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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem

perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil,

transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap

sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang

No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah

(UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan,

Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28

Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Bank BNI Syariah merupakan anak perusahaan BNI yang bergerak

dalam bidang perbankan syariah, sebagai hasil spin off Unit Usaha Syariah

(UUS). Adapun fokus utama dari BNI Syariah adalah pada bisnis ritel dan

konsumer, dimana strategi bisnis saat ini diarahkan untuk melayani

masyarakat pada segmen UMKM dan pengembangan industri di daerah-

daerah. Dalam menjalankan bisnis, BNI Syariah tetap akan selalu bersinergi

dengan BNI dan seluruh perusahaan anak BNI dalam kerangka kerja BNI

Incorporated.

Perkembangan Bank Syariah saat ini sangat pesat dipicu oleh UU No

10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan dual banking

system. Bank-bank konvensional yang menguasai pasar mulai melirik dan

membuka Unit Usaha Syariah. Diantaranya adalah Bank Negara Indonesia
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(BNI), Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank

Niaga, dan lain sebagainya. Dan perkembangan asset perbankan syariah pada

bank umum syariah (BUS) meningkat pada Agustus 2011 Rp 94,325 Milyar

dibandingkan pada Juli 2011 Rp 90,734 Milyar. Dan unit usaha syariah (UUS)

mengalami peningkatan pada Agustus 2011 Rp 22,484 Milyar dibandingkan

pada juli 2011 Rp 22,130 Milyar.

Hasil survei yang dilakukan biro riset menyebutkan bahwa deposito

BNI Syariah menduduki indeks tertinggi untuk kategori digital financial

product brand 2013, Sharia Time Deposit. Sampai dengan Agustus 2013,

deposito BNI Syariah telah mencapai Rp 4,83 triliun. Capaian deposito

tersebut mengalami kenaikan 51,41% bila dibandingkan dengan periode yang

sama tahun lalu. Dibandingkan dengan deposito syariah milik para kompetitor,

deposito BNI Syariah paling banyak di perbincangkan dan diminati

masyarakat. Dalam bank BNI syariah, salah satu yang mencuri perhatian

nasabah yaitu produk deposito (HTTP : Infobanknews.com).

Selain itu, salah satu faktor yang berperan penting dalam

perkembangan bank syariah adalah pola ketertarikan masyarakat terhadap pola

penyimpanan uang dalam bentuk investasi. Beragam produk dan jasa telah

dikeluarkan oleh bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Salah

satu produk yang ditawarkan Perbankan Syariah adalah dengan dengan

menggunakan akad mudharabah. Simpanan mudharabah terdiri dari tabungan

mudharabah dan deposito mudharabah.
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Tidak seperti bank konvensional yang menawarkan deposito dengan

konsep bunga, bank syariah hadir dengan menawarkan deposito mudharabah

konsep bagi hasil. Bagi hasil (profit sharing) menekankan bahwa simpanan

yang di tabung pada bank syariah nantinya akan di gunakan untuk pembiayaan

oleh bank syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi

menurut nisbah yang di sepakati bersama. Tingkat bagi hasil yang tinggi akan

menarik nasabah dalam memilih perbankan.

Semakin kompetitifnya bagi hasil yang diberikan oleh perbankan

syariah ternyata mampu mendorong perkembangan dana pihak ketiga

perbankan syariah, meskipun secara umum sepanjang tahun 2012 suku bunga

deposito bank konvensional cenderung meningkat dibandingkan tahun-tahun

sebelumnya, bank syariah dengan peningkatan pembiayaannya dapat

memberikan imbal hasil yang tinggi. Imbal hasil bank syariah yang menarik

minat nasabah terutama produk deposito.

Produk deposito mudharabah lebih diminati nasabah dari pada

alternative penempatan dana lainnya yakni tabungan. Deposito mudharabah

menjadi produk yang diminati nasabah dibandingkan dengan produk

perbankan yang lainnya karena deposito mudharabah yang dianggap jauh

lebih menguntungkan bagi para nasabah.
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Tabel I.1
Perkembangan Deposito Mudharabah dan Bagi

hasil deposito (dalam jutaan rupiah)

Total 2011 2012 2013

Deposito

Mudharabah

3.245.319 3.702.313 4.916755

Bagi hasil deposito

mudharabah

2.192 16.708 3.152

Tabel 1 menunjukkan bahwa deposito mudharabah pada Bank BNI

Syariah dari tahun 2011-2013 mengalami kenaikan. Sementara bagi hasil

deposito mudharabah mengalami fluktuasi, karena pada tahun 2011 ke tahun

2012 bagi hasil deposito mudharabah mengalami penurunan dan pada tahun

2013 kembali mengalami kenaikan.

Penelitian ini akan memfokuskan pada deposito mudharabah.

Berdasarkan perkembangan pada setiap jenis produknya, produk deposito dan

tabungan merupakan produk yang stabil mengalami peningkatan sepanjang

tahun 2011. Deposito merupakan produk yang tingkat pertumbuhannya sangat

tinggi. Produk deposito mudharabah juga merupakan produk yang stabil

mengalami peningkatan sepanjang tahun 2012.

Deposito mudharabah merupakan investasi baik secara individu

maupun perusahaan dalam bentuk deposito yang sesuai dengan prinsip syariah

yakni mudharabh muthlaqah. Mudharabah muthlaqah sendiri berarti simpanan

dana  masyarakat (pemilik dana / shahibul maal) yang oleh mudharib dapat

dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan. Hasil dari keuntungan tersebut

akan dilakukan bagi hasil antara pemilik dana dari pihak bank sesuai dengan

nisbah yang disepakati.
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Penelitian tentang Deposito Mudharabah telah dilakukan oleh Rizqiana

(2010) dengan judul “Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito

Syariah Mudharabah Yang Ada Pada Bank Syariah Mandiri”. Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa bagi hasil berpengaruh positif terhadap jumlah dana

deposito syariah mudharabah pada Bank Syariah Mandiri.

Anniswah (2011) dengan judul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan

Bagi Hasil terhadap Volume Deposito Mudharabah (Studi pada Bank

Muamalat Indonesia Tahun 2009-2011)”. Hasil dari penelitian ini adalah

Tingkat suku Bunga dan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap nilai deposito

mudharabah di BMI.

Anisah dkk. (2013) dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah”. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil dan ukuran perusahaan berpengaruh

positif, sedangkan tingkat suku bunga, likuiditas dan inflasi berpengaruh

negative terhadap pertumbuhan deposito bank syariah.

Gumelar (2012) dengan judul “Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga

Deposito, dan Jumlah Bagi Hasil Deposito terhadap Jumlah Bagi Hasil

Mudharabah (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2008-202). Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat inlasi dan tingkat suku bunga

deposito berpengaruh negatif, sedangkan jumlah bagi hasil berpengaruh positif

terhadap jumlah deposito mudharabah.

Suratman (2012) dengan judul “ Pengaruh Jumlah Bagi Hasil Deposito

Mudharabah, Tingkat Imbalan SBIS, Suku Bunga Berjangka 1 Bulan dan
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Inflasi terhadap Jumlah Deposito Mudharabah (Studi Kasus BSM 2007-

2011)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial jumlah bagi

hasil deposito mudharabah, tingkat imbalan SBIS, suku bunga simpanan

berjangka 1 bulan berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito

mudharabah.

Untuk variabel bagi hasil, Rizqiana (2010), Anisah (2013), Gumelar

(2012), dan Suratman (2012) menyatakan bagi hasil berpengaruh positif

terhadap deposito mudharabah. Sedangkan Aniswah (2011) menyatakan

bahwa bagi hasil tidak berpengaruh terhadap Deposito Mudharabah.

Sedangkan untuk tingkat suku bunga, Anisah (2013), dan Gumelar

(2012), Suratman (2012) menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh negative

terhadap Deposito Mudharabah. Sedangkan Aniswah (2011), menytakan

bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap Deposito Mudharabah.

Untuk variable tingkat imbalan SBIS, Suratman (2012) menyatakan bahwa

tingkat imbalan SBIS berpengaruh positif terhadap Deposito Mudharabah.

Untuk variable inflasi anisah (2013), Gumelar (2012), dan Suratman (2012)

menyatakan inflasi berpengaruh negative terhadap Deposito Mudharabah.

Sedangkan untuk ukuran perusahaan, Anisah (2013) meyatakan bahwa ukuran

perusahaan berpengaruh positif terhadap Deposito Mudharabah.

Alasan penambahan masing-masing variabel karena antara variabel

dependen dan independen mempunyai pengaruh, baik itu pengaruh positif

ataupun negatif. Menurut Rizqa Rizqiana (2010) adanya tingkat korelasi

antara bagi hasil dan deposan yang sangat kuat, terdapat pengaruh positif

antara bagi hasil dan jumlah dana deposan. Sedangkan menurut Lina
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Anniswah (2011) pada tingkat suku bunga dan bagi hasil tidak berpengaruh

terhadap nilai deposito mudharabah pada bank muamalat Indonesia. Menurut

Suratman (2012) secara parsial jumlah bagi hasil deposito mudharabah,

tingkat imbalan SBIS, suku bunga simpanan berjangka 1 bulan dan inflasi

berpengaruh positif terhadap jumlah deposito mudharabah. Menurut Nur

Anisah dkk (2013) bagi hasil dan ukuran perusahaan berpengaruh positif,

sedangkan tingkat suku bunga, likuiditas dan inflasi tidak berpengaruh

terhadap nilai deposito mudharabah. Dan menurut Bayu Ayom Gumelar

(2012) tingkat inflasi dan tingkat suku bunga mempunyai pengaruh negatif,

sedangkan jumlah bagi hasil mempunyai pengaruh positif terhadap nilai

deposito mudharabah di BMI.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian yang berbeda dari latar

belakang di atas, penulis termotivasi untuk menguji kembali menggunakan

variabel bagi hasil, suku bunga, imbalan SBIS, inflasi, dan ukuran perusahaan

dengan judul “ PENGARUH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH,

TINGKAT SUKU BUNGA BI, TINGKAT IMBALAN SBIS, INFLASI,

DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP JUMLAH DANA

DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK BNI SYARIAH

INDONESIA PERIODE 2011-2013.”

B. Rumusan Masalah

Beradasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka masalah

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
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1. Apakah jumlah bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh terhadap

jumlah dana deposito mudharabah pada Bank BNI Syariah Indonesia ?

2. Apakah tingkat suku bunga Bi berpengaruh terhadap jumlah dana deposito

mudharabah pada Bank BNI Syariah Indonesia ?

3. Apakah tingkat imbalan SBIS berpengaruh terhadap jumlah dana deposito

mudharabah pada Bank BNI Syariah Indonesia ?

4. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap jumlah dana deposito

mudharabah pada Bank BNI Syariah Indonesia ?

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap jumlah dana deposito

mudharabah pada Bank BNI Syariah ?

6. Apakah jumlah bagi hasil, tingkat suku bunga BI, tingkat imbalan SBIS,

inflasi dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap jumlah dana deposito

mudharabah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apakah jumlah bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh

terhadap jumlah dana deposito mudharabah pada Bank BNI Syariah

Indonesia.

2. Mengetahui apakah tingkat suku bunga BI berpengaruh terhadap jumlah

dana deposito mudharabah pada Bank BNI Syariah Indonesia.

3. Mengetahui apakah tingkat imbalan SBIS berpengaruh terhadap jumlah

dana deposito mudharabah pada Bank BNI Syariah Indonesia.
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4. Mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap jumlah dana deposito

mudharabah pada Bank BNI Syariah Indonesia.

5. Mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap jumlah dana

deposito mudharabah pada Bank BNI Syariah Indonesia.

6. Mengetahui apakah jumlah bagi hasil, tingkat suku bunga BI, tingkat

imbalan SBIS, inflasi, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap

jumlah dana deposito mudharabah pada Bank BNI Syariah Indonesia

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi bank

Sebagai sumber informasi untuk pengembangan bank syariah kedepan.

2. Bagi kampus

Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang

teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan dunia perbankan syariah di

Indonesia.

3. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan perbankan syariah dan juga

untuk mengetahui jumlah bagi hasil deposito mudharabah, tingkat suku

bunga BI, tingkat imbalan SBIS, inflasi, dan ukuran perusahaan terhadap

jumlah dana deposito mudharabah.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
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D. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas landasan teori, yang menjadi dasar dan acuan

penelitian ini, kerangka penelitian dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis dan sumber data, populasi dan

sampel, defenisi operasional variabel, teknik pengumpulan data,

dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisikan tentang sejarah singkat perusahaan, produk

yang ada pada perusahaan, visi dan misi perusahaan, profil

perusahaan, dan struktur perusahaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang analisis data dan pembahasan dari

hasil analisis.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulam dan saran berdasarkan penelitian dan

pengolahan data yang diperoleh.


