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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan Bank Syariah tidak terlepas dari sisitem perbankan nasional. 

Dimana bank secara umum menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 adalah 

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan 

prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Pertumbuhan dan perkembangan bank konvensional maupun bank syariah dapat 

dilihat dari semakin banyaknya kantor, banyaknya produk yang ditawarkan, dan 

banyaknya Dana Pihak Ketiga yang dihimpun dari masyarakat. 

Menurut Undang–Undang No 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah adalah 

segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah dalam penerapannya menganut 

hukum islam, prinsip yang di gunakan yaitu larangan riba (bunga) dalam semua 

transaksi. Dalam bank syariah sistem yang di gunakan dalam pembagian 

keuntungan yaitu bagi hasil (profit sharing), lain halnya dengan perbankan 

konvensional yang membagi keuntungannya berdasarkan bunga. Pada bank 

syariah yang munggunakan sistem bagi hasil, nasabah dapat mengetahui kinerja 

bank tersebut dari bagi hasil yang di berikan oleh nasabah sehingga lebih 

transparan. Ketika bagi hasil meningkat maka dapat dikatakan jumlah keuntungan 

yang di dapatkan oleh bank syariah meningkat sebaliknya jika bagi hasil yang 

diberikan nasabah menurun maka bank syariah mengalami kerugian.  
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Terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 2008 di indonesia cukup 

berdampak pada dunia perbankan. Khususnya perbankan konvensional yang 

banyak mengalami kebangkrutan dan akhirnya harus gulung tikar. Namun krisis 

global ekonomi yang terjadi tidak begitu berdampak pada bank syariah karena 

perbankan syariah bisa membuktikan bahwa pada krisis ekonomi global bank 

syariah mampu bertahan. Hal ini didukung dengan peningkatan Dana Pihak 

Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tahun 

2008 hingga 2013. 

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah  (2012) yang saat ini 

menjadi anggota Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan industri perbankan 

syariah mengalami pertumbuhan dengan rerata 40,5 persen per tahun, dalam 

setengah dasawarsa terakhir. Pertumbuhan tersebut dua kali lebih cepat 

dibandingkan dengan perbankan konvensional sehingga pangsa pasarnya terus 

meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun saat ini pangsa pasarnya 

(berdasarkan aset) masih sekitar 4 persen.  

Pada tahun 2012, sebagaimana perbankan konvensional, kinerja perbankan 

syariah juga menunjukkan perkembangan yang positif. Meskipun di tengah 

kondisi keuangan global yang belum membaik, perkembangan perbankan syariah 

kurang terpengaruh oleh kondisi global tersebut. Hal ini terjadi karena eksposur 

perbankan syariah sangat kecil penempatannya di financial market baik domestik 

maupun global. Secara kelembagaan,sampai dengan September 2012 kegiatan 

perbankan syariah didukung oleh 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha 

Syariah (UUS) dan 156 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dengan jaringan kantor 

bank syariah secara keseluruhan mencapai 2.501 kantor. Peningkatan jaringan 
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kantor bank syariah setiap tahunnya telah mendorong meningkatnya volume usaha 

bank syariah yang tercermin dalam peningkatan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) 

dan pembiayaan. Pada indikator aset, tiap tahunnya terjadi pertumbuhan yang 

cukup besar, terutama pada tahun 2008 yaitu sebesar 50,09%. Pada indikator 

DPK, pertumbuhan terjadi setiap tahunnya yang berkisar antara 27,81% sampai 

51,79% tahun 2013. 

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang dirilis Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), jumlah perbankan syariah di Indonesia hingga bulan Juni 2015 

terdapat 12 Bank Umum Syariah dengan jumlah kantor 2.121 diseluruh Indonesia,  

22 Unit Usaha Syariah dengan jumlah kantor 327 yang tersebar diseluruh 

Indonesia dan 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan jumlah kantor 446 

diseluruh Indonesia. 

Perkembangan bank syariah yang semakin melaju pesat dan menjamur, 

merupakan suatu tanda positif bagi perkembangan dunia perbankan di Indonesia. 

Kondisi semacam ini menggambarkan adanya kompetisi pada sektor financial di 

negara berkembang, khususnya di Indonesia. Dalam praktek, pengguna layanan 

bank syariah bukan hanya dinikmati oleh penganut agama muslim, bahkan 

masyarakat non muslim pun merasa lebih nyaman dengan menu yang disajikan 

oleh perbankan syariah. Sebab, pada prinsipnya bank syariah merupakan suatu 

aturan main atau perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak 

lain untuk menyimpan dananya dan pembiayaan modal untuk kegiatan usaha 

tanpa memandang latar belakang agama. 

Secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi 

hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam 
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produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk 

bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank 

konvensional karena adanya pelarangan riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, 

produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari 

unsur-unsur yang dilarang tersebut. (Ascarya, 2008:2). 

Salah satu produk yang di tawarkan oleh perbankan syariah yaitu produk 

dengan menggunakan akad mudharabah. Produk dengan akad mudharabah 

menurut Karim (2011:204) merupakan bentuk kontrak dua pihak dimana satu 

pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya 

untuk di kelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha dengan tujuan 

mendapatkan untung. Dalam laporan perbankan syariah simpanan dalam bentuk 

akad mudharabah terdapat 2 produk simpanan yaitu tabungan dan deposito 

mudharabah. 

Deposito dengan prinsip mudharabah adalah jenis investasi pada Bank dalam 

mata uang rupiah dan valuta asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada 

saat jatuh tempo deposito (sesuai jangka waktunya). Deposito tersebut dapat 

diperpanjang secara otomatis. Deposito ini menggunakan prinsip mudharabah 

yakni suatu perkongsian antara dua pihak dengan pihak pertama selaku pemilik 

dana (shahibul maal) menyediakan dana, dan pihak kedua selaku pengelola dana 

(mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan dana. 

Simpanan mudharabah merupakan salah satu produk penghimpun dana pihak 

ketiga (DPK) dalam perbankan syariah. Sedangkan jenis simpanan dalam 

mudharabah terdiri dari dua bentuk, yakni tabungan dan deposito mudharabah. 

Secara prinsip syariah tidak ada perbedaan diantara keduanya tetap mengacu pada 

konsep tabungan dan deposito syariah, Faizi (2009) dalam Natalia (2014). 
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Tingkat bagi hasil deposito pada bank syariah merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi seseorang untuk menabung. Ketika tingkat bagi hasil 

deposito tinggi, masyarakat akan lebih cenderung mendepositokan uangnya 

daripada dikonsumsi keseluruhan. Hal itu dikarenakan tidak semua nasabah 

merupakan nasabah loyalis yang memilih menggunakan jasa perbankan 

disebabkan faktor keyakinan. 

Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang 

dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.  

Dalam transaksi deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana 

(shahibul maal) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). Pada saat 

ini banyak masyarakat yang memilih deposito mudharabah karena sistem bagi 

hasil yang memberikan peluang untuk mendapatkan hasil investasi yang lebih 

besar dibanding bunga deposito pada bank konvensional. 

Dalam penelitian sebelum nya Nurulhidayat (2014), “Analisis faktor-faktor  

yang mempengaruhi jumlah simpanan deposito mudharabah pada bank syariah 

mandiri”, menemukan hanya tingkat suku bunga dan tingkat bagi hasil 

berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah, sedangkan tingkat 

inflasi dan finance to deposit ratio tidak berpengaruh signifikan. Penelitian 

Hidayanti (2015), “ Pengaruh  BI rate, inflasi, dan jumlah kantor cabang terhadap 

jumlah simpanan mudharabah pada bank umum syariah tahun 2011-2014” 

menemukan hanya jumlah kantor cabang yang berpengaruh terhadap simpanan 

mudharabah, sedangkan bi rate dan inflasi tidak berpengaruh terhadap simpanan 

mudharabah. Penelitian Natalia, dkk (2014) “Pengaruh tingkat bagi hasil deposito 
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bank syariah dan suku bunga deposito bank umum terhadap jumlah simpanan 

deposito mudharabah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012), 

menemukan tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan tingkat suku bunga 

deposito bank umum berpengaruh signifikan terhadap jumlah simpanan deposito 

mudharabah. Penelitian Siti (2014)” Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

jumlah deposito mudharabah pada bank syariah mandiri” menemukan hanya 

tingkat suku bunga dan tingkat bagi hasil yang berpengaruh signifikan terhadap 

jumlah deposito mudharabah sedangkan inflasi dan likuiditas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah. 

Bersdasarkan uraian diatas tidak ada konsisten nya variabel independen pada 

hasil penelitian terdahulu. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah, Suku 

Bunga Deposito Bank Umum, Inflasi, Likuiditas, Dan Tingkat Imbalan SBIS 

Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Empiris Pada 

Bank Umum Syariah Tahun 2012-2015)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

dibuat perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana secara parsial pengaruh tingkat bagi hasil deposito bank 

syariah terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah pada bank umum 

syariah tahun 2012-2015? 

2. Bagaimana secara parsial pengaruh suku bunga deposito bank umum 

terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah pada bank umum syariah 

tahun 2012-2015? 
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3. Bagaimana secara parsial inflasi terhadap jumlah simpanan deposito 

mudharabah pada bank umum syariah tahun 2012-2015? 

4. Bagaimana secara parsial pengaruh likuiditas terhadap jumlah simpanan 

deposito mudharabah pada bank umum syariah tahun 2012-2015? 

5. Bagaimana secara parsial pengaruh tingkat imbalan sbis terhadap jumlah 

simpanan deposito mudharabah pada bank umum syariah tahun 2012-

2015? 

6. Bagaimana secara simultan pengaruh tingkat bagi hasil deposito bank 

syariah, suku bunga deposito bank umum, inflasi, likuiditas, dan tingkat 

imbalan sbis terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah pada bank 

umum syariah tahun 2012-2015? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat bagi hasil deposito bank 

syariah terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah pada bank umum 

syariah tahun 2012-2015. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh suku bunga deposito bank umum 

terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah pada bank umum syariah 

tahun 2012-2015. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh jumlah simpanan deposito 

mudharabah pada bank umum syariah tahun 2012-2015. 

4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap jumlah 

simpanan deposito mudharabah pada bank umum syariah tahun 2012-2015. 
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5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat imbalan sbis terhadap 

jumlah simpanan deposito mudharabah pada bank umum syariah tahun 2012-

2015. 

6. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat bagi hasil deposito bank 

syariah, suku bunga deposito bank umum, inflasi, likuiditas, dan tingkat 

imbalan sbis terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah pada bank 

umum syariah tahun 2012-2015 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi 

alternatif bagi penelitian perbankan syariah lebih lanjut sehingga 

menghasilkan penelitian yang lebih baik.  

2. Bagi praktisi, penelitian ini dapat menjadi masukan ataupun saran guna 

lebih meningkatkan kinerja perbankan syariah.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan     

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan tentang teori yang terkait dengan objek 

pembahasan, pengertian bank secara umum, bank syariah, bagi 

hasil, suku bunga, mudharabah, simpanan mudharabah, deposito 
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mudharabah, inflasi, likuiditas, dan sertifikat bank indonesia 

syariah,  penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini merupakan acuan bagi penulis dalam melakukan 

penelitian, dimana dalam bab ini terdiri dari lokasi penelitian, 

jenis dan sumber data yang digunakan, metode penelitian, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data yang diperlukan dalam 

penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Pada Bab ini akan membahas tentang desain penelitian, populasi 

dan sampel, jenis dan sumber data, operasional penelitian, 

variabel penelitian dan alat analisis. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini. Di    

dalam bab ini disampaikan beberapa kesimpulan, keterbatasan 

penelitian, serta saran yang relevan untuk penelitian yang 

selanjutnya dengan temuan atau hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 


