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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan suatu industri keuangan yang

memiliki sejumlah perbedaan mendasar dalam kegiatan utamanya dibandingkan

dengan perbankan konvensional. Salah satu perbedaan utamanya terletak pada

penentuan return yang akan diperoleh para depositornya. Bank syariah tidak hanya

bersifat profit-oriented, tetapi juga mengemban misi-misi sosial. Disamping keunikan

tersebut, bank syariah juga memiliki beragam produk pembiayaan yang lebih luas

dibandingkan bank umum konvensional dan bisa dipastikan bahwa usaha yang

dibiayai harus berdasarkan pada syariat Islam dan tidak memiliki unsur makruh.

Namun, sejalan dengan perkembangannya bank syariah tetap merupakan suatu

konsep baru dari dunia perbankan dan belum dapat menyaingi bank-bank

konvensional yang telah berdiri jauh sebelumnya.

Di Indonesia sektor perbankan sangat berperan penting dalam menunjang

pertumbuhan  ekonomi yang sehat, perbankan yang memiliki fungsi sebagai lembaga

intermediasi yaitu menerima dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan

kembali pada masyarakat agar dapat berperan secara maksimal dalam menggairahkan

sektor riil di Indonesia. Dibandingkan dengan perbankan konvensional, perbankan

Syariah selama 10 tahun terakhir ini menunjukkan kinerja dan kontribusi yang cukup

baik terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia. Kinerja ini semakin
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nyata ketika badai krisis melanda Indonesia, ketika perbankan konvensional banyak

terpuruk. Perbankan Syariah relatif dapat bertahan bahkan menunjukkan

perkembangan. Setelah pemerintah mengeluarkan Deregulasi Paket Kebijakan

Oktober (Pakto) pada tanggal 27 Oktober 1988 telah menyebabkan perombakan

secara mendasar pada industri perbankan. Berdirinya perbankan syariah selanjutnya

didukung dengan munculnya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana

perbankan bagi hasil diakomodasi. Selanjutnya pemberlakuan UU No. 10 1998

tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan

dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK direksi BI /

Peraturan Bank Indonesia telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan

kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan Syariah di Indonesia.

Perundang-undangan tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas untuk

mengembangkan jaringan perbankan Syariah antara lain melalui ijin pembukaan

Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, bank

umum dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional

sekaligus dapat melakukan berdasarkan prinsip syariah (Sudarsono:2003).

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia.

Namun, diluar negeri terutama di negara-negara timur tengah yang berdasarkan

prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Bagi bank yang berdasarkan

prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank

berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan
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perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan

dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Perkembangan yang pesat pada bank syariah di Indonesia ini dianggap karena

selama ini bank syariah mampu membidik pasar syariah loyalis, yaitu konsumen yang

meyakini bahwa bunga bank itu haram. Di lain pihak, bank syariah sedang

mengalami kondisi persaingan yang sangat ketat karena semua pihak yang terlibat

dalam perbankan sama-sama bergerak di pasar rasional yang sensitif terhadap bunga.

Para depositor sendiri sangat memperhatikan return atau keuntungan yang mereka

peroleh ketika menginvestasikan uangnya di bank.

Seiring dengan berkembangnya kemampuan bank syariah mengelola risiko

investasi mudharabah di kategorikan sebagai pembiayaan dengan karakteristik risiko

yang tinggi. Dengan demikian terdapat kecenderungan pada bank syariah menyeleksi

calon nasabah mudharabah secara ketat. Diperkirakan lingkup kegiatan usaha

mudharib yang diberikan investasi mudharabah akan semakin luas.Nasabah

penghimpunan dana bank berperan sebagai mudharib, sedangkan nasabah penyaluran

dana Bank berperan sebagai pemilik dana.

Menurut UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, deposito

adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dapat dilakukan

pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah

atau unit usaha syariah (UUS). Fatwa DSN nomor 3 tahun 2000 menyatakan bahwa
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deposito yang di benarkan dalam syariah deposito yang berdasarkan prinsip

mudharabah. Dalam transaksi deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai

pemilik dana (shahibal maal) dan bertindak sebagai pengelola dana (mudharib).

Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk

bermudharabah dengan pihak lain.

Hal yang menjadi perbedaan utama antara bank syariah dengan bank

konvensional adalah bank syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam

operasionalnya, melainkan penerapan bagi hasil. Penerapan bagi hasil ini sesuai

dengan kaidah hukum syariah (Islam). Penerapan prinsip bagi hasil pada bank syariah

berlaku pada seluruh produk yang ditawarkan, baik berupa produk penghimpun dana,

maupun produk penyaluran dana berupa pembiayaan. Produk-produk itulah yang

ditawarkan oleh bank syariah kepada nasabah atau calon nasabah dalam

menggunakan jasa perbankan syariah Indonesia. Dalam kegiatan operasionalnya,

bank syariah di Indonesia berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun

dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk

pembiayaan. Dalam mendukung perannya itu bank syariah membutuhkan sumber

dana. Kuncoro suhardjono (2002) menyebutkan bahwa ada tiga jenis sumber dana

bank, yaitu modal disetor (dana pihak pertama), pinjaman (dana pihak kedua) dan

dana dari masyarakat yang dihimpun melalui produk simpanan (dana pihak ketiga).

Produk penghimpunan dana merupakan salah satu produk penting bagi bank syariah
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dalam memperoleh sumber dana dan untuk mendukung fungsinya sebagai lembaga

intermediasi. Komponen dana pihak ketiga bank syariah ada tiga jenis produk, yaitu

tabungan dan deposito yang menerapkan prinsip mudharabah serta giro yang

menerapkan prinsip wadi’ah. Komponen terbesar dalam dana pihak ketiga bank

syariah adalah deposito mudharabah. Pertumbuhan deposito mudharabah pada bank

syariah di Indonesia lebih rinci di tampilkan dalam tabel I.1.

Tabel I.1

Komposisi Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga

Bank Umum dan Unit Usaha Syariah Tahun 2009 s/d 2011

(Miliar Rupiah)

Tahun Giro

Wadi’ah

Tabungan

Mudharabah

Deposito

Mudharabah

2009 6.202 14.937 29.595

2010 9.056 19.570 44.072

2011 12.006 27.208 70.806

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, BI (data telah diolah)

Deposito mudharabah menjadi produk unggulan dari bank syariah di

Indonesia, karena produk ini selalu memiliki porsi yang lebih besar dalam

pembentukan dana pihak ketiga bank syariah di Indonesia, dibandingkan produk
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lainnya seperti tabungan dan giro. Hal ini menjadi indikasi bahwa masyarakat lebih

memilih menempatkan dananya dalam bentuk deposito mudharabah dibandingkan

produk simpanan lainnya. Tingginya minat masyarakat ini dapat dipahami karena,

umumnya bank syariah memberikan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi pada produk

deposito mudharabah dibandingkan produk simpanan lainnya.

Di dalam penelitian sebelumnya oleh Ani Andrianti dan Wasilah (2010),

meneliti tentang “Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penghimpunan dana

pihak ketiga (Deposito mudharabah 1 bulan) Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk

periode Januari 2003-Mei 2009”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa

penghimpunan  deposito Mudharabah berjangka  1  bulan  pada  Bank  Muamalat

Indonesia  sebagai  variable terikat  dipengaruhi  variabel  bebas  tingkat  suku  bunga

deposito berjangka  1  bulan  pada  bank  konvensional,  tingkat  bagi  hasil (ekivalen

rate),  inflasi,  dan  ukuran bank.  Sedangkan  untuk variabel likuiditas (FDR) tidak

mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap variabel  deposito Mudharabah

berjangka  1  bulan,  pada  Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk periode Januari

2003-Mei 2009. Di dalam penelitian Muhammad Ghafur Wibowo (2003), melakukan

penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh tingkat bagi hasil, suku bunga dan

pendapatan terhadap jumlah simpanan mudharabah studi kasus bank muamalat

Indonesia periode 2000-2005”. Hasil penelitian menunjukkan hanya variabel

pendapatan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap simpanan

mudharabah, sedangkan variabel bagi hasil dan suku bunga tidak berpengaruh pada



7

simpanan mudharabah pada bank muamalat Indonesia. Dewi Rahma Fadhilah

(2004), melalukan penelitian dengan judul “Pengaruh tingkat bagi hasil dan suku

bunga terhadap simpanan mudharabah studi kasus bank syariah mandiri“. Hasil

penelitian nya bahwa tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap simpanan

mudharabah pada bank syariah mandiri, sedangkan suku bunga berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap simpanan mudharabah. Aulia Mustikasari (2006), melakukan

penelitian dengan mengambil judul” Pengaruh bagi hasil dan pendapatan terhadap

simpanan mudharabah di bank syariah mandiri periode 2000-2005 “. Hasil penelitian

nya menyimpulkan bahwa bagi hasil yang berpengaruh positif dan signifikan

terhadap simpanan mudharabah, sedangkan pendapatan tidak berpengaruh pada

simpanan mudharabah.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian yang dilakukan

oleh Ani Andrianti dan Wasilah (2010), faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah

penghimpunan dana pihak ketiga (Deposito mudharabah 1 bulan) Bank Muamalat

Indonesia (BMI). Peneliti sekarang menganti 1 (satu) variable independent, suku

bunga bank konvensional dengan BI Rate, dan objek penelitian serta periodenya.

Alasan memilih simpanan mudharabah jenis deposito lebih disebabkan karena

karakteristik produk deposito pada umumnya. Deposito (time deposit) merupakan

salah satu jenis simpanan dari dari produk penghimpun dana (funding) yang

disediakan oleh bank sebagai tempat berinvestasi bagi masyarakat. Kelebihan

simpanan deposito dibandingkan dengan jenis simpanan lainnya seperti tabungan dan
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giro adalah pemberian tingkat keuntungan bagi hasil yang lebih tinggi. Serta alasan

memilih bank syariah mandiri lebih disebabkan karena bank syariah mandiri

merupakan salah satu bank umum syariah yang pada tahun 2005 mendapat

penghargaan the fastest growth of funding and the most profitable bank rangking 1

dari karim business consulting atas prestasinya sebagai bank umum syariah terbaik

dan tercepat dalam menghimpun dana masyarakat dan menghasilkan keuntungan

yang lebih tinggi dibandingkan bank syariah lainnya (Bank Syariah

Mandiri,”Penghargaan”,http://www.SyariahMandiri.co.id/banksyariahmandiri/peng

hargaan. php). Maka oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian

karena untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah

penghimpunan dana pihak ketiga (Deposito mudharabah). Berdasarkan penelitian-

penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Dana

Pihak Ketiga (Deposito Mudharabah) pada Bank Syariah Mandiri (BSM)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas masalah dalam penelitian ini dirumuskan

sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh BI Rate terhadap dana pihak ketiga (deposito

mudharabah).

2. Apakah ada pengaruh tingkat bagi hasil perbankan syariah terhadap dana

pihak ketiga (deposito mudharabah).
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3. Apakah ada pengaruh tingkat likuiditas perbankan syariah terhadap dana

pihak ketiga (deposito mudharabah).

4. Apakah ada pengaruh inflasi terhadap dana pihak ketiga (deposito

mudharabah).

5. Apakah ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap dana pihak ketiga

(deposito mudharabah).

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh BI

rate terhadap dana pihak ketiga (deposito mudharabah).

2. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh

tingkat bagi hasil perbankan syariah terhadap dana pihak ketiga (deposito

mudharabah).

3. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh

tingkat likuiditas perbankan syariah terhadap dana pihak ketiga (deposito

mudharabah).

4. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh

inflasi terhadap dana pihak ketiga (deposito mudharabah).

5. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh

ukuran bank syariah terhadap dana pihak ketiga (deposito mudharabah).

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
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1. Bagi pihak Bank Syariah Mandiri, dari hasil penelitian berupa kesimpulan

dan saran yang diajukan, dapat membantu meningkatkan strategi yang

lebih baik dan terarah untuk meningkatkan dana pihak ketiga (deposito

mudharabah).

2. Dapat menjadi refrensi tambahan bagi peneliti-peneliti yang akan datang

dan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi yang

membacanya.

3. Penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai bahan pertimbangan

dalam perumusan perencanaan pembangunan bangsa dan negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan,

dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan dalam penelitian.

Bab II : Landasan Teori dan Hipotesis

Pada bab ini berisikan mengenai teori - teori yang digunakan dalam

penelitian ini tentang defenisi bank syariah, BI rate, tingkat bagi hasil,

likuiditas, inflasi, ukuran bank, dan deposito mudharabah.
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Bab III: Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang objek penelitian, jenis data dan sumber data,

teknik pengumpulan data, defenisi operasional variabel dan metode analisis

data yang digunakan.

Bab IV: Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian seperti sejarah

perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, job description dan aspek

kegiatan perusahaan.

Bab V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan hasil dari penelitian berdasarkan data yang telah

dikumpulkan, pengujian, dan pembahasan hasil penelitian yang akan

diuraikan.

Bab VI:Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan data penelitian yang telah

diolah dan diuji kemudian diberikan saran sehubungan dengan kesimpulan

penelitian.


