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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bank merupakan lembaga keuangan terpenting dalam suatu Negara yang 

mempengaruhi perekonomian baik secara makro maupun mikro. Di Indonesia,  

perbankan mempunyai pangsa pasar sebesar 80% dari keseluruhan sistem 

keuangan yang ada. (Zainal Abidin, 2007:1) 

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan 

dengan fungsi menghimpun dana ini, bank sering pula disebut lembaga 

kepercayaan. Sejalan dengan karakteristik usahanya tersebut, maka bank 

merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah. 

(Siamat, 2005: 275) 

Terdapat dua jenis bank yang ada di Indonesia, diantaranya bank 

konvensional dan bank syari’ah. Bank syari’ah adalah bank  yang aktivitasnya 

meninggalkan masalah riba. 

Perbankan syariah pada awalnya berjalan secara perlahan, namun 

kemudian mulai menunjukkan perkembangan yang semakin cepat mencapai 

prestasi pertumbuhan jauh diatas perkembangan perbankan konvensional. Di 

Indonesia perbankan syariah muncul sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 

Tahun 1992 tentang perbankan, yang secara implisit telah membuka peluang 
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kegiatah usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi  hasil. Perbankan 

Syariah di Indonesia,pertama kali beroperasi pada 1 Mei 1992, ditandai dengan 

berdirinya Bank  Muamalat Indonesia (BMI). Ketika Indonesia dilanda krisis 

moneter yang memorak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara, 

Bank Muamalat, bank syariah pertama di Indonesia terimbas krisis awal. Pada 

tahun 1998, pembiayaan bermasalah Bank Muamalat, yang bias diukur dengan 

rasio Non Performing Financing (NPF) mencapai lebih dari 60% (bandingkan 

dengan batas maksimal NPF adalah 5%). 

Saat itu, Bank Muamalat, sebagai satu-satunya bank syariah di Indonesia, 

juga merugi Rp105 miliar, dengan ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp39,3 

miliar (kurang dari sepertiga modal setor awal). Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999, 

Islamic Development Bank (IDB) secara resmi menjadi salah satu pemegang 

saham Bank Muamalat. Sejak saat itu, perlahan namun pasti, Bank Muamalat 

mulai memperoleh laba kembali. 

Pada 21 April 2006 di 29 kantor cabang utama BNI di wilayah 

Jabodetabek sudah dimulai tahap awal office channeling BNI Syariah. Ditargetkan 

151 kantor cabang utama BNI di seluruh Indonesia akan menyusul. 

General Manager BNI Syariah,  Suhardi, menjelaskan bahwa untuk 

memudahkan masyarakat mengakses layanan syariah, diluncurkan pula BNI 

Syariah Card. Kartu ini memungkinkan nasabah syariah menggunakan seluruh 

delivery channel milik BNI, seluruh ATM BNI, ATM Link, ATM Bersama, dan 

jaringan ATM Cirrus International di seluruh dunia ( Umam, 2013:22-24) 
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Untuk tingkatan internasional, penelitian tentang perilaku nasabah 

Islamic Bank di negara-negara Islam lainnya menemukan bahwa keputusan 

nasabah dalam memilih bank syariah lebih didorong oleh faktor  keagamaan 

melalui dukungan masyarakat pada ketaatan perbankan terhadap prinsip-prinsip 

Islam. Disamping itu masyarakat di negara tersebut mereka juga dipengaruhi oleh 

dorongan keluarga, dan teman serta lokasi keberadaan bank. 

Seperti halnya perusahaan, tujuan akhir dari bank adalah menjaga 

kelangsungan hidup bank melalui usaha untuk meraih keuntungan. Artinya, 

pendapatan harus lebih besar dari semua biaya yang dikeluarkan, terutama 

mengingat bank bekerja dengan dana yang diperoleh dari masyarakat yang 

dititipkan pada bank atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, kegiatan operasional 

harus dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mendapatkan 

keuntungan bagi perusahaan. Karena dengan melihat keuntungan yang diperoleh 

dapat dinilai kesehatan suatu bank dan menentukan keberhasilan suatu bank. 

Penilaian kesehatan bank syari’ah dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Bank 

Indonesian (PBI) No.9/1/PBI/2007. 

Simpanan tabungan merupakan aktivitas perbankan dalam menghimpun 

dana masyarakat dengan syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya, dan persyaratan 

masing-masing bank berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang di rekening 

tabungan juga berbeda. Dengan demikian sasaran bank dalam memasarkan 

produknya juga berbeda sesuai dengan sasarannya. 

Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang 

dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 
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dilakukan menurut  syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 

ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

Secara umum dan sederhana, tabungan adalah sebagian pendapatan yang 

tidak dihabiskan atau tidak digunakan. Tabungan juga bisa diartikan sebagai 

sebuah cara yang dilakukan untuk berhemat demi mendapatkan simpanan uang 

yang bisa digunakan sewaktu-waktu saat dibutuhkan. Sedangkan menurut N. 

Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi, tabungan adalah simpanan masyarakat yang 

penarikannya dapat dilakukan oleh orang yang menabung sewaktu-waktu sesuai 

keinginannya. 

Pengertian tabungan menurut Thomas Suyatno (2001:71) Tabungan 

adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. 

Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan 

perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Kemudian dalam hal 

sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya 

yaitu bank dengan penabung. 

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001, yang 

dimaksud dengan tabungan adalah simpanan pada Bank dengan nama apapun, 

termasuk giro yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang 

ditetapkan oleh masing-masing bank. 

Perkembangan simpanan dalam BNI dan BNI Syariah jika dilihat dalam 

periode bulanan maka mengalami penaikan dan penurunan yang kecil. Apabila 

dilihat dalam jangka per satu tahun, peningkatan per tahunnya mengalami 
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kenaikan yang relative tinggi dalam data 3 tahun. Sedangkan pada data pajak BNI 

dan BNI Syariah dalam waktu per bulan selalu mengalami peningkatan. Pada data 

suku bunga BNI dan nisbah bagi hasil BNI Syariah juga mengalami peningkatan 

yang cukup tinggi. 

Dengan berpatokan kepada pinjaman tanpa bunga, maka fenomena ini 

menjadi latar belakang penulis untuk memilih judul “Analisis Yang 

Mempengaruhi Simpanan Tahun 2012-2014” (Studi Kasus Perbandingan Pada 

PT. Bank Negara Indonesia dengan PT. BNI Syariah) 

 

B. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi tabungan masyarakat pada BNI Syariah pada nisbah bagi hasil, 

dan pajak sebagai variabel independen, serta perbandingan dengan BNI sebagai 

variabel kualitatif yang dianggap memiliki pengaruh terhadap tabungan 

masyarakat. 

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok 

permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

Apakah nisbah bagi hasil dan pajak itu mempengaruhi simpanan 

mudharabah pada PT. BNI Syariah; dan apakah tingkat bunga dan pajak 

itu mempengaruhi fungsi simpanan pada PT. BNI dalam kurun waktu 

2012-2014 ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan: 

1. Untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh nisbah bagi hasil dan 

pajak terhadap fungsi tabungan mudharabah pada PT. BNI Syariah; dan 

bagaimana arah dan besarnya pengaruh tingkat bunga dan pajak terhadap 

fungsi tabungan pada PT. BNI dalam kurun waktu 2012-2014. 

2. Untuk mengetahui adanya perbedaan yang signifikan antara tabungan 

pada PT. BNI Syariah dengan PT. BNI. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi kalangan akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sarana pembelajaran dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 

Bagi peneliti sendiri digunakan untuk menerapkan teori yang diperoleh 

selama kuliah dan juga dari literatur-literatur. 

2. Sebagai masukan bagi kalangan masyarakat untuk mengetahui mengenai 

pembahasan dalam penelitian ini. 

 

E. Metodologi Penelitian 

1. Metode atau Model Analisis Data 

Untuk mengetahui bagaimana arah dan besarnya fungsi tabungan maka 

dalam penelitian ini menggunakan Model Penyesuaian Parsial (PAM) 

mengasumsikan keberadaan suatu hubungan equilibrium jangka panjang antara 
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dua atau lebih variabel ekonomi. Dalam jangka pendek, namun demikian, yang 

terjadi adalah disequilibrium. Dengan mekanisme penyesuaian parsial, proporsi 

disequilibrium pada suatu periode dikoreksi pada periode berikutnya. Proses 

penyesuaian ini menjadi alat untuk merekonsiliasi perilaku jangka pendek dan 

jangka panjang. (Gujarati, 1997). Adapun model estimasi yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

S’ = a + bX1 + bX2 + E 

Dimana:  

S’ = fungsi tabungan pada BNIS dan BNI  

X1 = nisbah bagi hasil pada BNIS dan tingkat suku bunga pada BNI 

X2 = pajak 

a = konstanta (nilai Y’ apabila X = 0) 

b = koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

E = error 

2. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data 

sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan dalam bentuk 

yang sudah disusun secara baik. Data sekunder ini berasal dari studi 

kepustakaan dan buku-buku terbitan instansi-instansi yang terkait dengan 

pokok masalah penelitian ini. Sumber data antara lain Laporan Bulanan PT. 

BNI Syariah, Laporan Bulanan PT. BNI, dan Bank Indonesia (BI) 

menggunakan data triwulan runtun waktu 2012-2014 
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F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini tersusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang Tabungan Mudharabah, Hubungan Fungsi 

Tabungan Mudharabah dengan Nisbah, Bagi Hasil, Pajak, hasil 

penelitian terdahulu serta hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang jenis dan sumber data, definisi operasional 

variabel, metode analisis data, rencana analisis data (chow test). 

BAB IV ANALISIS DATA DAN GAMBARAN UMUM 

Berisi mengenai gambaran umum penelitian, deskripsi perbandingan 

tabungan pada BNI Syariah dan BNI, dan analisa hasil estimasi data. 

BAB V PENUTUP 

Berisi mengenai uraian kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan dan saran-saran yang diajukan bagi pihak yang 

terkait dalam mengambil kebijakan terhadap masalah yang diteliti. 


