14

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan
keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada
pihak-pihak diluar perusahaan. Laporan keuangan (financial statements) yang sering
disajikan meliputi laporan posisi keuanagan ( statemen of financial potition ), laporan
laba rugi (income statement), laporan arus kas (cash flow), laporan ekuitas pemilik
dan catatan atas laporan keuangan.
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007:3), salah satu tujuan laporan
keuangan yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja,
serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah
besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Sofyan Syafri
Harahap menyatakan bahwa :“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan
dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu
tertentu.Menurut Munawir adalah “Laporan keuangan merupakan alat yang sangat
penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasilhasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.
Menurut Sutrisno (2008: 9), “Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari
proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama yakni, (1) Neraca dan (2) Laporan
Laba-Rugi”. Setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang bertujuan
menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan
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posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai
laporan keuangan dalam pengambilan keputusan secara ekonomi.
Menurut Riyanto (2004 : 327), mendefinisikan Laporan Keuangan adalah
sebagai berikut: “Laporan Finansial (Financial Statement), memberikan ikhtisar
mengenai keadaanfinancial suatu perusahaan, dimana neraca (balance sheet)
mencerminkan nilai aktiva,utang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan
laporan rugi dan laba (incomestatement) mencerminkan hasil-hasil yang dicapai
selama suatu periode tertentu biasanya meliputi suatu periode satu tahun.
a. Tujuan Laporan Keuangan
Laporan keuangan pada perusahaan sangat berguna bagi pihak-pihak yang
berkepentingan, yaitu terutama dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Dengan
demikian, pihak-pihak yang terkait dapat menentukan langkah-langkah yang akan
dilakukan selanjutnya demi perkembangan perusahaan. Menurut Sofyan Syafri
Harahap (2004:66), menyatakan bahwa :“Laporan keuangan bertujuan untuk
memberikan informasi keuangan kepada para pemakainya untuk dipakai dalam
proses pengambilan keputusan.”
Menurut Sofyan Syafri Harahap (2008;131) dalam bukunya yang berjudul Teori
Akuntansi, mengatakan bahwa “Tujuan utama dari laporan keuangan adalah
memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomis. Para
pemakai laporan akan menggunakannya untuk meramalkan, membandingkan, dan
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menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya.
Informasi mengenai dampak keuangan yang timbul tadi sangat berguna bagi pemakai
untuk meramalkan, membandingkan dan menilai arus kas. Seandainya nilai uang
tidak stabil, maka hal ini akan dijelaskan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan
akan lebih bermanfaat apabila yang dilaporkan tidak saja aspek-aspek kuantitatif,
tetapi mencakup penjelasan-penjelasan lainnya yang dirasakan perlu dan informasi ini
harus faktual dan dapat diukur secara objektif.
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan
keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu
perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak intern ataupun
ekstern sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Pihak-pihak
yang berkepentingan tersebut antara lain, pemilik, manajemen, investor, kreditor, dan
pemerintah.
b. Jenis Laporan Keuangan
Jenis laporan keuangan bermacam-macam baik berupa laporan utama maupun
laporan pendukung. Menurut Munawir (2004:13) menyatakan bahwa “Laporan
keuangan pada umumnya terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan
Perubahan Modal atau Laba yang Ditahan, walaupun dalam prakteknya sering
diikutsertakan bweberapa daftar yang sifatnya untuk memperoleh kejelasan lebih
lanjut. Misalnya, laporan perubahan modal kerja, laporan arus kas, perhitungan harga
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pokok, maupun daftar-daftar lampiran yang lain.”
Jenis laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:106),
menyatakan bahwa “Jenis laporan keuangan terdiri dari jenis laporan keuangan utama
dan pendukung seperti daftar neraca, perhitungan laba rugi, laporan sumber dan
penggunaan dana, laporan arus kas, laporan harga pokok produksi, laporan laba
ditahan, laporan perubahan modal, dan laporan kegiatan keuangan.” Berdasarkan
penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis-jenis laporan keuangan
terdiri dari :
1. Laporan posisi keuangan
Laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada
waktu tertentu. Neraca menyajikan dalam data historikal aktiva yang merupakan
sumber operasi perusahaan yang dijalankan, utang yaitu kewajiban perusahaan, dan
modal dari pemegang saham perusahaan.
2. Laporan Laba Rugi
Laporan keuangan yang berisikan informasi tentang keuntungan atau kerugian
yang diderita oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Pada laporan ini
menyajikan data pendapatan sebagai hasil usaha perusahaan dan beban sebagai
pengeluaran operasional perusahaan. Laporan laba rugi mengukur kinerja keuangan
perusahaan antara tanggal neraca. Laporan ini mencerminkan aktivitas operasi
perusahaan. Laporan laba rugi menyediakan rincian pendapatan, beban , untung dan

18

rugi perusahaan untuk suatu periode waktu.
Laporan laba rugi memuat beberapa indikator profitabilitas lainnya, diantaranya
yaitu :
a. Laba kotor, Laba kotor yang disebut juga margin kotor merupakan selisih antara
penjualan dan harga pokok penjualan. Laba kotor mengindikasikan seberapa jauh
perusahaan mampu menutupi biaya produknya.
b. Laba operasi, Laba operasi (earnings from operations)merupakan selisih antara
penjualan dengan seluruh biaya dan beban operasi. Laba operasi biasanya tidak
mencakup biaya modal (bunga) dan pajak
c. Laba sebelum pajak, Laba sebelum pajak (earnings before taxes) merupakan laba
dari operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan.
d. Laba dari operasi berjalan, Laba dari operasi berjalan (earnings from continuing
operations) merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah
bunga dan pajak. Laba ini disebut juga laba sebelum pos-pos luar biasa dan operasi
dalam penghentian.
3. Laporan Perubahan Posisi Keuangan
Biasanya disebut daftar sumber dan penggunaan dana, menunjukkan asal kas
diperoleh dan bagaimana digunakannya. Laporan perubahan posisi keuangan
menyediakan latar belakang historis dari pola aliran dana. Laporan ini terbagi
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menjadi dua yaitu; Laporan Perubahan Modal Kerja dan Laporan Arus Kas. Laporan
Perubahan Modal Kerja menyajikan data-data aktiva lancar dan utang lancar,
sedangkan Laporan Arus Kas menyajikan data-data mengenai arus kas dari kegiatan
operasional, kegiatan investasi, kegiatan keuangan/pembiayaan, dan saldo kas awal,
serta saldo kas akhir.
4. Laporan arus kas
Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang berisi informasi aliran kas
masuk dan aliran kas keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Informasi
ini penyajiannya diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang menyebabkan
terjadinya arus kas masuk dan kas keluar tersebut. Kegiatan perusahaan umumnya
terdiri dari tiga jenis yaitu, kegiatan operasional, kegiatan investasi serta kegiatan
keuangan.
5. Catatan dan laporan lain sebagai penjelasan bagi laporan keuangan
Catatan dan laporan lain merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari
laporan keuangan. Catatan-catatan ini tergantung pada kebijakan akuntansi yang
digunakan pada waktu mempersiapkan laporan keuangan dan memberi tambahan
detail mengenai beberapa bagian di laporan keuangan. Misalnya, Laporan Harga
Pokok Produksi, Laporan Perubahan Modal atau Laba Ditahan, Laporan Kegiatan
Keuangan.
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a. Kegunaan Laporan Keuangan
Kinerjakeuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak
(stakeholder) seperti investor, kreditor, analis, konsultan keuangan, pialang,
pemerintahan dan pihak manajemen sendiri. Laporan keuangan yang baik dan akurat
dapat menyediakan informasi yang berguna antara lain Martono (2007:52):
1.

Pengambilan keputusan untuk investasi

2.

Keputusan pemberian kredit

3.

Penilaian aliran kas

4.

Penilaian sumber-sumber ekonomi

5.

Melakukan klaim terhadap sumber-sumber dana

6.

Menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi terhadap suber dana

7.

Menganalisis penggunaan dana

Selain itu laporan keuangan yang baik juga dapat menyediakan informasi posisi
keuangan dan kinerja keuangan masa lalu masa sekarang, dan meramalkan posisi dan
kinerja keuangan di masa yang akan datang.
2.2 Pengertian Bank
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
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bank. Pengertian bank menurut Rodoni (2006:21) adalah suatu badan usaha yang
tugas utamanya sebagai perantara (financial intermediary) untuk menyalurkan
penawaran dan permintaan kredit pada yang ditentukan.
1. Bank Konvensional
Bank konvensional adalah bank yang dalam aktivitasnya; baik dalam
penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan
mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase
tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu.
2. Bank Syariah
Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan
dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan
imbalan atas dasar prinsip syariah (Rodoni dan Hamid, 2008:14).
a. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah
Berdasarkan Booklet Perbankan Indonesia (2011)

kegiatan usaha bank umum

syariah terdiri atas :
1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan,
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad
wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan,
atau

bentuk

lainnya

yang

diper-samakan dengan itu berdasarkan

akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah; Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito,

22

Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan

dengan

itu

berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah.
2. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah,
akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah
3. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam,
akad istishna’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad

lain yang

tidak bertentangan dengan prinsip syariah
5. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak
ketiga

yang

diterbitkan

atas

dasar

transaksi

nyata

berdasarkan

prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah,
murabahah, kafalah, atau hawalah berdasarkan prinsip syariah.
6. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan
oleh pemerintah dan/atau BI
7. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupununtuk
kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
8. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah.
9. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan
prinsip syariah
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10. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan
dibidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.

Prinsip Dasar Perbankan Syariah
Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar

pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapka prinsip-prinsip yang
sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam (Syafi’I Antonio, 2001, dalam
Rindawati Ema2007). Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut :
1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadiah)
Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak
lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan
kapan saja si penitip menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah,
yaitu:
a. Wadiah Yad Al-Amanah (TrusteeDepository ) adalah akad penitipan
barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan
barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau
kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian
penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa
produk safedepositbox.
b. Wadiah Yad adh Dhamanah (GuaranteeDepository) adalah akad
penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin
pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus
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bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.
Semua manfaat dan

keuntungan

yang

diperoleh dalam penggunaan

barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan
dalam produk giro dan tabungan.
2. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)
Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil
usaha antara penyedia dana dengan pengelola

dana. Bentuk

produk yang

berdasarkan prinsip ini adalah:
a. Al -Mudharabah
Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak
pertama (shahibulmaal

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak

lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi
menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi
ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian sipengelola.
Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola,
sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad mudharabah secara
umum terbag menjadi dua jenis:
1). Mudharabah Muthlaqah
Adalah bentuk kerjasama antara shahibulmaal dan mudharib yang cakupannya
sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
2). Mudharabah Muqayyadah
Adalah

bentuk

kerjasama

antara

shahibul

maal

dan

mudharib
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dimana mudharib memberikan batasan kepada shahibulmaal mengenai tempat, cara,
dan obyek investasi.
2.3. Deposito Mudharabah
a.

Pengertian
Deposito adalah bentuk simpanan yang mempunyai jumlah minimal tertentu,

jangka waktu tertentu dan hasilnya lebih tinggi dari pada tabungan.Nasabah
membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah
disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo.
Produk penghimpunan dana ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki
kelebihan dana, sehingga selain bertujuan untuk menyimpan dananya,bertujuan pula
untuk salah satu sarana berinvestasi. (Nurianto,2010:35).
Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat
dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan
dengan bank (Siamat, 2005:284). Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga
(rupiah dan valuta asing) yang diterbitkan atas nama nasabah pada bank yang
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antar
penyimpan dengan bank yang bersangkutan (Rivai, 2007:417).
Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan.
Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang
memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya (Antonio, 2009:95). Mudharabah
adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama
(shahib al-mâl) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik
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sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah
sebagai pengelola (mudharib) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini
nasabah sebagai pengelola(mudharib) menyediakan keahliannya (Rivai, 2007:471).
Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana
pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola
(mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan (Rodoni dan Hamid,
2008:27-28). Mudharabah merupakan salah satu bentuk dari perkongsian, yang mana
salah satu pihak disebut pemilik modal (sahib al-mal) yang menyediakan sejumlah
uang tertentu dan berperan pasif, sementara pihak lain disebut pengelola dana (rab almal atau mudarib) yaitu orang yang menjalankan usaha, ke pengurusan atau jasa
dengan tujuan memperoleh keuntungan (Hulwati, 2009:71).
Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSNMUI/ IV/2000,
menetapkan bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang
berdasarkan prinsip mudharabah (Burhanuddin, 2010:61).
Dari beberapa pendapat di atas, maka pengertian deposito mudharabah adalah
simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank, dapat berupa rupiah ataupun
valuta asing dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu yang
telah ditentukan dan disepakati antara nasabah dengan pihak bank dalam baik dengan
prinsip syariah (bagi hasil) dengan akad mudharabah. Biasanya memiliki jangka
waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.
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b. Macam – Macam Deposito Mudharabah
Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2
(dua) bentuk mudharabah, yakni (Karim, 2009:304) :
1

Mudharabah Muthlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA) Dalam
deposito Mudharabah Muthlaqah (URIA), pemilik dana tidak memberikan
batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola
investasinya, baik yang berkaitandengan tempat, cara maupun objek
investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan
sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini keberbagai sektor bisnis
yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Dalam menghitung bagi
hasil deposito Mudharabah Muthlaqah (URIA), basis perhitungan adalah hari
bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk
tanggal pembukaan deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA) dan tanggal
jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka
penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28
hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

2

Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA) Berbeda
halnya dengan Deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA), dalam deposito
Mudharabah Muqayyadah (RIA), pemilikdana memberikan batasan atau
persyaratan tetentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik
yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata
lain, Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam
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menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan
akan memperoleh keuntungan.
c. Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah
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 telah menjadi
gharar, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah (Yaya dkk,
2009:370).
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 2.2
Perhitungan Bagi Hasil
Uraian

JUMLAH

METODE
HASIL

Penjualan
Harga
Penjualan

Xx
Pokok (xx)

BAGI
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Laba Kotor

Laba Kotor Xx

Beban

(xx)

Laba/Rugi bersih

Xx

Gross Profit Sharing

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

Jumlah bagi hasil deposito merupakan variabel dependen (Y). Maksud dari
variabel ini adalah total jumlah bagi hasil deposito mudharabah yang diterima oleh
hak pihak ketiga bukan bank (nasabah) simpanan deposito mudharabah selama tahun
2011 sampai dengan 2014. Data diperoleh dari laporan laba rugi Bank BRI Syariah
dan BNI Syariah pada laporan keuangan publikasi oleh masing-masing bank yang di
publikasikan melalui web masing-masing bank tersebut. Data dalam bentuk satuan
jutaan Rupiah (Rp).
2.4 Landasan Syariah
Mudharabah adalah salah satu jenis transaksi musyarakah dimana pihak yang
bersyirkah adalah pemilik modal (shahibul maal) dan pemilik tenaga (mudharib),
dalam hal ini islam telah mengajarkan melalui ayat-ayatnya. Surat Al-Baqarah, Ayat
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282:
ﯾَﺂأَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ءَا َﻣﻨُﻮا إِذَا ﺗَﺪَاﯾَﻨﺘُ ْﻢ ﺑِ َﺪ ْﯾ ٍﻦ إِﻟَﻰ أَ َﺟ ٍﻞ ﱡﻣ َﺴ ًﻤّﻰ ﻓَﺎ ْﻛﺘُﺒُﻮهُ َو ْﻟﯿَ ْﻜﺘُﺐ ﺑﱠ ْﯿﻨَ ُﻜ ْﻢ ﻛَﺎﺗِﺐٌ ﺑِﺎ ْﻟ َﻌ ْﺪ ِل وَ ﻻَ ﯾَﺄْبَ ﻛَﺎﺗِﺐٌ أَن ﯾَ ْﻜﺘُﺐَ َﻛﻤَﺎ
ْﻖ َﺳﻔِﯿﮭًﺎ أَو
ﻖ ﷲَ َرﺑﱠﮫُ َوﻻَ ﯾَﺒْﺨَ ﺲْ ِﻣ ْﻨﮫُ َﺷ ْﯿﺌًﺎ ﻓَﺈِن ﻛَﺎنَ اﻟﱠﺬِي َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ ا ْﻟ َﺤ ﱡ
ِ ﻖ َو ْﻟﯿَﺘﱠ
َﻋﻠﱠ َﻤﮫُ ﷲُ ﻓَ ْﻠﯿَ ْﻜﺘُﺐْ َو ْﻟﯿُ ْﻤﻠِ ِﻞ اﻟﱠﺬِي َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ ا ْﻟ َﺤ ﱡ
ُ◌ُﺿﻌِﯿﻔًﺎ أَوْ ﻻَ ﯾَ ْﺴﺘَﻄِﯿ ُﻊ أَن ﯾُ ِﻤ ﱠﻞ ھُ َﻮ ﻓَ ْﻠﯿُ ْﻤﻠِﻞْ َوﻟِﯿﱡﮫُ ﺑِﺎ ْﻟ َﻌ ْﺪ ِل َوا ْﺳﺘَ ْﺸ ِﮭﺪُوا َﺷﮭِﯿ َﺪ ْﯾ ِﻦ ﻣِﻦ ﱢر َﺟﺎﻟِ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺈِنْ ﻟَ ْﻢ ﯾَﻜُﻮﻧَﺎ َر ُﺟﻠَ ْﯿ ِﻦ ﻓَ َﺮ ُﺟﻞ
َ
َﻀ ﱠﻞ إِﺣْ ﺪَاھُﻤَﺎ ﻓَﺘُ َﺬ ﱢﻛ َﺮ إِﺣْ ﺪَاھُﻤَﺎ ْاﻷُﺧْ َﺮى َوﻻَ ﯾَﺄْبَ اﻟ ﱡﺸﮭَﺪَآ ُء إِذَا ﻣَﺎ ُدﻋُﻮا َوﻻ
ِ ََوا ْﻣ َﺮأَﺗَﺎ ِن ِﻣﻤﱠﻦ ﺗَﺮْ ﺿَﻮْ نَ ﻣِﻦَ اﻟ ﱡﺸﮭَﺪَا ِء أَنْ ﺗ
َﺻﻐِﯿ ًﺮا أَوْ َﻛﺒِﯿ ًﺮا إِﻟَﻰ أَ َﺟﻠِ ِﮫ َذﻟِ ُﻜ ْﻢ أَ ْﻗ َﺴﻂُ ﻋِﻨ َﺪ ﷲِ َوأَ ْﻗ َﻮ ُم ﻟِﻠ ﱠﺸﮭَﺎ َد ِة َوأَ ْدﻧَﻰ أَﻻﱠ ﺗَﺮْ ﺗَﺎﺑُﻮا إِﻻﱠ أَنْ ﺗَﻜُﻮن
َ ُﺗَ ْﺴﺌَﻤُﻮا أَنْ ﺗَ ْﻜﺘُﺒُﻮه
ُ◌ُﻀﺂ ﱠر ﻛَﺎﺗِﺐُ ◌ُ َوﻻَ َﺷﮭِﯿﺪ
َ ُﺿ َﺮةً ﺗُﺪِﯾﺮُوﻧَﮭَﺎ ﺑَ ْﯿﻨَ ُﻜ ْﻢ ﻓَﻠَﯿْﺲَ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ ُﺟﻨَﺎ ٌح أَﻻﱠ ﺗَ ْﻜﺘُﺒُﻮھَﺎ َوأَ ْﺷ ِﮭﺪُوا إِذَا ﺗَﺒَﺎﯾَ ْﻌﺘُ ْﻢ َوﻻَ ﯾ
ِ ﺗِ َﺠﺎ َرةً َﺣﺎ
{* َوإِن ﻛُﻨﺘُ ْﻢ َﻋﻠَﻰ َﺳﻔَ ٍﺮ َوﻟَ ْﻢ ﺗَ ِﺠﺪُوا282} ُ◌َُوإِن ﺗَ ْﻔ َﻌﻠُﻮا ﻓَﺈِﻧﱠﮫُ ﻓُﺴُﻮقُ◌ُ ﺑِ ُﻜ ْﻢ َواﺗﱠﻘُﻮا ﷲَ َوﯾُ َﻌﻠﱢ ُﻤ ُﻜ ُﻢ ﷲُ َوﷲُ ﺑِ ُﻜ ﱢﻞ ﺷَﻲْ ٍء َﻋﻠِﯿﻢ
ﻖ ﷲَ َرﺑﱠﮫُ َوﻻَ ﺗَ ْﻜﺘُﻤُﻮا اﻟ ﱠﺸﮭَﺎ َدةَ َوﻣَﻦ
ِ ﻀﺎ ﻓَ ْﻠﯿُ َﺆ ﱢد اﻟﱠﺬِي اؤْ ﺗُﻤِﻦَ أَﻣَﺎﻧَﺘَﮫُ َو ْﻟﯿَﺘﱠ
ً ﻀﻜُﻢ ﺑَ ْﻌ
ُ ﺿﺔُ◌ُ ﻓَﺈِنْ أَﻣِﻦَ ﺑَ ْﻌ
َ ﻛَﺎﺗِﺒًﺎ ﻓَ ِﺮھَﺎنُ ◌ُ ﱠﻣ ْﻘﺒُﻮ
{283} ُ◌ُﯾَ ْﻜﺘُ ْﻤﮭَﺎ ﻓَﺈِﻧﱠﮫُ ءَاﺛِﻢُ◌ُ ﻗَ ْﻠﺒُﮫُ َوﷲُ ﺑِﻤَﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُﻮنَ َﻋﻠِﯿﻢ
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.Dan hendaklah
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis
enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah
dia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan
ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan jangan-lah dia
mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang
lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu
mengimlakkan,

maka

hendaklah

walinya

mengimlakkan

dengan

jujur.Dan

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).Jika
tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari
saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang
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mengingatkannya.Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila
mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun
besar sampai batas waktu membayarnya.Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah
dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)
keraguanmu.(Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan
tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika)
kamu tidak menulisnya.Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan
janganlah penulis dan saksi salingsulit menyulitkan.Jika kamu lakukan (yang
demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.Dan
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu.Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan
yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu
(para

saksi)

menyembunyikan

persaksian.

Dan

barangsiapa

yang

menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya;
dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al-Baqarah: 282-283).
Dari ayat tersebut, secara umum membolehkan umat islam dalam melakukan
transaksi mudharabah yang bekerja sama dalam mencari rezeki, dan dari ayat tersebut
juga mengajarkan agar perjanjian-perjanjian dibuat secara tertulis, maka sebaiknya
perjanjian mudharabah dibuat secara tertulis dengan dihadiri saksi-saksi yang
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memenuhi syarat secara tegas dan jelas untuk menghadiri salah tafsir yang secara
lebih lanjut dapat menimbulkan salah pengertian yang dapat menimbulkan perbedaan
pendapat antara shahibul maal dan mudharib.

c. Sistem Operasional Bank Syariah
Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangn
ya dibank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan
keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka
yang membutuhkan (misalnya moda lusaha), dengan perjanjian pembagian
keuntungan

sesuai

kesepakatan

(RindawatiEma,2007).

Sistem

operasional

tersebut meliputi:
1. Sistem Penghimpunan Dana
Metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional
didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang
membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan
investasi. Teori tersebut menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan
dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito. Berbeda
halnya dengan hal tersebut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal
dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya,
dilihat dari sumbernya dana bank syariah terdiri atas:
a.Modal
Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner).
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Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan
sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan (fixe asset/no earnin
asset). Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif,
yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal
hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana
lainnya. Mekanisme penyertaan modal pemegang saham dalam perbankan syariah,
dapat dilakukan melalui musyarakah fisahm asy-syarika atau equit participation
pada saham perseroan bank.
b. Titipan (Wadi’ah)
Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana
adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip
ini ialah al-wadi’ah. Dalam prinsip ini, bank menerima titipan dari nasabah dan
bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut. Nasabah sebagai penitip berhak
untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Investasi (Mudharabah)
Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah yang mempu
nyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola
dana (mudharib), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di
bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek
sharingrisk dan retur dari bank. Deposan, dengan demikian bukanlah lender atau
kreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional
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2. Sistem Penyaluran Dana (Financing)
Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan ti
ga model, yaitu:
a.Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan
dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk
pembiayaan pembiayaan murabahah, sala dan istishna’.
b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan
dengan

prinsip

sewa

(Ijarah).

Transaksi

pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya

ijarah

prinsip

prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak

dilandasi adanya

ijarah

sama dengan

pada obyek transaksinya.

Bila pada jual beli obyek\ transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek
transaksinya jasa.
c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan
guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagihasil. Prinsip
bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan
pola-pola musyarakah dan mudharabah.
Faktor internal terutama terkait dengan kinerja manajemen bank syariah sendiri
seperti tepat saranya fungsi bank sebagai pihak yg

menjembatani antara pihak

penabung dan pihak peminjam, mampu memaksimalkan operasional, dan
kemampuan profitabilitas. Di samping itu, kondisi makro ekonomi sebagai factor
eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh manajemen juga cukup berpengaruh
terhadap hasil yang diterima dari hasil pembiayaan yang disalurkan. Sebagaimana
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yang dikutip oleh Antariksa (2006), identifikasi. menemukan bahwa faktor penentu
profitabilitas bank dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor penentu internal
dan faktor penentu eksternal. Penelitian ini memasukkan pengaruh eksternal yaitu
suku bunga bank konvensional, dikarenakan tingkat bagi hasil pada bank syariah
selama ini masih mengacu pada tingkat bunga yang diberikan oleh bank konvensional

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil dibagi menjadi dua, yaitu faktor
eksternal dan faktor internal. Penelitian ini mencoba meneliti Return on Asset (ROA),
Financing to Deposit Ratio (FDR), BOPO (Biaya Operasi dibagi Pendapatan
Operasi) sebagai faktor internalnya karena peneliti mempunyai kecurigaan bahwa
faktor-faktor tersebut adalah variabel-variabel yang mempunyai pengaruh besar
terhadap volume profit bagi hasil. Begitu juga dengan faktor eksternalnya, peneliti
juga melihat bahwa tingkat suku bunga pinjaman investasi serta inflasi berpotensi
mempunyai andil besar dalam mempengaruhi profit bagi hasil tabungan mudharabah.
2.5 Rasio Keuangan.
1. Rasio Profitabilitas
Tingkat profitabilitas bank syariah adalah merupakan suatu kualitas yang
dinilai berdasarkan keadaan/kemampuan suatu bank syariah dalam menghasilkan
laba. Selain itu merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan
keputusan manajemen yang akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas
manajemen

perusahaan. Menurut gitman (2009) menyatakan bahwa metode

perhitungan profitabilitas perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:
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Operating Income Ratio, Operating Ratio, Net

Profit

Margin, Return

On

Investment, Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Return On Sales.
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh
keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin
besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posis
bank tersebut dari segi penggunaan aset (Siamat, 2005). Rumus yang digunakan
adalah :
Laba Bersih
ROA =

x 100 %
Total Aktiva

2.

Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank

dalam memenuhi kewajiban jangka

pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata

lain, dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih
serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Semakin besar
rasio ini semakin likuid (Kasmir, 2010). Rasio ini digunakan untuk mengetahui
kemampuan

bank dalam membayar kembali

kewajiban

kepada para nasabah

yang telah menanamkan dananya dengan kredit-kredit yang telah diberikan
kepada para debiturnya. Semakin tinggi rasionya semakin tinggi tingkat
likuiditasnya. Akan tetapi dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (loan)
dalam penyaluran dana yang dihimpunnya. Oleh karena itu aktivitas penyaluran dana
yang dilakukan bank syariah lebih mengarah kepada pembiayaan ( financing).
Sehingga LDR yang dikenal dalam bank konvensional dikonversi menjadi financing
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to deposit ratio (FDR). FDR dapat dirumuskan dengan Rasio

ini

dapat

dirumuskan sebagai berikut :

FDR =

Pembiayaan yang Disalurkan x 100%
Total Dana Pihak Ketiga

3.

Rasio Efisiensi
Rasio biaya efisiensi adalah perbandingan antara biaya

dan Pendapatan operasional. Rasio ini digunakan

operasional

untuk mengukur tingkat

efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Siamat2005).
Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
Biaya Operasional
BOPO =

x 100%
Pendapatan Operasional
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Tabel 2.1
Perbedaan antara Bagi Hasil dan Bunga
BAGI HASIL (Bank Syariah)

BUNGA (Bank Konvesional)

Besarnya rasio bagi hasil

Penentuan bunga dibuat pada waktu

berdasarkan pada jumlah

akad dengan asumsi selalu untung

keuntungan yang diperoleh
Bagi hasil bergantung pada

Pembayaran bunga tetap seperti

keuntungan proyek yang dijalankan.

dijanjikan apakah proyek yang

Bila usaha merugi, kerugian akan

dijalankan oleh pihak nasabah

ditanggung bersama oleh kedua

untung atau rugi.

belah pihak.
Jumlah pembagian laba meningkat

Jumlah pembayaran bunga tidak

sesuai dengan peningkatan jumlah

meningkat sekalipun jumlah

pendapatan.

keuntungan berlipat atau keadaan
ekonomi sedang booming.

Tidak ada yang meragukan

Eksistensi bunga diragukan oleh

keabsahan bagi hasil.

semua agama termasuk islam.

(Sumber : Sudarsono, 2003:50
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Perhitungan Bagi Hasil Deposito
Jumlah bagi hasil deposito merupakan variabel dependen (Y). Maksud dari
variabel ini adalah total jumlah bagi hasil deposito mudharabah yang diterima oleh
hak pihak ketiga bukan bank (nasabah) simpanan deposito mudharabah selama tahun
2011 sampai dengan 2014. Data diperoleh dari laporan laba rugi Bank BRI Syariah
dan BNI Syariah pada laporan keuangan publikasi oleh masing-masing bank yang di
publikasikan melalui web masing-masing bank tersebut. Data dalam bentuk satuan
jutaan Rupiah (Rp).

2.6 Penelitian Terdahulu
Penelitian-penelitian terdahulu yang mendasari dari penelitian kali ini adalah
sebagai berikut :
Tabel 2.3
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama

No

Judul

Variabel Y

Variabel X

Hasil

Penelitian
1

Andriyani
isna k

Analasis pengaruh
return on asset, bopo,
dan suku bunga
terhadap tingkatbagi
hasil deposito

Bagi hasi
Deposito
mudharobah

Return on
asset

Bopo

Berpengaruh
secara
signifikan
Tidak
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(2012)

mudharobah pada bank
umum syariah

berpengaruh
Suku bunga

2

Reni
Widyastuti
(2012)

3

Gundari
(2015)

Pengaruh rasio
keungan,suku bunga
dan inflsi terhadap bagi
hasil deposito
mudharobah (bank
muamalat dan bank
syariah mandiri)

Pengaruh kinerja
keungaan terhadap
tingkat bagi hasil
deposito mudharobah
pada bank Mega
Syariah Indonesia pada
tahun 2004-2013

Bagi hasil
deposito
mudharobah

Bagi hasil
Deposito
mudharobah

ROA

Berpengaruh
secara
signifikan
Berpengaruh
positif

FDR

Berpengaruh
negative

CAR

Tidak
berpengaruh

SBI

Berpengaruh
negative

INF

Tidak
berpengaruh

ROA

Berpengaruh
positif

ROE

Berpengaruh
positif

FDR

Berpengaruh
positif

BOPO

Berpengaruh
positif

CAR

Tidak
berpengaruh
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4

5

Siti
juwariyah
(2008)

Suhrowadi
(2010)

Analisis Pengaruh
Profitabilitas
dan Efisiensi terhadap
tingkat bagi hasil
tabungan dan Deposito
Mudharabah
Muthlaqah Studi Bank
Muamalat
Indonesia. Skripsi UIN
Sunan
Kalijaga.Yogyakarta.

Bagi hasil
deposito
Dan
Tabungan
Mudharobah

Pengaruh Financing to
deposit ratio (FDR) dan
Return on asset (ROA)
terhadap return bagi
hasil deposito
mudharobah (20062008) pada bank
muamalat

Return bagi
hasil
deposito
mudharobah

ROA

Berpengaruh
positif

BOPO

Berpengaruh
positif

FDR

Berpengaruh
negative

ROA

Berpengaruh
negative
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2.7 Kerangka Pikir

ROA (X1)
BOPO (X2)
BAGI HASIL DEPOSITO
MUDHARABAH (Y)

FDR (X3)

: Secara Parsial
: Secara Simultan

2.8 Hipotesis

ROA
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam
memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank,
maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin
baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Siamat, 2005)
Aprindika (2011) besarnya bagi hasil yang diperoleh, ditentukan berdasrkan
keberhasilan pengelolaan dana untuk menghasilkan pendapatan. Apabila ROA
meningkat, maka pendapatan bank juga meningkat, dengan adanya peningkatan
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pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi ROA maka semakin tinggi
bagi hasil yang diterima nasabah

H1 : Diduga ROA berpengaruh positif terhadap bagi hasil Deposito
Mudharabah

FDR
Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank
dalam memenuhi kewajiban jangka pendek nya pada saat ditagih. Dengan kata lain,
dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat
mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Semakin besar rasio ini semakin
likuid (Kasmir, 2010).
Finance To Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur komposisi jumlah pembiyaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah
dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (kasmir, 2007). FDR yang tinggi
berarti menunjukan bahwa bank syariah mampu menjalankan fungsi intermediasi
keungan dengan baik. berjalannya fungsi ini akan meningkatkan pendapatan dari
pembiyaan yang disalurkan sehingga bagi hasil yang diberikan kepada deposan juga
akan naik.
H2 : Diduga FDR berpengaruh positif terhadap bagi hasil Deposito
Mudharabah.
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BOPO
Rasio biaya efisiensi adalah perbandingan antara biaya operasional
dan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan
kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Siamat2005)
Menurut Kuncoro (2006) semakin rendah

tingkat rasio BOPO berarti

semakin baik tingkat kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam
menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Apabila BOPO menurun maka
pendapatan bank meningkat. Dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka
tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat.

H3 : Diduga BOPO berpengaruh positif terhadap bagi hasil Deposito
Mudharabah.

