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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Nurulhidayat,Siti (2014), Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Jumlah Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data time 

series. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pertama, 

variabel tingkat inflasi, tingkat suku bunga, Finance to Deposit Ratio dan 

tingkat bagi hasil, secara statistik berpengaruh signifikan terhadap jumlah 

deposito mudharabah.Kedua, variabel tingkat suku bunga dan tingkat bagi 

hasil secara statistik berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito 

mudharabah, sedangkan tingkat inflasi dan Finance to Deposit Ratio tidak 

berpengaruh signifikan.17 

Diyanto,Volta & Enni Savitri (2015), Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah. 

Variabel yang digunakan untuk mengukur adalah perubahan tingkat suku 

bungan BI, tingkat bagi hasil dan FDR. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Hasil yang 

17Siti NurulHidayat,”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Deposito 

Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri”(Skripsi Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 

Lampung 2014) 
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didapat adalah secara parsial tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil, dan 

FDR berpengaruh signifikan terhadap Deposito Mudharabah.18 

Andriyanti,Ani dan Wasilah (2010), Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Jumlah Dana Pihak Ketiga (Deposito Mudharabah 1 

Bulan) Pada Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini menggunakan regresi 

berganda dengan metode kuadrat terkecil. Hasil yang diperoleh yakni bagi 

hasil berjangka 1 bulan,ukuran bank dan inflasi memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap Deposito Mudharabah berjangka 1 bulan. Sedangkan 

Likuiditas (FDR) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Deposito 

Mudharabah berjangka 1 bulan.19 

Haron, Sudin & Norafifah Ahmad (2000), The Effects Of 

Conventional Interest Rates And Rate Of Profit On Funds Deposited With 

Islamic Banking System In Malaysia. Penelitian ini membahas tentang 

pengaruh suku bunga deposito fasilitas bank konvensional dan deviden 

masa lalu atas dana yang disetorkan nasabah pada fasilitas simpanan Islam 

PT Bank Malaysia. Hasil dari penelitian ini telah membuktikan bahwa 

tingkat suku bunga konvensional memiliki pengaruh terhadap dana pihak 

ketiga bank syariah.20 

                                                           
18Volta Diyanto,Enni Savitri, “ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito 

Mudharabah Bank Syariah” Pekbis Jurnal, Vol.7, No.3, (November 2015) 
19Ani Andriyanti dan Wasilah, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dana Pihak Ketiga 

(Deposito Mudharabah 1 Bulan)  pada Bank Muamalat Indonesia”Simposium Nasional Akutansi 

XIII Purwokerto (2010) 
20 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 (2000) 



12 
 

 
 

Syakur Novianto, Abdullah dan Djumilah Hadiwjojo (2013) 

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito 

Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 

variabel bebas PDB, tingkat inflasi, tingkat bagi hasil dan jumlah kantor. 

Menggunakan jenis penelitian explanatory research dengan metode analisis 

data vector autoregressive (VAR). Hasil penelitian ini adalah PDB 

berpengaruh negatif , Tingkat Bagi Hasil tidak berpengaruh, inflasi 

berpengaruh negatif signifikan serta Jumlah kantor berpengaruh positif 

terhadap Jumlah Deposito Mudharabah.21 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki 

relevansi dengan penelitian terdahulu yakni menguji pengaruh dari faktor 

internal dan eksternal bank syariah terhadap perkembangan dana pihak 

ketiga dalam hal ini adalah Deposito Mudharabah. Tidak jauh berbeda 

dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dan tiga variabel yakni : tingkat bagi hasil deposito mudharabah, 

tingkat inflasi dan juga tingkat likuiditas yang diproksikan melalui FDR dan 

diuji untuk mengetahui apakah variabel-variabel tersebut dapat 

mempengaruhi deposito mudharabah bank umum syariah pada periode 

terbaru 2014-2017. 

 

                                                           
21 Abdullah Syakur Novianto, Djumilah Hadiwidjojo.”Analisis Faktor Faktor yang 

Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia”.Jurnal 

Aplikasi Manajemen Vol 11 No.4 (Desember,2013) 
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Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan 

Penelitian yang Akan Dilakukan Penulis 

No Penelitian Tahun Variabel Hasil 

1 Nurulhidayat,Siti 

(Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Jumlah Deposito 

Mudharabah Pada 

Bank Syariah 

Mandiri) 

2014 a. Tingkat suku 

bunga BI 

b. Tingkat bagi 

hasil 

c. Inflasi 

d. FDR 

Variabel tingkat suku 

bunga dan tingkat bagi 

hasil secara statistik 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

jumlah deposito 

mudharabah, 

sedangkan tingkat 

inflasi dan Finance to 

Deposit Ratio tidak 

berpengaruh 

signifikan. 

2 Diyanto, Volta & 

Enni Savitri 

(Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Pertumbuhan 

Deposito 

Mudharabah Bank 

Syariah.) 

2015 a. Tingkat suku 

bunga BI 

b. Tingkat Bagi 

Hasil 

c. FDR 

Secara parsial tingkat 

suku bunga, tingkat 

bagi hasil, dan FDR 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Deposito Mudharabah 

3 Andrianti,Ani dan 

Wasilah (Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Dana Pihak Ketiga 

(Deposito 

2010 a. Tingkat bagi 

hasil 

b. Inflasi 

c. FDR 

d. Ukuran Bank 

Tingkat bagi 

hasil,ukuran bank dan 

inflasi berpengaruh 

signifikan terhadap 

deposito mudharabah 

berjangka 1 
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Mudharabah 1 

Bulan) Pada Bank 

Muamalat 

Indonesia) 

bulan,sedangkan FDR 

berpengaruh negatif 

signifikan. 

4 Haron,Sudin & 

Norafifah Ahmad 

(The Effects Of 

Conventional 

Interest Rates And 

Rate Of Profit On 

Funds Deposited 

With Islamic 

Banking System In 

Malaysia) 

2000 a. Suku bunga 

deposito 

bank 

konvensional 

b. Bagi hasil  

Tingkat suku bunga 

mempunyai hubungan 

negatif terhadap 

deposito mudharabah, 

sedangkan bagi hasil 

berpengaruh positif 

terhadap deposito 

mudharabah. 

5 Abdullah Syakur 

Novianto, 

Djumilah 

Hadiwidjojo 

(Analisis Faktor 

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Penghimpunan 

Deposito 

Mudharabah 

Perbankan Syariah 

di Indonesia) 

2013 a. PDB 

b. Bagi Hasil 

c. Inflasi 

d. Jumlah 

Kantor 

PDB berpengaruh 

negatif , Tingkat Bagi 

Hasil tidak 

berpengaruh,inflasi 

berpengaruh negatif 

serta Jumlah kantor 

berpengaruh positif 

terhadap Jumlah 

Deposito 

Mudharabah. 

6 Penulis  

( Pengaruh Tingkat 

Bagi Hasil, 

Financing to 

2018 a. tingkat bagi 

hasil 

b. FDR 

- 
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Deposit Ratio dan 

Tingkat Inflasi 

Terhadap Deposito 

Mudharabah pada 

Bank Umum 

Syariah Periode 

2014-2017) 

c. tingkat 

inflasi  

 

 

 

B. Landasan Teori 

1. Bank Syariah 

Bank islam atau selanjutnya disebut bank syariah adalah bank yang 

beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau 

biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga 

keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan 

berlandaskan pada Al Qur’an dan Hadis Nabi. Atau dengan kata lain 

,bank islam adalah lembaga keuangan yang lembaga pokoknya 

memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan 

dengan prinsip syariat Islam. 

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga,Islam 

memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, 

Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan 

pertentangan antara bunga bank dan riba. Dengan demikian, kerinduan 

umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba 

telah mendapat jawaban dengan lahirnya Bank Islam. Bank Islam lahir 
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di Indonesia, yang gencarnya pada tahun 90-an atau tepatnya setelah 

Undang-undang No. 7 Tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-

Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang 

beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah. Keberadaan 

bank syariah semakin mapan setelah diundangkannya UU No. 21 Tahun 

2010 tentang Perbankan Syariah.22 

Bank syariah adalah bank yang berasaskan antara lain pada asas 

kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan 

kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank 

syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan 

karakteristik, antara lain sebagai berikut:23 

a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya 

b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang ( time value of money) 

c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas. 

d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif. 

e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk suatu barang, 

dan 

f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad. 

Akad atau transaksi yang digunakan bank syariah dalam operasinya 

terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (tijarah) dan 

sebagian dari kegiatan tolong menolong (tabarru’). Secara garis besar 

                                                           
22 Muhammad.Manajemen Dana Bank Syariah.(Jakarta:Rajawali Press,2015),hal 2-3 
23 Ibid, hal 5 
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produk-produk bank syariah dapat dikelompokkan ke dalam produk-

produk pendanaan, pembiayaan, jasa perbankan, dan kegiatan sosial 

dengan bebagai prinsip syariah yang digunakan dalam akadnya.24 Jadi, 

setiap produk yang dimiliki oleh perbankan syariah telah memiliki akad 

nya masing-masing sesuai dengan UU perbankan syariah. Dalam produk 

penghimpunan dana secara umum, bank syariah juga memiliki produk 

seperti bank konvensional yaitu: tabungan,giro dan deposito. Namun 

dalam prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan 

dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. 

2. Penghimpunan Dana Bank Syariah 

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, 

tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah 

adalah: 

a. Prinsip wadiah 

Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah Wadiah Yad 

Dhamanah yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda 

dengan wadiah amanah dimana pihak yang dititipi  (bank) 

bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh 

memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada wadiah 

amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. 

 

 

                                                           
24 Ascarya Akad dan Produk Bank Syariah.(Jakarta:Rajawali Press,2013),hal 37 
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b. Prinsip Mudharabah 

Dalam prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak 

sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. 

Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk 

melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank 

menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah, maka bank 

bertanggungjawab atas kerugian yang mungkin terjadi.25 

Akad mudharabah ada dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah 

dan mudharabah muqayyadah. Pada mudharabah mutlaqah 

pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan 

jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan mudharib 

secara mutlak diputuskan oleh mudharib yang dirasa sesuai 

sehingga disebut mudharabah tidak terikat atau tidak terbatas. Hal 

yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola tanpa seizin pemodal 

antara lain meminjam modal, meminjamkan modal dan 

memudharabahkan lagi dengan orang lain.26Pada sisi pendanaan 

bank syariah, disini nasabah yang menyimpan uangnya di bank 

disebut sebagi shahibul maal, sedangkan bank disebut sebagai 

mudharib. Ketika uang tersebut disalurkan untuk pembiayaan, bank 

bertindak sebagai shahibul maal nya sedangkan nasabah yang ingin 

melakukan pembiayaan disebut sebagai mudharib. Jadi peran bank 

                                                           
25 Ibid,hal 31 
26 Ascarya.Akad dan Produk Bank Syariah.(Jakarta:Rajawali Press,2013),hal 65 
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syariah disini dapat berubah dan bank dapat disebut juga sebagai 

lembaga intermediary. 

3. Akad Mudharabah 

Secara singkat mudharabah atau penanaman modal adalah 

penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia 

mendapatkan presentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak, 

mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal 

(pemodal), biasa disebut shahibul maal, menyediakan modal 100% 

kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk 

melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang 

dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang 

ditentukan sebelumnya dalam akad. 

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan 

karena kelalaian atau kecurangan pengelola ,kerugian ditanggung 

sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga 

dan keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena 

kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab 

sepenuhnya.27 

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di 

awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak 

diatur dalam Syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi 

                                                           
27 Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. (Jakarta : PT Raja Grafino Persada,2011), hal 

61 
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hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40 atau proporsi 

lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan 

adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu 

pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda 

untuk situasi yang berbeda.  

Rukun dari akad mudharabah yang harus dipenuhi dalam transaksi 

ada beberapa , yaitu:28 

a. Pelaku akad, yaitu shahibul maal dan mudharib. 

b. Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan 

(ribh). 

c. Shigah, yaitu ijab dan qabul. 

Akad mudharabah ada dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan 

mudharabah muqayyadah. Pada mudharabah mutlaqah pemodal tidak 

mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. 

Jenis usaha yang akan dijalankan oleh mudharib secara mutlak 

diputuskan oleh mudharib yang dirasa sesuai sehingga disebut tidak 

terikat atau tidak terbatas. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola 

tanpa seizin pemodal antara lain meminjam modal, meminjamkan modal 

dan memudharabahkan lagi dengan orang lain. 

Pada mudharabah muqayyadah pemodal mensyaratkan kepada 

pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu 

tertentu sehingga disebut mudharabah terikat atau terbatas. Mudharabah 

                                                           
28 Ibid, hal 62 
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mutlaqah biasa diaplikasikan ke dalam pendanaan sedangkan 

mudharabah muqayyadah biasa diaplikasikan dalam pendanaan maupun 

pembiayaan. 

Dalam akativitas pendanaan akad mudharabah digunakan dalam 

produk tabungan dan investasi. Tabungan mudharabah menggunakan 

akad mudharabah muthlaqah sedangkan investasi mudharabah 

menggunakan akad mudharabah muthlaqah untuk investasi tidak terikat 

dan mudharabah muqayyadah untuk investasi terikat. Sementara itu, 

dalam aktivitas pembiayaan akad mudharabah muqayyadah digunakan 

untuk membiayai berbagai pembiayaan proyek investasi maupun modal 

kerja.29 

Angka nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negoisasi antara 

shahibul maal dan mudharib dengan mempertimbangkan potensi dari 

proyek yang akan dibiayai. Faktor-faktor penentu tingkat nisbah adalah 

unsur-unsur iwad (contervalue) dari proyek itu sendiri,yaitu risiko 

(ghurmi), nilai tambah dari kerja dan usaha (kasb), dan tanggungan 

(daman). Jadi angka nisbah bukanlah suatu angka rasional yang 

disepakati bersama dengan mempertimbangkan proyek yang akan 

dibiayai dari berbagai sisi.30 

 

 

                                                           
29 Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. (Jakarta : PT Raja Grafino Persada,2011), hal 

65 
30 Ibid, hal 67 
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4. Deposito Mudharabah 

Salah satu sumber dana untuk jalannya operasional bank adalah dana 

pihak ketiga. Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank 

yang berasal dari masyarakat atau dari pihak lainnya diluar bank. 

Deposito menjadi salah satu dari sumber dana pihak ketiga ini. 

Deposito berjangka atau time deposit adalah simpanan yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut 

perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Jangka 

waktu jatuh tempo deposito ini pada umumnya adalah :1 bulan, 3 bulan, 

6 bulan,12 bulan dan 24 bulan. Dilihat dari sudut biaya dana yang 

bersumber dari simpanan dalam bentuk deposito ini merupakan dana 

yang relatif mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya, misalnya 

giro dan tabungan. Kelebihan dari sumber dana ini dapat dikategorikan 

sebagai sumber dana semi tetap karena dapat diperkirakan kapan dana 

tersebut akan ditarik nasabah berdasarkan tanggal jatuh temponya karena 

itu tingkat fluktuasinya dapat diantisipasi. Demikian pula dalam hal 

pengaturan likuiditas untuk jenis dana ini relatif tidak terlalu sulit apabila 

sumber dana didominasi dari deposito berjangka.31 

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka pada umumnya 

untuk satu bulan ke atas ke dalam rekening investasi umum dengan 

prinsip mudharabah al muthlaqah. Investasi umum ini sering disebut 

juga sebagai investasi tidak terikat. Nasabah rekening investasi lebih 

                                                           
31 Dahlan siamat.Manajemen Bank Umum.(Jakarta:Intermedia,1993),hal 102 
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bertujuan untuk mencari keuntungan daripada mengamankan uangnya. 

Dalam mudharabah muthlaqah, bank sebagai mudharib mempunyai 

kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Selain untuk 

investasi umum, deposito juga bisa dimasukkan ke dalam rekening 

investasi khusus kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya 

langsung ke dalam proyek yang disukainya dengan menggunakan prinsip 

mudharabah al muqayyadah. Investasi khusus ini juga disebut investasi 

terikat yang biasanya ditujukan kepada para nasabah/investor besar dan 

institusi.32 

Ketentuan deposito di perbankan syariah sebagai berikut:33 

a. Deposito harus dibenarkan secara syariah yaitu berdasarkan prinsip 

mudharabah,bukan berdasarkan perhitungan bunga. 

b. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau 

pemilik dana,dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola 

dana. 

c. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib,bank dapat melakukan 

berbagai jenis usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

d. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya,dalam bentuk tunai 

bukan piutang. 

e. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan 

dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 

                                                           
32 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah.(Jakarta:Rajawali Press,2013),hal 118 
33MardaniAspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.(Jakarta:Prenadamedia 

Group,2015) ,hal 40 
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f. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan 

menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 

g. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan 

nasabah tanpa persutujuan yang bersangkutan. 

Menabung atau mendepositokan uang di bank  adalah tindakan yang 

dianjurkan dalam Islam, karena dengan menabung berarti seorang 

muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan masa yang akan datang 

sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana 

Allah berfirman  dalam surat al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut:34 

ا قَدََّمْت ِلغٍَد َواتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُ   وا اللَّهَ َوْلتَنُظْر َنْفٌس مَّ

  اللَّهَ َخبِيٌر ِبَما تَْعَملُونَ 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al-Hasyr: 18 ) 

Selain itu Allah berfirman didalam Al-Qur’an surat an-nisaa’ ayat 9 

dan al-Baqarah ayat 266:35 

يَّةً ِضعَافًا َخافُوا َعلَْيِهْم فَْلَيتَّقُوا اللَّهَ َوْليَْخَش الَِّذيَن َلْو تََرُكوا ِمْن َخْلفِ  ِهْم ذُر ِ

 َوْليَقُولُوا قَْوًًل َسِديدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 

perkataan yang benar”.(QS. An-Nisa’ : 9) 

                                                           
34 QS. Al-Hasyr [59]: 18 
35 QS. An-Nisa’ [4] : 9 
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أَيََودُّ أََحدُُكْم أَْن تَُكوَن لَهُ َجنَّةٌ ِمْن َنِخيٍل َوأَْعنَاٍب تَْجِري ِمْن تَْحِتَها 

يَّةٌ ُضعَفَاُء  اْْلَْنَهاُر لَهُ ِفيَها ِمْن ُكل ِ الثََّمَراِت َوأََصابَهُ اْلِكبَُر َولَهُ ذُر ِ

ِلَك يُبَي ُِن اللَّهُ لَُكُم اْْليَاِت لَعَلَُّكْم 
فَأََصابََها إِْعَصاٌر فِيِه نَاٌر فَاْحتََرقَْت ۗ َكذََٰ

 تَتََفكَُّرونَا

“ Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun 

kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia 

mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian 

datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan 

yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang 

mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan 

ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya”. (QS. Al-

Baqarah : 266)36 

 

Melalui ayat di atas dapat terlihat bahwa Allah memerintahkan kita 

untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik 

secara rohani (iman atau taqwa) maupun secara ekonomi harus difikirkan 

langkah-langkah perencanaannya, salah satu langkah perencanaannya 

adalah dengan menabung. 

5. Bagi Hasil  

Bagi hasil adalah bentuk (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak 

investasi dari waktu ke waktu,tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. 

Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang 

benar-benar diperoleh bank Islam.Dalam sistem perbankan islam bagi 

hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank islam 

(mudharib) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali 

                                                           
36 QS. Al-Baqarah [2] : 266 
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kepada para pemilik dana (shahibul maal) sesuai kontrak yang disepakati 

bersama pada awal kontrak (akad) antara nasabah dengan Bank Islam. 

Proses penentuan nisbah bagi hasil dalam bank Islam hampir sama 

dengan proses penghitungan biaya dana dan penghitungan tingkat bunga 

pembiayaan pada bank konvensional. Namun dengan penekanan 

berbeda, karena bank konvensional berbasiskan biaya sedangkan Bank 

Islam berbasiskan pendapatan, perbedaan tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut:37 

          Tabel 2.2 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Islam 

Berbasis Biaya Berbasis Pendapatan 

Ditentukan di muka. Ditentukan di belakang. 

Hasil lebih mudah ditentukan. Hasilnya lebih sulit ditentukan. 

Hasilnya mudah diperkirakan. Hasilnya susah diperkirakan. 

Tanpa memerhatikan proses 

pemanfaatan dana. 

Pemanfaatan dana harus sesuai 

tujuan/prosesnya. 

Tidak tersirat keadilan,karena 

beban resiko tidak sebanding. 

Menekankan keadilan melalui 

pembagian risiko sesuai 

kesepakatan. 

                Sumber: Islamic Banking: Sebuah teori,konsep dan aplikasi 

Antonio dalam bukunya menyebutkan bahwa besar atau kecilnya 

bagi hasil yang diperoleh nasabah bergantung pada38: 

a. Pendapatan bank 

b. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 

                                                           
37 Veithzal rivai, Islamic Banking:Sebuah teori,konsep,dan aplikasi.(Jakarta:Bumi 

Aksara,2010),hal 800 
38 Syafi’i Antonio.Bank Syariah dari Teori ke Praktik.(Jakarta:Gema Insani Press,2001),hal 

105 
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c. Nominal deposito nasabah 

d. Saldo rata-rata seluruh deposito 

e. Jangka waktu deposito 

Untuk tetap bersaing dengan bank konvensional, kita dapat 

memberikan spesial nisbah yang kira-kira indikasinya sama dengan 

special Rate pada bank konvensional. Caranya dengan mengurangi porsi 

bank atau dengan kata lain menambah biaya bagi hasil dan pihak ketiga. 

Dengan demikian jelas, bahwa bank syariah tetap menuntungkan dan 

memberi bagian keuntungan yang adil kepada semua pihak yang terlibat, 

yaitu nasabah dan bank. Keuntungan diperoleh bukan berdasarkan 

bunga yang dihitung terhadap saldo tabungan/deposito/pembiayaan, 

namun persen dari pendapatan riil nasabah debitur dari bank. 

Pendapatan bank diakui pada saat bagi hasil diterima (cash based) bukan 

bunga yang masih akan diterima39. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan rumus perhitungan bagi hasil 

deposito mudharabah apabila persentase tingkat bagi hasil belum 

diketahui adalah: 

 

 

 

                                                           
39 Muhammad.Manajemen Bank Syariah.(Yogyakarta: UPP AMPYKPN,2002),hal 111 

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜
 x Saldo pendapatan bagi hasil x nisbah x 

𝐻𝑎𝑟𝑖 𝑏𝑎𝑔𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 

𝐻𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡𝑎𝑛
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Apabila persentase tingkat bagi hasil sudah diketahui rumus 

perhitungan bagi hasil deposito mudharabah menurut Karim adalah40: 

 

 

 

Kemudian untuk rumus persentase tingkat bagi hasil (Rate of return) 

deposito mudharabah adalah: 

 

 

 

6. Tingkat Likuiditas 

Likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk 

dikelola dengan baik karena akan berdampak pada profitabilitas serta 

business sustainability dan continuity. Hal itu juga tercermin dari 

peraturan bank indonesia yang menetapkan likuiditas sebagai salah satu 

dari delapan resiko yang harus dikelola oleh bank. Dari sudut aktiva, 

likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi 

bentuk tunai (cash), sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah 

kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan 

portofolio liabilitas. 

Kelebihan dan kekurangan likuiditas sama-sama memiliki dampak 

kepada bank. Jika bank terlalu konservatif mengelola likuiditas dalam 

                                                           
40 Adiwarman Karim. Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan.(Jakarta:Raja Grafindo 

Persada,2008),hal 87 

𝐻𝑎𝑟𝑖 𝑏𝑎𝑔𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙

𝐻𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡𝑎𝑛
 x Nominal deposito x Tingkat Bagi hasil 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑜𝑛𝑢𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑔𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜
 x 12 bulan x 100 % 



29 
 

 
 

pengertian terlalu besar memelihara likuiditas akan mengakibatkan 

profitabilitas bank menjadi rendah walaupun dari sisi liquidity shortage 

risk akan aman. Sebaliknya jika bank menganut pengelolaan likuiditas 

yang agresif maka cenderung akan dekat dengan liquidity shortage risk 

tetapi memiliki kesmpatan memperoleh profit yang tinggi.41 

Pada dasarnya keberhasilan bank dalam manajemen likuiditas dapat 

diketahui dari: 

a. Kemampuan dalam memprediksi kebutuhan dana di waktu yang 

akan datang. 

b. Kemampuan untuk memenuhi permintaan akan “cash” dengan 

menukarkan harta lancarnya. 

c. Kemampuan memperoleh “cash” secara mudah dengan biaya yang 

sedikit. 

d. Kemampuan pendataan pergerakan cash in dan cash out dana (cash 

flow). 

e. Kemampuan untuk memenuhi kewajibannya tanpa harus 

mencairkan aktiva tetap apa pun ke dalam cash.42 

Diakui memang sangat sulit untuk mengukur berapa likuiditas yang 

memadai untuk suatu bank,karena permintaan/kebutuhan nasabah akan 

dana tidak pasti atau sulit untuk diperkirakan. Jumlah likuiditas yang 

diinginkan pada dasarnya ditentukan oleh perubahan tingkat 

                                                           
41 Muhammad,Manajemen Dana Bank Syariah.(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2015),hal 

157-158 
42 Veithzal Rivai.Islamic Banking:Sebuah teori,konsep,dan aplikasi.(Jakarta:Bumi 

Aksara,2010), hal 549 
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deposito/simpanan yang ada di bank dan permintaan nasabah akan kredit 

ataupun transaksi lainnya.43 

Financing to deposit ratio menyatakan kemampuan bank dalam 

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya,atau dengan kata lain seberapa jauh pemberian pembiayaan 

kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera 

memenuhi permintaan deposan yang hendak menarik kembali dananya 

yang telah disalurkan oleh bank berupa pembiayaan.Semakin tinggi rasio 

tersebut memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank 

yang bersangkutan.44 

  Rumus: FDR  =   
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑘𝑒 𝐼𝐼𝐼+𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑖
x 100 % 

Salah satu yang harus diperhatikan dalam mengukur tingkat 

likuiditas dari bank melalui rasio FDR. Dapat dilihat dari tabel dibawah 

ini tentang ukuran rasio FDR yang mempengaruhi kesehatan bank. 

 Tabel 2.3 Indikator FDR dalam Penilaian Kesehatan Bank 

Predikat % FDR 

Sehat ≤ 94,75% 

Cukup Sehat ≤ 94,75% s.d. ≤ 98,50% 

Kurang Sehat > 98,50% s.d. ≤ 102,25% 

Tidak Sehat > 102,25% 

Sumber: Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah45 

                                                           
43Ibid,hal 555 
44 Dwi Suwiknyo.Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah.(Yogyakarta:Pustaka 

Belajar,2010), hal 148 
45 Gita Danupranata, Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 

2013), hal.138 
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7. Inflasi 

Apabila perekonomian suatu negara berusaha untuk mencapai 

tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dari yang dibutuhkan,maka 

perekonomian tersebut pasti akan mengalami inflasi. Cahyono (2009) 

dalam penelitiannya menyebutkan bahwa inflasi adalah suatu proses 

meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan 

dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor 

diantaranya konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidak 

lancaran distribusi barang46. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan 

proses menurunnya mata uang secara kontinyu. Inflasi adalah proses dari 

suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Inflasi dianggap 

terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan 

saling mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan 

peningkatan kesediaan uang yang kadang kala dilihat sebagai penyebab 

meningkatnya harga. 

Kenaikan harga-harga yang menjadi penyebab terjadinya inflasi 

dapat diklasifikasikan dan jika harga-harga naik secara perlahan-lahan 

maka inflasi yang terjadi kita sebut sebagai “Creeping inflation”. Untuk 

harga-harga yang meningkat secara cepat disebut “Hyper inflation”. 

Hyper Inflation dapat juga terjadi bila pemerintah mencetak uang baru 

untuk membiayai pengeluarannya, sehingga pertambahan uang beredar 

                                                           
46 Ari Cahyono,” Pengaruh Indikator Makroekonomi Terhadap Dana Pihak Ketiga dan 

Pembiayaan Bank Syariah Mandiri” (Tesis Magister Sains Universitas Indonesia,Jakarta 2009),81 
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akan lebih cepat dibandingkan pertambahan output yang sanggup 

disediakan perekonomian. 

Bila dipandang dari sudut permintaan agregat, akan terjadi 

peningkatan harga-harga bilamana terjadi excess demand dalam keadaan 

full employment. Adanya kelebihan permintaan agregat inilah penyebab 

terjadinya perubahan harga. Penyebab inflasi dari sudut permintaan ini 

melahirkan 2 pendapat. Pertama, perbedaan harga ini dapat terjadi akibat 

adanya kelebihan permintaan dalam masyarakat. Pendapat kedua, bahwa 

penyebab terjadinya inflasi akibat adanya ekspansi penawaran uang 

(money supply). Inflasi dari sudut penawaran dapat disebabkan adanya 

kenaikan upah pekerja, sehingga kenaikan upah ini mengakibatkan 

kenaikan harga-harga yang ditawarkan produsen, ini akibat dampak 

kenaikan harga pokok produsen (upah buruh naik).47 

Bank Indonesia menyatakan bahwa: Kestabilan inflasi merupakan 

prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada 

akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada 

pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan 

dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.  

Irwadi (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa: Pertama, 

inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan 

terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya 

                                                           
47 Mulia Nasution.Ekonomi Moneter (Jakarta: Djambatan,1998), hal 207-216 
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menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. 

Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian 

(uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. 

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan 

menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, 

investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan 

pertumbuhan ekonomi. Inflasi cenderung menyebabkan menurunnya 

tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi 

masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang. Hal ini 

menyebabkan jumlah dana yang ada pada bank sedikit dan menurunnya 

jumlah kredit yang diberikan. Semakin sedikit kredit yang diberikan 

maka pendapatan bunga akan sedikit. Sudah tentunya akan menurunkan 

jumlah laba perbankan.48 

 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil (X1) terhadap Deposito Mudharabah (Y) 

Pada dasarnya bila dikaitkan dengan perilaku konsumen, teori klasik 

tentang tingkat bunga dapat mewakili teori yang menjelaskan pengaruh 

bagi hasil pada bank syariah. Teori klasik tentang tingkat bunga sendiri 

menjelaskan, bahwa tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga, 

artinya semakin besar tingkat bunga maka akan semakin mendorong 

                                                           
48 Maulan Irwadi,”Pengaruh Inflasi dan BI Rate terhadap Laba Perbankan di Indonesia” 

Jurnal OCPUS Vol. VI., No. 2 (Juli – Desember 2014),54 
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keinginan masyarakat untuk menabung. Hal ini bisa dikaitkan karena 

tingkat suku bunga dan bagi hasil sama-sama merupakan imbal jasa yang 

diberikan oleh bank kepada deposan atas dana yang disimpan di bank.49 

Bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah pada dasarnya terdapat 

unsur ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan, karena berapa 

rupiah pendapatan riil yang akan diperoleh nasabah sangat bergantung 

kepada pendapatan yang diperoleh bank. Namun demikian, bank syariah 

masih dapat bersaing dengan bank konvensional tanpa meninggalkan 

unsur kesyariah’annya. Caranya dengan memberikan subsidi kepada 

deposan, apabila ternyata keuntungan yang diberikan lebih kecil jika 

dibandingkan dengan bunga yang berlaku.50 

Jika dikaitkan dengan perilaku konsumen, masyarakat yang didasari 

profit oriented, akan melihat tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh 

bank syariah. Apabila tingkat bagi hasil meningkat, maka akan 

berpengaruh positif terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah. 

Seperti yang diungkapkan Haron dan Ahmad (2000) dalam 

penelitiannya. 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Evi Natalia, dkk. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga 

Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Bank Syariah Mandiri 

Periode 2009-2010), Jurnal Administrasi Bisnis Vol.9 No.1 (April 2014), hal 4 
50 Muhammad. Manajemen Bank Syariah. ( Yogyakarta: UPP AMPYKPN,2002) hal 110 
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2. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (X2) terhadap Deposito 

Mudharabah (Y) 

Likuiditas diproyeksi oleh FDR yang menunjukkan kesehatan bank 

dalam memberikan pembiayaan yang dibandingkan dengan perolehan 

dana pihak ketiga. Menurut Andriyanti dan Wasilah (2010), tingginya 

FDR bank syariah dapat diartikan bahwa likuiditas bank tersebut rendah. 

Hal ini disebabkan semakin tinggi FDR bank, maka resiko bank terhadap 

pembiayaan bermasalah juga akan naik. Sehingga bank syariah akan 

rawan terhadap krisis ketika terjadi penarikan simpanan dari deposan 

secara serentak dan dalam jumlah besar. Kebangkrutan bank dapat dipicu 

oleh ketidakmampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya.51 

Masyarakat hanya menginginkan lembaga keuangan yang dapat 

dipercaya dalam mengembangkan   dana   yang   dimilikinya,   khususnya   

pada perbankan52. Jadi meskipun manajer bank berusaha untuk 

menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya, secara simultan mereka 

harus juga memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul 

menyertai keputusan – keputusan manajemen tentang struktur aset dan 

liabilitasnya53. Tingkat likuiditas dapat mempengaruhi kepercayaan 

masyarakat dalam menyimpan dananya, jadi apabila nilai FDR naik dan 

menandakan tingkat likuiditas semakin rendah, maka semakin rendah 

                                                           
51 Ani Andriyanti dan Wasilah, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dana Pihak Ketiga 

(Deposito Mudharabah 1 Bulan)  pada Bank Muamalat Indonesia”Simposium Nasional Akutansi 

XIII Purwokerto (2010). 
52 M. Faruq an-Nabahan, Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis 

dan Sosialis, terj. Muhadi Zainuddin (Yogyakarta: UII Press, 2000), 117 
53 Muhammad.Manajemen Bank Syariah. ( Yogyakarta: UPP AMPYKPN,2002) hal 309 
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pula kepercayaan masyarakat pada bank tersebut yang otomatis akan 

menurunkan jumlah simpanan termasuk deposito mudharabah. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Andriyanti dan Wasilah (2010) yang 

menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap 

deposito mudharabah. 

 

3. Pengaruh Tingkat Inflasi (X3) terhadap Deposito Mudharabah (Y) 

Inflasi adalah suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang-

barang dan jasa secara umum diakibatkan oleh kelebihan jumlah uang 

beredar di masyarakat54. Kenaikan tingkat inflasi akan berimbas kepada 

peningkatan jumlah konsumsi dikarenakan adanya kenaikan harga-harga 

umum secara terus-menerus yang pada akhirnya akan mengurangi bagian 

dalam tabungan55. Seperti yang diungkapkan Keyness, pada saat Y=C 

maka tidak ada tabungan (S=0) sebab semua pendapatan habis untuk 

konsumsi. Begitu pula dengan deposito yang dilakukan deposan juga 

dipengaruhi kondisi makro ini.56  

Berdasarkan teori diatas, inflasi akan mempengaruhi jumlah 

tabungan. Apabila tingkat inflasi semakin besar, maka akan berpengaruh 

negatif terhadap tabungan yang mengakibatkan jumlah deposito 

mudharabah akan menurun. Hal ini sesuai dengan penelitian Novianto 

                                                           
54  Nopirin. Ekonomi Moneter.(Yogyakarta: BPFE,2015), hal 214 
55 Abdullah Syakur Novianto, Djumilah Hadiwidjojo.”Analisis Faktor Faktor yang 

Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia”.Jurnal 

Aplikasi Manajemen Vol 11 No.4 (Desember,2013) 
56 Nopirin. Ekonomi Moneter.(Yogyakarta: BPFE,2015), hal 65 
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dan Hadiwidjdjo yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif  

terhadap deposito mudharabah. 

D. Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

E. Hipotesis 

  Berdasarkan judul dari penelitian ini, maka hipotesis yang sesuai 

adalah: tingkat bagi hasil, FDR dan tingkat inflasi diduga berpengaruh 

terhadap jumlah deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah. 

Tingkat Bagi Hasil (X1) 

FDR (X2) 

Tingkat Inflasi (X3) 

Jumlah 

Deposito 

Mudharabah 

(Y) 


