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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan perbankan syariah telah mengalami kemajuan yang 

signifikan dalam melayani kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Di negara 

kita hadir sebagai yang pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia bank yang 

berlandaskan syariah. Memang di negara kita landasan hukum bank syariah masi 

lemah. Hal tersebut jelas-jelas  terpapar dalam UU NO. 7 Tahun 1992, tetapi hal 

tersebut bukan sebagai halangan perkembangan bank syariah, namun tetapi 

merupakan tonggak penting bagi keberadaan bank syariah di negara kita 

Indonesia.  

UU NO. 7 Tahun 1992 akhirnya tergerus akan kemajuan bank syariah 

yang semakin berkembang pesat. Oleh karna itu pemerintah merevisinya sehingga 

menjadi UU NO. 10 Tahun 1998. Dalam UU tersebut tertulis kedudukan bank 

syariah di Indonesia secara hukum mulai menjadi kuat. Bahkan bukan hanya itu 

saja, disitu tertulis bahwa bank konvensional diperbolehkan membuka unit-unit 

bank syariah. 

 Pertimbangan perubahan Undang-undang tersebut dilakukan untuk 

mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju, kompleks dan 

mempersiapkan infrastruktur memasuki era-globalisasi. Prospek perbankan 

syariah akan dihadapkan pada berbagai macam rintangan. 
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 Walau dari segi pasar berpeluang besar, tetapi ada saja kekurangan-

kekurangan yang harus diperbaiki oleh bank syariah. 

Tingginya jumlah penduduk umat Islam di Indonesia merupakan peluang 

yang sangat besar bagi bank syariah dalam meraih nasabah. Peluang tersebut telah 

diperkuat dengan dikeluarkannya fatwa dari MUI pada bulan januari 2004 tentang 

haramnya bunga bank. Adapun faktor yang harus diperhatikan oleh bank syariah 

adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan nasabah memilih bank syariah. 

Pada kenyataannya, faktor-faktor yang mempengruhi nasabah adalah faktor 

internal dan faktor external. 

Faktor internal bank syariah yaitu menyangkut pada aspek pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat. Salah satu pelayanan tersebut adalah dengan 

meningkatkan jaringan kantor cabang di daerah-daerah. Pertumbuhan jumlah 

kantor cabang dari tahun ketahun mengalami peningkatan baik dari bank umum 

syariah maupun dari unit usaha syariah. Data dari Bank Indonesia (BI) 

menyebutkan bahwa jumlah kantor cabang dari tahun ketahun juga mengalami 

peningkatan baik dari bank umum syariah maupun dari unit usaha syariah. Pada 

bank umum syariah, jumlah kantor cabang mengalami peningkatan sebesar 304 

unit pada desember 2005 menjadi 349 unit pada desember 2006 dan 401 unit pada 

desember 2007. Pada unit usaha syariah jumlah kantor cabang menunjukkan 

peningkatan sebesar 154 unit pada desember 2005 menjadi 183 unit pada 

desember 2006 dan 196 unit pada desember 2007. Serta diikuti jumlah simpanan 

dana pihak ketiga bank umum syariah komposisinya terus meningkat sebesar 
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15.584 milyar pada desember 2005 menjadi 20.672 milyar pada desember 2006 

dan 28.012 milyar pada desember 2006. (www.bi.go.id). 

Jumlah kantor cabang telah menjadi pertimbangan bagi masyarakat 

Indonesia yang ingin menyimpan dananya di bank syariah. Apalagi sekarang ini 

mobilitas masyarakat semakin cepat dan terus berkembang, sehingga masyarakat 

memerlukan jasa finansial yang mudah dan praktis. 

Keberhasilan bank syariah dalam menghimpun dana masyarakat sangat 

berkaitan dengan kemampuan bank syariah dalam menjangkau lokasi nasabah. 

Semakin banyak jumlah kantor cabang, maka jumlah masyarakat yang 

menyimpan dana ke bank syariah bertambah. 

Pelayanan yang diberikan oleh bank syariah terhadap masyarakat harus 

terus ditingkatkan karena hakikat dari bisnis perbankan adalah bisnis jasa yang 

berdasarkan pada azas kepercayaan sehingga masalah kualitas layanan menjadi 

faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan usaha. Kualitas layanan 

merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat layanan yang 

diterima (perceived service) dengan tingkat layanan yang diharapkan (expected 

service) (Kotler,1997). 

Faktor extern yang harus diperhatikan oleh bank syariah adalah kondisi 

ekonomi makro di Indonesia. Kondisi tersebut dapat dilihat pada perkembangan 

tingkat suku bunga bank konvensional. Perubahan tingkat suku bunga telah 

memberikan efek yang besar terhadap minat menabung masyarakat pada bank 

konvensional. Pertumbuhan perbankan syariah akan dihadapkan pada persaingan 

antara tingkat bunga bank konvensional dengan tingkat bagi hasil yang diterima 



4 
 

 
 

nasabah. Persaingan tersebut akan mengarah pada faktor pilihan 

masyarakat Indonesia dalam berinvestasi. Pada kenyataannya masyarakat memilih 

investasi di bank konvensional adalah melihat besarnya tingkat bunga yang 

ditawarkan.  

 Bila kita melihat kebelakang pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang 

melanda negara-negara Asia, termasuk negara kita. Peristiwa ini sekaligus 

membuktikan tentang berapa besar efek negatif yang ditimbulkan oleh sistem 

bunga yang diterapkan pada bank konvensional terhadap inflasi, investasi, 

produksi, pengangguran dan kemiskinan hingga memorak-porandakan hampir 

semua aspek sendi kehidupan ekonomi dan sosial politik negara kita. Seperti 

diketahui pada bank syariah, sistem yang digunakan adalah bagi hasil pada akhir 

tahun (bukan sistem bunga seperti yang dilakukan pada bank konvensional). Bagi 

hasil yang diberikan kepada nasabah pemilik dana teryata lebih tinggi dari pada 

bunga deposito yang diberikan oleh bank konvensional. Itulah alasan yang 

menjadikan bank syariah tetap kokoh dan tidak terpengaruh oleh krisis yang 

terjadi. 

 Hal ini tentu saja bisa dijadikan gambaran bahwa bank syariah sangat 

mempengaruhi dan meningkatkan pembangunan sektor riil guna menyerap tenaga 

kerja. Bank syariah memang mempunyai banyak keungulan karna tidak hanya 

bersandarkan pada syariah saja sehingga transaksi dan aktivitasnya menjadi halal, 

sifatnya yang terbuka tidak mengkhususkan diri bagi nasabah muslim saja, tetapi 

juga bagi nonmuslim. Ini membuktikan bahwa bank syariah membuka peluang 

yang sama terhadap semua nasabah dan tidak membedakan nasabah. Akan tetapi, 
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perbankan syariah masih mempunyai banyak kendala, diantarannya banyak 

masyarakat yang masih takut untuk menabung di bank syariah. Hal itu dikarnakan 

oleh minimnya pemahaman masyarkat oleh perinsip-prinsip sistem ekonomi islam 

di dunia perbankan. Ini merupakan tantangan yang harus di selesaikan bagi kita 

umat islam yang mengerti akan hal ini. 

 Dalam sistem perbankan konvensional, bank selain berperan sebagai 

jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha, juga menjadi penyekat antara 

keduanya karna tidak adanya transferability risk dan return. Tidak demikian 

halnya dengan sistem perbankan syariah. Pada perbankan syariah, bank menjadi 

manajer investasi, wakil, atau pemegang amanat (custodian) dari pemilik dana 

atas investasi di sektor riil. Dengan demikian seluruh keberhasilan dan risiko 

dunia usaha atau pertumbuhan ekonomi secara langsung didistribusikan kepada 

pemilik dana sehingga menciptakan suasana harmoni. Skema produk perbankan 

syariah secara alami merujuk kepada dua kategori kegiatan ekonomi, yakni 

produksi dan distribusi. Kategori pertama difasilitasi melaluii sekema profit 

sharing (mudharabah) dan partnership (musyarakah), sedangkan kegiatan 

distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual beli 

(murabahah) dan sewa menyewa (ijaroh). Berdasarkan sifat tersebut, kegiatan 

lembaga keuangan dan bank syariah dapat dikategorikan sebagai investment 

banking dan mechant commercial banking. Artinya bank syariah dapat melakukan 

aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas investasi (sektor riil) maupun 

di sektor moneter. Sektor riil dapat dilakukan dengan aktivitas pendanaan berbasis 

bagi hasil maupun dengan margin keuntungan untuk produk jual beli, sedangkan 
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untuk sektor moneter, bank syariah melakukan aktivitas tabungan atau deposito 

dengan mekanisme bagi hasil. 

 Dengan latar belakang permasalahn yang telah diuraikan diatas maka 

peneliti mengambil judul Analisis Simpanan Dana Pihak Ketiga Pada Bank 

Umum Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2005 triwulan 

4 -2012 triwulan 1). 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Seberapa besar pengaruh nisbah bagi hasil, BI rate dan jumlah kantor 

bank syariah terhadap simpanan dana pihak ketiga bank syariah.? 

 
C. Batasan Masalah 

 Untuk lebih menfokuskan perhatian, maka batasan masalah dalam 

pembahasan penelitian ini meliputi : 

1. Faktor yang mempengaruhi simpanan dana pihak ketiga bank syariah 

peneliti yaitu : nisbah bagi hasil karna merupakan tujuan masyarakat untuk 

motif mencari keuntungan dengan menyimpan dananya pada bank syariah. 

BI rate karna digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi tabungan 

bank syariah. Jumlah kantor bank syariah karna dilihat dari data yang ada 

kecendrungan ketika jumlah kantor bank syariah semakin bertambah di 

ikuti oleh peningkatan simpanan dana pihak ketiga bank syariah.    
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2. Peneliti mengunakan jenis produk tabungan dengan akad wadi’ah dan 

akad mudharabah sebagai simpanan dana pihak ketiga bank syariah karna 

keduanya merupakan akad yang digunakan dalam tabungan bank syariah. 

 
D. Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui pengaruh nisbah bagi hasil, BI rate dan jumlah kantor 

perbankan syariah terhadap simpanan dana pihak ketiga perbankan 

syariah. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis 

1. Hasil diharapkan bermanfaat terutama bagi nasabah bank syariah untuk 

mengetahui bagaimana perubahan suatu kondisi, baik internal maupaun 

external perbankan syariah. Dengan begitu nasabah mempunyai gambaran 

pada kondisi yang bagaimana suatu perbankan dapat menguntungkan 

sebagai media investasi maupun penyimpanan dana. 

2.  Bagi perbankan syariah diharapkan dapat menjadi strategi pemasaran 

untuk masyarakat menyimpan dananya di bank syariah serta untuk 

langkah antisipasi terhadap semua faktor yang nantinya akan 

mempengaruhi kinerja perbankan. 

Manfaat Praktis 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat 

yaitu: 

1. Bagi akademi dapat memberikan manfaat dalam hal pengembangan ilmu 

ekonomi yang berkaitan dengan variabel pengaruh nisbah bagi hasil, BI 
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rate jumlah kantor cabang bank syariah terhadap simpanan dana pihak 

ketiga bank syariah. 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi, informasi dan 

wawasan untuk penelitian selanjutnya. 


