
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah

Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat

bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di

Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada

satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005 jumlah bank syariah di Indonesia

bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah.

Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir

tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.

Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada tahun

2005 diperkirakan cukup baik. Industri perbankan syariah diprediksi masih akan

berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Jika pada posisi

November 2004, volume usaha perbankan syariah telah mencapai 14,0 triliun

rupiah, dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2004 sebesar 88,6%,

nilai usaha perbankan syariah diakhir tahun 2005 diperkirakan akan mencapai

sekitar 24 triliun rupiah.

Dengan nilai tersebut, diperkirakan industri perbankan syariah akan

mencapai pangsa pasar sebesar 1,8% dari industri perbankan nasional

dibandingkan sebesar 1,1% pada tahun 2004. Pertumbuhan nilai usaha perbankan

syariah tersebut ditopang oleh rencana pembukaan unit usaha syariah yang baru

dan pembukaan jaringan kantor yang lebih luas. Dana pihak ketiga (DPK)
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diperkirakan akan mencapai jumlah sekitar 20 triliun rupiah dengan jumlah

pembiayaan sekitar 21 triliun rupiah di akhir tahun 2005.

Perkembangan Bank Syariah saat ini sangat pesat dipicu oleh UU No. 10

tahun 1988 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 (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 untuk unit usaha syariah (UUS) mengalami peningkatan pada

Agustus 2011 Rp 22,484 Milyar dibandingkan pada Juli 2011 Rp 22,130 Milyar.

Persaingan antar perbankan syariah, dan antara perbankan syariah dengan

perbankan konvensional tidak bisa dilepaskan dari segmentasi yang ada pada

pasar perbankan di Indonesia. Tiga segmentasi pasar perbankan syariah di

Indonesia, yaitu shariah loyalist market, conventional loyalist market, dan segmen

floating market. Shariah loyalist market adalah mereka yang memilih produk atau

jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah karena pertimbangan faktor agama,

sebaliknya conventional loyalist market adalah mereka yang merasa lebih nyaman

dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, sehingga

dengan menyimpan uangnya di bank konvensional akan lebih mudah melakukan

transaksi. Sedangkan segmen floating market adalah mereka yang lebih

mempertimbangkan efek financial benefit dibandingkan dengan efek syariah

maupun konvensional.



Selain itu, salah satu faktor yang berperan penting dalam perkembangan

bank syariah adalah pola ketertarikan masyarakat terhadap pola penyimpanan

uang dalam bentuk investasi. Sejauh ini ketertarikan masyarakat dalam

mendepositokan dananya dipengaruhi oleh keinginannya untuk mendapatkan

keuntungan yang lebih besar, dalam arti suku bunga yang lebih besar pada bank

konvensional atau bagi hasil yang lebih tinggi pada bank syariah. Sampai dengan

saat ini terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia.

Beragam produk dan jasa telah dikeluarkan oleh bank syariah untuk

menghimpun dana dari masyarakat. Salah satu produk yang ditawarkan Perbankan

Syariah adalah dengan menggunakan akad mudharabah. Simpanan mudharabah

terdiri dari tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Tidak seperti bank konvensional yang menawarkan deposito dengan

konsep bunga, bank syariah hadir dengan menawarkan deposito mudharabah

konsep bagi hasil. Bagi hasil (profit sharing) antara bank dengan nasabah dalam

pengelolaan dananya digunakan sebagai prinsip dalam perbankan syariah. Profit

sharing menekankan bahwa simpanan yang ditabung pada bank syariah nantinya

akan digunakan untuk pembiayaan oleh bank syariah, kemudian hasil atau

keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama.

Tingkat bagi hasil yang tinggi akan menarik nasabah dalam memilih perbankan.

Semakin kompetitifnya bagi hasil yang diberikan oleh bank 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 kinerja pembiayaannya dapat memberikan imbal hasil

yang tinggi. Imbal hasil bank syariah yang menarik minat nasabah terutama pada

produk deposito.

Produk deposito mudharabah lebih diminati nasabah daripada alternatif

penempatan dana lainnya yakni tabungan. Deposito mudharabah menjadi produk

yang diminati nasabah dibandingkan dengan produk perbankan yang lainnya

karena deposito mudharabah dianggap jauh lebih menguntungkan bagi para

nasabah.

Penelitian ini akan memfokuskan pada  deposito mudharabah. Berdasarkan

perkembangan pada setiap jenis produknya, produk deposito dan tabungan

merupakan produk yang stabil mengalami penigkatan sepanjang tahun 2011.

Deposito merupakan produk yang tingkat pertumbuhannya sangat tinggi yaitu

sekitar 61,06% dari posisi tahun sebelumnya Rp39,23 triliun mejadi Rp62,02

triliun. Produk deposito mudharabah juga merupakan produk yang stabil

mengalami peningkatan sepanjang tahun 2012.

Deposito merupakan produk yang tingkat pertumbuhannya sangat tinggi

dari posisi tahun sebelumnya Rp70,806 triliun menjadi Rp84,732 triliun. Deposito

mudharabah merupakan investasi baik secara individu maupun perusahaan dalam

bentuk deposito yang sesuai dengan prinsip syariah yakni mudharabah muthlaqah.

Mudharabah multhlaqah sendiri berarti simpanan dana masyarakat (pemilik

dana/shahibul mal) yang oleh mudharib dapat dioperasikan untuk mendapatkan

keuntungan. Hasil dari keuntungan tersebut akan dilakukan bagi hasil antara

pemilik dana dan pihak bank sesuai dengan nisbah yang disepakati.



Bank Muamalat Indonesia, adalah bank umum pertama di Indonesia yang

menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan

pada tahun 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan

Pemerintah Indonesia. Mulai beroperasi pada tahun 1992, yang didukung oleh

cendekiawan Muslim dan pengusaha, serta masyarakat luas. Pada tahun 1994,

telah menjadi bank devisa. Produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip

Wadiah (titipan) dan Mudharabah (bagi-hasil). Sedangkan penanaman dananya

menggunakan prinsip jual beli, bagi-hasil, dan sewa.

Penelitian tentang Deposito Mudharabah telah dilakukan oleh 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 negatif terhadap pertumbuhan deposito bank

syariah.

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.

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

Deposito, dan Jumlah Bagi Hasil Deposito terhadap Jumlah Deposito Mudharabah

(Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2008-2012). Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa tingkat inflasi 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 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.

Abduh dkk. (2011) dalam peneliatiannya yang berjudul “The Impact of

Crisis and Macroeconomic Variables towards Islamic Banking Deposit”. Hasil

dari penelitian ini menyebutkan Tingkat bunga, tingkat keuntungan, dan

pertumbuhan tidak memiliki efek yang signifikan, inflasi memiliki dampak

negatif terhadap deposito mudharabah, dan krisis memiliki dampak positif

terhadap depositomudharabah.

Kasri dan Kasim (2009) dengan judul “Empirical Determinants of Saving

in the Islamic Banks: Evidence From Indonesia”. Hasil penelitian ini

menyebutkan bahwa Bagi hasil deposito berpengaruh signifikan positif terhadap

deposito mudharabah, tingkat suku bunga deposito memiliki dampak negatif

terhadap deposito mudharabah, sedangkan pendapatan nasional dan kantor

cabang ternyata tidak signifikan dalam jangka panjang terhadap deposito

mudharabah.

Raditya (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruhtingkat suku

bunga dan bagi hasil terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri’.



Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bahwa tingkatsuku bunga berpengaruh

negatif terhadap nilai deposito mudharabah dan bagi hasil mempunyai hubungan

yang positif tetapi tidak berpengaruh terhadap nilai deposito mudharabah.

Untuk tingkat suku bunga, Anisah (2013), Gumelar (2012), Suratman

(2012), Kasri dan Kasim (2009), Raditya (2007) menyatakan bahwa suku bunga

berpengaruh negatif terhadap Deposito Mudharabah. Sedangkan Aniswah (2011),

Abduh (2011) menyatakan bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap

Deposito Mudharabah.

Sedangkan untuk variabel bagi hasil, Anisah (2013), Gumelar (2012),

Suratman (2012), Kasri dan Kasim (2009) dan Raditya (2007) menyatakan bagi

hasil berpengaruh positif terhadap Deposito Mudharabah. Sedangkan Aniswah

(2011) menyatakan bahwa bagi hasil tidak berpengaruh terhadap Deposito

Mudharabah. Untuk variabel Inflasi Anisah (2013), Gumelar (2012), Suratman

(2012) menyatakan inflasi berpengaruh negatif. Sedangkan untuk ukuran

perusahaan, Anisah (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh

positif terhadap Deposito Mudharabah.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian yg berbeda dari latar belakang

di atas, penulis termotivasi untuk menguji kembali menggunakan variabel suku

bunga, bagi hasil, inflasi dan ukuran perusahaan dengan judul “PENGARUH

TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO BANK KONVENSIONAL, JUMLAH

BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH, INFLASI DAN UKURAN

PERUSAHAAN TERHADAP NILAI DEPOSITO MUDHARABAH PADA

BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2010-2012”.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka masalah dalam

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tingkat suku bunga deposito bank konvensionalberpengaruh

terhadap nilai deposito mudharabahpada Bank Muamalat Indonesia?

2. Apakahjumlah bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh terhadap nilai

deposito mudharabahpada Bank Muamalat Indonesia?

3. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap nilai deposito mudharabah

pada Bank Muamalat Indonesia?

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai deposito

mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia?

5. Apakah tingkat suku bunga deposito bank konvensional, jumlah bagi hasil

deposito mudharabah, inflasi dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap

nilai deposito mudharabah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah tingkat suku bunga deposito bank

konvensionalberpengaruh terhadap nilai deposito mudharabah pada Bank

Muamalat Indonesia.

2. Mengetahui apakah jumlah bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh

terhadap nilai deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia.



3. Mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap nilai deposito mudharabah

pada Bank Muamalat Indonesia.

4. Mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai deposito

mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia.

5. Mengetahui apakahtingkat suku bunga deposito bank konvensional,

jumlahbagi hasil, inflasi dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai

deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi bank

Sebagai sumber informasi untuk pengembangan bank syariah ke depan.

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 mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang Perbankan

Syariah dan juga untuk mengetahui tingkat suku bunga deposito bank

konvensional, jumlah bagi hasil deposito mudharabah, inflasi dan ukuran

perusahaan berpengaruh terhadap nilai deposito mudharabah.



1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas landasan teori, yakni suku bunga, bagi hasil, inflasi,

ukuran perusahaan, bank, bank syariah, deposito mudharabah, deposito

bank konvensional, pandangan islam, penelitian terdahulu, kerangka

penelitian, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, populasi dan

sampel, definisioperasional variabel, teknik pengumpulan data, dan

teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian, analisis data dan

pembahasan dari hasil analisis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian dan

pengolahan data yang diperoleh.


