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LANDASAN TEORI

A. Jenis-Jenis Mudharabah

Mudharabah pada prinsipnya terbagi atas dua jenis, yaitu mudhrabah

tidak terbatas dan terbatas (Antonio, 2001: 130). Pada jenis pertama, pemilik dana

memberikan hak penuh kepada bank untuk menginvestasikan dananya atau

disebut mudhrabah mutlaqah dimana mudharib diberikan kewenangan

sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki untuk

mengaplikasikannya dalam  deposito dan tabungan (Muthaher, 2012: 17).

Jenis mudharabah kedua yaitu Mudharabah Muqayyah, dimana  investasi

jenis ini ditentukan oleh pemilik dana, sementara mudharib hanya sebagai

pengelola saja atau pemilik dana memberikan batasan kepada mudharib, seperti

jenis investasi dan siapa saja pihak yang dibolehkan menerima investasi tersebut.

B. Deposito Mudharabah

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah yang termasuk

produk penghimpunan 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 dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah

penyimpan dan bank syariah/ unit usaha syariah (UUS). Fatwa DSN Nomor 3

tahun 2000 menyatakan deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito



yang berdasarkan prinsip mudharabah. Modal yang didepositokan harus

dinyatakan dalam tunai atau bukan piutang (Yaya, 2009: 110).

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang memiliki jumlah minimal

tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan.

Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu

yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak bisa mencairkan dananya sampai

jatuh tempo (Arif, 2010: 35).

Dari hasil pengelolaan dana, Bank Syariah akan membagihasilkan kepada

pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam

akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak akan

bertanggung jawab atas kerugian yang tidak disebabkan kelalaiannya.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana, terdapat dua bentuk

mudharabah (Karim, 2010: 352), yakni:

1. Mudharabah Mutlaqah

Dalam deposito Mudharabah Mutlaqah, pemilik dana tidak

memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam

mengelola investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak

dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dananya ke berbagai

bisnis yang tidak bertentangan dengan hukum islam.



2. Mudharabah Muqayyadah

Berbeda halnya dengan deposito Mudharabah Mutlaqah, dalam

deposito Mudharabah Muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan

dan persyaratan tertentu kepada bank dalam mengelola investasinya.

Dengan kata lain Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan

sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ke sektor bisnis.

C. Perhitungan Bagi Hasil

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting ditentukan

diawal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melaksanakan

kesepakatan. Prinsip perhitungan bagi hasil menentukan jumlah pendapatan yang

digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil (Yaya, 2009: 370). Dewan

Syariah Nasional dalam fatwanya dengan nomor 15 Tahun 2000 menyatakan

bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil maupun bagi untung

sebagai dasar bagi hasil. Perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara

yaitu profit sharing dan revenue sharing ( Wiyono dan Maulamin, 2012: 51).

1. Profit sharing(bagi laba)

Perhitungan bagi hasil menurut profit sharing yaitu perhitungan bagi hasil

yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitupendapatan usaha

dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha

tersebut.



2. Revenue  sharing (bagi pendapatan)

Perhitungan bagi hasil menurut bagi pendapatan adalah perhitungan bagi

hasil yang mendasarkan pada pendapatan dari pengelola dana, yaitu

pendapatan usaha sebelum dikurangi beban usaha untuk mendapatkan

pendapatan usaha tersebut.

D.Transaksi Terkait Deposito Mudharabah

Siklus kegiatan deposito mudharabah dimulai dari transaksi pembukaan

deposito oleh nasabah dan bank sudah menyepakati nisbah bagi hasil dan jangka

waktu pencairan deposito. Selama jangka waktu deposito, dana nasabah bersifat

tetap, karena pengambilan atau penambahan deposito hanya dilakukan pada saat

jatuh tempo. Berikut disajikan contoh transaksi deposito mudharabah beserta

jurnal akuntansinya:

Contoh : Pada 01 April 2014, Bank Bumi Syariah menerima setoran

investasi depositomudharabah dari Nn. Mega sebesar Rp. 5.000.000 untuk jangka

waktu satu bulan dengan nisbah untuk nasabah 60% :40%.Pada 30 April 2014,

perhitungan distribusi pendapatan bagi hasil yang akan dibayar adalah sebesar Rp.

15.000.000. Pada 05 Mei 2014 dibayarkan bagi hasil kepada Nn. Mega sebesar

Rp. 40.000. Pada10 Mei Nn. Mega mencairkan deposito mudharabahsecara tunai,

berikut jurnalnya:

01 April 2014 Kas 5.000.000

Deposito mudharabah 5.000.000

30 April 2014 Hak Pihak ke-3 atas bagi hasil 15.000.000



Bagi hasil yang belum dibayar 15.000.000

05 Mei 2014 Bagi hasil yang belum dibayar 40.000

Tabungan mudharabah 40.000

10 Mei 2014 Deposito mudharabah 5.000.000

Kas 5.000.000

E. Tingkat Bagi Hasil (Rate of Return) Deposito Mudharabah Mutlaqah

Rate of return adalah tingkat pengembalian bersih atas modal/ investasi

atau dana yang disimpan di bank. Pada bank konvensional rate of return

dipersamakan dengan bunga bank. Menurut Wiroso (2005) dalam Isna dan

Sunaryo (2012) perhitungan distribusi hasil usaha Bank Syariah sesuai masing-

masing kelompok dana menggunakan tabel profit distribution sebagai berikut :

Tabel II.1

Profit Distribution

JENIS
KELOMPOK

DANA

SALDO
RATA-
RATA

HARIAN

PENDAPATAN
YANG HARUS

DIBAGI
HASILKAN

PORSI PEMILIK DANA
Nisbah Jumlah

Bonus dan
Bagi Hasil

Rate of
Return

A B C D E
Tabungan

Mudharabah
SRRH 1 THKD 1 NUPD 1 BBH 1 RR 1

Deposito
Mudharabah

1 bulan SRRH 2 THKD 2 NUPD 2 BBH 2 RR 2
3 bulan SRRH 3 THKD 3 NUPD 3 BBH 3 RR 3
6 bulan SRRH 4 THKD 4 NUPD 4 BBH 4 RR 4
12 bulan SRRH 5 THKD 5 NUPD 5 BBH 5 RR 5

Total TSSD PHUD TBBH
Sumber: Data Olahan (2014)



Keterangan:

THKD =Total Hasil Usaha Dibagikan

TSSD = Total Saldo Rata-Rata Sumber Dana

PHUD = Porsi Hasil Usaha Dibagikan

NUPD = Nisbah Umum Pemilik Dana

TBBH = Total Bonus dan Bagi Hasil

Adapun cara menghitung rate of return adalah ( Wiyono dkk, 2012: 61):

RR = x x 100%

Keterangan :

RR     = Rate Of Return

BBH  = Bonus dan bagi hasil

SSRH = Saldo rata- rata harian DPK

Contoh : September 2013 diperoleh saldo rata-rata deposito mudharabah PT.

BSM sebesar Rp. 4.345.050.793 dan jumlah bonus dan bagi hasil sebesar

Rp. 14.579.779. Berdasarkan data diatas maka tingkat bagi hasil pada September

2013 diperoleh: RR = x x 100%

= 4,03%

Pembayaran bagi hasil deposito Mudharabah Mutlaqah dapat dilakukan

dengan dua metode (Karim, 2010: 356), yaitu:

1. Anniversary Date

a. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu

pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.



b. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup

buku bulan terakhir.

c. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan

kerekening lainya sesuai permintaan deposan.

2. End of Month

a. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu

pada tanggal tutup buku setiap bulan.

b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proposional hari efektif

termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal

pembukaan deposito.

c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proposional hari efektif

tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil

yang dibagi hasilkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan

terakhir.

d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang

bersangkutan.

e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan

kerekening lainya sesuai permintaan deposan.

F. Penilaian Rentabilitas ( earning )

Earninguntuk memastikan efisiensi dan kualitas pendapatan bank secara

benar dan akurat. Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan

kemampuan rentabilitas bank untuk mendukung kegiatan operasionalnya dan

permodalan. Rentabilitas adalah hasil perolehan dari investasi yang dikatakan



dengan persentase dari besarnya investasi (Rivai, 2007: 720). Pendekatan

penilaian kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas dilakukan melalui penilaian

komponen ROA (Return On Asset), ROE (Return On Equity), BOPO (Biaya

Operasional Terhadap Pendapatan Operasional) dan NIM (Net Interest Margin).

1. ROA (Return On Asset)

ROA (Return On Asset) adalah perbandingan rasio laba sebelum

pajak ( earning before tax) selama 12 bulan terakhir terhadap rata-rata

volume usaha dalam periode yang sama. Rasio ini digunakan untuk

mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan

(laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang

bersangkutan. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan

manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara

keseluruhan. Semakin besar ROA (Return On Asset) suatu bank, semakin

besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin

baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Dengan

demikian, semakin besar ROA (Return On Asset) maka semakin besar

pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan bank

dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba sebelum pajak adalah laba

bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sementara itu, rata-rata

total aset adalah rata-rata volume usaha atau aset (Machmud dan

Rukmana, 2010: 166). Dalam Isna dan Sunaryo ( 2012), ROA dihitung

dengan rumus yang sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No

12/11/DPND, 31 Maret 2010, yaitu:



ROA = x 100%

Dimana, cakupan datanya yaitu untuk laba sebelum pajak dihitung

dengan menyetahunkan data pada periode laporan dan total aset dihitung

berdasarkan rata- rata aktiva dari dua belas (12) bulan dari bulan laporan.

2. ROE (Return On Equity)

Return On Equity (ROE)disebut juga dengan laba atas ekuitas atau

dalam beberapa referensi disebut juga sebagai rasio total asset turnover

atau perputaran total aset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu

perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu

memberikan laba atas ekuitas.

Return On Equity(ROE) digunakan untuk mengukur kinerja

manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk

menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar ROE, semakin besar pula

tingkat keuntungan yang dicapai bank, sehingga kemungkinan bank dalam

kondisi bermasalah semakin kecil. Laba setelah pajak adalah laba bersih

dari kegiatan operasional setelah dikurangi pajak, sedangkan rata-rata total

ekuitas adalah rata-rata modal disetor yang dimiliki bank. Rasio ini banyak

diamati oleh para pemegang saham bank (baik pemegang saham pendiri

maupun pemegang saham baru) serta para investor di pasar modal yang

ingin membeli saham bank yang bersangkutan (jika bank tersebut telah go

public). Perhitungan modal inti dilakukan  berdasarkan ketentuan



kewajiban modal minimun yang berlaku  (Machmud dan Rukmana, 2010:

166) :

Return On Equity = x 100%

Dimana, laba setelah pajak dihitung dengan menyetahunkan laba

setelah pajak dari periode laporan dan modal disetor dihitung dengan rata-

rata modal disetor dua belas bulan (12) dari bulan laporan.

3. BOPO ( Biaya Operasinal terhadap Pendapatan Operasional)

BOPO (Biaya operasional terhadap pendapatan operasional) adalah

perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio

ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank

dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan

operasionalnya. Persentase BOPO mencerminkan efisiensi perusahaan

dalam kegiatan operasinya, semakin kecil persentase BOPO maka semakin

efisien kinerja bank dalam melakukan operasinya. Dalam hal ini perlu

diketahui bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dari

masyarakat dan selanjutnya menyalurkannya kembali kepada masyarakat,

sehingga beban dan hasil  merupakan porsi terbesar bagi bank. Rasio ini

dapat dirumuskan sebagai berikut ( Rivai dkk, 2007: 722) :

BOPO = x 100%



Dimana, biaya operasional yang digunakan beban operasional

termasuk kekurangan penyisihan penghapusan  aktiva produktif perperiode

laporan. Sedangkan pendapatan operasional diperoleh dari pendapatan

operasional setelah distribusi bagi hasil perperiode laporan.

4. NIM (Net Interest Margin)

Pendapatan dari pembiayaan setelah dikurangi bagi hasil untuk

investasi tidak terikat dan beban dari operasi dibagi rata-rata aktiva

produktif dikali 100 %. Dimana Pendapatan bersih sama dengan

pendapatan dikurang beban, aset produktif merupakan penanaman dana

bank baik dalam rupiah maupun valas dalam bentuk kredit, surat berharga,

penempatan antar bank, penyertaan termasuk komitmen dan kontingensi

pada transaksi rekening administratif yang diperhitungkan untuk aset

produktif yang menghasilkan pendapatan. Rasio ini digunakan untuk

mengukur kemampuan menajemen bank dalam mengelola aset

produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bersih. NIM harus cukup

besar untuk menutupi kerugian-kerugian pinjaman, kerugian sekuritas dan

pajak untuk dijadikan profit dan peningkatan pendapatan ( Rivai dkk,

2007: 722).Rumus yang digunakan dalam perhitungan NOM dalam

Kinasih (2012) adalah :

%



G. Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya 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. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks

Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan

pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak

Juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar

Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat

Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari

barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan

modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota (www. BI. go. id).

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari

barang/komoditas dan jasa selama periode tertentu. Inflasi menurut econom

modern adalah kenaikan menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan.

(Fahmi, 2012) menuliskan pengertian inflasi menurut Roger dan Gary adalah

“inflation is a sustained increas in the general price level over time”. Sementara

Yuswa dan Mulyadi mengatakan bahwa inflasi adalah suatu keadaan dimana nilai

mata uang menurun secara terbuka akibat kenaikan harga barang secara umum.

Pengaruh inflasi sangat besar bagi masyarakat, sebagai mana yang diungkapkan

Chapra dalam (Fahmi, 2012) dimana inflasi mengandung implikasi bahwa uang



tidak dapat berfungsi sebagai satuan hitungan yang adil dan benar. Menurut Paul

A. Samuelson, inflasi dapat digolongkan menurut tingkat keparahannya yaitu

sebagai berikut ( Adiwarman, 2007: 135):

1. Moderate Inflation

Karakteristiknya adalah kenaikan tingkat harga yang lambat. Umumnya

disebut “inflasi satu digit”. Pada tingkat inflasi seperti ini orang orang

masih mau untuk memegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam

bentuk uang dari pada dalam bentuk aset rill.

2. Galloping Inflation

Tingkat inflasi ini terjadi pada tingkat 20% sampai dengan 200% pertahun.

Pada tingkat inflasi ini orang hanya mau memegang uang seperlunya saja,

sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk asset rill.

3. Hyper Inflation

Inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu jutaan

sampai triliyunan persen pertahun.

Sedangkan dalam Fahmi (2012) skala penilaian inflasi dituliskan

sebagai berikut :

1. Inflasi ringan yaitu kondisi inflasi dengan skala inflasi dibawah 10%

pertahun



2. Inflasi sedang yaitu kondisi yang tidak efektif bagi kelangsungan ekonomi

suatu negara karena dianggap mampu mengganggu bahkan mengancam

pertumbuhan ekonomi, dengan skala inflasi 10- 30% pertahun.

3. Inflasi berat yaitu kondisi dimana sektor sektor ekonomi sudah mulai

mengalami kelumpuhan kecuali yang di kuasai pemerintah, dengan skala

inflasi 30- 100% pertahun.

4. Inflasi sangat berat yaitu kondisi dengan skala inflasi besar dari 100%

pertahun.

Berdasarkan  area timbulnya, inflasi terbagi dua yaitu (Fahmi, 2012) :

1. Inflasi Domestik

Inflasi domestik terjadi karena faktor kondisi dan situasi yang terjadi

didalam negeri, seperti kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan

deregulasi yang mampu mempengaruhi kondisi kenaikan harga.

2. Inflasi Impor

Inflasi impor terjadi karena kondisi dan situasi yang terjadi diluar negeri,

seperti terjadinya goncangan ekonomi di Amerika Serikat yang

berpengaruh pada naiknya berbagai barang yang berasal dari sana.

Berdasarkan sebab sebab timbulnya, inflasi dapat digolongkan

menjadi tiga  yaitu :



1. Inflasi Struktural

Yaitu suatu keadaan yang ditimbulkan oleh bertambahnya volume uang

tetapi karena pergeseran struktur ekonomi atau pergerakan faktor faktor

produksi dari sektor non industri ke sektor industri.

2. Desakan biaya

Yaitu inflasi yang disebabkan oleh kebijakan perusahaan yang  menaikan

harga barang daganganya karena implikasi dari kenaikan biaya internal.

3. Desakan permintaan

Yaitu inflasi yang timbul karena didorong oleh biaya.

Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (rate of inflation) yaitu tingkat

perubahan dari tingkat harga secara umum. Persamaannya adalah sebagai berikut:

Rate of Inflation = x 100% , dimana:

IHKn = Indeks Harga Konsumen Saat Sekarang

IHKo = Indeks Harga Konsumen Bulan Lalu

H. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu oleh

Nasrah Mawardi (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan return bagi

hasil deposito mudharabah pada unit syariah bank X,  Anggrainy pada tahun 2010

yang meneliti mengenai pengaruh ROA, CAR, ROE, FDR dan BOPO pada PT.



Bank Muamalat serta Isna dan Suryanto (2012) yang meneliti pengaruh ROA,

BOPO dan suku bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu



Sumber: Data Olahan (2014)

No Peneliti dan Judul Variabel Penelitian Hasil

1. Nasrah Mawardi
(2008) Faktor-
Faktor Yang
Mempengaruhi
Penetapan Return
Bagi Hasil
Deposito
Mudharabah Pada
Unit Syariah
Bank X

Variabel
Independen: FDR,
NPF dan Effective
Rate Pendapatan,
Tingkat Bunga
Deposito Bank
Konvensional

Variabel Dependen:
Tingkat Bagi Hasil
Deposito
Mudharabah

Tingkat Bunga
Deposito Bank
Konvensional
Berpengaruh
Terhadap Tingkat
Bagi Hasil
Deposito
Mudharabah
Muthlaqah

2. Dian Anggrainy
(2010)
Pengaruh Kinerja
Keuangan
Terhadap
Deposito
Mudharabah Pada
PT. Bank
Muamalat
Indonesia Periode
2002- 2009

Variabel
Independen:
ROA (Return On
Asset), ROE (Return
On Equity), FDR
(Financing Deposit
ratio), BOPO dan
CAR (Capital
Adequecy Ratio)

Variabel Dependen:
Tingkat Bagi Hasil
Deposito
Mudharabah

Return On Asset
dan BOPO
berpengaruh
positif terhadap
Tingkat Bagi Hasil
Deposito
Mudharabah.
ROE (Return On
Equity)berpengaru
h negatifterhadap
Tingkat Bagi Hasil
Deposito
Mudharabah

3. Andryani Isna dan
Kunti Sunaryo
(2012)
Analisis Pengaruh
Return On Asset,
BOPO dan Suku
Bunga Terhadap
Tingkat Bagi
Hasil Deposito
Mudharabah Pada
Bank Umun
Syariah

Variabel
Independen:
ROA ( Return On
Asset), BOPO dan
Suku Bunga

Variabel Dependen:
Tingkat Bagi Hasil
Deposito
Mudharabah

Return On Asset
dan BOPO
Berpengaruh
negatif terhadap
Tingkat Bagi Hasil
Deposito
Mudharabah,



I. Pandangan Islam Mengenai Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh oleh perbankan syariah adalah selisih

keuntungan yang diperoleh dari penanam modal (pendeposit) dengan pihak

pengguna modal (peminjam). Usaha intermediasi antara pihak yang kelebihan

uang (surplus of fund) dengan pihak yang kekurangan/membutuhkan uang (lack of

fund) adalah sumber keuntungan. Mengenai keuntungan, islam membelohkan hal

ini dilakukan dalam transaksi ekonomi. Sebagaimana Allah memerintahkan dalam

surat Al-jumu’ah ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di

muka  bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-

banyak supaya kamu beruntung.

Dari potongan ayat diatas, jelaslah islam menganjurkan manusia untuk

berusaha dijalan ALLAH guna memperoleh/ mendapatkan keuntungan. Dalam

menjalankan usahanya bank syariah haruslah memegang prinsip prinsip islam.

Sebagaimana perintah Allah dalam surat Al–maidah ayat satu (1) yang

berbunyi:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan

dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang

dikehendaki-Nya.

Berdasarkan ayat diatas, jelaslah Islam menghalalkan setiap usaha yang

tidak bertentangan dengan Islam supaya memperoleh keuntungan. Setiap usaha

bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dibolehkan dalam

islam.Namun, dalam pelaksanaan setiap usaha, wajiblah bagi yang bersangkutan

untuk memenuhi setiap perjanjian/akad yang telah disepakati bersama. Islam tidak

pernah melarang untuk memperoleh keuntungan selama keuntungan yang

dihasilkan bebas dari unsur riba. Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya

merujuk pada Al-Qur’an, melainkan juga al-hadits.

 :

ھُ  ُجُالُٔمَّ بَاثَالَثَةٌَوَسْبُعْونَبَابًاأَْیَسُرھَاِمْثُألَْنیَْنِكَحالرَّ الرَّ

Artinya: Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi SAW bersabda,

“Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan); yang paling rendah

(dosanya)sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya.”

J. Kerangka Teoritis

Untuk lebih menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan

variabel independen yang digunakan dalam penelitian, maka berikut digunakan

kerangka teoritis yang mendasari penelitian ini:



Gambar II.1

Sumber : Zainal Arifin (2013)

K. Hipotesis penelitian

Menurut Sekaran (2007) hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan

yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan

dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.

1. Hubungan ROA dan Tingkat Bagi Hasil

Isna (2012) dalam penelitiannya menemukan pengaruh yang negatif

sebesar (- 2,485) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Anggrayni (2010) dalam penelitiannya menemukan secara parsial ROA

berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula pendapatan yang

dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi

penggunaan aset. Dengan demikian, semakin besar ROA maka semakin

ROA (X1)

ROE (X2)

Tingkat Bagi
Hasil (Y)

NIM (X3)

BOPO (X4)

Inflasi (X5)



besar pula tingkat pendapatankeseluruhan yang dicapai bank, sehingga

kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil karena

perputaran aset yang baik. Berdasarkan asumsi diatas maka hipotesis

dirumuskan :

H1 : ROA berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil

mudharabah

2. Hubungan ROE terhadap Tingkat Bagi Hasil

Semakin besar ROE, semakin besar pula pendapatan bank dalam segi

penggunaan modal, sehingga kemungkinan bank dalam kondisi

bermasalah semakin kecil. Laba setelah pajak adalah laba bersih dari

kegiatan operasional setelah dikurangi pajak, sedangkan rata- rata total

ekuitas adalah rata- rata modal disetor yang dimiliki bank.

Anggrayni (2010) dalam penelitiannya menarik kesimpulan bahwa secara

parsial ROE tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito

mudharabah. ROE merupakan indikator yang penting bagi pihak deposan

dalam mengambil keputusan, setiap kenaikan indikator ini berarti terjadi

kenaikan dari laba sehingga akan berdampak pada pembayaran dividen.

Berdasarkan asumsi diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H2: ROE berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil

deposito mudharabah



3. Hubungan BOPO terhadap Tingkat Bagi Hasil

Persentase BOPO mencerminkan efisiensi perusahaan dalam kegiatan

operasinya, semakin kecil persentase BOPO maka semakin efisien kinerja

bank dalam melakukan operasinya. Anggrayni (2010) dalam penelitiannya

menemukan bahwa BOPO secara parsial berpengaruh positif terhadap

tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sementara penelitian Isna (2012)

menemukan secara parsial bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap

tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Secara teori persentase BOPO

yang rendah mencerminkan keadaan yang baik terhadap kinerja

perusahaan. Dalam melakukan operasinya, bank selaku penghimpun dana

dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali, sehingga beban dan

hasil merupakan porsi terbesar bagi bank karena semakin kecil biaya

operasional akan lebih baik karena bank mampu mentupnya dengan

pendapatan operasional. Berdasarkan asumsi diatas maka hipotesis

dirumuskan sebagai berikut:

H3: BOPO berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil

deposito mudharabah

4. Hubungan NIM terhadap Tingkat Bagi Hasil

Secara teori NIM mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola aset

produktifnya. Persentase NIM yang besar mengambarkan kemampuan

bank yang baik dalam mengelola aset produktifnya, sebaliknya semakin

kecil rasio NIM maka kemungkinan bank dalam masalah semakin besar.

Persentase NIM yang besar akan dapat menutup setiap kerugian sehingga



akan meningkatkan laba. Berdasarkan teori diatas maka hipotesis

dirumuskan sebagai berikut:

H4: NIM berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil

deposito mudharabah

5. Hubungan Inflasi terhadap Tingkat Bagi Hasil

Azmy (2008) dalam penelitiannya menemukan bahwa inflasi terbukti

berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil pada simpanan

mudharabah. Tingkat inflasi yang terlalu tinggi akan melemahkan

pendapatan sehingga keuntungan yang diperoleh semakin kecil.

Berdasarkan asumsi tersebut, peneliti mencoba merumuskan hipotesisnya

sebagai berikut :

H5 : Inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil

deposito mudharabah

6. Hubungan ROA, ROE, BOPO, NIM dan Inflasi berpengaruh

terhadap tingkat bagi hasil

Anggrainy (2010) meneliti pengaruh ROA (Return on Asset), ROE (Return

on Equity), CAR (Current Asset Ratio), FDR (Financing Deposit Ratio)

dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) pada

PT. Bank Muamalat. Hasil penelitian menemukan secara simultan kelima

rasio yaitu ROA (Return on Asset), ROE (Return on Equity), CAR (

Current Asset Ratio), FDR ( Financing Deposit Ratio) dan BOPO (Biaya



Operasional terhadap Pendapatan Operasional) berpengaruh terhadap

tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Suryano dan Isna (2012) meneliti pengaruh ROA, BOPO dan Suku Bunga

terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharbahpada PT. Bank BRI

Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Mega Syariah.

Penelitiannya  menemukan secara simultan ROA, BOPO dan Suku bunga

berpengaruh bersama sama secara simultan terhadap tingkat bagi hasil

deposito mudharabah.

Dalam literatur NIM mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola

aset produktifnya. Persentase NIM yang besar mengambarkan kemampuan

bank yang baik dalam mengelola aset produktifnya, sebaliknya semakin

kecil rasio NIM maka kemungkinan bank dalam masalah semakin besar.

Inflasi yang tinggi, sedangkan pendapatan atau daya beli investor menurun

(Kasmir; 2010: 57). Persentase ROA, ROE, NIM yang semakin tinggi

serta persentase BOPO yang rendah dan dengan tingkat Inflasi sesuai

harapan akan meningkatkan laba perusahaan. Berdasarkan keterangan

diatas maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H6 :ROA, ROE, BOPO, NIM dan Inflasi berpengaruh secara

simultan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah


