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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah        

 Pada dunia modern seperti sekarang ini, peranan perbankan dalam 

memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Bank dapat 

dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Hampir semua 

sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu 

membutuhkan jasa bank. 

 Tidaklah mengherankan apabila pemerintah dalam suatu negara terus 

menerus melakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui 

perbankan dan peningkatan kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan 

lokomotif pembangunan ekonomi. Lembaga keuangan bank yang mempunyai 

peranan yang strategis dalam membangun suatu perekonomian negara. 

(Muhammad, 2005: 1). 

 Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf  hidup rakyat banyak  

(Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2009). 

 Di Indonesia, sistem perbankan menggunakan dual system banking 

yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Secara keseluruhan terdapat 

kesamaan antara keduanya sistem tersebut yaitu untuk membantu masyarakat 
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dalam meningkatkan taraf hidup. Namun yang menjadi perbedaan antara  

keduanya yaitu sistem operasional dan konsep yang diterapkan. Salah satu 

prinsip yang diterapkan dalam operasional perbankan syariah adalah 

penerapan bagi hasil, sedangkan dalam perbankan konvensional mengunakan 

sistem suku bunga (Mardianti, 2016). Definisi bank syariah menurut Rivai, 

dkk (2007: 733) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank 

dan pihak lain untuk penyimpanan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau 

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 

 Perbankan syariah mulai dikenal masyarakat pada tahun 1992 setelah 

diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992, dengan  adanya  landasan yuridis, 

maka keberadaan bank syariah mendapat pijakan yang kokoh untuk  

beroperasi sekaligus menandai adanya fenomena baru dunia perbankan di 

tanah air. Pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 

Tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan  kesempatan  luas  untuk  

pengembangan  jaringan  perbankan syariah.  Selain  itu, UU No. 23 Tahun 

1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan  kepada (BI) mempersiapkan 

perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung 

kelancaran operasionalisasi bank berbasis syariah serta penerapan dual 

banking system (Muhammad, 2005: 3). 

 Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh 

Bank Indonesia menunjukkan bahwa sampai dengan bulan Juni 2016 jumlah 

bank syariah di Indonesia berjumlah 1.999 bank syariah yang terdiri dari 12 
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Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jaringan kantor bank syariah 

secara keseluruhan mencapai 2.500 kantor. 

 Secara  umum,  bank  syariah  memiliki  tiga  fungsi  utama  yaitu 

menghimpun dana  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan, dalam hal inibank 

sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat, 

menyalurkan  dana  kepada masyarakat  yang  membutuhkan  dana  dari  bank  

dan  memberikan  pelayanan  dalam bentuk  jasa perbankan  syariah.  

 Dana  bank  atau  loanable  fund  adalah  sejumlah  uang  yang  

dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan  operasionalnya.  Dana  bank  

ini  terdiri  dari dana  sendiri  dan  dana  asing. Dana bank ini digolongkan  

atas loanable  funds, unloanable  funds,dan equity funds. Dana bank berasal 

dari dua sumber, yaitu sumber intern berasal dari pemilik dan bank itu  

sendiri,  sumber ini disebut  dana (modal). Sumber modal ekstern berasal  dari 

tabungan-tabungan pihak  ketiga, sumber ini  disebut dana (modal)  asing.  

Seperti deposito, giro, call money dan lain-lain. Dana  ini  sifatnya  sementara  

atau harus  dikembalikan (Hasibuan, 2009: 56). 

 Salah satu bentuk penghimpunan dana di bank syariah adalah Dana 

Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana dalam rupiah 

maupun valuta asing milik pihak ketiga bukan bank (masyarakat) yang terdiri 

dari giro, tabungan dan simpanan berjangka. Komposisi dana pihak ketiga 

(DPK) yang dihimpun oleh bank syariah terdiri dari giro wadi’ah, tabungan 

muḍᾱrabah atau wad’iah dan deposito muḍᾱrabah (Nurulhidayat, 2014). 
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Tabel 1.1 

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah di 

Indonesia Periode 2010 - 2015 

(dalam Miliar Rupiah) 

Jumlah DPK 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Giro Ib 9.056 12.006 17.708 18.532 18.648 23.298 

Tabungan iB 22.908 32.602 45.072 57.200 63.581 62.151 

Deposito iB 44.072 70.806 84.732 107.812 134.556 140.228 

Sumber : www.ojk.go.id 

Volume dana pihak ketiga dapat dijadikan indikasi dari tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Semakin tinggi volume dana 

pihak ketiga mengindikasikan masyarakat semakin percaya kepada bank yang 

bersangkutan (Taswan, 2010:11). Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) 

perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya 

sebagaimana yang telah ditunjukkan pada Tabel 1.1. Perkembangan tersebut 

merupakan bukti atas meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap perbankan 

syariah. Hal ini membuktikan bahwa perbankan syariah telah sesuai dengan 

tuntutan  perkembangan zaman dan  menjadi  sistem  perbankan alternatif di 

Indonesia. Salah satu dana pihak ketiga yang cukup tinggi perkembangannya 

adalah deposito muḍᾱrabah. 

Deposito merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan 

investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pengertian deposito menurut 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah 
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penyimpan dengan bank (Kasmir, 2002: 93). Menurut Fatwa DSN Nomer 3 

Tahun 2000, menyatakan  bahwa  deposito yang dibenarkan  dalam  syariah  

adalah  deposito  berdasarkan  prinsip muḍᾱrabah. Pada transaksi  deposito  

muḍᾱrabah,  nasabah  bertindak sebagai  pemilik  dana  (ṣahibul mᾱl)  dan  

bank  bertindak  sebagai  pengelola dana (muḍᾱrib) . 

Pengertian deposito muḍᾱrabah adalah simpanan berjangka dengan 

skema pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan 

hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang 

disepakati sejak awal. Pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana deposito 

muḍᾱrabah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dilakukan setiap ulang 

tanggal pembukaan deposito muḍᾱrabah atau dilakukan setiap akhir bulan 

atau awal bulan berikutnya tanpa memperhatikan tanggal pembukaan 

deposito muḍᾱrabah (Salman, 2012: 76). 

Salah satu Bank Umum Syariah (BUS) yang menerapkan sistem akad 

muḍᾱrabah pada produk depositonya adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). 

Aset Bank Syariah Mandiri per Desember 2015 sebesar Rp 70,37 triliun atau 

tumbuh sebesar 5,12% dibanding posisi semula pada Desember 2014 sebesar 

Rp 66,94 triliun. Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) BSM per Desember 

2015 mencapai Rp 62,11 triliun, atau tumbuh sebesar 3,83% dibanding posisi 

Desember 2014 sebesar Rp 59,82 triliun (Laporan Keuangan Bank Syariah 

Mandiri, 2015). Perkembangan dana pihak ketiga Bank Syariah  Mandiri dari 

tahun 2010 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut : 
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Tabel 1.2 

Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Mandiri 

Periode 2010-2015 

(dalam Jutaan Rupiah) 

 Sumber: www.bi.go.id  

   Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa deposito muḍᾱrabah 

memiliki komposisi yang lebih besar dibandingkan dengan giro wadi’ah, 

tabungan wadi’ah, dan tabungan muḍᾱrabah. Sehingga dapat dilihat bahwa 

keinginan masyarakat yang memiliki kelebihan dana untuk mendepositokan 

uang di bank syariah dengan deposito muḍᾱrabah cukup tinggi.  Hal ini  yang 

menjadi alasan deposito muḍᾱrabah dijadikan obyek penelitian ini. 

  Menurut Hasibuan (2006: 71) bahwa selain dipengaruhi oleh faktor-

faktor internal bank itu sendiri, perbankan syariah juga dipengaruhi oleh 

indikator-indikator moneter dan finansial lainnya. Selain itu, perubahan yang 

terjadi pada faktor-faktor makro dapat mempengaruhi penghimpunan deposito 

muḍᾱrabah baik secara positif maupun negatif (Pratiwi dan Lukmana, 2015). 

Tahun Giro  

Wadi’ah 

Tabungan 

Wadi’ah 

Tabungan 

Muḍᾱrabah 

Deposito 

Muḍᾱrabah 

2010 3.930.121 244.543 9.395.899 14.700.523 

2011 4.583.523 512.340 13.513.079 22.293.536 

2012 6.430.912 901.524 17.528.889 20.579.200 

2013 7.507.387 1.607.950 19.818.365 24.361.000 

2014 5.186.571 1.700.819 20.460.196 27.809.048 

2015 5.818.708 2.239.241 22.755.891 31.287.537 
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Penelitian  ini  menggunakan  variabel  tingkat  suku  bunga (BI rate), 

inflasi,  dan  jumlah bagi hasil deposito untuk melihat pengaruhnya terhadap 

jumlah deposito muḍᾱrabah dan data yang diambil dalam kurun waktu yang 

berbeda, dengan menggunakan data terbaru tahun 2008 - 2015 hasil yang 

didapat akan lebih menggambarkan situasi perbankan syariah pada saat ini.   

Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  diatas  maka  penulis 

bermaksud  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Analisis Pengaruh 

Tingkat Suku Bunga (BI Rate), Inflasi, Kurs, dan Bagi Hasil terhadap 

Jumlah Deposito Muḍᾱrabah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008-

2015”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan berbagai 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh variabel tingkat suku bunga (BI Rate) terhadap 

jumlah deposito muḍᾱrabah pada Bank Syariah Mandiri periode 2008-

2015 ? 

2. Bagaimana pengaruh variabel inflasi terhadap jumlah deposito muḍᾱrabah 

pada Bank Syariah Mandiri periode 2008 - 2015 ? 

3. Bagaimana pengaruh variabel kurs terhadap jumlah deposito muḍᾱrabah 

pada Bank Syariah Mandiri periode 2008 - 2015 ? 

4. Bagaimana pengaruh variabel bagi hasil terhadap jumlah deposito 

muḍᾱrabah pada Bank Syariah Mandiri periode 2008 - 2015 ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel tingkat suku bunga (BI rate) 

terhadap jumlah deposito muḍᾱrabah pada Bank Syariah Mandiri periode 

2008 - 2015. 

2. Untuk menganalisis pengaruh variabel inflasi terhadap jumlah deposito 

muḍᾱrabah pada Bank Syariah Mandiri periode 2008 - 2015. 

3. Untuk menganalisis pengaruh variabel kurs terhadap jumlah deposito 

muḍᾱrabah pada Bank Syariah Mandiri periode 2008 - 2015.   

4. Untuk menganalisis pengaruh variabel bagi hasil terhadap jumlah 

deposito muḍᾱrabah pada Bank Syariah Mandiri periode 2008 - 2015.  

D. Manfaat Penelitian 

   Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat 

memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukkan dan bahan 

pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi 

terkait dengan perbankan syariah. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh 

suku bunga (BI rate), inflasi, kurs, dan bagi hasil terhadap jumlah dana 
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deposito muḍᾱrabah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan referensi bagi penelitian selanjutnya terkait masalah yang sama.  

3. Bagi Nasabah 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran dan informasi yang  

penting, serta dapat menambah pengetahuan bagi nasabah bank syariah 

terkait dengan  deposito muḍᾱrabah. 

4. Bagi Perbankan Syariah 

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai topik bahasan dan bahan evaluasi 

perkembangan sistem perbankan syariah mengenai Dana Pihak Ketiga 

(DPK) yaitu deposito muḍᾱrabah. 

5. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk mencoba 

mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang penulis peroleh dari 

bangku kuliah pada program S1 Twinning Program jurusan Ekonomi 

Pembangunan dan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini juga 

memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis tentang pengaruh  

tingkat inflasi,  suku bunga (BI Rate), kurs dan bagi hasil terhadap jumlah 

deposito muḍᾱrabah khususnya pada Bank Syariah Mandiri. 

E. METODE PENELITIAN 

1. Alat dan Model Analisis 

    Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Error 

Correction Model (ECM) dengan model ekonometrika jangka panjang sebagai 

berikut: 
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log(JDM)t = β0 + β1BIRATEt  + β2INFt  + β3log(KURS)t  + β4log(BHD)t + εt 

 Di mana : 

JDM  = Jumlah Deposito Muḍᾱrabah 

β0     = Konstanta 

β1 β2 β3 β4 = Koefisien Regresi  

BIRATE = Tingkat Suku Bunga BI (BI Rate) 

INF   = Tingkat Inflasi 

KURS  = Nilai Tukar Rupiah 

BHD  = Bagi Hasil Deposito Muḍᾱrabah 

εt    = Error Terms 

 

   Model jangka pendeknya, dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai 

berikut : 

Δlog(JDM)t = γ0 + γ1ΔBIRATEt + γ2ΔINFt + γ3Δlog(KURS)t +  

γ4Δlog(BHD)t + γ5BIRATEt-1 + γ6INFt-1 + γ7log(KURS)t-1 + 

γ8log(BHD)t-1 + γ9ECT + εt 

Di mana : 

γ0 = λ β0 

γ1 = α1; γ2 = α2; γ3 = α3; γ4 = α4 

γ5 = -λ (1-β1); γ6 = -λ (1-β2); γ7 = -λ (1-β3); γ8 = -λ (1-β4) 

γ9 = λ 

 ECT = BIRATEt-1 + INFt-1 + log(KURS) t-1 + log(BHD) t-1 – log(JDM) t-1 

   Estimasi dari model di atas akan meliputi langkah-langkah sebagai 

berikut : estimasi parameter model dengan metode Error Correction Model 

(ECM), uji asumsi klasik, uji kebaikan model dan uji validitas pengaruh. 
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2. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan 

dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan bank dan variabel, 

suku bunga (BI Rate), inflasi, kurs dan bagi hasil yang diperoleh dari website 

resmi Bank Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Otoritas Jasa Keuangan,  dan 

Badan Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan data runtun waktu (time 

series) yaitu berupa data skala bulanan dari bulan Januari 2008 sampai 

Desember 2015. 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

 Penyusunan penelitian ini menggunakan sistematika sederhana 

dengan maksud agar lebih mudah dalam menerangkan segala permasalahan 

yang menjadi pokok pembahasan sehingga lebih terarah pada sasaran. 

Kerangka sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab, yaitu : 

BAB I:  PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mengemukakan teori-teori yang merupakan dasar dalam 

penelitian ini, yang menjabarkan pengertian berkaitan dengan 
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deposito muḍᾱrabah, suku bunga (BI Rate), inflasi, kurs, bagi 

hasil, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai objek penelitian, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi 

operasional variabel, metode dan alat analisis. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Babiniberisi tentang gambaran umum objek penelitian, analisis  

hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V:  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

disajikan, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang akan 

diberikan untuk pengembangan lanjutan dari penelitian ini. 

 


