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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Sektor perbankan berkontribusi penting dalam meningkatkan taraf hidup 

masyarakat dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jasa yang diberikan oleh 

sektor perbankan telah memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi 

keuangan (Adnan, Ridwan dan flidzah, 2016). 

Bank merupakan lembaga intermediasi bagi nasabah penyimpan dana dan 

pembiayaan, disamping fungsi-fungsi lain dalam pelayanan jasa keuangan. Dana 

yang diperoleh menjadi tolak ukur utama bahwa bank menjalankan fungsinya 

sebagai funding dengan baik demikian juga penyaluran pembiayaan ke sektor-

sektor produktif sebagai fungsi financing. 

Berdasarkan sistem operasionalnya, perbankan Indonesia terbagi menjadi 

dua sistem. Pertama, sistem perbankan konvensional menurut Undang-Undang 

No 10 tahun 1998 disebutkan bahwa Bank Konvensional adalah bank yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran kepada masyarakat artinya 

adalah bank sebagai lembaga keuangan berfungsi menyalurkan dan menyimpan 

dana yang ada di masyarakat dan memutarnya dalam suatu siklus untuk 

memperoleh keuntungan dan menjalankan administrasinya. Bank konvensional 

sebagai lembaga  yang mendominasi dengan sistem bunga yang dalam istilah lain 

bunga adalah sama dengan riba yaitu tambahan atas nilai pinjaman pokok.  Kedua 

perbankan menurut  undang – undang   No 10 tahun 1998 bank syariah adalah 

suatu lembaga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam 
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lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasianya sesuai dengan 

prinsip-prinsip Islam. Bank syariah beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip 

syariah Islam berlandaskan pada Al- Qur’an dan Hadits yang identik dengan bagi 

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

kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan (Pratiwi dan 

Asshiddiqi,2015). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah mengalami 

peningkatan yang pesat. Hal ini terbukti dari banyaknya bank konvensional yang 

membuka layanan bank syariah. Berdasarkan laporan data statistik perbankan 

syariah di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2015-2017 tentang perkembangan 

jumlah bank dan jumlah kantor pada Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha 

Syariah (USS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat dilihat pada 

Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah 

(2015-2017) 

Kelmpok bank  2015 2016 2017 

Bank Umum 

Syariah 

-Jumlah Bank 

-Jumlah kantor  

 

 

12 

1.990 

 

 

13 

1.869 

 

 

13 

1.825 

Unit Usaha 

Syariah 

-Jumlah bank 

-Jumlah Kantor 

 

 

23 

311 

 

 

21 

332 

 

 

21 

344 

BPRS 

-Jumlah Bank 

-Jumlah Kantor 

 

163 

446 

 

166 

453 

 

167 

 441 

Sumber: www.ojk.go.id (statistik perbankan syariah 2015-2017) 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tahun 2015-2017 jumlah bank pada 

Bank Umum Syariah (BUS) mempunyai jumlah Bank sebanyak 13 bank dan 

jumlah kantor mencapai 1.825, Unit Usaha Syariah (UUS) mempunyai jumlah 

http://www.ojk.go.id/
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bank 21 bank dan jumlah kantor 344, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

mempunyai jumlah bank 167 dan jumlah kantor 441. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bank adalah 

kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat, baik beskala kecil 

maupun besar tanpa dana bank tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan tidak 

berfungsi dan menjadi acuan apakah bank tersebut termasuk bank yang 

menguntungkan atau tidak, karena itulah dana termasuk elemen yang paling 

utama pada sebuah bank (Rianti dan Asdhiddiqi, 2015). 

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 Dana Pihak 

Ketiga (DPK) adalah dalam bentuk rupiah maupun valuta asing milik pihak ketiga 

yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka (deposito). Komposisi 

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang di himpun oleh bank syariah terdiri dari giro, 

wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Pada tahun 2010 Dana 

Pihak Ketiga (DPK) harus di kelola secara optimal agar dapat memberikan ruang 

gerak yang cukup bagi pihak perbankan baik dalam aspek pembiayaan maupun 

likuiditas, perubahan yang sedikit saja pada tingkat giro, wadiah, tabungan dan 

deposito akan berpotensi mempengaruhi performa bank dan tingkat resikonya 

(Fauzan dan Akhmad,2016).  

DPK memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan modal 

bank, sehingga harus di kelola dengan baik dan hati-hati. Berdasarkan data 

statistik perbankan syariah pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2015-2017 

tentang perkembangan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum 

Syariah (BUS) dapat dilihat pada Grafik 1.1 dalam satuan miliar rupiah. 
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Grafik 1.1  

Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)  

pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2017 

(dalam miliar rupiah) 

 

Grafik 1.1 menunjukkan perkembangan penghimpunan Dana Pihak 

Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2015-2017 mengalami kenaikan 

pada setiap tahunya dari tahun 2015 hingga 2017 mencapai 63,33 %. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untukmelakukan 

penelitian dengan mengangkat judul “DETERMINAN PENGHIMPUNAN 

DANA PIHAK KETIGA PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 

FEBRUARI 2015 – DESEMBER 2017”. 

 

B.   Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

pokok dari masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah apakah 

yang mempengaruhi Determinan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada 

Bank Umum Syariah periode Februari 2015 – Desember 2017? 
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C.   Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin 

di capai dalam penelitian ini adalah dapat mengetahui dan menjelaskan secara 

persial determinan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum 

Syariah (BUS) periode Februari 2015 – Desember 2017. 

D.   Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharpakan dari penelitian ini dapat memberikan 

manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai berikut: 

1.   Bagi Pemerintah  

Diharapakan menjadi masukan dan Bahan pertimbangan bagi pemerintah 

saat mengambil kebijakan ekonomi terutama mengenai perbankan syariah. Bahan 

evaluasi perkembangan sistem perbankan syariah mengenai Dana Pihak ketiga 

(DPK). 

2.    Bagi Akademisi 

Untuk menambah wawasan dan refrensi mengenai pengaruh inflasi, suku 

bunga, tingkat bagi hasil, jumlah kantor Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)  

dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Bank Umum Syariah. 

3.    Bagi Jurusan Ekonomi Syariah 

Manfaat bagi jurusan ekonomi syariah yaitu sebagai tambahan dan 

perbandingan dalam penelitian selanjutnya. 

 

 



6 
 

 
E.  Metode Penelitian  

1.  Alat dan Model Penelitian  

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

Model Koreksi Kesalahan atau Error Correction Model (ECM) dengan model 

ekonometrik sebagai berikut : 

ΔLn(DPK)t = γ0 + γ1 ΔINFt + γ2 ΔBIRATEt+ γ3  ΔBHDt + γ4 ΔLn( ISSIt) +  γ5 

ΔLn(ISHGt-1) + γ6 ΔLn( JKt-1) + γ7 INFt-1 + γ8 BIRATEt-1+ γ9 

BHDt-1 + γ10 Ln( ISSIt-1) +  γ11 Ln(ISHGt-1) + γ12 Ln( JKt-1) + γ13 

ECTt + εt     

di mana: 

DPK   = Dana Pihak Ketiga   

INF   = Inflasi  

BIRATE  = Suku Bunga  

BHD   = Bagi Hasil Deposito Mudharabah  

ISSI   = Indeks Saham Syariah Indonesia 

ISHG   = Indeks Harga Saham Gabungan   

JK     = Jumlah Kantor   

ECT  = Error Correction Term, ECT = INFt-1 + BIRATEt-1 + 

BHDt-1 + ISSIt-1 +IHSG t-1  + JKt-1  - DPKt-1 

 ∆   = operator pembedaan (differencing) 

γ12  = λ 

γ0  = Konstanta 

γ1....... γ6   = Koefiesien regresi ariabel independen 

γ7  = -λ(1-β1) 

γ8  = -λ(1-β2) 

γ9  = -λ(1-β3) 

γ10  = -λ(1-β4) 

γ11  = -λ(1-β5) 

γ12  = -λ(1-β6) 

β0  = konstanta jangka panjang 

β1,..... β6 = koefisien regresi jangka panjang  

ε   = Error term (faktor kesalahan) 

t  = Bulan ke t 

 

 

 



7 
 

2.  Data dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya baik dari perpustakaan 

dan laporan penelitian terdahulu yang dipublikasikan. Penelitian ini menggunakan 

analisis regresi Error Correction Model (ECM) pada 13 Bank Umum Syariah 

(BUS) Indonesia dan data times series selama 5 tahun yaitu dari tahun 2015-2017 

sehingga dalam penelitian ini ada 13 observasi. Data diperoleh dari perpustakaan, 

website, jurnal atau penelitian sebelumnya dan dari instansi yang terkait dalam 

penelitian seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas jasa keuangan (OJK), Badan 

Pusat Statistik (BPS) dan dunia investasi. 

  

F.   Sistematika Pembahasan  

Penelitian ini menggunakan sistematika dalam menerangkan segala 

permasalahan  yang menjadi pokok pembahasan. 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 menggunakan teori yang dasar dalam penelitian ini, yang 

menjabarkan pengertian berkaitan dengan variabel apa yang kita teliti 

dengan menggunakan refrensi penelitian terdahulu, kerangkan penelitian 

dan hipotesis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini membahas mengenai objek penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional 

ariabel, metode dan alat analisis. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang gambran umum objek penelitian, analisis hasil 

penelitian dan pembahasan hasil penelitian.  

BAB V : PENUTUP  

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

disajikan, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang akan diberikan 

untuk penelitian selanjutnya.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


