
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan Syariah

Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan

tidak mengandalkan pada suku bunga. Bank Syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga

keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al Quran

dan Hadits Nabi SAW. Berdasarkan perkembangan perbankan syariah, terdapat dua pengertian,

yaitu Bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah

bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam yang tata cara beroperasinya mengacu kepada

ketentuan-ketentuan Al Quran, Hadits dan Ijma’ para Ulama. Sedangkan bank yang beroperasi

sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan

syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam (Rizal Yaya:

2009). Pengertian ini juga berkaitan dengan undang-undang No. 10 tahun 1998, bank syariah

merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang

perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain

untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang

dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil

(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli

barang dengan keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip

sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas

barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
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2.2 Landasan Syariah Sistem Bagi Hasil

Mengingat bahwa setiap umat manusia dalam mengisi dan menjalani kehidupannya,

perlu melakukan pengendalian dan mengetahui batasan berupa jalur hukum atau syariat islam

yang harus dipedomaninya sesuai dengan Al-Quran, Sunnah dan Ijma’ (Rivai 2013: 1).

Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

“Telah aku tinggalkan atas kalian semua, suatu perkara jika kalian berpegang teguh di

atasnya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya setelah ku, yaitu kitab Allah (Al Quran) dan

sunnah-ku“. (hadits). Disisi lain sistem syariah islam adalah sistem terbaik ciptaan Allah SWT

yang harus diikuti sesuai dalam Al Quran surah Al-Jatsiyah (QS. 45:18) :

“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariah (peraturan) dari

urusan(agama itu), maka ikutilah syariah itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang

yang tidak mengetahui”.

2.2.1 Al Quran

Landasan konsep Bank Syariah (Istilah khusus di Indonesia) dengan sistem bagi hasil

terdapat dalam Al Quran surah Ali-Imran ayat 130 (QS. 3:130) :

“Hai orang orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan

bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi’ah. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba

nasi’ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba Fadhl ialah penukaran suatu

barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang

menukarkan menyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan

sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasi’ah yang berlipat ganda yang umum

terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah (Tafsir Ibnu Katsir).



Landasan lainnya juga terdapat dalam Al Quran surah An-Nisa’ ayat 29 (QS. 4:29)

“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

diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha

Penyayang kepadamu“.

Landasan lainnya juga terdapat dalam Al Quran surah Al Muthaffifin ayat 1-3 (QS. 83:1-

3)

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila

menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi“.

2.2.2 Hadist



Hadis Nabi SAW dari Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai

mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak

menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia

(mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu

didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah :

قَاَل: ثَالٌَث فِْیِھنَّ اْلبََرَكةُ: اَْلبَْیُع إِلَى أََجٍل، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوآلِِھ َوَسلََّم 

ِعْیِر لِْلبَْیِت الَ لِْلبَْیِع (رواه ابن ماجھ عن صھیب) َواْلُمقَاَرَضةُ، َوَخْلطُ اْلبُرِّ بِالشَّ

Nabi SAW bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah : “jual beli tidak secara

tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan

rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadis Nabi SAW riwayat Tirmidzi :

َم َحالَالً أَْو أََحلَّ َحَراًما (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف). إِالَّ َشْرطًا َحرَّ

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan

syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang

haram”. (HR. Tirmidzi dari Amr bin Auf).

2.2.3 Ijma’



Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak

yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu

dipandang sebagai ijma’. (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838).

Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.

Kaidah fiqh :

اَألَْصُل فِى اْلُمَعاَمالَِت ْاِإلبَاَحةُ إِالَّ أَْن یَُدلَّ َدلِْیٌل َعلَى تَْحِرْیِمھَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang

mengharamkannya”.

Fatwa DSN 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito mudharabah :

Pertama: Tabungan ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan

perhitungan bunga.

2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.

Kedua: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan

bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha

yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk

di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.



4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam

akad pembukaan rekening.

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan

nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa

persetujuan yang bersangkutan.

2.3 Nisbah Bagi Hasil

Nisbah adalah merupakan rasio bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang

melakukan akad kerjasama usaha, yaitu pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana

(mudharib), dimana nisbah ini tertuang didalam akad yang telah disepakati dan ditanda tangani

oleh kedua belah pihak (Arundina, 2007: p. 112).

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).

Menurut Agustianto (2005:56), bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh

dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan nasabah.

Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan atau pola:



(1) Revenue Sharing

Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima

sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan

tersebut. Revenue Sharing mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank

sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak

mampu mempunyai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar daripada pendapatan fee)

sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai

penanggung kerugian (Arifin, 2009:70).

(2) Profit & Loss Sharing

Adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada seluruh pendapatan, baik hasil

investasi dana maupun pendapatan fee atas jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi

biaya-biaya operasional bank. Pada saat akad terjadi, wajib disepakati sistem bagi hasil yang

digunakan, apakah Revenue Sharing, Profit & Loss Sharing, atau Gross Profit. Jika tidak

disepakati, akad itu menjadi gharar. Pembayaran imbalan bank syariah kepada deposan

(pemilik dana) dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang

diperoleh oleh bank sebagai mudharib atas pengelolaan dana mudharabah tersebut, apabila

bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada

jumlah yang besar, sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang sangat

kecil. Konsep ini terdapat unsur keadilan, dimana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan

sementara pihak yang lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana sehingga

besarnya benefit yang diperlukan deposan sangat tergantung kepada kemampuan bank dalam

menginvestasikan dana-dana yang diamanahkan kepadanya (Wiroso, 2005:88).

2.3.1 Sistem Nisbah Bagi Hasil Bank Syariah



Dipublikasi oleh Barjas Info pada Sistem Nisbah Bagi Hasil Bank Syariah dijelaskan

bahwa di dalam sistem perbankan yang tidak berdasarkan bunga (bank syariah), bagian

keuntungan yang berhak diterima oleh pemilik dana (shahibul mal) dan pengurus bank

(mudharib) atas suatu rekening investasi akan disepakati sebelum proses penyimpanan dana

dilakukan. Pemilik rekening investasi akan menerima bagian keuntungan yang berasal dari

investasi dana-dana tersebut dan bank akan mendapatkan sisanya. Jadi sebuah bank mungkin

menawarkan kepada penyimpan potensial bagi hasil 80% atas keuntungan, dan 20% berhak

diterima oleh bank (El-Diwani, 2005:211).

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 oleh para depositornya. Pada perbankan syariah, besarnya kompensasi yang didapatkan

oleh nasabah bukan berasal dari perhitungan bunga yang ditetapkan di awal, namun kesepakatan

mengenai proporsi keuntungan yang ditetapkan di awal (Arundina, 2007:117). Inilah yang

kemudian disebut dengan sistem bagi hasil.

Dalam sistem keuangan tanpa bunga (sistem keuangan syariah), yang berupaya

dijalankan oleh para penganut prinsip-prinsip Islam, seseorang dapat memperoleh keuntungan

dari uang mereka hanya dengan cara tunduk pada risiko yang termasuk dalam skema bagi hasil

(K. Lewis, 2007:59).

a. 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).

b. Konsep Bagi Hasil

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.

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 Return On Asset (ROA)

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan

keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan

menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan

keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Assets

atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal



sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan

yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan (Agnes Sawir:2009).

Menurut Mahrinasari (2003) pengertian return on assets (ROA) adalah rasio yang

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dan

mengelola tingkat efisiensi usaha bank secara keseluruhan. Semakin besar nilai rasio ini

menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat.

Sedangkan menurut (Hasibuan, 2006:100) Return On Assets (ROA) merupakan

perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total asset dalam suatu periode. Rasio

ini dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan. Rasio ini sangat penting, mengingat

keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aset dapat mencerminkan tingkat efisiensi usaha

suatu bank. Dalam kerangka penilaian kesehatan bank, BI akan memberikan score maksimal 100

(sehat) apabila bank memiliki ROA > 1,5%.

Menurut Horne dan Wachowicz (2005:235), “ROA mengukur efektivitas keseluruhan

dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia; daya untuk menghasilkan laba dari modal

yang diinvestasikan”. Horne dan Wachowicz menghitung ROA dengan menggunakan rumus

laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva.

Menurut Brigham dan Houston (2005), pengembalian atas total aktiva (ROA) dihitung

dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan

total aktiva.

ROA = x 100%

Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula,

karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. “Nilai ini mencerminkan pengembalian



perusahaan dari seluruh aktiva (atau pendanaan) yang diberikan pada perusahaan” (Wild,

Subramanyam, dan Halsey, 2005:65).

2.5 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO termasuk rasio rentabilitas (earnings). Keberhasilan bank didasarkan pada

penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas bank dapat diukur dengan menggunakan rasio biaya

operasional terhadap pendapatan operasional (Kuncoro dan Suhardjono, 2002). Menurut

Dendawijaya (2005) rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio Biaya Operasional terhadap

Pendapatan Operasional (BOPO) sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk mengukur

kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan

operasional.

Dalam pernyataannya Dahlian Siamat (2001:153) menyatakan pengertian rasio Biaya

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah:

“Rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam

mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.”

BOPO = x 100%

Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total

beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan

bunga dan total pendapatan operasional lainnya.

2.6 Inflasi

Definisi Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-

menerus (kontinyu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai



faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang

memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran

distribusi barang. 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 (Karim, 2007:135).

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 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 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 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 serta mampu 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 dan nilai tukar efektif, di mana dua

variabel ini merupakan variabel penting dalam 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 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 (Karim, 2007:135).



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

penyakit, inflasi dapat digolongkan menurut tingkat keparahannya, yaitu sebagai berikut:

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.

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 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:

x 100%

Ada berbagai cara untuk menggolongkan berbagai macam inflasi, penggolongan pertama

didasarkan atas parah tidaknya inflasi tersebut. Berikut adalah penggolongan inflasi atas parah

tidaknya : (Boediono,2001).

a. Inflasi ringan (di bawah 10% setahun)

b. Inflasi sedang (antara 10% - 30% setahun)

c. Inflasi berat (antara 30% - 100% setahun)

d. Hiper inflasi (di atas 100% setahun)

Jika inflasi dikategorikan pada inflasi ringan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

berkembang dengan baik yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat produsen

semangat meningkatkan produksinya dengan adanya insentif menabung dan berinvestasi. Akan

tetapi jika investasi dikategorikan parah maka perekonomian menjadi terpuruk, produksi turun

karena produsen tidak mampu menanggung biaya produksi yang tinggi dan barang produksi

menjadi langka akibatnya terjadi kenaikan harga yang luar biasa. Para pemilik modal lebih

memilih untuk berspekulasi dengan menyimpan barang produksi dan mengeluarkannya pada

tingkat harga yang tinggi, sehingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap uang tunai

karena nilainya semakin menurun (Boediono,2005).

2.7 Kurs



Kurs atau yang lebih dikenal dengan nilai tukar (exchange rate) adalah harga sebuah mata

uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya (Amalia: 2007).

Menurut Paul R. Krugman dan Maurice (2004:73) kurs adalah harga sebuah mata uang dari

suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Kurs merupakan salah satu

indicator yang mempengaruhi aktifitas dimpasar saham maupun uang karena investor cenderung

akan berhati-hati untuk melakukan investasi. Menurunnya kurs rupiah terhadap mata uang asing

khususnya dolar AS memiliki pengaruh negative terhadap perekonomian dan pasar modal.

Nilai tukar didasari pada dua konsep: pertama, konsep nominal merupakan konsep untuk

mengukur perbedaan mata uang yang menyatakan berapa jumlah mata uang suatu Negara yang

diperlukan guna memperoleh sejumlah mata uang di Negara lain. Kedua, konsep riil yang

digunakan untuk mengukur daya saing komoditi ekspor suatu Negara di pasaran internasional

(Halwani, 2006:157).

2.8 Jumlah Uang Beredar

Jumlah uang beredar adalah uang yang berada di tangan masyarakat. Namun definisi ini

terus berkembang, seiring dengan perkembangan perekonomian suatu negara. Cakupan definisi

jumlah uang beredar di negara maju umumnya lebih luas dan kompleks dibandingkan negara

sedang berkembang (Amalia:2007). Jumlah uang beredar merupakan istilah lain dari penawaran

uang. Penawaran uang (money supply) merupakan bahan kajian yang relatif baru dibandingkan

dengan permintaan uang (money demand). Kondisi ini disebabkan adanya anggapan bahwa

penawaran uang bisa ditentukan secara langsung oleh bank sentral sehingga tidak dapat

dingaruhi oleh faktor-faktor internal lainnya (Iswardono:2004).

Ada sebagian ahli yang mengklasifikasikan jumlah uang beredar menjadi tiga, yaitu:



a. jumlah uang beredar dalam arti sempit atau disebut “Narrow Money” (M1), yang terdiri

dari uang kartal dan uang giral (demand deposit)

M1 = C + D

Dimana :

C = Currency (uang kartal: kertas dan logam)

D = Demand Deposits (uang giral: rekening koran/giro)

b. uang beredar dalam arti luas atau “Broad Money” (M2), yang terdiri dari M1 ditambah

dengan deposito berjangka (time deposit) dan tabungan milik masyarakat di bank-bank.

M2 = M1 + TD + SD

Dimana :

TD = Time deposits (deposito berjangka)

SD = Savings Deposits (Saldo Tabungan)

c. Definisi uang beredar yang lebih luas lagi adalah M3 yang mencakup semua TD dan SD,

besar kecil, rupiah atau dollar milik penduduk pada bank atau lembaga keuangan non

bank (uang kuasi)

M3 = M1 + QM

Dimana :

QM = uang kuasi

Sementara ahli lain menambahkan dengan M3, yang terdiri dari M2 ditambah dengan

semua deposito pada lembaga-lembaga keuangan non bank. Namun mengenai uang primer atau

uang inti (reserve money), yang dinotasikan dengan M0. Uang inti merupakan cikal-bakal

lahirnya uang kartal dan uang giral (Insukindro, 1994, hal: 76).



Uang primer atau uang inti atau “reserve money” (Insukindro, 1994, hal: 76) merupakan

kewajiban otoritas moneter (Bank Indonesia), yang terdiri atas uang kartal yang berada di luar

Bank Indonesia dan Kas Negara, dan rekening giro Bank Pencipta Uang Giral (BPUG) dan

sektor swasta (perusahaan maupun perorangan) di Bank Indonesia.

Dengan demikian, uang kartal yang dipegang pemerintah, dalam bentuk kas pemerintah

atau kas negara, dan simpanan giral pemerintah pada Bank Indonesia, tidak termasuk sebagai

komponen dari uang primer.

Uang Beredar Dalam Arti Sempit (Narrow Money = M1). Secara sederhana dapat dikatakan

bahwa uang beredar dalam arti sempit adalah seluruh uang kartal dan uang giral yang ada di

tangan masyarakat. Sedangkan uang kartal milik pemerintah (Bank Indonesia) yang disimpan di

bank-bank umum atau bank sentral itu sendiri, tidak dikelompokkan sebagai uang kartal

(Insukindro, 1994, hal: 76).

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa dasar terciptanya uang beredar adalah karena

adanya uang inti atau uang primer. Dengan demikian, besarnya uang beredar ini sangat

dipengaruhi oleh besarnya uang inti yang tersedia. Sedangkan besarnya uang inti ini dipengaruhi

oleh empat faktor, yaitu: (Boediono, 1998, hal: 97)

1. Keadaan neraca pembayaran (surplus atau defisit);

Apabila neraca pembayaran mengalami surplus, berarti ada devisa yang masuk ke

dalam negara, hal ini berarti ada penambahan jumlah uang beredar. Demikian pula

sebaliknya, jika neraca pembayaran mengalami defisit, berarti ada pengurangan terhadap

devisa negara. Hal ini berarti ada pengurangan terhadap jumlah uang beredar.



2. Keadaan APBN (surplus atau defisit);

Apabila pemerintah mengalami defisit dalam APBN, maka pemerintah dapat

mencetak uang baru. Hal ini berarti ada penambahan dalam jumlah uang beredar. Demikian

sebaliknya, jika APBN negara mengalami surplus, maka sebagian uang beredar masuk ke

dalam kas negara. Sehingga jumlah uang beredar semakin kecil.

3. Perubahan kredit langsung Bank Indonesia;

Sebagai penguasa moneter, Bank Indonesia tidak saja dapat memberikan kredit

kepada bank-bank umum, tetapi BI juga dapat memberikan kredit langsung kepada

lembaga-lembaga pemerintah yang lain seperti Pertamina, dan badan usaha milik negara

(BUMN) lainnya. Perubahan besarnya kredit langsung ini akan berpengaruh terhadap besar

kecilnya jumlah uang beredar.

4. Perubahan kredit likuiditas Bank Indonesia.

Sebagai banker’s bank, BI dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank

umum. Sebagai contoh, ketika terjadi krisis ekonomi sejak tahun 1997 lalu, BI memberikan

kredit likuiditas dalam rangka mengatasi krisis likuiditas bank-bank umum, yang

jumlahnya mencapai ratusan trilyun rupiah. Hal ini berdampak pada melonjaknya jumlah

uang beredar. Di samping itu, adanya pinjaman luar negeri, kebijakan tarif pajak, juga

dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah uang beredar.

2.9 Bank Syariah

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor

2/8/PBI/2000, pasal 1, bank syariah adalah “bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam

Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang

nomor 10 tahun 1998  yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam,



termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syariah Islam. Adapun yang dimaksud dengan unit usaha syariah adalah unit

kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang

syariah (Rivai dan Arifin, 2010: 30).

Sedangkan menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 bank syariah adalah bank yang

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas

bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank

syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.10 Deposito Mudharabah

2.10.1 Pengertian Deposito Mudharabah

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)

Menurut UU No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 7, deposito adalah simpanan yang

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan

dengan bank yang bersangkutan. 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).

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 antarpenyimpan 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 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 al-mal atau mudarib) yaitu orang yang menjalankan usaha, ke pengurusan

atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan (Hulwati, 2009:71).



Mudharabah adalah satu bentuk kontrak antara penyedia dana (shahibul maal) dengan

pengusaha (mudharib). Pada saat proyek sudah selesai maka mudharib mengembalikan modal

tersebut kepada penyedia dana berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Bank

syariah, dalam hubungannya dengan pengusaha, bertindak sebagai shahibul maal. Sedangkan

dalam hubunganny adengan deposan, bank syariah bertindak sebagai mudharib (Edwin dkk,

2007:296).

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.

2.10.2 Landasan Hukum

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.



Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-

MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam

peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu

produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu

simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu

berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan baik. (DSN MUI & BI, 2006:18-19)

Berdasarkan DSN-MUI ini deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang

berdasarkan prinsip mudhrabah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan

bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk

didalamnya mudhrabah dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

4. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad

pembukaan rekening.

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan

nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

2.10.3 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

berkaitan dengan 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 hasilsebenarnya, 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), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu

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 menginvestasikan dana RIA ini ke

berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

2.10.4 Implementasi Prinsip Mudharabah dalam Produk Deposito



Deposito sebagai salah satu produk perbankan dalam perbankan syariah menggunakan

skema mudharabah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrument

deposito yakni sebagai sarana investasi dalam memperoleh keuntungan (Anshori, 2007:95).

Secara teknis pemakaian prinsip akad mudharabah ke dalam produk deposito sebagai instrument

penghimpunan dana dari masyarakat pada bank syariah telah diatur dalam pasal 5 Peraturan

Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan

mudharabah berlaku persyaratan sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.

2. Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.

3. Pembagian keuntungan dari penggolongan dan investasi dinyatakan dalam bentuk

nisbah.

4. Pada akad tabungan berdasarkan mudharabah, nasabah wajib menginvestasikan

minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik

oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.

5. Nasabah tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan.

6. Bank adalah mudharib menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan

menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

7. Bank tidak boleh mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah

yang bersangkutan.

8. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-

undangan yang berlaku.



2.11 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi rujukan bagi penelitian ini

antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No Nama dan Judul Penelitian Tahun Variabel

1. M. Showwam Azmy. Analisis Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi
Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank
Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2005-
2008.

2012 FDR
NPF
CAR
Tingkat inflasi
Suku bunga
Pertumbuhan ekonomi

2. Indrawati Setia Utami. Analisis Pengaruh
Inflasi, Suku Bunga, Kurs, Dan Jumlah
Uang Beredar Terhadap Nisbah Bagi
Hasil Deposito Mudarabah Pada Bank
Syariah Mandiri Tahun 2008-2012

2013 Inflasi
Suku bunga
Kurs
Jumlah uang beredar

3. Siti Juwairiyah. Analisis Pengaruh
Profitabilitas Dan Efisiensi Terhadap
Tingkat Bagi Hasil Tabungan Dan
Deposito Mudharabah Mutlaqah (Studi
Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk).

2009 Return on asset
BOPO



4. Reza Dwi Anggara. Analisis Pengaruh
Profitabilitas, Rasio Biaya Dan Simpanan
Anggota Mudharabah Terhadap Tingkat
Bagi Hasil Tabungan Mudharabah.

2011 Return on asset
BOPO
Simpanan anggota

5. Cesaria Yomi Edy Nelwani. Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Deposito
Mudharabah Pada Bank Umum Syariah
(Bus) (Periode 2009-2012).

2013 Internal bank :
1. tingkat bagi hasil

deposito mudharabah
2. Jumlah jaringan kantor
3. Biaya promosi
4. Jumlah karyawan
Eksternal bank :
1. nilai tukar
2. tingkat inflasi
3. tingkat suku bunga
4. jumlah uang kartal

6. Yurisul Fadli. Pengaruh Tingkat Bagi
Hasil, Tingkat Suku Bunga, Inflasi,
Pendapatan Perkapita, Dan Fasilitas
Pelayanan Terhadap Simpanan
MuḌarabah Pada Bank Umum Syariah
Tahun 2008-2011

2013 Tingkat bagi hasil
Tingkat suku bunga
Inflasi
Pendapatan perkapita
Fasilitas pelayanan

Sumber: Azmy. (2012), Utami (2013), Siti (2009), Reza (2011), Cesaria (2013), Fadli (2013).

2.12 Kerangka Teoritis

Sesuai dengan landasan teori yang telah dikemukakan di atas, dapat dikembangkan suatu

kerangka teoritis sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Teori

Variabel Independen (X)

Variabel Dependen (Y)
ROA

BOPO
Nisbah Bagi Hasil

Deposito MudharabahInflasi

Kurs

Jumlah Uang Beredar



2.13 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu kesimpulan atau jawaban sementara yang masih perlu adanya

pembuktian atas kebenaran. Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.13.1 Pengaruh ROA Terhadap Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah.

Return on asset berkaitan erat dengan nisbah bagi hasil deposito mudharabah. Demikian

juga mahrinasari (2003) menyebutkan bahwa return on asset merupakan rasio yang digunakan

untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dan mengelola

tingkat efisiensi usaha bank secara keseluruhan. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan

tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat, sehingga akan sangat menentukan nisbah

bagi hasil deposito mudharabah.

Penelitian Siti Juwairiyah (2009) menyatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan

terdapat pengaruh Return on Asset secara simultan terhadap tingkat bagi hasil simpanan

mudharabah. Penelitian Reza Dwi Anggara (2011) tentang Return on Asset terhadap tingkat bagi

hasil tabungan mudharabah, menyatakan bahwa terdapat pengaruh profitabilitas/ROA (Return on

Asset) terhadap tingkat bagi hasil tabungan Mudharabah.

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis berikut:

H1 : ROA berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito Mudharabah.

2.13.2 Pengaruh BOPO Terhadap Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah

BOPO termasuk rasio rentabilitas (earnings). Keberhasilan bank didasarkan pada

penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas bank dapat diukur dengan menggunakan rasio biaya

operasional terhadap pendapatan operasional (Kuncoro dan Suhardjono, 2002). Menurut



Dendawijaya (2005) rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio Biaya Operasional terhadap

Pendapatan Operasional (BOPO) sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk mengukur

kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan

operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan

bank yang bersangkutan (Almilia dan Herdiningtyas, 2005).

Penelitian Siti Juwairiyah (2009) menyatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan

terdapat pengaruh BOPO secara simultan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah.

Penelitian Reza Dwi Anggara (2011) tentang BOPO terhadap tingkat bagi hasil tabungan

mudharabah, menyatakan bahwa terdapat pengaruh profitabilitas/ROA (Return on Asset)

terhadap tingkat bagi hasil tabungan Mudharabah.

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis berikut:

H2 : BOPO berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito Mudharabah.

2.13.3 Pengaruh inflasi terhadap nisbah bagi hasil deposito Mudharabah

Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus

menerus selama periode tertentu. Apabila tingkat inflasi mengalami kenaikan maka deposito

perbankan syariah akan mengalami penurunan.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Showwam Azmy (2012) menyatakan hasil

penelitiannya secara individual menunjukkan bahwa bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap

tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Penelitian Indrawati Setia Utami (2013) menyatakan bahwa hasil penelitiannya bahwa

variabel inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap nisbah bagi hasil deposito mudarabah.

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis berikut:



H3 : Inflasi berpengaruh positif terhadap nisbah bagi hasil deposito Mudharabah.

2.13.4 Pengaruh kurs terhadap nisbah bagi hasil deposito Mudharabah

Menurut Amalia (2007) Kurs adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda,

sehingga akan mendapatkan perbandingan nilai/harga antara kedua Mata Uang tersebut. Apabila

kurs mengalami perubahan maka nisbah bagi hasil deposito mudharabah juga akan mengalami

perubahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Cesaria Yomi Edy Nelwani (2013) menyatakan bahwa

deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah (BUS) dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah

terhadap Dollar AS, dan bahkan paling dominan diantara faktor-faktor lainnya dimana nilai

koefisien. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Indrawati Setia Utami (2013) menyatakan

bahwa kurs berpengaruh positif signifikan terhadap nisbah bagi hasil deposito mudarabah.

Dari penjelasan dan penelitian terdahulu di atas, maka dapat dilihat bahwa kurs

berpengaruh positif terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah. Maka dapat dirumuskan

hipotesis sebagai berukut :

H4 :   Kurs berpengaruh positif terhadap nisbah bagi hasil deposito Mudharabah.

2.13.5 Pengaruh jumlah uang beredar terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah

Jumlah uang beredar berkaitan dengan nisbah bagi hasil deposito mudharabah. Menurut

Iswardono (2004) Penawaran uang (money supply) merupakan bahan kajian yang relatif baru

dibandingkan dengan permintaan uang (money demand). Kondisi ini disebabkan adanya

anggapan bahwa penawaran uang bisa ditentukan secara langsung oleh bank sentral sehingga

tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal lainnya (Iswardono:2004). Dengan adanya

penawaran uang maupun permintaan uang maka akan mempengaruhi jumlah uang beredar secara

tidak langsung akan berdampak pada nisbah bagi hasil deposito mudharabah.



Penelitian yang dilakukan oleh Cesaria Yomi Edy Nelwani (2013) menyatakan bahwa

jumlah uang beredar berpengaruh terhadap total deposito mudharabah. Penelitian selanjutnya

yang dilakukan oleh Indrawati Setia Utami (2013) menyatakan bahwa jumlah uang beredar

berpengaruh terhadap nisbah bagi hasi deposito mudharabah.

Dari penjelasan dan penelitian terdahulu di atas, maka dapat dilihat bahwa jumlah uang

beredar berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah. Maka dapat dirumuskan

hipotesis sebagai berikut :

H5 :  Jumlah uang beredar berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito

Mudharabah.


