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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan merupakan salahsatu lembaga keuangan yang memiliki 

peranan penting dalam menunjang kemajuan perekonomian suatu negara. 

Keberadaan perbankan sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun 

masyarakat. Hampir setiap sektor yang berhubungan dengan keuangan 

selalu membutuhkan jasa perbankan. Kemajuan perbankan di suatunegara 

dapat menjadi tolak ukur kemajuan di negara tersebut. Sehingga, semakin 

maju suatu negara, maka dapat dipastikan semakin besar peranan 

perbankan dalam memajukan perekonomian di negara tersebut. (Kasmir, 

2002 : 1) 

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang 

diubah menjadi Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, 

merupakan tonggak sejarah lahirnya bank umum syariah di Indonesia. 

Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut juga manandakan bahwa 

sistem perbankan di Indonesia mulai munggunakan dual banking system 

yang memungkinkan bank umum untuk beroperasi berdasarkan prinsip 

syariah secara penuh dengan membuka cabang khusus syariah. (Bank 

Indonesia dan Center for Banking Research Universitas Andalas) 

Pada dasarnya kegiatan bank syariah tidak jauh berbeda dengan 

bank konvensional. Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998, 
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pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian bank 

umum ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Hadirnya perbankan syariah dalam persaingan perbankan di 

Indonesia memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat terutama yang 

ingin memakai jasa perbankan namun tidak bersentuhan dengan bunga 

bank. Sampai dengan bulan Februari 2012 industri perbankan syariah telah 

mempunyai jaringan sebanyak 11 Bank Umum syariah (BUS), 24 Unit 

Usaha Syariah (UUS), dan 155 BPRS, dengan total jaringan kantor 

mencapai 2.380 kantor yang tersebar di hampir seluruh penjuru nusantara . 

Total Aset perbankan syariah mencapai Rp 149,3 triliun (BUS & UUS Rp 

145,6 triliun dan BPRS Rp 3,7 triliun) atau tumbuh sebesar 51,1% (yoy) 

dari posisi tahun sebelumnya. Sedangkan DPK sendiri mengalami sedikit 

penurunan sebesar Rp 639 miliar  dari Rp 117.510 miliar menjadi Rp 

116.871 miliar. (Data BI Februari 2012) 

Tabel 1.1 Perkembangan Kelembagaan dan Kinerja Perbankan Syariah Indonesia 
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Perkembangan yang pesat pada bank syariah di Indonesia saat ini 

dianggap karena faktor pola ketertarikkan masyarakat terhadap budaya 

menyimpan uang dalam bentuk investasi. Masyarakat pada dasarnya 

mengharap keamanan dana dan atau mendapatkan keuntungan berupa 

bunga pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank syariah. Hal inilah 

yang diyakini sebagai salah satu faktor yang memotivasi masyarakat untuk 

menyimpan uangnya di bank. 

Persaingan antar perbankan syariah, dan antara perbankan syariah 

dengan perbankan konvensional tidak bisa dilepaskan dari segmentasi yang 

ada pada pasar perbankan di Indonesia. Adiwarman A. Karim memetakan 

tiga segmentasi pasar perbankan syariah di Indonesia, yaitu segmen shariah 

loyalist market, conventional loyalist market, dan segmen floating market. 

Shariah loyalist market adalah mereka yang memilih produk atau 

jasa yang ditawarkan perbankan syariah karena pertimbangan norma 

agama. Sebaliknya, conventional loyalist market adalah mereka yang 

merasa lebih nyaman dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh 

perbankan konvensional, sehingga dengan menyimpan uangnya di bank 

konvensional mereka lebih mudah melakukan transaksi. 

Sedangkan segmen floating market adalah mereka yang lebih 

mempertimbangkan aspek financial benefit dibandingkan dengan aspek 

syariah ataupun konvensional. Bagi segmen floating market, ketertarikan 

atau kemauan untuk bertransaksi dengan perbankan syariah sangat 
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ditentukan oleh layanan atau keuntungan yang ditawarkan. Semakin tinggi 

tingkat bagi hasil yang ditawarkan perbankan syariah akan memberikan 

dampak bagi konsumen (nasabah) untuk meningkatkan simpanannya di 

bank syariah. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat suku bunga yang 

ditawarkan perbankan konvensional, maka akan berpengaruh pada jumlah 

simpanan pada bank konvensional, dimana pada saat yang bersamaan akan 

berpengaruh negatif pada jumlah simpanan bank syariah. 

Salah satu produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah 

dengan menggenakan akad mudharabah. Secara sederhana, pengertian 

mudharabah menurut ulama fiqh dalam madhab maliki adalah suatu 

pemberianmandat (taukil) dari investor (shahibul maal) yang disertakan 

kepada pengelola (mudharib) untuk berdagang dengan mata uang tunai 

dengan mendapatkan sebagian dari keuntungan, jika sudah diketahui 

jumlah dan keuntungan yang diperolehnya. Dalam definisi singkat diatas 

telah disebutkan beberapa persyaratan, batasan yang harus dipenuhi dalam 

mudharabah dan cara pembagian keuntungan, yakni dengan bagian yang 

jelas sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bersyarikat. 

Simpanan mudharabah merupakan salah satu produk 

penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dalam perbankan syariah. 

Sedangkan jenis simpanan mudharabah terdiri dari dua bentuk, yakni 

tabungan dan deposito mudharabah secara prinsip syariah tidak ada 

perbedaan diantara keduannya, tetapi secara praktis keduannya tetap 

mengacu pada konsep tabungan dan deposito syariah. 
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Selain itu, perkembangan bank syariah dihadapkan dengan kondisi 

makro ekonomi lain seperti inflasi. Inflasi sebagai salah satu variabel 

ekonomi makro juga dapat mempengaruhi penghimpunan dana masyarakat. 

Menurut Adiwarman A. Karim, inflasi memberikan dua tekanan bagi 

perbankan syariah yang salah satunya adalah dari sisi bagi hasil bank 

syariah kepada nasabah, penabung dan deposan yang sulit bersaing dengan 

bunga bank konvensional. Ketika inflasi cenderung naik, masyarakat akan 

lebih tertarik menabung di bank konvensional yang menawarkan suku 

bunga yang kompetitif dibandingkan perbankan syariah, maka akan 

mengakibatkann jumlah dana pihak ketiga bank syariah menjadi berkurang. 

Hasibuan dalam bukunya menyebutkan bahwa selain dipengaruhi 

oleh faktor-faktor internal bank itu sendiri, kinerja perbankan syariah juga 

dipengaruhi oleh indikator-indikator moneter dan finansial lainnya(p: 71, 

2006). Perbankan syariah dalam pelaksanaan fungsi intermediasi sendiri, 

bank syariah masih baik dengan posisi financing to deposit ratio (FDR) 

yang tinggi. Hal ini turut mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga 

(DPK). Adanya tren meningkatnya suku bunga konvensional menyebabkan 

adanya peningkatan risiko displacement fund (pengalihan dana dari bank 

syariah ke bank konvensional) yang dihadapi oleh bank syariah juga turut 

mempengaruhi penurunan penghimpunan dana pihak ketiga(Oktaviana, 

2007). Sesuai fungsi dana pihak ketiga yang vital dengan digunakannya 

untuk sumberprofit dan penutup laba operasional, maka hal ini seharusnya 

juga mendorong bank syariahsebagai salah satu bentuk lembaga perbankan 



6 
 

agar memperbaiki manajemennya untuk terusmeningkatkan dana pihak 

ketiga. Hal ini dikarenakan perubahan yang sedikit saja pada dana pihak 

ketiga (DPK) maka akan mempengaruhi kinerja dan performa dari 

bank(Andriyanti dan Wasilah, 2010). 

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan atau naik turunnya jumlah simpanan deposito 

mudharabah pada Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini mereplikasi pada 

penelitian yang telah dilakukan oleh Andriyanti dan Wasilah (2010) yang 

berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Dana 

Pihak Ketiga (deposito mudharabah 1 bulan) Bank Muamalat Indonesia 

(BMI)”.Adapun alasan memilih simpanan deposito mudharabah lebih 

disebabkan produk simpanan ini cukup dikenal masyarakat luas dan salah 

satu penyumbang terbesar dalam jumlah penghimpunan dana pihak ketiga. 

Kelebihan simpanan deposito dibandingkan jenis simpanan lainnya seperti 

tabungan dan giro adalah pemberian tingkat keuntungan (tingkat bagi hasil) 

yang lebih tinggi. 

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul ”FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHIJUMLAH SIMPANAN DEPOSITO 

MUDHARABAH(STUDI EMPIRIS DI BANK SYARIAH MANDIRI)” 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa hal yang 

menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, antara lain : 

1. Apakah tingkat bagi hasil (equivalen rate)deposito 

mudharabahberpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito 

mudharabah? 

2. Apakah suku bunga deposito berjangka bank konvensional 

berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah? 

3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito 

mudharabah? 

4. Apakah tingkat likuiditas (FDR) berpengaruh terhadap jumlah 

simpanan deposito mudharabah? 

5. Apakah ukuran bank (total Aset) berpengaruh terhadap jumlah 

simpanan deposito mudharabah? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh tingkat bagi hasil (equivalen rate)deposito 

mudharabah Bank Syariah Mandiri terhadap jumlah simpanan 

deposito mudharabah. 

2. Untuk menguji pengaruh suku bunga deposito berjangka bank 

konvensional terhadap jumlah deposito mudharabah. 

3. Untuk menguji pengaruh inflasi terhadap jumlah simpanan deposito 

mudharabah. 
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4. Untuk menguji pengaruh tingkat likuiditas (FDR) terhadap jumlah 

simpanan deposito mudharabah. 

5. Untuk menguji pengaruh ukuran bank (total Aset) terhadap jumlah 

simpanan deposito mudharabah. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar pihak-pihak yang 

berkepentingan dapat mengambil manfaat sebagai berikut: 

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi akuntansi 

serta menjadi rujukan penelitian berikutnya. 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi 

bank Syariah Mandiri atau pihak yang terkait di dalamnya, agar 

kebijakan yang diambil selalu mengedepankan service excelent dan 

menguntungkan bagi nasabah, sehingga selain dapat mempertahankan 

kelompok nasabah yang loyalis syariah yang ada, Bank Syariah 

Mandiri juga mampu merebut segmen nasabah floating market yang 

sering disebut sebagai kelompok nasabah potensial bagi perbankan. 

3. Menambah wawasan bagi penulis khususnya tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi mempengaruhi jumlah simpanan deposito 

mudharabah Bank Syariah Mandiri 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang memuat teori-teori 

secara konseptual yang diharapkan mampu mendukung pokok-

pokok permasalahan yang diteliti. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang populasi, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi variabel, instrument penelitian dan 

metode analisa data. 

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang analisis data dan interpretasi dari hasil 

analisis serta pembahasan tentang penelitian yang dilakukan. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang 

didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

 

 

 


