
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah mengalami perkembangan ekonomi yang sangat cepat.

Perkembangan tersebut tidak lepas dari peran bank sebagai lembaga keuangan

yang mengatur, menghimpun, dan menyalurkan dana yang telah dipercayakan

oleh masyarakat dalam bentuk simpanan. Bank sebagai lembaga keuangan

memiliki peranan yang sangat penting sebagai perantara antara pihak yang

kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Dana tersebut disalurkan

oleh bank dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk lainnya.

Berdasarkan pasal 1 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang

perubahan Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank

didefinisikan sebagai berikut : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut SAK no. 31 tahun 2009 (revisi

tahun 2000), Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan

(financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang

memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas

pembayaran.

Bank adalah lembaga intermediasi yang kegiatan pokoknya menghimpun

dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, Giro dan Deposito. Dana yang telah

terkumpul akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Sama halnya dengan Perbankan Syari’ah kegiatan utamanya tidak jauh berbeda
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dengan Perbankan Konvensional. Intermediasi adalah fungsi bank untuk

menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada

masyarakat. Dana yang dikumpulkan oleh bank dari masyarakat disebut Dana

Pihak Ketiga (DPK) sementara dana yang disalurkan oleh bank ke masyarakat

disebut pembiayaan.

Tahun 2008 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi sistem keuangan,

baik Domestik maupun Global. Krisis yang bermula dari subprime mortgage telah

mengganggu stabilitasi sistem keuangan. Pertumbuhan perbankan syariah pada

tahun 2008 cukup meredup justru ketika diprediksikan bisa mencetak sejarah

menguasai 5% asset Perbankan Nasional. Dana Pihak Ketiga hanya tumbuh

22,88%, jauh lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2007 sebesar 35,46%. Dalam

menghadapi krisis Moneter pada tahun 2008 bank Indonesia menaikkan BI rate

menjadi 8,5%. Dengan menerapkan kebijakan ini diharapkan akan mendorong

Perbankan Nasional untuk menaikkan suku bunga pendanaan dan penyaluran

kredit secara bervariatif, tergantung kondisi internal masing-masing bank.

(http://backup.majalahekonomisyariah.com/index.php/web/news/index/2/1017726

96)

Dengan meningkatnya BI rate mendorong seluruh perbankan konvensional

ikut menaikkan suku bunganya. Sementara, Margin Bagi Hasil DPK perbankan

syari’ah tidak bisa dinaikkan tanpa didasarkan pada performa penyaluran

pembiayaan masyarakat

Kemudian sepanjang tahun 2012 dampak krisis keuangan global

cenderung melambatkan laju pertumbuhan ekonomi di berbagai Negara, namun



memiliki pengaruh yang relative minimal terhadap industri perbankan syariah

nasional. Pada bulan Maret sampai September 2012, penurunan Dana Pihak

Ketiga (DPK) yang cukup tajam. Penurunan ini disebabkan antara lain karena

penarikan dana simpanan milik pemerintah (Kementerian Agama) dari bank yang

cukup besar, dimana dialihkan ke sukuk dana haji Indonesia guna memenuhi

target pendanaan pembangunan.  Pada bank yang berbasis syari’ah, maka dalam

pengelolaan dana pihak ketiga ini harus disesuaikan dengan lima segi religius

yaitu :

1. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba).

2. Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah dan zakat.

3. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai

Islam (haram).

4. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir (judi) dan gharar

(ketidakpastian).

5. Penyediaan takaful (asuransi Islam).

Pada sisi penghimpunan dana bank haruslah memperhatikan perhitungan

bagi hasil yang tepat dan adil karena simpanan nasabah tidak pernah tetap, ini

tidak terlepas dari tenaga professional yang handal, agar tidak ada kekeliruan

dalam perhitungan bagi hasil.

Salah satu sumber pendanaan dari bank syariah adalah dari DPK (Dana

Pihak Ketiga). DPK ini bersumber dari dana nasabah yang dapat berupa wadi’ah,

mudharabah dan musyarakah.



Bank Muamalat merupakan bank umum syari’ah pertama di Indonesia

pada saat didirikannya tahun 1991, dan sampai saat itu memainkan peran penting

dalam perkembangan industri Perbankan Syari’ah Nasional. Pada tahun 1997,

ketika terjadi krisis moneter yang melanda Indonesia, Bank Muamalat mampu

bertahan dari terpaan krisis ekonomi. Saat bank konvensional berguguran, Bank

Muamalat dengan pola Islamic banking concept tetap tegak, luput dari likuidasi.

Hingga saat ini, kinerja Bank Muamalat terus menunjukkan perkembangan positif.

Sebagai bank yang dikenal murni Syari’ah, PT. Bank Muamalat Indonesia

Cabang Pekanbaru pastinya juga melakukan pengelolaan Dana Pihak Ketiga yakni

dengan memberikan berbagai  jenis produk pembiyaan, bagi hasil, sewa dan jasa.

Terlebih yang paling diperhatikan adalah bagi hasil terhadap pengelolaan  dana

pihak ketiga tersebut.

Septi Wulandari (2011) meneliti tentang analisis faktor internal dan

eksternal yang mempengaruhi total dana pihak ketiga (DPK) bank umum syariah

di Indonesia. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Septi tersebut dana pihak

ketiga bank umum syariah dipengaruhi oleh variabel jumlah bagi hasil, jumlah

kantor layanan, PDB, dan inflasi secara simultan. Secara parsial hanya variabel

jumlah bagi hasil yang mempengaruhi dana pihak ketiga bank umum syariah

sedangkan variabel jumlah kantor layanan, PDB dan variabel inflasi tidak

berpengaruh. Variabel yang mempunyai pengaruh dominan adalah variabel

jumlah bagi hasil.



Pada penelitian Hermanto (2008) yang meneliti tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi dana pihak ketiga (DPK) bank umum syariah tahun 2005-2007

diperoleh hasil bahwa suku bunga dan bagi hasil berpengaruh secara positif dan

signifikan terhadap DPK bank umum syariah sedanngkan pendapatan nasional

dan inflasi tidak berpengaruh secara signifikan adapun secara simultan keempat

variabel independen tersebut mampu menjelaskkan variabilitas DPK sebesar

83,3%. Sedangkan sisanya sebesar 16,7% dipengaruhi oleh factor luar model.

Penelitian ini berpijak dari penelitian Septi. Namun demikian faktor yang

membedakan dengan penelitian terdahulu adalah variabel dependency ratio yang

dimasukkan dalam penelitian yang berpengaruh terhadap dana pihak ketiga.

Faktor yang lainnya kembali diteliti untuk mengukur konsistensi hasil dari

penelitian sebelumnya yang hasilnya dapat dibandingkan bahkan sebagai penguat

hasil penelitian sebelumnya.

Sedangkan penelitian dependency ratio penting karena merupakan salah

satu indicator demografi, Semakin tingginya persentase dependency ratio

menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang

produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak

produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah

menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang

produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif

lagi.



Jadi, Semakin tinggi angka dependency ratio menggambarkan semakin

berat beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif karena harus

mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan penduduk

usia non-produktif sehingga pendapatan yang ada lebih banyak digunakan untuk

konsumsi daripada menabung dan mengakibatkan penurunan dalam pembentukan

modal dan akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi (Rahmatika,2010:19).

Memperhatikan hal-hal yang diidentifikasi di atas, maka dilakukan

penelitian dengan judul “ PENGARUH BAGI HASIL DAN DEPENDENCY

RATIO TERHADAP DANA PIHAK KETIGA (DPK) PADA BANK

MUAMALAT CABANG PEKANBARU PERIODE TAHUN 2003-2012”.

1.2 Perumusan Masalah

a. Apakah Dependency Ratio berpengaruh terhadap Dana pihak ketiga pada

bank Bank Muamalat cabang Pekanbaru

b. Apakah Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Dana pihak ketiga pada bank

Bank Muamalat cabang Pekanbaru

c. Apakah Dependency Ratio, Bagi hasil, berpengaruh secara simultan terhadap

Dana pihak ketiga pada Bank Muamalat cabang Pekanbaru

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah :

a. Untuk menguji pengaruh bagi hasil terhadap dana pihak ketiga di Bank

Muamalat cabang Pekanbaru,

b. Untuk menguji pengaruh Dependency Ratio terhadap dana pihak ketiga di

Bank Muamalat cabang Pekanbaru,



1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi kalangan akademisi, diharapkan mampu memperluas informasi dalam

rangka menambah serta meningkatkan pengetahuan  di bidang perbankan

syariah

b. Bagi Praktisi, diharapkan menghasilkan informasi yang dapat dijadikann

bahan pertimbagan, saran dan masukan dalam merumuskan kebijakan terkait

pengaruh Return Bagi Hasil terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga

(DPK) pada Bank Muamalat Pekanbaru

c. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi

dan  gambaran tentang Produk Bank Syariah dan segala bentuk Dana Pihak

Ketiga.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam membahas skripsi ini penulis membagi kedalam Enam Bab. Pada

tiap-tiap Bab terdapat sub-sub bab. Maka dari itu, dalam penulisan skripsi ini,

penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulisan akan menguraikan terkait alasan pemilihan

judul atau latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, dan Sistematika penulisan.



BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Pengertian Bank Syariah,

Produk Perbankan Syariah, Bagi Hasil yang terdiri atas definisi,

metode perhitungan bagi hasil dan Dependency Ratio. Dana Pihak

Ketiga (DPK) yang terdiri atas Pengertian Dana Pihak Ketiga

(DPK), Jenis-jenis Dana Pihak Ketiga dan Mudharabah.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, jenis data,

teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan operasional

variabel.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini berisikan sejarah tentang Bank Muamalat,Visi dan Misi,

Struktur Organisasi, Produk pendanaan, dan Jasa Bank Muamalat

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai hasil masalah

dan pembahasan yang akan menguraikan mengenai bagi hasil dan

dependency ratio



BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran – saran yang diberikan

penulis atas analisa permasalahan yang terjadi seperti yang diuraikan

pada bab sebelumnya


