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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut dengan 

financial intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam 

aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Untuk menghindari 

pengoperasian bank dalam sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-

prinsip muamalah Islam. Bisa dikatakan bahwa bank islam lahir sebagai 

salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga 

bank dengan riba. Bank Islam lahir di Indonesia pada sekitar tahun 90-an 

atau tepatnya setelah adanya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang 

direvisi dengan Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 yang 

menerangkan bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil 

atau bank syariah1. Bank syariah tidak hanya bersifat profit-oriented, tetapi 

juga mengemban misi-misi sosial. Selain itu, dalam menilai kelayakan 

pembiayaan bank konvensional hanya didasarkan pada bussines wise, 

sedangkan bank syariah juga harus mempertimbangkan syariah wise, 

artinya bisnis tersebut layak dibiayai dari segi usahanya dan acceptable dari 

segi syariahnya2. 

1 https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/download/id/121, diakses tanggal 13 April 

2018 
2 Muhammad.Manajemen Dana Bank Syariah. (Jakarta : Rajawali Press,2015),hal 3 

https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/download/id/121,%20diakses
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Keuangan syariah di Indonesia telah berkembang lebih dari dua 

dekade sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank 

syariah pertama di Indonesia. Namun demikian, pertumbuhan keuangan 

syariah belum dapat mengimbangi pertumbuhan keuangan konvensional. 

Namun apabila dilihat dari setiap jenis produk syariah, hingga akhir 

Desember 2016, terdapat beberapa produk syariah yang market share-nya 

di atas 5%. Perbankan syariah dinilai perlu menjaga momentum 

pertumbuhan dan pangsa pasar yang berlangsung sepanjang 2017. Sampai 

akhir 2016 pertumbuhan perbankan syariah mencapai 19,67 persen. 

Sedangkan pangsa pasar perbankan syariah mencapai angka 5,12 persen, 

tertinggi sepanjang keberadaan perbankan syariah di Indonesia3. 

Hingga Desember 2017, jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 

201 bank syariah yang terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit 

Usaha Syariah (UUS), dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)4.  

Peningkatan jaringan kantor bank syariah setiap tahunnya telah mendorong 

meningkatnya volume usaha bank syariah yang tercermin dalam 

peningkatan aset, dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan.  

Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat yang bisa 

dikatakan sebagai dana pihak ketiga ini umumnya merupakan dana terbesar 

yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana 

dari masyarakat. Sampai tahun 2017, proporsi terbesar dalam 

                                                           
3 http://www.ojk.go.id,diakses tanggal 20 maret 2018 
4 Statistik Perbankan Syariah Desember 2017 

http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx,diakses
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penghimpunan dana pihak ketiga berasal dari produk perbankan syariah 

yakni deposito mudharabah pada bank syariah sebesar 196,266 milyar 

rupiah dari total DPK yang berjumlah 334,719 milyar rupiah. Hal ini 

menandakan bahwa deposito mudharabah mengambil 58,63% proporsi dari 

total dana pihak ketiga.5 

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah 

dengan bank. Sedangkan akad mudharabah adalah transaksi penanaman 

dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) 

untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan 

pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang 

telah disepakati sebelumnya.6 

Deposito mudharabah menjadi produk yang diminati nasabah 

dibandingkan dengan produk lainnya karena dianggap lebih 

menguntungkan nasabah. Hal ini dikarenakan preferensi masyarakat yang 

masih cenderung memilih produk yang memberikan imbal hasil yang tinggi. 

Imbal hasil deposito masih berfluktuasi antara 5,70% sampai dengan 9,56% 

(ekuivalen Rate). Sementara produk tabungan memberikan imbal hasil yang 

berfluktuasi antara 1,79% sampai dengan 4,51% (ekuivalen Rate)7. Dengan 

demikian wajarlah apabila produk deposito lebih diminati dibandingkan 

dengan produk lainnya.  

                                                           
5 Statistik Perbankan Syariah,www.ojk.go.id/ 
6 Muhammad.Manajemen Dana Bank Syariah.(Jakarta : Rajawali Press,2015),hal 38 
7 Statistik Perbankan Syariah, www.ojk.go.id/ 
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Penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi 

deposito mudharabah. Alasan fokus penelitian ini pada deposito 

mudharabah ialah karena deposito mudharabah mengalami perkembangan 

yang signifikan dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2017 yakni sebesar 

62,4% dihitung dari tahun 2014. Pada tahun 2014, jumlah deposito 

mudharabah berjangka sebesar 85.707 milyar rupiah meningkat tajam 

hingga tahun 2017,yakni sebesar 137.377 milyar rupiah.8 

Usaha bank dalam menghimpun dana dipengaruhi oleh faktor yang 

dipengaruhi oleh faktor yang datang dari luar bank (ekstern) dan faktor yang 

bersumber dari bank itu sendiri (intern). Faktor ekstern yang mempengaruhi 

penghimpunan dana perbankan antara lain: kondisi perekonomian, kegiatan 

dan kondisi pemerintah, kondisi atau perkembangan pasar uang, kebijakan 

pemerintah serta peraturan Bank Indonesia. Sedangkan faktor intern antara 

lain: produk bank, kebijakan bagi hasil, kualitas layanan, suasana kantor 

bank, lokasi kantor serta reputasi bank.9 

Pada penelitian Haron dan Ahmad (2000) di Malaysia, tingkat bagi 

hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap deposito mudharabah10. 

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan faktor internal berupa 

karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara 

keseluruhan. Secara syariah, prinsip ini berdasarkan pada kaidah al 

                                                           
8 Statistik Perbankan Syariah,www.ojk.go.id/ 
9 Ismail.Perbankan Syariah.(Jakarta:Kencana,2016),hal 40 
10 Sudin Haron,Norafifah Ahmad. The Effects Of Conventional Interest Rates And Rate Of 

Profit On Funds Deposited With Islamic Banking System In Malaysia. International Journal of Islamic 

Financial Services Vol. 1 No.4  
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mudharabah. Jika ditelaah lebih jauh, sebenarnya dalam bank syariah 

terdapat unsur ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan, karena 

berapa rupiah yang diperoleh nasabah sangat bergantung kepada 

pendapatan yang diperoleh oleh bank. Namun demikian bank syariah tetap 

mampu bersaing dengan bank konvensional tanpa meninggalkan unsur 

kesyari’ahannya. Caranya adalah dengan memberikan subsidi kepada 

deposan, apabila ternyata keuntungan yang diberikan lebih kecil jika 

dibandingkan dengan tingkat bunga yang berlaku11. Seiring dengan lebih 

luasnya pengetahuan masyarakat mengenai prinsip syariah, bagi hasil juga 

bisa menjadi faktor bagi masyarakat untuk memilih mendepositokan 

uangnya pada bank syariah. Bagi hasil dirasa menjadi hal yang 

menguntungkan jika nasabah memahami dengan baik bagaimana 

mekanisme bagi hasil yang telah diterapkan pada bank syariah itu sendiri.  

Tingkat likuiditas dalam bank bisa diukur melalui rasio likuiditas 

yang menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya, rasio yang bisa digunakan adalah current ratio,quick ratio dan 

financing to deposit ratio. Financing to deposit ratio hanya mengukur kredit 

yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing (tidak 

termasuk kredit kepada bank lain) terhadap dana pihak ketiga yang 

termasuk didalamnya giro, tabungan dan deposito (tidak termasuk dana 

                                                           
11 Muhammad.Manajemen Bank Syari’ah.(Yogyakarta: UPP AMPYKPN,2002), hal 

110 
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antar bank)12. Sehingga rasio ini akan lebih khusus menunjukkan sisi 

likuiditas pada dana pihak ketiga/ dana dari masyarakat. 

Tingkat likuiditas perbankan syariah ini akan diproksikan dengan 

Finance To Deposit Ratio (FDR). Rasio ini menunjukkan seberapa besar 

kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan 

deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya13. Untuk pelaksanaan fungsi intermediasi sendiri, bank syariah 

berkewajiban menyalurkan dananya untuk pembiayaan. Pada dasarnya bank 

syariah memberi keuntungan kepada deposan dengan pendekatan 

Financing Deposit Ratio,sedangkan bank konvensional dengan pendekatan 

biaya. Artinya, dalam memberikan bagi hasilnya, bank syariah 

mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang 

diberikan serta pendapatan yang dihasilkan dari perpaduan dua faktor 

tersebut14. Sehingga, hal ini bisa menjadi pertimbangan masyarakat dalam 

mendepositokan dananya di bank syariah.  

Kinerja perbankan syariah juga dipengaruhi oleh indikator-indikator 

moneter dan finansial lainnya. Faktor selanjutnya adalah inflasi. Secara 

umum inflasi berarti kenaikan harga dari barang atau komoditas dan jasa 

selama periode tertentu15. Menurut teori kuantitas, inflasi terjadi bila ada 

                                                           
12 Ikatan Bankir Indonesia.Memahami Bisnis Bank Syariah.(Jakarta:Gramedia Pustaka 

Utama,2014),hal 287 
13 Malayu S.P Hasibuan.Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah,Edisi Revisi. 

(Jakarta: Bumi Aksara.2006),hal 56 
14 Muhammad.Manajemen Bank Syari’ah.(Yogyakarta: UPP AMPYKPN,2002), hal 110 
15 Adiwarman A.Karim,Ekonomi Makro Islami,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2007),hal 

135 
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kenaikan jumlah uang beredar yang menyebabkan harga-harga akan naik. 

Meningkatnya jumlah uang yang beredar mengartikan adanya peningkatan 

saldo kas yang dimiliki oleh rumah tangga dan otomatis meningkatkan 

pengeluaran konsumsi masyarakat. Apabila harga-harga naik otomatis 

sebagian besar pendapatan yang diterima oleh masyarakat akan digunakan 

untuk keperluannya sehari-hari, dan semakin kecil kemungkinan untuk 

savingnya16.  

Penelitian ini membahas secara khusus mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi deposito mudharabah.Penelitian ini ingin menguji variabel 

tingkat bagi hasil Deposito Mudharabah, tingkat likuiditas yang diukur dari 

FDR, serta tingkat inflasi pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017. 

Dari uraian latar belakang diatas,maka peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian mengenai “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Financing to Deposit 

Ratio (FDR) dan Tingkat Inflasi Terhadap Deposito Mudharabah Pada 

Bank Umum Syariah Periode 2014-2017”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil, financing to deposit ratio  

dan tingkat inflasi terhadap jumlah deposito mudharabah pada bank umum 

syariah periode 2014-2017? 

 

 

                                                           
16 Dwi Eko Waluyo.Ekonometrika Makro.(Malang: UMM Press,2009), hal 176 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis pengaruh tingkat bagi hasil, financing to deposit 

ratio  dan tingkat inflasi terhadap jumlah deposito mudharabah pada bank 

umum syariah periode 2014-2017. 

 

D. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah maka peneliti membatasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi deposito mudharabah di antaranya, tingkat bagi hasil 

yang diukur dari ekuivalen rate, tingkat likuiditas yang diproksikan dengan 

rasio FDR dan tingkat inflasi dalam rentang waktu bulanan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat menambah hasil kajian dalam rangka 

perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini dapat 

digunakan sebagai referensi untuk lebih mengetahui perbankan 

syariah khususnya dalam produk deposito mudharabah. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi alternatif 

bagi penelitian perbankan syariah lebih lanjut sehingga 

menghasilkan penelitian yang lebih baik. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Regulator 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber 

referensi untuk bisa meningkatkan kinerja perbankan syariah dan 

apa saja regulasi yang perlu diperbaiki untuk Bank Syariah di 

Indonesia. 

b. Bagi Bank Umum Syariah 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam 

pengambilan kebijakan khususnya dalam meningkatkan dana pihak 

ketiga (deposito mudharabah) dengan lebih memperhatikan faktor-

faktor yang berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah itu 

sendiri. 

 

 


