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CABANG, DAN BAGI HASIL TERHADAP JUMLAH DANA DEPOSITO 

MUDHARABAHPADA BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2012-

2014 
 

Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran bank, likuiditas, jumlah 

kantor cabang, bagi hasil terhadap jumlah deposito mudharabahdi Bank 

Muamalat Indonesia Periode 2012-2015. penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif. data yang digunakan adalah data time series yang dipublikasikan oleh 

Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Regresi 

Linier Berganda yaitu Ordinary Least Square (OLS).penelitian ini akan 

diusahakan memiliki hasil yang signifikan anatara veriabel independen terhadap 

variabel dependen. 

Kata Kunci : ukuran bank, likuiditas, jumlah kantor cabang, bagi hasil, deposito 

mudharabah, Ordinary Least Squere (OLS), Time Series. 
 

Abstract 
 

The aims of this research to know the effect of measurement the bank, total of 

branchoffices and profit sharing toward on the amount of “Mudharabah” deposit 

funds in the Indonesian Muamalat Bank in 2012 until 2014 period. This research 

is qualitativewith the data obtained from the formal website Indonesian Muamalat 

Bank,Indonesian Bank, Otoritas Jasa Keuangan and Badan Pusat Statistik. The 

data used inthis research is time series data. This reseach using Multiple Linear 

RegressionAnalysis tools with using PAM (Partial Adjustment Model) model. 

The result of thisresearch indicate that the measurement of bank has a positive 

significant and theinflation has a negative significant toward on the amount of 

“Mudharabah” depositfunds in the Indonesian Muamalat Bank. 
 

Keywords: Measurement of bank, Inflation, Branch Offices, Profit Sharing and 

PAM (Partial Adjustment Model). 

 

1. PENDAHULUAN 

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong, 

bentuk tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan dapat berupa pinjaman. 

Dewasa ini industri perbakan merupakan salah satu mitra usaha yang dapat 

dipercaya dalam membantu kelancaran suatu usaha. Dengan berbagai fasilitas 

pinjaman dana dari bank yang tersedia. Salah satu fungsi bank adalah memberi 

pinjaman berupa pembiayaan suatu usaha. Istilah kredit investasi, kredit modal 

kerja dan lain-lain adalah beberapa idiom yang berhubungan dengan produk-

produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank-bank secara umum. Indonesia, 
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sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim telah lama mendambakan 

kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas 

finansial namun juga tuntutan moralitasnya. (Hastuti,2010) 

Sistem bank yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari pihak 

bunga (free interest banking). Sistem bank bebas bunga atau disebut juga Bank 

Islam atau Bank Syariah memang tidak khusus diperuntukan untuk sekelompok 

orang namun sesuai landasan Islam yang “Rahmatan Lil Alamin”, didirikan guna 

melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut. (Hastuti, 

2010) 

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan kredit pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan 

prinsip-prinsip Islam (UU No. 10/1998). Bank syariah didirikan dengan tujuan 

untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam 

sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-Hadist. Prinsip lain yang diikuti oleh Bank Islam 

adalah larangan riba (suku bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan 

kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah dan 

sesuai kesepakatan bersama. (Nisa dan Tatik, 2015) 

Pelopor berdirinya Perbankan Syariah di Indonesia adalah Bank Muamalat 

pada tahun 1991. Bank ini dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan 

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Pengusaha Muslim dan juga Pemerintah. 

Sayangnya bank tersebut kurang popular dan kinerjanya stagnan, baru setelah 

krisis ekonomi dan reformasi, Bank Muamalat mulai dilirik nasabah. Krisis 

moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank 

konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. 

Sementara perbakan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan 

mampu bertahan. (Marimin dkk, 2015) 

Di Indonesia, perkembangan Bank Syariah 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. Sejak saat itulah bank-bank konvensional mulai 
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menerapkan sistem syariah dengan membuka UUS (Unit Usaha Syariah). 

Masyarakat pun memiliki pilihan dalam menentukan produk perbakan yang 

digunakan. Sebagian masyarakat terutama yang menghindari sistem ribawi, mulai 

mengalihkan dananya ke bank-bank syariah. (Ruslizar dan Rahmawaty, 2016) 

Salah satu produk yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah adalah 

Deposito Syariah. Deposito Syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan 

prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang 

menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan 

prinsip mudharabah. Produk penghimpun dana ini biasanya dalam Bank Syariah 

disebut dengan Deposito Mudharabah. Pengertian dari deposito mudharabah 

adalah investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) 

yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh 

tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. (Hastuti, 2010) 

Pada tahun 2010 menyebutkan Dana Pihak Ketiga (DPK) harus dikelola 

secara optimal agar dapat memberikan ruang gerak yang cukup bagi pihak 

perbankan baik dalam aspek pembiayaan maupun likuiditasnya. Perubahan yang 

sedikit saja pada tingkat deposito akan berpotensi mempengaruhi performa dan 

tingkat risiko bank tersebut. DPK memiliki kontribusi yang cukup besar dalam 

pembentukan modal bank, sehingga harus dikelola dengan baik dan hati-hati. Dari 

gambaran tersebut dapat dilihat bahwa DPK memiliki peranan penting bagi 

perbankan. (Farizi, 2016) 

Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah pertumbuhan deposito 

mudharabah adalah bagi hasil. Di mana pada Bank Syariah Mandiri pada tahun 

2009-2011 menunjukkan bahwa imbalan bagi hasil berpengaruh secara positif 

terhadap simpanan deposito mudharabah, sehingga dengan adanya peningkatan 

imbalan bagi hasil maka akan menambah minat dari masyarakat untuk 

menyimpan uangnya di Bank Syariah Mandiri, sehingga dengan begitu jumlah 

simpanan masyarakat dalam bentuk investasi terikat akan meningkat. berdasarkan 

hal tersebut peneliti menganggap penelitian ini penting untuk dilakukan. 

(Kristianingsih dan Pakpahan, 2012) 
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2. METODE 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Ukuran Bank, Inflasi, Jumlah 

Kantor Cabang Dan Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Mudharabah 

Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2014. Data yang digunakan adalah 

data sekunder. Dengan menggunakan model regresi berganda Partial Adjustment 

Model (PAM). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1 Hasil Estimasi Partial Adjustment Model (PAM) 

JDM = 24213116+0,433990SIZEt + -233803.4INFt+ -335776.6JKCt +  

(0,0001)**          (0,0380)**               (0,4211) 

-0.141392BHSt 

(0,7328)
 

R
2
 = 0,978419;  DW-stat = 1.427600;  F-Stat = 262,9516;  Sig. F-Stat = 

0,000000 

  

Variabel ukuran bank berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka 

pendek dengan koefisien regresi sebesar 0,433990. Pola hubungan antara jumlah 

dana deposito mudharabah dengan ukuran bank adalah linier-linier, artinya 

apabila ukuran bank naik satu juta rupiah maka jumlah dana deposito 

mudharabah akan naik sebesar 0,433990 juta rupiah. Sebaliknya jika ukuran bank 

turun sebesar 0,433990 juta rupiah maka jumlah dana deposito mudharabah akan 

turun sebesar 0,433990 juta rupiah. 

Variabel inflasi berpengaruh negarif dan signifikan dalam jangka panjang 

dengan koefisien regresi sebesar -233803,4. Pola hubungan antara jumlah dana 

deposito mudharabah dengan inflasi adalah linier-linier, artinya apa bila inflasi 

naik satu persen maka jumlah dana deposito mudharabah turun besar 

233803,4juta rupiah. Sebaliknya jika inflasi turun sebesar satu persen maka 

jumlah dana deposito mudharabah akan naik sebesar 233803,4 juta rupiah. 
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Tabel 2 Koefisien Regresi Jangka Panjang 

Variabel Perhitungan Hasil  

β1=  0,433990/1-0,369807 

=0,433990/0,630193 

0,6886 

β2=  -233803,4/1-0,369807 

= -233803,4/0,630193 

-371002,8 

 

Variabel ukuran bank berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka 

pendek dengan koefisien regresi sebesar 0,433990. Pola hubungan antara jumlah 

dana deposito mudharabah dengan ukuran bank adalah linier-linier, artinya 

apabila ukuran bank naik satu juta rupiah maka jumlah dana deposito 

mudharabah akan naik sebesar 0,433990 juta rupiah. Sebaliknya jika ukuran bank 

turunsebesar 0,433990 juta rupiah maka jumlah dana deposito mudharabaha 

kanturun sebesar 0,433990 juta rupiah. 

Variabel inflasi berpengaruh negarif dan signifikan dalam jangka panjang 

dengan koefisien regresi sebesar -233803,4. Pola hubungan antara jumlah dana 

deposito mudharabah dengan inflasi adalah linier-linier, artinya apabila inflasi 

naik satu persen maka jumlah dana deposito mudharabah turun sebesar 233803,4 

juta rupiah. Sebaliknya jika inflasi turun sebesar satu persen maka jumlah dana 

deposito mudharabah akan naik sebesar 233803,4 juta rupiah. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Variabel ukuran bank dalam penelitian ini berpengaruh positif  dan inflasi 

memiliki pengaruh negatif yang keduanya signifikan terhadap jumlah dana 

deposito mudharabah Bank Muamalat Indonesia pada kurun waktu 2012-

2014. 

Besarnya R-square dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebesar 0,978419 atau 

97,8419%. Maka dpaat disimpulkan bahwa pengaruh  SIZE, INF, JKC dan 

BHS adalah sebesar 97,8419% terhadap profitabilitas (JDM) pada Bank 

Mamalat Indonesia. Sedangkan sisanya 2,1581% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini seperti sukubunga, 

financing to deposit ratio (FDR) dan lain sebagainya. 
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4.2 Saran 

Bagi Bank Muamalat Indonesia Adanya sosialisasi tentang perbankan syariah 

agar masyarakat lebih mengenal produk perbankan syariah, kelebihan dan 

kelemahan menggunakan jasa perbankan syariah. 

Bagi pemerintah hendaknya mendukung penuh terhadap proses 

pengembangan Bank Syariah yang berada di Indonesia 

Bagi peneliti selanjutnya agar menambah variabel lain yang dapat 

mempengaruhi jumlahdanadepositomudharabah, sehingga dapat memberikan 

hasil penelitian yang lebih baik. Hal ini karena variabel penelitian yang 

sedikit.  
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