentu. Angka IHK diperoleh 

dengan menghitung harga barang-barang dan jasa utama yang dikonsumsi 

masyarakat dalam suatu periode tertentu. 

H6 =  Diduga IHK berpengaruh terhadap Simpanan Masyarakat pada 

perbankan Syariah BUMN di Indonesia Periode Januari 2015-

Desember 2017. 

7. Pengaruh Inflasi, BI RATE, Profit Sharing, FDR, Total Asset, IHK 

Banyak faktor yang mempengaruhi simpanan masyarakat. Selain 

faktor inflasi faktor lain yang menyebabkan besar kecilnya jumlah 
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simpanan masyarakat di duga karena faktor BI Rate. Di samping 

dipengaruhi oleh faktor inflasi dan BI Rate, simpanan masyarakat juga 

dipengaruhi oleh faktor bagi hasil, dan ukuran bank.  

FDR Menurut Veithzal (2010: 784-785) Financing to deposit ratio 

adalah sama dengan Loan to deposit ratio, menurut istilah konvensional biasa 

digunakan dengan sebutan LDR, sedangkan dalam perbankan syariah 

menggunakan istilah FDR. Financing to deposit ratio (FDR) adalah 

perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak 

ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. 

Secara singkatnya IHK dimaknai sebagai indeks dari harga yang 

dibayar konsumen masyarakat Indonesia untuk mendapatkan barang dan jasa 

(komoditas) tujuh kelompok komoditi, yaitu: (a) bahan makanan, (b) makanan 

jadi, minuman, (c) perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, (d) sandang, 

(e) kesehatan, (f) pendidikan, rekreasi dan olah raga, (g) transportasi, 

komunikasi dan jasa keuangan. 

H7 =  Inflasi, BI RATE, Profit Sharing, FDR, Total Asset, IHK secara simultan 

memiliki pengaruh terhadap Simpanan Masyarakat pada perbankan 

Syariah BUMN di Indonesia Periode Januari 2015-Desember 2017. 

 

2.12 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran 

teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang mempengaruhi simpanan 

masyarakat. Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah: inflasi, BI RATE, 



 37 

Profit Sharing, FDR, Total Asset, IHK. Model dalam penelitian ini dapat 

digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 
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Sumber: Olahan penulis 2018.  H7 
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