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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Syariah

Bank syariah adalah Sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan

hukum islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan

dalam agama islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan bunga

pinjaman (riba’), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha kategori terlarang

(haram). Perbankan Islam atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai perbankan

syariah telah menjadi lokomotif terdepan bagi proyek ilmu ekonomi Islam dan

Islamisasi ilmu ekonomi, yang telah dirintis mulai empat dekade yang lalu.

Pengakuan dan penerimaan terhadap perbankan Islam dalam sistem keuangan

global telah memberikan energi positif bagi para penggiat ekonomi Islam untuk

melanjutkan upaya Islamisasi ilmu ekonomi dan juga institusi ekonominya.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah Islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-

ketentuan Al-Qur’an dan Hadist (Antonio, 2001). Sedangkan Bank Indonesia

(2003) mendefinisikan bank syariah ialah bank yang berasaskan antara lain pada

asas kemitraan, keadilan, transportasi dan universal serta melakukan kegiatan

usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah serta memiliki fungsi sebagai

manajemen investasi, menyediakan jasa-jasa keuangan, dan memberikan jasa-jasa

sosial.
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2.2 BI Rate

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau

stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan

kepada publik (bi.go.id). BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank

Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan dan diimplementasikan

pada operasi moneter yang 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 faktor-faktor 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.

Jadwal penetapan dan penentuan BI Rate:

1. Penetapan respons (stance) kebijakan moneter dilakukan setiap bulan

melalui mekanisme RDG Bulanan dengan cakupan materi bulanan.
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2. Respon kebijakan moneter (BI Rate) ditetapkan berlaku sampai dengan

RDG berikutnya.

3. Penetapan respon kebijakan moneter (BI Rate) dilakukan dengan

memperhatikan efek tunda kebijakan moneter (lag of monetary policy)

dalam memengaruhi inflasi.

4. Dalam hal terjadi perkembangan di luar prakiraan semula, penetapan

stance Kebijakan Moneter dapat dilakukan sebelum RDG Bulanan

melalui RDG Mingguan.

Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan BI Rate secara

konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 bps. Dalam kondisi untuk

menunjukkan intensi Bank Indonesia yang lebih besar terhadap pencapaian

sasaran inflasi, maka perubahan BI Rate dapat dilakukan lebih dari 25 bps dalam

kelipatan 25 bps.

2.3 Tingkat Bagi Hasil

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan

pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama

(akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalnya 20:80 yang

berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20%

bagi pemilik dana (shahibul mal) dan 80% bagi pengelola dana (mudharib). Bagi

hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari

waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu

tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Bagi hasil adalah suatu
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sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana

pembagian hasil usaha. Nisbah bagi hasil merupakan nisbah di mana para nasabah

mendapatkan hak atas laba yang disisihkan kepada deposito mereka karena

deposito masing-masing dipergunakan oleh bank dengan menguntungkan. Jadi

pengertian bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan dalam perbankan

syariah dalam menentukan porsi yang didapat masing-masing pihak.

Dalam aplikasinya, mekanisme penghitungan bagi hasil dapat dilakukan

dengan dua macam pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan profit sharing (bagi laba)

Penghitungan menurut pendekatan ini adalah hitungan bagi hasil

yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha

dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b. Pendekatan revenue sharing (bagi pendapatan)

Penghitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan laba

didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu

pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh

pendapatan tersebut.

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga

yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi

syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang

bertindak sebagai pengelola dana.
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2. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal

dengan sistem pool of fund (penghimpunan dana), selanjutnya

pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam

proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta

memenuhi semua aspek syariah.

3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang

lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu

berlakunya kesepakatan tersebut.

2.4 Tingkat Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka

pendeknya yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Bank sebagai

lembaga intermediasi keuangan yaitu sebagai penghubung antara pihak yang

kelebihan dana (surplus unit) dan pihak yang kekurangan dana (defisit unit),

dengan menghimpun dana pihak ketiga dari para nasabah atau deposan lalu

menyalurkannya kepada para debitur (pengusaha dan pihak yang memerlukan

dana segar). Dalam kondisi krisis, beberapa perbankan telah tersingkir. Dengan

kondisi tersebut, perbankan sangat takut untuk menyalurkan kredit, sehingga

proporsi Loan to Deposit Ratio (LDR) atau dalam perbankan syariah disebut

sebagai Financing to Deposit Ratio (FDR) menurun cukup drastis. Dalam hal ini,

bank syariah sebagai pengelola DPK (mudharib) harus berhati-hati dalam

mengelola DPK yang mana secara sistematis “dipaksa” untuk berperilaku

memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi mudharib sendiri

maupun bagi shahibul maal (Karim: 2007).
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Sesuai fungsi dana pihak ketiga yang vital dengan digunakannya untuk

sumber profit dan penutup laba opersional, maka hal ini seharusnya juga

mendorong bank syariah sebagai salah satu bentuk lembaga perbankan agar

memperbaiki manajemennya untuk terus meningkatkan dana pihak ketiga. Hal ini

dikarenakan perubahan yang sedikit saja pada Dana Pihak Ketiga (DPK) maka

akan mempengaruhi kinerja dan performa dari bank. Penghimpunan dana pihak

ketiga ini diperoleh dari tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, giro,

dan kewajiban jangka pendek lainnya. Dalam penelitian ini akan digunakan dana

pihak ketiga yang berasal dari deposito Mudharabah. Penggunaan deposito ini

adalah berdasarkan komposisinya sebagai jumlah terbesar dari deposito dalam

menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK).

2.5 Inflasi

Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk

menaik secara terus menerus. Kenaikan dari satu atau dua jenis barang saja dan

tidak menyeret harga barang lain tidak bisa disebut inflasi. Kenaikan harga-harga

secara musiman, misalnya menjelang lebaran, terjadi sekali saja, serta tidak punya

pengaruh lanjutan, tidak bisa disebut inflasi. Kenaikan harga semacam ini tidak

dianggap sebagai suatu “penyakit ekonomi” yang memerlukan penanganan

khusus untuk menanggulanginya.

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus menerus,

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

Friedman dalam proposisinya yang terkenal mengatakan“inflasi selalu dan dimana

pun merupakan fenomena moneter”. Ia menganggap bahwa sumber semua
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episode inflasi adalah tingkat pertumbuhan uang beredar yang tinggi: Hanya

dengan mengurangi tingkat pertumbuhan uang beredar hingga tingkat yang

rendah, inflasi dapat dihindari (Mishkin, 2009:339).

Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian di mana tingkat harga dan

biaya-biaya umum naik; misal naiknya harga beras, harga bahan bakar, harga

mobil, upah tenaga kerja, harga tanah, sewa barang-barang modal (Zakaria,

2009:61).Inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan

kondisi dimana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami

pelemahan, dan jika ini terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan

memburuknya kondisi ekonomi secara menyeluruh sertamampu mengguncang

tatanan politik suatu negara (Fahmi dan Yovi Lavianti, 2010:165).

Menurut Bank Indonesia inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara

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

dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan

kenaikan harga) pada barang lainnya. Dapat diambil kesimpulan secara umum

inflasi adalah kecenderungan naiknya harga-harga barang dan jasa secara umum

yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai uang dalam suatu periode

tertentu.Inflasi merupakan variabel penghubung antara tingkat bunga dannilai

tukar efektif, di mana dua variabel ini merupakan variabel pentingdalam

menentukan pertumbuhan dalam sektor produksi.

Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang

disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program sistem pengadaan komoditi

(produksi, penentuan harga, pencetakan uang dan lain sebagainya) dengan tingkat
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pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Sebenarnya inflasi bukan masalah

yang terlalu berarti apabila keadaan tersebut diiringi dengan tersedianya komoditi

yang diperlukan secara cukup dan ditimpali dengan naiknya tingkat pendapatan

yang lebih besar dari % tingkat inflasi tersebut (daya beli masyarakat meningkat

lebih besar dari tingkat inflasi). Akan tetapi manakala biaya produksi untuk

menghasilkan komoditi semakin tinggi yang menyebabkan harga jualnya juga

menjadi relatif tinggi sementara disisi lain tingkat pendapatan masyarakat relatif

tetap maka barulah inflasi ini menjadi sesuatu yang “membahayakan” apalagi bila

berlangsung dalam waktu yang relatif lama dengan porsi berbanding terbalik

antara tingkat inflasi terhadap pendapatan (daya beli). (Putong, 2010: 256).

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari

barang/komoditas dan jasa selama satu periode waktu tertentu. Inflasi dapat

dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit

penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Definisi inflasi oleh para

ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus

dibayarkan (nilai unit penghitungan moneter) terhadap barang-barang /komoditas

dan jasa. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit penghitungan

moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi

(deflation). (Karim, 2007: 135)

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

sebuah penyakit, inflasi dapat digolongkan menurut tingkat keparahannya, yaitu

sebagai berikut:



20

1. Moderate Inflation: karakteristiknya adalah kenaikan tingkat harga yang

lambat. Umumnya disebut sebagai ‘inflasi satu digit’. Pada tingkat inflasi

seperti ini orang-orang masih mau untuk memegang uang dan menyimpan

kekayaannya dalam bentuk uang daripada dalam bentuk aset riil.

2. Galloping Inflation: inflasi pada tingkat ini terjadi pada tingkatan 20%

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

hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan

dalam bentuk aset-aset riil. Orang akan menumpuk barang-barang, membeli

rumah dan tanah. Pasar uang akan mengalami penyusutan dan pendanaan

akan dialokasikan melalui cara-cara selain dari tingkat bunga serta orang

tidak akan memberikan pinjaman kecuali dengan tingkat bunga yang amat

tinggi. Banyak perekonomian yang mengalami tingkat inflasi seperti ini

tetap berhasil ‘selamat’ walaupun sistem harganya berlaku sangat buruk.

Perekonomian seperti ini cenderung mengakibatkan terjadinya gangguan-

gangguan besar pada perekonomian karena orang-orang akan cenderung

mengirimkan dananya untuk berinvestasi di luar negeri daripada

berinvestasi di dalam negeri (capital outflow).

3. Hyper Inflation: inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi

yaitu jutaan sampai triliyunan persen per tahun. Walaupun sepertinya

banyak pemerintahan yang perekonomiannya dapat bertahan menghadapi

Galloping Inflation, akan tetapi tidak pernah ada pemerintahan yang dapat

bertahan menghadapi inflasi jenis ketiga yang amat ‘mematikan’ ini.

Contohnya adalah Weimar Republic di Jerman pada tahun 1920-an.
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Inflasi terbagi atas:

a. Menurut tingkat keparahan atau laju inflasi, meliputi:

1. Inflasi Ringan (Creeping Inflation), inflasi yang tingkatannya masih di

bawah 10% setahun.

2. Inflasi Sedang, inflasi yang tingkatannya berada diantara 10% - 30%

setahun.

3. Inflasi Berat, inflasi yang tingkatannya berada diantara 30% - 100%

setahun.

4. Hiper Inflasi, inflasi yang tingkat keparahannya berada di atas 100%

setahun. Hal ini pernah dialami Indonesia pada masa orde lama.

b. Menurut penyebab awal inflasi

1. Demand Pull Inflation, inflasi yang disebabkan karena permintaan

masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat.

2. Cost Push Inflation, inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos

produksi secara terus-menerus.

3. Inflasi Permintaan dan Penawaran, Inflasi ini disebabkan kenaikan

permintaan di satu sisi dan penawaran di sisi lain. Timbulnya inflasi

karena antara pelaku permintaan dan penawaran yang tidak seimbang.

Artinya jika permintaan barang bertambah sementara penyediaan

barang mengalami kekurangan.

c. Berdasarkan Asal Inflasi

1. Domestik Inflation atau inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi

ini terjadi karena pengaruh kejadian ekonomi yang terjadi di dalam
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negeri, misalnya terjadinya defisit anggaran belanja negara yang

secara terus-menerus diatasi dengan mencetak uang. Hal ini

menyebabkan jumlah uang yang dibutuhkan di masyarakat melebihi

transaksinya dan ini menyebabkan nilai uang menjadi rendah dan

harga barang meningkat.

2. Imported Inflation atau inflasi yang tertular dari luar negeri. Inflasi ini

disebabkan oleh kenaikan harga barang ekspor seperti teh dan kopi di

luar negeri (negara tujuan ekspor), harganya mengalami kenaikan dan

ini membawa pengaruh terhadap harga di dalam negeri.

Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (rate of inflation) yaitu

tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum (karim, 2007:136).

Persamaannya adalah sebagai berikut:

tingkat hargat- tingkat hargat-1

tingkat hargat-1
x 100%

2.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki

perusahaan. Pada penelitian ini, pengukuran terhadap ukuran bank diproksi

dengan pertumbuhan aset bank. Ukuran bank memiliki kecenderungan kuat dalam

menghasilkan profit yang tinggi. Ukuran perusahaan adalah jumlah nilai kekayaan

yang dimiliki suatu perusahaan (total aktiva). Ukuran perusahaan menggambarkan

besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah

penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva.
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Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar

kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai

pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam

3 kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium-

size) dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan ini

didasarkan kepada total asset perusahaan (Sigit dalam Tiara, 2012:2).

2.7 Deposito mudharabah

Simpanan deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang di keluarkan

oleh bank. Simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu lebih panjang dan

tidak dapat di tarik setiap saat atau setiap hari. Menurut Undang-Undang No. 10

tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya

hanya dapat di lakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah

dengan bank. Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka

waktu satu bulan, maka uang tersebut baru dapat di cairkan setelah jangka wktu

tersebut berakhir dan sering di sebut dengan tanggal jatuh tempo. Sedangkan,

deposito mudharabah yaitu transaksi jenis simpanan berjangka dengan akad bagi

hasil dalam mata uang rupiah yang hanya penarikannya hanya dapat di lakukan

sesuai dengan jangka yang telah di sepakati.

Sistem deposito yang ada di perbankan syariah menerapkan prinsip bagi

hasil (profit sharing), secara umum dalam perbankan syariah dapat dilakukan

dalam empat akad utama, yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, almuzara’ah dan

al-mushaqah. Walau demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah al-

musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzara’ah dan al-mushaqah
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dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian oleh

beberapa bank islam.

1. Surat al-Jumu’ah:10













. “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka

bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak

supaya kamu beruntung. . . . . “(Al - Jumu’ah:10)

2. Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul

Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia

mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni

lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan

tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut.

Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw dan

Rasulullah pun membolehkannya.” (HR. Thabrani).

Sedangkan Hadits Nabi yang berkaitan dengan hal ini adalah:

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW, bersabda: Sesungguhnya Allah Azza wa

Jalla berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang brserikat selama salah

satunya tidak menghianati lainnya”. (HR Abu Dawud no 2936, dalam kitab al-

Buyu, dan Hakim)
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Hadits ini menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang

melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan

dan menjauhi penghianatan. Mudharabah ialah suatu perjanjian usaha antara

pemilik modal dengan pengusaha. Pemilik modal menyediakan seluruh dana yang

diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan. Hasil usaha bersama ini

sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat dibuat dan ditanda tangani

perjanjian. Umpamanya: 60: 40 ; 50: 50. Sekiranya terjadi kerugian, yang bukan

karena penyelewengan atau keluar dari kesepakatan, maka pemilik modal dan

pengusaha, sama-sama menanggung rugi, yaitu rugi dana dan rugi tenaga (Hasan

Ali: 2003: 91).

Teknik perbankan:

a. Jumlah modal yang harus diserahkan kepada nasabah selaku pengelola

modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang

dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara

bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

b. Hasil pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan

dengan dua cara:

a) Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing)

b) Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing)

c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap

bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal

menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpanan
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pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan

dana.

d. Bank berhak melakukan pengawasan teradap pekerjaan namun tidak

berhak mencampuri urusan pekerjaan / usaha nasabah.

e. Jika nasabah cedera dengan sengaja misalnya tidak mau membayar

kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi

administrasi.

Menurut PSAK 105, kontrak mudharabah dapat dibagi atas 3 jenis, yaitu

mudarabah muqayyadah, mudharabah muthlaqah, dan mudharabah musyarakah.

1. Mudharabah Muqayaadah

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik

dana dan pengelola dana, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan

oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi. Dalam

transaksi mudharabah muqayyadah, bank syariah bersifat sebagai agen

yang menghubungkan shahibul maal dengan mudharib. Peran agen yang

dilakukan oleh bank syariah mirip dengan peran menajer investasi pada

perusahaan sekuritas. Imbalan yang diterima oleh bank sebagai agen

dinamakan fee dan bersifat tetap tanpa diipengaruhi oleh tingkat

keuntungan yang dihasilkan oleh mudharib. Fee yang diterima oleh bank

dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi lainnya.

Mudharabah muqayyadah biasa disebut dengan mudharabah terikat

(restricted mudharabah). Dalam praktik perbankan, mudharabah

muqayyadah terdiri atas 2 jenis, yaitu mudharabah muqayyadah executing
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dan mudharabah muqayyadah channeling. Pada mudharabah muqayyadah

executing, bank syariah sebagai pengelola menerimadana dari pemilik

dana dengan pembatasan dalam hal tempat, cara, dan/atau cara objek

investasi. Akan tetapi, bank syariah memiliki kebebasan dalam melakukan

seleksi terhadap calon mudharib yang layak mengelola dana tersebut.

Sementara itu, pada mudharabah muqayyadah channeling, bank syariah

tidak memiliki kewenangan dalam menyeleksi calon mudharib yang akan

mengelola dana tersebut.

2. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik

dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal

tempat, cara, maupun objek investasi. Dalam hal ini, pemilik dana

memberi kewenangan yang sangat luas kepada mudharib untuk

menggunakan dana yang diinvestasikan. Kontrak mudharabah muthlaqah

dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan meupun pembiayaan.

Pada tebungan mudharabah, penabung berperan sebagai pemilik dana,

sedang bank berperan sebagai pengelola yang mengontribusikan

keahliannya dalam mengelola dana penabung. Adapun pada investasi

mudharabah, bank berperan sebagai pemilik dana yang menginvestasikan

dana yang ada padanya kepada pihak lain yang memerlukan dana untuk

keperluan usahanya. Pihak lain yang memerlukan dan mengelola dana

tersebut biasa disebut dengan nasabah pembiayaan. Dana yang diterima

oleh bank dari penabung dilaporkan dalam neraca di bagian dana syirkah,
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sedangkan dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabah pembiayaan

melalui akad mudharabah dilaporkan dalam neraca pada bagian aset

lancar. Adapun bagian bank dari keuntungan yang dihasilkan oleh

mudharib dari kegiatan investasi yang dilakukannya dilaporkan dalam

laporan laba rugi sebagai salah satu unsur pendapatan operasi utama bank.

3. Mudharabah Musyarakah

Mudharabah musyarakah adalah bentuk mudharabah dimana

pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama

investasi. Akad musytarakah ini merupakan solusi sekiranya dalam

perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat

dikonstribusikan dalam investasi, sedang dilain sisi, adanya penambahan

modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi. Akad musyarakah

ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan

akad musyarakah. Dalam mudharabah musyarakah, pengelola dana

berdasarkan akad mudharabah menyertakan juga dananya dalam investasi

bersama (berdasarkan akad musyarakah). Setelah penambahan dana oleh

pengelola, pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana

dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah

dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah.

Gambar II.3 Skema Mudharabah Musyarakah

Nasabah dana
dengan sistem
pool of fund

Bank

Investor
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2.8 Hipotesis

2.8.1 Bi Rate

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance

kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada

publik (bi.go.id). BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia

setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi

moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity

management) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan

moneter. Peningkatan suku bunga bank sentral akan meningkatkan tingkat bagi

hasil deposito mudharabah. Penurunan suku bunga bank sentral akan menurunkan

tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan

dilakukan oleh Anwar, dkk (2010) menyatakan bahwa besarnya pengaruh tingkat

suku bunga bank Indonesia terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

sebesar 17,50%. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anwar dan Mikami

(2011) menunjukan variabel tingkat suku bunga bank Indonesia berpengaruh

terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah sebesar 13,73%. Berdasarkan

penjelasan sebelumnya, hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H1 : BI Rate berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah pada bank

syariah mandiri.

2.8.2 Tingkat bagi hasil Perbankan Syariah
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Pada dasarnya, deposito mudharabah merupakan tempat berinvestasi

nasabah dalam bank syariah. Para nasabah dalam menempatkan dananya di bank

syariah tentunya dipengaruhi oleh motif untuk mendapatkan keuntungan sehingga

jika tingkat bagi hasil yang diberikan bank syariah semakin tinggi maka alokasi

dana investasi yang disimpan di bank syariah akan semakin besar. Penelitian

sebelumnya di Malaysia oleh Haron dan Ahmad (2000), telah menunjukkan

tingkat bagi hasil perbankan syariah memiliki pengaruh terhadap dana pihak

ketiga bank syariah. Di Indonesia penelitian serupa juga dilakukan oleh Arundina

(2007) serta penelitian Budiati (2007), yang menunjukkan bahwa tingkat bagi

hasil berkaitan erat dengan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) bank syariah.

Hasil penelitian Andriyanti dan Wasilah (2010) juga konsisten dengan penelitian

sebelumnya bahwa penghimpunan deposito Mudharabah berjangka 1 bulan pada

Bank Muamalat Indonesia sebagai variabel terikat dipengaruhi variabel bebas

tingkat bagi hasil (ekivalen rate). Berpengaruh positifnya variabel tingkat bagi

hasil (ekivalent rate) terhadap pertumbuhan deposito Mudharabah berjangka 1

bulan dikarenakan para nasabah dalam menempatkan dananya di bank syariah

masih dipengaruhi oleh motif untuk mencari profit sehingga jika tingkat bagi hasil

bank semakin besar maka akan semakin besar pula dana pihak ketiga yang

disimpan di bank syariah. Dan hasil yang sama ditemukan oleh Samsudin (2005)

yang menemukan bahwa faktor besarnya return dan persentasi bagi hasil yang

tinggi menjadi daya tarik bagi nasabah untuk menyimpan dananya di BSM. Hasil

serupa juga ditemukan oleh Rahmawati (2010) bahwa profit sharing berpengaruh

positif terhadap pertumbuhan dana bank syariah. Ada perbedaan hasil penelitian
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terdahulu tentang pengaruh bagi hasil (profit sharing) terhadap keputusan nasabah

menyimpan dananya di bank syariah. Nasser dan Al-Khatib (2005) menemukan

bahwa 79% responden di Jordan mau menanamkan dananya pada bank syariah

karena motivasi agama. Hasil serupa ditemukan oleh Amat (2005) dengan

menyatakan bahwa faktor motivasi untuk mendapatkan return yang tinggi tidak

menjadi dasar utama dalam memilih bank, melainkan lebih kepada kesesuaian

dengan syariah. Karakter nasabah bank syariah merupakan nasabah emosional

yang non profit oriented. Dari hasil penelitian sebelumnya, dirumuskan hipotesis

sebagai berikut :

H2 : Tingkat bagi hasil perbankan syariah berpengaruh positif terhadap deposito

mudharabah pada bank syariah mandiri.

2.8.3 Tingkat Likuiditas Perbankan Syariah

Dalam penelitian Nasution (2003), manajemen kredit bank syariah akan

mempengaruhi likuiditas bank itu sendiri dan akhirnya akan mempengaruhi

penghimpunan dana dari pihak ketiga. Likuiditas ini akan diproksikan dengan

Finance To Deposit ratio (FDR). Rasio ini menunjukkan seberapa besar

kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan

deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber

likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah pula kemampuan

likuiditas bank tersebut jika ada deposan menarik dananya sehingga kemungkinan

suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Hal ini akan turut

mempengaruhi deposan dalam memilih dimana akan menghimpun dananya.

Andriyanti dan Wasilah (2010) juga menggunakan variabel yang sama dalam
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pengaruhnya terhadap penghimpunan dana pihak ketiga, namun hasil yang tidak

signifikan ditunjukkan oleh variabel FDR dalam pengaruhnya terhadap deposito

Mudharabah berjangka 1 bulan. Berdasarkan kondisi ini, diambil hipotesis

sebagai berikut :

H3 : Tingkat likuiditas berpengaruh negatif terhadap deposito mudharabah pada

bank syariah mandiri.

2.8.4 Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum

dan terus menerus selama peride tertentu. Apabila tingkat inflasi mengalami

kenaikan maka deposito perbankan syariah akan mengalami penurunan. Menurut

Haron dan Azmi (2005), inflasi berhubungan negatif dengan deposito yang

dihimpun bank. Hal ini disebakan ketika inflasi mengalami kenaikan, maka para

nasabah akan mencairkan dananya untuk mempertahankan tingkat konsumsinya.

Cahyono (2009) menyatakan bahwa pengaruh inflasi terhadap dana pihak ketiga

berbeda antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Sebagaimana

yang dihasilkan oleh Farikh (2007) yang menyatakan bahwa inflasi juga

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK)

perbankan syariah. Andriyanti dan Wasilah (2010) juga membuktikan bahwa

penghimpunan deposito Mudharabah berjangka 1 bulan pada Bank Muamalat

Indonesia dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Dalam penelitian ini diambil hipotesis

sebagai berikut :

H4 : Inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap deposito mudharabah pada bank

syariah mandiri.
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2.8.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahan (ukuran bank) merupakan ukuran atau besarnya aset yang

dimiliki perusahaan. Pada penelitian ini, pengukuran terhadap ukuran bank

diproksi dengan pertumbuhan aset bank. Ukuran bank memiliki kecenderungan

kuat dalam menghasilkan profit yang tinggi. Deposan pada umumnya menyimpan

dananya di bank dengan motif profit maximitation. Semakin besar ukuran bank,

maka masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank tersebut karena

masyarakat berpikir akan merasa aman menyimpan dananya di sana. Hal ini juga

diperkuat dengan penelitian Andriyanti dan Wasilah (2010) yang menunjukkan

bahwa penghimpunan deposito Mudharabah berjangka 1 bulan pada Bank

Muamalat Indonesia dipengaruhi oleh ukuran bank. Dalam penelitian ini,

hipotesis yang diajukan adalah :

H5 : Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap deposito

mudharabah pada bank syariah mandiri.
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2.8.6 Penelitian Terdahulu

Tabel ll.1
Penelitian - Penelitian Terdahulu

No Nama Judul Variabel X Variabel Y
1. Ani Andrianti

dan Wasilah
(2010)

Faktor - faktor yang
mempengaruhi jumlah
penghimpun dana pihak ketiga
(deposito mudharabah 1 bulan)
Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Bagi hasil, suku
bunga likuiditas,
inflasi dan ukuran
bank

Deposito
mudharabah

2. Muhammad
Ghafur Wibowo
(2003)

Pengaruh tingkat bagi hasil, suku
bunga, dan pendapatan terhadap
simpanan mudharabah pada
Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Bagi hasil, suku
bunga, pendapatan

Deposito
mudharabah

3. Dewi Rahma
Fadhila (2004)

Pengaruh tingkat bagi hasil dan
tingkat suku bunga terhadap
simpanan mudharabah pada
Bank Syariah Mandiri (BSM)

Bagi hasil dan suku
bunga

Deposito
mudharabah

4. Aulia
Mustikasari
(2006)

Pengaruh tingkat bagi hasil dan
pendapatan terhadap simpanan
mudharabah (tabungan dan
deposito) di Bank Muamalat
Indonesia (BMI)

Bagi hasil dan
pendapatan

Tabungan dan
deposito
mudharabah

5. Iman Eko
Ardianto (2012)

Model estimasi neural network,
aplikasi peramalan tingkat bagi
hasil deposito mudharabah
dengan variabel makroekonomi
sebagai penentu

Suku bunga bank
sentral, Indeks harga
saham gabungan
indonesia, tingkat
inflasi, harga minyak
dunia, rata-rata suku
bunga deposito
berjangka 1 bulan
bank konvensional,
nilai tukar mata uang
dollar amerika
terhadap mata uang
rupiah indonesia, dan

Tingkat bagi
hasil deposito
mudharabah



35

terakhir harga emas
dunia.


