
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya muslim. 

Penduduk yang beragama Islam menjadikan sebagai pasar yang potensial dalam 

pengembangan keuangan syariah. Salah satu lembaga keuangan saat ini yang 

meningkat adalah bank-bank syariah. Adanya bank-bank syariah di Indonesia 

memberikan nilai positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat, karena bank syariah 

merupakan bank yang menjalankan seluruh kegiatan operasinalnya berdasarkan 

prinsip-prinsip Islam dengan tujuan tidak hanya mencari keuntungan materi saja 

melainkan mengikuti syariat ajaran Islam dan mengemban misi sosial.  

 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia dimulai dengan adanya Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan 

sistem perbankan ganda (dual banking system) yaitu sistem konvensional dan 

sistem syariah. Dengan itulah beberapa bank-bank konvensional mulai 

menerapkan sistem Syariah dengan membuka UUS (Unit Usaha Syariah).  

Tantangan terbesar Bank Syariah saat ini adalah bagaimana mewujudkan 

kepercayaan dari stakeholder. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa hanya bank-

bank yang mampu membangkitkan kepercayaan stakeholder yang akan bisa 

tumbuh dan berkembang. Bank tersebut akan mampu memobilisasi simpanan, 

menarik investasi,menyalurkan pembiayaan serta mengakselerasi pembangunan 

dengan baik.   



Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah 

menjalankan fungsi utama yaitu menghimpun dana masyarakat dalam rangka 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. Pembiayaan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi tradisi umat 

islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan 

harta,meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan 

usaha,serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan. Dengan demikian, 

fungsi-fungsi utama perbankan yaitu menerima deposit, menyalurkan dana dan 

melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

kehidupan umat islam, bahkan sejak awal perkembangan islam. 

 Saat ini sedang gencar dilakukan edukasi dan sosialisasi mengenai sistem 

perbankan syariah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan minat 

masyarakat terhadap perbankan syariah dengan prinsip keadilan yang menjadi 

keunggulan dari sistem perbankan syariah. Aspek yang paling membedakan 

sistem konvensional dan syariah adalah pemenuhan kepatuhan terhadap nilai-nilai 

syariah (Shariah Compliance). Aspek inilah yang menjadikan perbankan syariah 

memiliki kelebihan dari operasional perbankan konvensional,sebab menjamin 

penerapan nilai-nilai keadilan bagi pelaku-pelaku ekonomi, dan tentu saja 

terpenuhinya nilai-nilia syariah yang lebih utuh.  

Sampai dengan Desember 2018, jumlah perbankan Syariah di Indonesia 

berjumlah 201 Bank Syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 21 

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



OJK (2018)Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit 

kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor 

induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip 

Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di 

luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang 

berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit 

syariah. Bank Pembiayaan Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi deposito 

mudharabah. Alasannya karena deposito mudharabah mengalami perkembangan 

yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 sebesar  137.377 Milyar 

meningkat di tahun 2018 menjadi 140.699 Milyar. 

Faktor selanjutnya adalah adalah Inflasi. Inflasi mempunyai pengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi juga faktor lain yang mempengaruhi jumlah 

tabungan mudahrabah. Hal tersebut dapat dilihat dari krisis tahun 1997-1998 

yang mengakibatkan terganggunnya sektor rill. Krisis ini diawali di sektor 

moneter (depresiasi nilai tukar rupiah dengan dolar) yang kemudian merambat 

kepada semua sektor tanpa terkecuali. Tingkat inflasi ketika itu 77,60% yang 

diikuti pertumbuhan ekomoni minus 13,20%. Adapun terganggunya sektor rill 

terlihat pada kontraksi produksi pada hampir seluruh sektor perekonomian. 

Tingkat likuiditas dalam bank 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 di dalamnya giro, tabungan 

dan deposito(tidak termasuk dana antar bank). Sehingga rasio ini akan lebih 

khusus menunjukkan sisi likuiditas pada bank ketiga/dana dari masyarakat. 

Tingkat likuiditas perbankan syariah ini akan diproyeksikan dengan 

Financing to Deposit Ratio (FDR). Rasio ini menunjukkan seberapa besar 

kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan 

dengan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai 

sumber likuiditasnya. Untuk pelaksanaan fungsi intermediasi sendiri,bank syariah 

berkewajiban menyalurkan dananya untuk pembiayaan. Pada dasarnya bank 

syariah memberi keuntungan kepada deposan dengan pendekatan Financing to 

Deposit Ratio, sedangkan bhal bank konvensional dengan pendekatan biaya. Hal 

ini berarti bahwa, dalam memberikan bagi hasilnya, bank syariah 

mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang 

diberikan serta pendapatan yang diberikan dari perpaduan dua faktor tersebut. 

Sehingga, hal ini bisa menjadi pertimbangan masyarakat dalam mendepositokan 

dananya di bank syariah.  

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Bagi Hasil berpengaruh terhadap Deposito Mudharabah? 

2. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Deposito Mudharabah? 

3. Apakah Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh terhadap Deposito 

Mudharabah? 



C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh bagi hasil terhadap Deposito mudahrabah pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia. 

2. Untuk menguji pengaruh inflasi terhadap Deposito mudharabah pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia. 

3. Untuk menguji pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap 

Deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan kajian dalam rangka 

perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini dapat 

digunakan sebagai referensi yang berkaitan dengan perbankan syariah 

khususnya dalam produk deposito mudharabah. 

2. Manfaat Praktis 

a) 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) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam 

pengambilan kebijakan khususnya dalam meningkatkan dana pihak 

ketiga dengan lebih memperhatikan faktor- faktor yang 

berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah. 


