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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Bank Secara Umum 

Menurut Mishkin (2007:8), bank sebagai lembaga keuangan yang menerima 

deposito dan memberikan pinjaman. Bank merupakan perantara keuangan 

(financial intermediaries), bank menimbulkan interaksi antara orang yang 

membutuhkan pinjaman untuk membiayai kebutuhan hidupnya, orang yang 

memiliki kelebihan dana dan berusaha menjaga keuangannya dalam bentuk 

tabungan dan deposito lainnya di bank. 

Menurut UU Perbankan no.10 tahun 1998 Pasal 1: Bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. 

Pengertian menurut UU. 7 Tahun 1992, tentang perbankan sebagaimana telah 

diubah dengan UU NO. 10 Tahun 1998 adalah: 

a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat banyak. 

b. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7/1992 tentang Perbankan). 
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2.2 Pengertian Bank Syariah  

Bank Islam adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Menurut ensiklopedia Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan 

yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lali lintas 

pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-

prinsip syari’ah islam. Sedangkan menurut UU No.21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) 

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. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa bank 

syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (12), menyebutkan 

bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mewiliki wewenang 

dalam penetapan fatwa di bidang syariah.  

Menurut Murni (2009:125) bank syariah merupakan bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu atauran perjanjian berdasarkan 

hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau 

pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan 

syariah. 
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2.2.1 Pandangan Islam Terhadap Perbankan Syariah 

Bisnis Islami ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya 

yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang atau jasa) termasuk profitnya, 

namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena 

aturan halal dan haram. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Al- 

baqoroh 188 dan 282. Adapun ayat yang pertama surat Al-baqoroh 188 yang 

berbunyi : 

                               

             

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain 

di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan 

(jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. 

 

Surat Al-baqarah ayat 188 diatas menjelaskan bahwa keputusan hakim itu 

sesunguhnya tidak dapat merubah sedikit pun hukum sesuatu, tidak membuat 

sesuatu yang sebenarnya haram menjadi halal atau yang halal menjadi haram. 

Hanya saja sang hakim terikat pada apa yang tampak darinya. Jika sesuai, maka 

itulah yang dikehendaki, dan jika tidak maka hakim tetap memperoleh pahala dan 

bagi yang melakukan tipu muslihat akan memperoleh dosa. Selanjutnya, ayat 

kedua yaitu surat Al-baqarah ayat 282 yang berbunyi : 

                         

        

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. 
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Surat Al-baqarah ayat 282 diatas berbicara tentang anjuran atau menurut 

sebagian ulama kewajiban menulis utang-piutang dan mempersaksikan dihadapan 

pihak ketiga yang dipercaya notaris, sehingga menekankan perlunya menulis 

utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketepatan waktunya. 

Selanjutnya kedua surat Al-baqarah ayat 188 dan 282) diatas 

mengindikasikan bahwa manusia tidak diperkenankan untuk merubah  keputusan 

apapun. Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah Allah SWT yang harus 

menjalankan hukum  atau  perintah Allah SWT. Dalam akuntansi kita akan selalu 

dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan 

dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran 

ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur dan 

melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. 

Dengan demikian pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, 

kejujuran dan keadilan harus aktualisasikan dalam praktik akuntansi. 

Akuntabilitas tidak hanya ditujukkan kepada para pemangku kepentingan, tetapi 

juga kepada Allah SWT sebagai Dzat yang memiliki otoritas tertinggi dalam 

memberikan keberkahan dan kesuksesan (Abu-Tapanjeh, 2009). Dengan kata lain, 

akuntabilitas yang utama adalah kepada Allah SWT sebagai Tuhan bagi semesta 

alam. 

2.2.2 Fatwa DSN-MUI  Tentang Perbankan Syari’ah 

2.2.2.1 Fatwa tentang akad Mudharabah (bagi hasil) 

Akad Mudharabah merupakan  akad yang oleh para ulama telah disepakati 

akan kehalalannya. Karena itu,akad ini dianggap sebagai tulang punggung praktek 

perbankan syariah. DSN-MUI telah menerbitkan fatwa no: 07/DSN-MUI/IV/ 
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2000, yang kemudian menjadi pedoman bagi praktek perbankan syariah. Dalam 

fatwa nomor tersebut disebutkan: “LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sebagai 

penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika 

mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi 

perjanjian.” (Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI hal. 43) Pada fatwa 

dengan nomor tersebut, DSN menyatakan: Pada ketentuan lainnya, DSN kembali 

menekankan akan hal ini dengan pernyataan: “Penyedia dana menanggung semua 

kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung 

kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau 

pelanggaran kesepakatan.” 

Tetapi Praktek perbankan syariah di lapangan masih jauh dari apa yang di 

fatwakan oleh DSN. Andai perbankan syariah benar-benar menerapkan ketentuan 

ini, niscaya masyarakat berbondong-bondong mengajukan pembiayaan dengan 

skema mudharabah. Dalam waktu singkat pertumbuhan perbankan syariah akan 

mengungguli perbankan konvensional. Tetapi fakta tidak semanis teori. 

Perbankan syariah yang ada belum sungguh-sungguh menerapkan fatwa DSN 

secara utuh. Sehingga pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan modal dari 

perbankan syariah, masih diwajibkan mengembalikan modal secara utuh, 

walaupun ia mengalami kerugian usaha.  

 

2.3 Pengertian Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah 

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan di 

awal dan untuk diketahui oleh kedua belah pihak yang akan  melakukan 

kesepakatan kerja sama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti 
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telah menjadi gharar, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip 

syariah (Yaya dkk, 2009:370). 

Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal 

bekerjasama dengan pengelola modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila 

kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika 

mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin 

adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi dari bagi hasil tersebut 

(Ascarya, 2006:26). 

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 biasa dinamakan dengan gross profit (Yaya 

dkk, 2009:371). Prinsip perhitungan bagi hasil dapat di lihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 2.1 

Perhitungan Bagi Hasil 

 

Uraian  Jumlah Metode Bagi Hasil 

Penjualan  Xx  

Harga Pokok Penjualan (xx)  

Laba Kotor Xx Gross Profit Sharing 

Beban (xx)  

Laba/Rugi Bersih Xx Profit sharing 

(Sumber : Yaya dkk, 2009:371) 

Rumus gross profit sharing: 

Bagi Hasil = Persentase Nisbah x Laba Kotor 

Rumus profit sharing: 

Bagi Hasil = Persentase Nisbah x Laba Rugi Bersih 
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2.4 Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia 

Suku bunga merupakan persentase nilai harga dari penggunaan uang atau 

juga sebagai imbalan sewa atas penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu. 

Imbalan sewa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman (pihak 

pemilik dana) atas manfaat kedepan dari uang pinjaman tersebut apabila 

diinvestasikan dan atau dilakukan nya hal-hal yang produktif terhadap uang 

tersebut.  

Menurut Kasmir dalam buku nya yang berjudul Bank dan Lembaga 

Keuangan Lainnya (2008: 131), bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa 

yang diberikan oleh pihak bank yang berdasarkan prinsip konvensional terhadap 

nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bank juga dapat diartikan 

sebagai harga yang harus dibayar kepada para nasabah (nasabah yang memiliki 

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

memperoleh pinjaman). 

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 per tahun) (Mishkin, 2008:4). 

Menurut penjelasan Bank Indonesia (2015) suku bunga bank indonesia (Bi 

Rate) adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance 

kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada 

publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat 

Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang 
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dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) 

di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran 

operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar 

Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini 

diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada 

gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-

faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan 

BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah 

ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI rate apabila inflasi ke 

depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.  

Pratasari (2010) dalam Nurulhidayat (2014) menyebutkan bahwa adanya teori 

permintaan aset (theory of asset demand) yang mendasari hubungan suku bunga 

dan produk bank syariah bersifat negatif. Semakin tinggi suku bunga maka 

masyarakat akan semakin ingin menabung. Semakin rendah suku bunga maka 

masyarakat akan cenderung tidak menginvestasikan dananya pada bank 

konvensional melainkan pada bank syariah. 

Dalam kegiatan perbankan konvensional dikenal ada 2 macam bunga yang 

diberikan kepada nasabah yaitu bunga simpanan (bunga yang diberikan sebagai 

rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. 

Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. 

Bunga simpan merupakan biaya dana bagi bank. Contohnya jasa giro, bunga 

tabungan dan bunga deposito) dan bunga pinjaman (bunga yang diberikan kepada 

para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada bank. Bunga 

pinjaman merupakan pendapatan bagi bank). 
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Suku bunga dan bagi hasil memiliki perbedaan yang jelas terlihat, walau 

keduanya memberi keuntungan bagi pemilik dana. Perbedaan itu dapat dijelaskan 

dalam tabel berikut: 

Tabel 2.2 

Perbedaan antara Bagi Hasil dan Bunga 

 
Bagi Hasil  Bunga  

Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi 
hasil dibuat pada waktu akad dengan 
berpedoman pada kemungkinan untung 
rugi. 

Penentuan bunga dibuat pada waktu 
akad dengan asumsi harus selalu 
untung. 

Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan 
pada jumlah keuntungan yang 
diperoleh. 

Besarnya persentase berdasarkan 
pada jumlah uang (modal) yang 
dipinjamkan. 

Bagi hasil bergantung pada keuntungan 
proyek yang dijalankan.  
Bila usaha merugi, kerugian akan 
ditanggung bersama oleh kedua belah 
pihak. 

Pembayaran bunga tetap seperti yang 
dijanjikan tanpa pertimbangan apakah 
proyek yang dijalankan oleh pihak 
nasabah untung atau rugi. 

Jumlah pembagian laba meningkat 
sesuai dengan peningkatan jumlah 
pendapatan. 

Jumlah pembayaran bunga tidak 
meningkat sekalipun jumlah 
keuntungan berlipat atau keadaan 
ekonomi sedang “booming”. 

Tidak ada yang meragukan 
keabsahan bagi hasil. 

Eksistensi bunga diragukan oleh 
semua agama termasuk islam. 

Sumber : Antonio 2009: 27 
 

2.5 Mudharabah   

Menurut Karim (2011:204) akad mudharabah merupakan bentuk kontrak 

antar dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan 

mempercayakan sejumlah modalnya untuk di kelola oleh pihak kedua, yakni 

sipelaku usaha dengan tujuan untuk mendapatkan untung. 

Menurut Ascarya (2007:60) akad mudahrabah merupakan akad bagi hasil 

ketika pemilik dana/modal, biasanya disebut shahibul maal, menyediakan modal 

(100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasanya disebut mudharib untuk 

melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang 

dihasilkanakan di bagi di antara mereka menurut kesepakatan yang di tentukan 

sebelumnyandalam akad. 



 19 

2.6 Deposito Mudharabah  

Menurut Salman (2012:76) deposito mudharabah adalah simpanan dana 

dengan skema pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan 

hasil yang di peroleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang 

disepakati sejak awal. Pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana deposito 

mudharabah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dilakukan setiap ulang 

tanggal pembukaan deposito mudharabah atau dilakukan setiap akhir bulan atau 

awal bulan berikutnya tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito 

mudharabah. 

Menurut Ismail (2011:91) deposito mudharabah merupakan dana investasi 

yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad 

perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito, mudah 

diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat janga waktu dalam 

penempatannya. 

Perbedaan deposito bank syariah dan bank konvensional, pada deposito bank 

syariah keuntungan muncul bersama risiko adalah sistem bagi hasil yang 

diterapkan pada deposito syariah, sementara bank umum memberikan imbal balik 

berupa bunga. Jadi pertimbangan kedua sistem simpanan tersebut tidaklah sama. 

Untuk deposito bank konvensional jika nasabah menanamkan uangnya dalam 

investasi deposito, maka nasabah tersebut akan memperoleh imbalan dalam 

bentuk bunga dalam persentase tetap tak peduli bank tengah mengalami 

penurunan atau kenaikan laba. Sementara itu berbeda dengan deposito bank 
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syariah, imbal hasil bagi nasabah akan diatur sesuai sesuai kontrak yang disebut 

akad mudharabah, disini nasabah mendapat imbal balik yang dihitung sesuai 

porsi tertentu dari keuntungan yang didapatkan bank dalam dalam satu periode. 

2.6.1 Landasan Hukum Deposito Mudharabah 

Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Secara Teknis mengenai deposito 

mudharabah ini dalam pasal 36 huruf a poin 3 PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang 

bank umum yang melaksanakan kegiatan Usaha berdasarkan prinsip syariah. 

Pasal ini intinya menyebutkan bahwa wajib menerapkan prinsip syariah dan 

prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya dalam melakukan penghimpunan 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi antara lain dalam 

bentuk deposito berjangka dalam bentuk mudharabah. 

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

(Departemen Agama RI, 2007):  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 

 

2.7 Inflasi  

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus menerus, 

mempengaruhi individu, pengusaha dan pemerintah (Mishkin, 2008:13). Inflasi 

adalah keadaan yang menggambarkan perubahan tingkat harga dalam sebuah 
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perekonomian (Fahmi, 2006: 79). Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian 

dimana 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 (Zakaria, 2009: 61). Inflasi merupakan suatu kejadian yang 

menggambarkan kondisi situasi 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. 

Menurut Murni (2009:196) inflasi merupakan kejadian ekonomi yang sering 

terjadi meskipun kita tidak pernah menghendaki. Inflasi merupakan suatu kejadian 

yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara 

terus menerus. 

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 menabung sehingga 

pertumbuhan dana perbankan yang bersumber dari masyarakat akan menurun 

(Pohan, 2008:52). 

2.7.1 Teori Inflasi Islam 

Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi 

perekonomian karena (Karim, 2007 : 139) : 

1) Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terhadap fungsi tabungan (nilai 

simpanan), fungsi dari pembayaran di muka, dan funsi dari unit penghitungan. 

Orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat dari beban 
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inflasi tersebut. Inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kembali, 

atau dengan kata lain “self feeding inflation”. 

2) Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari 

masyarakat (turunnya Marginal Propensity to Save). 

3) Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk nonprimer dan 

barang-barang mewah (naiknya Marginal Propensity to Consume). 

4) Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu penumpukan 

kekayaan (hoarding) seperti: tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing 

dengan mengorbankan investasi ke arah produktif seperti: pertanian, 

industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya. 

 

2.8 Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana 

yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat. Dalam kewajiban di atas 

termasuk penarikan yang tidak dapat di duga seperti commitment loan maupun 

penarikan-penarikantidak terduga lainnya (Veithzal, dkk. 2013: 145). Menurut 

Subramanyam dan Wild (2010) dalam Nurulhidayat (2014) likuiditas adalah 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi 

segera dalam waktu yang singkat. Sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila 

mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan 

dengan seluruh kewajibannya. 

Menurut Andriyanti dan Wasilah (2010) dalam Nurulhidayat (2014) tingkat 

likuiditas pada bank syariah diproksikan dengan Finance to Deposit Ratio (FDR). 

Sementara pada bukunya Subramanyam dan Wild dalam Nurulhidayat (2014) 
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menulis likuiditas dapat juga diproksikan dengan rasio lancar atau current ratio 

dan rasio cepat atau acid test ratio. Kedua rasio tersebut menggambarkan 

ketersediaan aset lancar untuk memenuhi kewajiban lancar. 

 

2.9 Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) 

2.9.1 Pengertian dan Karakteristik SBIS 

Menurut Husni (2009:7) SWBI/SBIS merupakan mekanisme penitipan dana 

ke Bank Indonesia pada saat Bank Syariah mengalami kelebihan dana. SWBI 

adalah instrument moneter berdasarkan prinsip Syariah yang dapat dimanfaatkan 

oleh Bank Syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya. 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.10/11/PBI/2008 tentang 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (selanjutnya disingkat SBIS), bahwa definisi 

SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek 

dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Hal ini sedikit 

berbeda dengan SBI Konvensional yang diterbitkan melalui lelang dengan tingkat 

diskonto yang berbasis bunga (interest), sedangkan SBIS diterbitkan 

menggunakan akad/kontrak transaksi ju’alah. Akad ju’alah adalah janji atau 

komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu (‘iwadah/ju’l) atas 

pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu perkerjaan. Para peserta 

yang diperbolehkan untuk mengikuti lelang SBIS diantaranya Bank Umum 

Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) atau pialang yang bertindak untuk dan 

atas nama BUS dan UUS. 

Ketentuan lainnya, wajib memenuhi persyaratan Financing to Deposit Ratio 

(FDR) yang ditetapkan Bank Indonesia. SWBI/SBIS digunakan oleh bank Syariah 

dalam hal terjadi kelebihan dana, SWBI merupakan surat berharga yang 
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diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan prinsip wadi’ah yad adh 

dhamanah. Dengan demikian bank Indonesia memberikan bonus tertentu atas 

penempatan dana tersebut. SWBI/SBIS merupakan kebijakan moneter yang 

bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang 

beroperasi dengan prinsip Syariah.  

Beberapa karakteristik SBIS sebagai berikut : 

1. Merupakan tanda bukti penitipan dana berjangka pendek. 

2. Diterbitkan oleh Bank Indonesia. 

3. Merupakan instrumen kebijakan moneter dan sarana penitipan dana 

sementara. 

4. Ada bonus atas transaksi penitipan dana. 

2.9.2 Ketentuan dan Mekanisme Penerbitan SBIS 

Berdasarkan fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia, instrumen 

SBIS dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme lelang sebagaimana hal ini 

pun diberlakukan bagi SBI konvensional. 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/16/DPM Tanggal 31 

Maret 2008 tentang tata cara penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah melalui 

lelang dan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/16/DPM Tanggal 31 Maret 2008 

tentang tata cara Repo Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan Bank Indonesia. 

Berikut ini adalah penjelasan atas hal-hal yang berkaitan dengan peraturan diatas. 

Berkaitan dengan penatausahaan SBIS, sebagaimana yang telah dioperasikan 

terhadap SBI Konvensional, BI menggunakan sistem pencatatan dan penata 

usahaan secara elektronis yang dikenal dengan sistem BI-SSSS (Scripless 

Securities Settlement System) atau Sistem Penyelesaian Surat Berharga Tanpa 
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Warkat, yaitu transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaanya dan 

penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara 

peserta, penyelenggara dan sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement 

(BI-RTGS). Berikut adalah karakteristik dari SBIS, yaitu : 

1) Menggunakan akad ju'alah. 

2) Satuan unit sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

3) Berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua 

belas) bulan. 

4) Diterbitkan tanpa warkat (scripless). 

5) Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia dan Tidak dapat diperdagangkan 

di pasar sekunder. 

2.9.3 Pihak-Pihak dalam Lelang SBIS 

1) Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) atau pialang 

yang bertindak untuk dan atas nama BUS/UUS dan  

2) BUS dan UUS, baik sebagai peserta langsung maupun peserta tidak 

langsung, wajib memenuhi persyaratan Financing to Deposit Ratio (FDR) 

yang ditetapkan Bank Indonesia. 

2.9.4 Pembatalan Hasil dan Transaksi Lelang SBIS 

1) Hasil lelang SBIS dapat dibatalkan oleh Bank Indonesia. 

2) Transaksi SBIS (Settlement lelang SBIS, Settlement first leg Repo SBIS, 

dan Settlement second leg Repo SBIS) dinyatakan batal apabila saldo 

rekening giro dan saldo rekening surat berharga BUS dan UUS di Bank 

Indonesia tidak mencukupi. 
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2.9.5 Sanksi 

1) Terhadap setiap transaksi SBIS yang dinyatakan batal dikenakan sanksi 

berupa: 

a) Teguran tertulis dan 

b) Kewajiban membayar sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai transaksi 

SBIS yang dinyatakan batal atau paling banyak sebesar Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

2) Selain dikenakan sanksi tersebut di atas, BUS dan UUS juga dikenakan 

sanksi: 

a) Pemberhentian sementara mengikuti lelang SBIS minggu  berikutnya dan 

b) Larangan mengajukan repo SBIS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, 

terhitung sejak BUS atau UUS dikenakan teguran tertulis ketiga dalam 

kurun waktu 6 (enam) bulan. 

2.10 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu 

 
No Penulis Judul Penelitian Variabel Hasil 

1 Bayu Ayom 

Gumelar 

(2013) 

Pengaruh Inflasi, 

Tingkat Suku Bunga 

Deposito, 

Dan Jumlah Bagi 

Hasil Deposito 

Terhadap 

Jumlah Deposito 

Mudharabah 

(Studi Kasus Pt Bank 

Syariah Mandiri 

Tahun 2008-2012) 

1. Inflasi (X1) 

2. Suku bunga (X2) 

3. Bagi hasil (X3) 

4. Jumlah Deposito 

Mudharabah (Y) 

 

Inflasi, Suku Bunga dan 

jumlah bagi hasil 

berpengaruh signifikan 

terhadap jumlah deposito 

mudharabah. 

2 Dini 

Kurniati,dkk 

(2015) 

Pengaruh Inflasi dan 

Tingkat Suku Bunga 

Terhadap Simpanan 

Deposito 

Mudharabah (Pada 

Beberapa Bank 

Umum Syariah 

Periode 2009-2013) 

1.Inflasi (X1) 

2.Tingkat Suku 

Bunga (X2) 

3.Simpanan Deposit 

Mudharabah (Y) 

Inflasi Dan Tingkat Suku 

Bunga yang Berpengaruh 

Signifikan Terhadap 

Simpanan Deposito 

Mudharabah. 
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3 Evi 

Natalia,dkk 

(2014) 

Pengaruh Tingkat 

Bagi Hasil Deposito 

Bank Syariah Dan 

Suku Bunga 

Deposito Bank 

Umum Terhadap 

Jumlah Simpanan 

Deposito 

Mudharabah (Studi 

Pada Pt. Bank 

Syariah Mandiri 

Periode 2009-2012) 

1. Tingkat Bagi 

Hasil Deposito 

Bank Syariah 

(X1)  

2. Suku Bunga 

Deposito Bank 

Umum (X2) 

3. Jumlah 

Simpanan 

Mudharabah (Y) 

 

 

Tingkat Bagi Hasil 

Deposito Bank Syariah 

dan Tingkat Suku Bunga 

Deposito Bank Umum 

berpengaruh signifikan 

terhadap Jumlah 

Simpanan Deposito 

Mudharabah.  

4 Nisa Lidya 

Muliawati, 

Tatik Maryati  

(2015) 

Analisis Pengaruh 

Inflasi, Kurs, Suku 

Bunga Dan Bagi 

Hasil 

Terhadap Deposito 

Pada Pt. Bank 

Syariah Mandiri 

2007-2012 

1. Inflasi (X1) 

2. Kurs (X2) 

3. Suku bunga (X3) 

4. Bagi Hasil (X4) 

5. Deposito 

Mudharabah (Y) 

Hanya variabel suku 

bunga dan bagi hasil  dan 

inflasi yang berpengaruh 

signifikan terhadap 

deposito mudharabah. 

5 Rahma 

Hidayanti 

(2015) 

Pengaruh Bi Rate, 

Inflasi Dan Jumlah 

Kantor Cabang 

Terhadap Simpanan 

Mudharabah Pada 

Bank Umum 

Syariah Tahun 2011-

2014 

1. Bi rate (X1) 

2. Inflasi (X2) 

3. Jumlah Kantor 

Cabang (X3) 

4. Simpanan 

Mudharabah (Y) 

 

 

Hanya Jumlah Kantor 

Cabang yang 

Berpengaruh Terhadap 

Simpanan Mudharabah. 

6 Siti 

Nurulhidayat 

(2014) 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Jumlah Deposito 

Mudharabah Pada 

Bank Syariah 

Mandiri 

1. Tingkat bagi 

Hasil Deposito 

(X1) 

2. Tingkat Suku 

Bunga (X2) 

3. Tingkat Inflasi 

(X3) 

4. Tingkat 

Likuiditas (X4) 

5. Jumlah Deposito          

Mudharabah (Y) 

Hanya Tingkat Suku 

Bunga Dan Tingkat Bagi 

Hasil yang Berpengaruh 

Signifikan Terhadap 

Jumlah Deposito 

Mudharabah,  

7 Suratman 

(2013) 

Pengaruh Jumlah 

Bagi Hasil Deposito 

Mudharabah, 

Tingkat Imbalan 

Sbis, 

Suku Bunga 

Simpanan Berjangka 

1 Bulan, 

Dan Inflasi 

Terhadap Jumlah 

Deposito 

Mudharabah 

(Studi Kasus Pt.Bank 

Syariah Mandiri 

Tahun 2007-2011) 

1. Tingkat bagi 

Hasil Deposito 

(X1) 

2. Suku Bunga 

berjangka 1 

Bulan(X2) 

3. Tingkat Inflasi 

(X3) 

4. Tingkat imbalan 

Sbis (X4) 

5. Jumlah Deposito          

Mudharabah (Y 

 

Jumlah bagi hasil 

deposito mudharabah, 

tingkat imbalan SBIS, 

suku bunga simpanan 

berjangka 1 

bulan, dan inflasi 

berpengaruh signifikan 

terhadap jumlah deposito 

mudharabah. 
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2.11 Pengembangan hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu hubungan, sebab akibat 

dari kinerja variabel yang perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dapat 

debedakan dalam hipotesis deskriptif, hipotesis argumentatif, hipotesis kerja, dan 

hipotesis statistik atau hipotesis nol. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian 

adalah hipotesis statistik atau hipotesis nol yang bertujuan untuk memeriksa 

ketidakbenaran sebuah teori yang selanjutnya akan ditolak melalui bukti-bukti 

yang sah (Hamid, 2010:16). Adapun alasan dalam menggunakan hipotesis ini 

karena penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan alat-alat 

statistik, karakteristik ini sama dengan yang dimiliki hipotesis statistik  yang juga 

menggunakan alat-alat analisis dalam membuktikan dugaan objek-objek yang 

diteliti. 

2.11.1 Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Bank Syariah Terhadap Jumlah 

Simpanan Deposio Mudharabah 

Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal 

bekerjasama dengan pengelola modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila 

kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika 

mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin 

adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi (Ascarya, 2006:26). Bank 

syariah mengunakan tingkat bagi hasil merupakan prinsip muamalah pada setiap 

kegiatan usaha sebagai retrun dari investasi nasabah. Dalam prinsip bagi hasil, 

penguna dana oleh pihak ketiga peminjam akan memberikan keuntungan atau 

kerugian sebesar nisbah yang disepakati oleh kedua pihak. Konsekuensi dari 

prinsip ini jika hasil usaha peminjam memberikan keuntungan yang besar. 
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Sebaliknya jika usaha kecil, maka bagi hasil usahanya pun kecil atau bahkan 

merugi. Maka pihak peminjam pun harus ikut menanggung kerugian tersebut. 

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Gumelar (2013), Natalia,dkk (2014), Muliawati dan Maryati (2015), Nurulhidayat 

(2014), dan Suratman (2013), menemukan bahwa variabel tingkat bagi hasil 

deposito bank syariah berpengaruh signifikan terhadap jumlah simpanan deposito 

mudharabah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

H1: Tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah simpanan deposito  

mudharabah. 

2.11.2 Pengaruh Suku Bunga Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan 

Deposito Mudharabah 

Menurut Kasmir dalam buku nya yang berjudul Bank dan Lembaga 

Keuangan Lainnya (2008: 131), bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa 

yang diberikan oleh pihak bank yang berdasarkan prinsip konvensional terhadap 

nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bank juga dapat diartikan 

sebagai harga yang harus dibayar kepada para nasabah (nasabah yang memiliki 

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

memperoleh pinjaman). Pratasari (2010) dalam Nurulhidayat (2014) menyebutkan 

bahwa adanya teori permintaan aset (theory of asset demand) yang mendasari 

hubungan suku bunga dan produk bank syariah bersifat negatif. Semakin tinggi 

suku bunga maka masyarakat akan semakin ingin menabung. Semakin rendah 

suku bunga maka masyarakat akan cenderung tidak menginvestasikan dananya 

pada bank konvensional melainkan pada bank syariah. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Gumelar (2013), Kurniati, dkk (2015), 

Natalia, dkk (2014), Muliawati dan Maryati (2015), Nurulhidayat (2015), 

Suratman (2013), menemukan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh signifikan 

terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah. Berdasarkan uraian di atas, 

maka hipotesis kedua yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H₂ :Tingkat suku bunga deposito bank umum berpengaruh signifikan terhadap 

jumlah simpanan deposito mudharabah. 

2.11.3 Pengaruh Inflasi Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah 

Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian dimana 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 dan lain-lain 

(Zakaria, 2009: 61). Inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan 

kondisi situasi 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. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan 

pendapatan rill masyarakat akan terus turun, sehingga diperkirakan 

kecenderungan masyarakat untuk menyimpan dananya dibank syariah juga akan 

menurun. Berdasarkan teori yang ada, dijelaskan bahwa jika tingkat inflasi naik 

maka jumlah deposito mudharabah pada bank syariah juga akan turun. Pernyataan 

ini di dukung oleh penelitian sebelumnya Gumelar (2013), Kurniati, dkk (2015), 

dan Suratman (2013), Mariyati (2015) menemukan bahwa inflasi berpengaruh 

signifikan terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

H3 : Inflasi berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah. 
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2.11.4 Pengaruh Financing to deposit ratio (Likuiditas) Terhadap Jumlah 

Simpanan Deposito Mudharabah 

Likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana 

yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat. Dalam kewajiban di atas 

termasuk penarikan yang tidak dapat di duga seperti commitment loan maupun 

penarikan-penarikan tidak terduga lainnya (Veithzal,dkk. 2013: 145). 

Subramanyam dan Wild (2010) dalam Nurulhidayat (2014) menyebutkan bahwa 

likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban 

yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat. Sebuah perusahaan 

dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang 

lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya. Menurut Andriyanti dan 

Wasilah (2010) dalam Nurulhidayat (2014) tingkat likuiditas pada bank syariah 

diproksikan dengan Finance to Deposit Ratio (FDR). 

Likuditas dalam penelitian ini diproksikan dengan Finance To Deposit 

Ratio. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan bank dalam membayar 

kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit 

yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Pada penelitian  Nurulhidayat 

(2014), menemukan bahwa tingkat likuiditas memiliki kecenderungan negatif 

terhadap deposito mudharabah.  Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis 

keempat yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H4 : Tingkat likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah simpanan  

deposito mudharabah. 
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2.11.5 Pengaruh Tingkat Imbalan SBIS Terhadap Jumlah Simpanan 

Deposito Mudharabah 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.10/11/PBI/2008 tentang 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (selanjutnya disingkat SBIS), bahwa definisi 

SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek 

dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Hal ini sedikit 

berbeda dengan SBI Konvensional yang diterbitkan melalui lelang dengan tingkat 

diskonto yang berbasis bunga (interest), sedangkan SBIS diterbitkan 

menggunakan akad/kontrak transaksi ju’alah. Akad ju’alah adalah janji atau 

komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu (‘iwadah/ju’l) atas 

pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu perkerjaan. Para peserta 

yang diperbolehkan untuk mengikuti lelang SBIS diantaranya Bank Umum 

Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) atau pialang yang bertindak untuk dan 

atas nama BUS dan UUS. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suratman (2013) menemukan bahwa jika 

imbalan SBIS naik akan menyebabkan meningkatnya jumlah deposito 

mudharabah pada bank syariah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis 

kelima yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H5 : Tingkat imbalan SBIS berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah. 

2.11.6 Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah, Suku Bunga 

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

Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang mendukung hipotesis-hipotesis 

parsial dan teori-teori yang memperkuatnya maka hipotesis keenam dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 



 33 

H6 : Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah, Suku Bunga Deposito Bank 

Umum, Inflasi, Likuiditas, Dan Tingkat Imbalan SBIS berpengaruh 

Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah. 

 

2.12  Kerangka  Pemikiran 

 Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang 

dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari 

kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari masalah yang 

ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat disajikan dalam bentuk bagan, deskripsi 

kualitatif, dan atau gabungan keduanya (Hamid, 2010:15). 

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis 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 dengan menggunakan model regresi linear berganda 

antara variabel dependen dan independen. 

Kerangka teori yang akan dituangkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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