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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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, 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) 
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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 



3 
 

 
 

sistem Syariah. Sejak saat itulah bank-bank konvensional mulai 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 
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gambaran tersebut dapat dilihat bahwa DPK memiliki peranan penting bagi 

perbankan. (Farizi, 2016) 

Table 1.1 

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah di 

Indonesia 

(dalam Miliar Rupiah) 

Jumlah DPK 2011 2012 2013 2014 2015 

Giro iB 12.006 17.708 18.532 18.648 23.298 

Tabungan iB 32.602 45.072 57.200 63.581 62.151 

Deposito iB 70.806 84.732 107.812 134.556 140.228 

Sumber : www.ojk.go.id 

Jumlah Dana Pihak Ketiga berasal dari Giro, Tabungan, dan Deposito. 

Berdasarkan tabel diatas jumlah DPK pada giro yaitu 90.192 Miliar Rupiah pada 

tabungan yaitu 260.606 Miliar Rupiah, sedangkan pada deposito yaitu 538.134 

Miliar Rupiah. Dapat dilihat bahwa jumlah dana deposito mudharabah lebih 

tinggi dibandingkan dengan giro dan tabungan. Jumlah dana deposito mengalami 

kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011-2012 mengalami kenaikan sebesar 

3%, selanjutnya pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 4%, kemudian 

pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 5%, dan pada tahun 2015 

mengalami kenaikan sebesar 1%. 

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 

http://www.ojk.go.id/
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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) 

Penelitian ini menggunakan variabel ukuran bank, inflasi, jumlah kantor 

cabang dan bagi hasil deposito untuk melihat pengaruhnya terhadap jumlah dana 

deposito mudharabah dan data yang diambil dalam kurun waktu yang berbeda, 

dengan menggunakan data terbaru tahun 2012-2014 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 Ukuran Bank, 

Inflasi, Jumlah Kantor Cabang, Bagi Hasil terhadap Jumlah Dana Deposito 

Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2014”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka yang 

menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh ukuran bank terhadap jumlah dana deposito 

mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2014? 
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2. Bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap jumlah dana deposito mudharabah 

pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2014? 

3. Bagaimanakah pengaruh jumlah kantor cabang terhadap jumlah dana 

deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2014? 

4. Bagaimanakah pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito 

mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2014? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel ukuran bank terhadap jumlah dana 

deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2014. 

2. Untuk menganalisis pengaruh variabel inflasi terhadap jumlah dana deposito 

mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2014. 

3. Untuk menganalisis pengaruh variabel kantor cabang terhadap jumlah dana 

deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2014. 

4. Untuk menganalisis pengaruh variabel bagi hasil terhadap jumlah dana 

deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak 

yang terkait, yakni: 
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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 

ukuran bank, inflasi, jumlah kantor cabang, dan bagi hasil terhadap jumlah 

dana deposito mudharabah. 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 mudharabah. 

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 mudharabah. 
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E. Metodologi Penelitian 

1.   Alat dan Model Penelitian 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linear berganda yaitu Partial Adjustment Model. Adapun model ekonometrik 

yang digunakan yaitu sebagai berikut: 

JDMt = α0 + α1SIZE + α2INF + α3JKC + α4BHS + λ JDMt-1 + vt 

Di mana : 

JDM   = Jumlah Dana Deposito Mudharabah 

SIZE   = Ukuran Bank 

INF   = Inflasi 

JKC   = Jumlah Kantor Cabang 

BHS      = Bagi Hasil 

λ  = (1 –δ) = δ koefisien adjustment (0 < λ < 1; δ) 

α0 = δβ0   = α0 koefisien jangka pendek, β0 konstanta jangka panjang 

α1 = δβ1  = α1 koefisien regresi jangka pendek SIZE, β1 koefisien regresi      

jangka panjang SIZE 

vt = δεt  = vt error term persamaan jangka pendek, εt error term  

persamaan jangka panjang 

t   = Periode Waktu Pengamatan (bulanan) 

2. Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang meliputi variabel inflasi, ukuran bank, jumlah kantor cabang dan bagi 

hasil.Data dari variabel-variabel tersebut akan diperoleh dari website resmi 

Bank Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan 
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Badan Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan data urut waktu (time 

series) yaitu berupa data skala bulanan dari bulan Januari 2012 sampai 

Desember 2014. 

F. Sistematika Penulisan 

Penyusunan penelitian ini menggunakan sistematika sederhana dengan 

maksud agar lebih mudah dipahami dalam segala pemaparan permasalahan yang 

menjadi pokok pembahasan, sehingga lebih terarah pada sasaran. Kerangka 

sistematika penulisannya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah yang merupakan landasan 

pemikiran, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan teori-teori yang menjadi dasar, mendukung dan 

relevan dengan masalah-masalah yang terkait dengan penelitian, serta 

membahas tinjauan terhadap penelitian derdahulu yang dilakukan 

dengan topik yang sama, kerangkadan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang kerangka pemikiran, objek penelitian, 

data dan sumber data populasi, sempel, metode pengumpulan data 

dan pengambilan sempel, devinisi operasional, variable dan 

pengukurannya, serta instrumen penelitian dan metode analisis data. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian mengenai gambaran umum penelitian, 

variable-variabel dalam penelitian yang selanjutnya dapat 

didefinisikan secara operasional dalam hasil estimasi. Interprestasi 

kuantitatif yaitu deskripsi jenis dan perhitungan data, populasi dan 

penentuan sempel, serta metode pengumpulan data, teknik analisi, 

serta pembahasan interprestasi ekonomi. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan tentang hasil penelitian dari serangkaian 

pembahasan yang diuraikan, disertai saran-saran yang perlu 

disampaikan sebagai masukan demi kelanjutan dan pengembangan 

penelitian. 

 

 

 


