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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.    Latar Belakang 

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam 

menjalankan kegiatan perekonomiaan dan perdagangan di suatu Negara. 

Dan peran bank adalah sebagai lembaga intermediasi antara bank dan 

masyarakat yaitu bank sebagai sumber dana yang di dapatkan dari 

masyarakat dan di salurkan kepada masyarakat untuk kegiatan guna 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam dunia perbankkan terdapat 

perbankkan konvensional dan perbankkan syariah. Bank syariah adalah 

lembaga perbankkan yang di jalankan dengan prinsip-prinsip syariah 

setiap aktivitas atau transaksi yang di lakukan menggunakan hukum-

hukum islam yang tercantum dalam Al-Qur’an dan hadist.  

Menurut UU No.21 Tahun 2008, perbankan syariah yaitu segala 

sesuatu yang berkaitan bank syariah dan unit usaha syariah yang 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, hingga proses pelaksanaan 

kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan 

aktivitas usahanya dengan menggunakan landasan prinsip-prinsip syariah 

yang terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), BPRS (Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah), dan UUS (Unit Usaha Syariah). 

Keberadaan bank konvensional dan bank syariah secara umum 

merupakan lembaga yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
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Namun karakteristik dan tipe dari kedua perbankan ini berbeda dan dapat 

mempengaruhi perilaku nasabah dalam menentukan pilihan untuk 

melakukan transaksi diantara kedua perbankan ini. Perkembangan yang 

pesat pada bank syariah di Indonesia dianggap karena selama ini Bank 

Syariah mampu membidik pasar syariah loyalitas, yaitu konsumen yang 

meyakini bahwa bunga bank itu haram. Sedangkan di lain pihak, Bank 

Syariah sedang mengalami persaingan yang sangat ketat karena semua 

pihak yang terlibat dalam perbankan sama-sama bergerak di pasar 

rasional yang sensitif terhadap bunga. 

Para depositor sendiri sangat memperhatikan return atau 

keuntungan yang mereka peroleh ketika menginvestasikan uangnya di 

bank. Haron dan Azmi (2004) menyebutkan bahwa deposit pricing 

berfungsi untuk memproteksi dan meningkatkan profit dari bank 

dibandingkan untuk menambah nasabah baru dan membuat market share 

dari kompetitornya karena pada kenyataannya ketika dibuka satu jenis 

deposit plan baru oleh bank, maka para depositor akan membandingkan 

keuntungan yang akan mereka peroleh.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan di Malaysia (Sudin Haron 

dan Ahmad, 2000), tingkat  suku bunga konvensional akan mempunyai 

pengaruh negatif terhadap dana deposito bank syariah sedangkan tingkat 

bagi hasil akan mempunyai hubungan positif terhadap jumlah dana bank 

syariah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka berlaku dasar asumsi para 
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deposan menyimpan uangnya pada deposito berjangka bank 

konvensional dengan motif profit maximization. 

Alasan peneliti ingin meneliti deposito mudharobah Bank Umum 

Syariah adalah perbankan syariah mengalami pertumbuhan rata-rata 

30%-40%, jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan perbankan 

konvensional yang hanya sekitar 12%. Salah satu produk yang paling di 

kembangkan, di unggulkan dan di tawarkan bank syariah adalah deposito 

mudharobah. Deposito mudharobah adalah investasi dana berdasarkan 

akad mudharobah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah yang penarikanya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 

berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah.  

Deposito mudharobah memiliki perbedaan yang mendasar dengan 

deposito di bank konvensional. Perbedaan keduanya terletak pada sistem 

bagi hasil yang digunakan dalam deposito mudharobah, sedangkan 

deposito pada bank konvensional menggunakan sistem bunga, dengan 

demikian pendapatan dari deposito mudharobah tidak tetap sebagaimana 

pada bunga, melainkan berfluktuasi sesuai tingkat pendapatan bank 

syariah.  

Namun demikian, dari statistik perkembangan deposito 

mudharobah perbankan syariah di indonesia dalam kurun tiga tahun 

terakhir 2016-2018 menunjukkan perkembangan yang pesat terhadap 

jumlah simpanan deposito mudharabah, dimana perkembangannya dapat 

dilihat pada Grafik 1.1. 
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Grafik 1.1 

Perkembangan tabungan deposito mudharobah pada bank umum 

syariah pada tahun 2016-2018 (dalam persen). 

Sumber: www.ojk.go.id 

 

Dapat dilihat pada Grafik 1.1. bahwa jumlah tabungan deposito 

mudharabah Bank Umum Syariah pada tahun 2016-2018 setiap bulan 

mengalami kenaikan (increase). Pada tahun 2016 jumlah tabungan 

simpanan deposito mudharabah masih di angka kurang lebih 3000, tahun 

2017 mencapai lebih dari 3000 dan tahun 2018 hampir mencapai 4000. 

Hal ini menandakan respon masyarakat terhadap akad pada produk 

simpanan deposito mudharabah di Bank Umum Syariah dapat dikatakan 

baik. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji 

kembali pengaruh kurs rupiah, laju inflasi, tingkat BI-7 Day, FDR dan 

NPF  terhadap Jumlah Simpanan Mudharabah pada perbankan syariah, 

untuk dapat mengetahui pengaruh yang dominan antara faktor eksternal 

dan faktor internal dalam perkembangan Jumlah Simpanan Mudharabah. 
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B.    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

perumusan masalah atau pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah ada pengaruh  kurs rupiah terhadap simpanan deposito 

mudharobah pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2016-

2018? 

2. Apakah ada pengaruh laju inflasi terhadap simpanan deposito 

mudharobah pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2016-

2018? 

3. Apakah ada pengaruh tingkat BI 7 Day terhadap simpanan deposito 

mudharobah pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2016-

2018? 

4. Apakah ada pengaruh Financing to Deposits Ratio (FDR) terhadap 

simpanan deposito mudharobah pada bank umum syariah di Indonesia 

pada tahun 2016-2018? 

5. Apakah ada pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap 

simpanan deposito mudharobah pada bank umum syariah di Indonesia 

pada tahun 2016-2018? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan  yang  telah diuraikan pada penjelasan  

sebelumnya maka dapat dituliskan bahwa tujuan dari penulisan skripsi ini 

ialah : 

1. Menganalisis sektor apa saja yang menjadi pengaruh ekonomi makro  

secara umum terhadap jumlah simpanan deposito mudharobah Bank 

Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2018. 

2. Menganalisis pola dan struktur pertumbuhan simpanan deposito 

mudhorobah pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-

2018. 

3. Menganalisis pengaruh kurs rupiah terhadap jumlah simpanan deposito 

mudharobah pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-

2018. 

4. Menganalisis laju inflasi terhadap jumlah simpanan deposito 

mudharobah pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-

2018. 

5. Menganalisis tingkat BI 7 Day terhadap jumlah simpanan deposito 

mudharobah pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-

2018. 

6. Menganalisis pengaruh FDR terhadap jumlah simpanan deposito 

mudhorobah pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-

2018. 
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7. Menganalisis pengaruh NPF terhadap jumlah simpanan deposito 

mudhorobah pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2016-

2018. 

 

D.     Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat. Adapun manfaat 

yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk kontribusi teori, yaitu teori pertumbuhan ekonomi, dan teori 

moneter baik secara konvensional maupun secara Islam. 

2. Untuk kontribusi praktek, yaitu sebagai penelitian yang dapat 

memberikan sumbangsih khususnya Ekonomi Islam. 

3. Untuk kontribusi kebijakan, yaitu sebagai penelitian yang berguna bagi 

pemerintah dan instansi yang terkait. 

4. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan 

penelitian yang sejenis. 

 

E.   Metode Penelitian 

1. Data dan sumber data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

metode pengumpulan kuantitatif, yaitu metode pengumpulan dengan 

menggunakan data yang sudah tersedia atau data sekunder yang 

berupa jurnal, buku atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu, 
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dan data yang tersedia di website Bank Indonesia (BI), dan OJK 

(Otoritas Jasa Keuangan). 

2. Alat dan Model Analisis 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

berganda dengan data multivariate untuk meguji pengaruh variabel 

independen terhadap dependen. Penelitian ini menggunakan asumsi 

klasik sebelum olah data. Untuk pengujian variabel moderasi dengan 

menggunakan uji residual. 

a. Ordinary Least Square (OLS) 

Dalam penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif, 

yaitu dimana data yang digunakan dalam penelitian berbentuk 

angka. Model yang digunakan adalah analisis regresi berganda 

dengan metode estimasi Ordinary Least Square (OLS). Sebelum 

melakukan estimasi yang tidak bias dengan analisis regresi, perlu 

dilakukan uji BLUE (Best Linier Unbiased Estimator), yaitu 

pengujian antar variabel bebas supaya data penelitian normal dan 

tidak terjadi masalah multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan 

autokorelasi. Bentuk model dengan persamaan sebagai berikut: 

(Gujarati, 2010). 

Dasar model ekonometrika dalam penelitian ini yaitu 

merupakan modifikasi dari  Firda Izzati Febriani (2019) dan 

Supranto (2000), sebagai berikut : 

Y= α + β1 X1 + β2 X2+ β3 X3 + +e  
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Dimana: 

Y  = Jumlah deposito mudharabah 

X1  = Tingkat inflasi 

X2  = Financing to Deposits Ratio (FDR) 

X3  = Inflasi 

α  = Intercept (konstanta) 

β1 β2 β3  = koofisien variabel Independen 

e  = error term 

Adapun model ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

DMt= α + β1 NPFt + β2FDRt+ β3LOG(KURS)t + β4INFt + β5Rt+ e t 

Dimana: 

DM  = Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah 

NPF  = Non performing financing 

FDR  = Financing to Deposit Ratio 

LOG(KURS) = Kurs rupiah terhadap USD Dollar 

INF  = Inflasi 

R   = BI 7 Day (Suku bunga) 

α   = Intercept 

β1,β2,β3,β4, β5 = Koefisien regresi variabel bebas 

t   = Data time series 

e t   = Error term 
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b. Asumsi Klasik : 

1. Uji Multikolineritas 

Uji multikolinieritas adalah suatu uji yang digunakan untuk 

melihat korelasi antar masing-masing independen variabel. Dalam 

kasus terdapat multikolinieritas yang serius, koefisien regresi 

tidak lagi menunjukkan pengaruh murni dari variabel independen 

dalam model. Dengan demikian, bila tujuan dari penelitian adalah 

mengukur arah dan besarnya pengaruh variabel independen secara 

akurat, masalah multikolinieritas penting untuk diperhitungkan 

(Utomo 2015). 

Untuk mendeteksi multikolinieritas pada penelitian ini 

menggunakan uji Varian Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF 

suatu variabel kurang dari sepuluh ( < 10 ), maka tidak terdapat 

masalah multikolinieritas yang serius dan sebaliknya apabila nilai 

VIF suatu variabel lebih dari sepuluh ( > 10 ), maka terdapat 

masalah multikolinieritas yang serius dalam model 

2. Uji Normalitas Residual 

Menurut Gujarati (2003) asumsi normalitas gangguan atau 

error (µt) sangat penting, karena hal ini menjadi syarat untuk uji 

eksistensi model (uji F) maupun uji validitas pengaruh variabel 

independen (uji t), dan estimasi nilai variabel dependen. Apabila 

asumsi ini tidak terpenuhi, baik uji F maupun uji t, dan estimasi 

nilai variabel dependen menjadi tidak valid (Utomo, 2015) 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskesdastisitas terjadi apabila variasi ut tidak konstan 

atau berubah-ubah secara sistematik seiring dengan berubahnya 

nilai variabel independen. Konsekuensi dari keberadaan 

heteroskedastisitas adalah analisis regresi akan menghasilkan 

estimator yang bisa untuk nilai variasi ut dan dengan demikian 

variasi dari koefisien regresi. akibatnya uji t, uji F dan estimasi 

nilai variabel dependen menjadi tidak valid (Gujarati dalam 

Utomo, 2015). Uji Heteroskedastisitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji White. 

4. Uji Otokorelasi 

Menurut Gujarati, otokorelasi terjadi apabila nilai variabel 

masa lalu memiliki pengaruh terhadap nilai variabel masa kini 

atau masa yang akan datang. Dengan demikian, otokorelasi 

merupakan masalah khusus dari data time series. Otokorelasi akan 

menyebabkan estimasi nilai variasi µt yang terlalu rendah dan 

karenanya menghasilkan estimasi yang terlalu tinggi untuk R2. 

Bahkan ketika estimasi nilai variasi µt tidak terlalu rendah, maka 

estimasi nilai variasi dari koefisien regresi mungkin akan terlalu 

rendah, dan karenanya uji t dan uji F menjadi tidak valid atau 

menghasilkan konklusi yang menyesatkan (Utomo, 2015). Uji 

keberadaan otokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji 

Breusch Godfrey. 



12 
 

 
 

5. Uji Linieritas 

Menurut Gujarati, uji spesifikasi model pada dasarnya 

digunakan untuk menguji asumsi tentang linieritas model 

sehingga sering disebut juga sebagai uji linieritas model (Utomo, 

2015). Pada penelitian ini digunakan uji Ramsey Reset untuk 

mengetahui apakah model yang digunakan valid. 

a. Uji Kebaikan Model 

1. Uji F-Statistik 

Uji F-Statistik digunakan untuk menunjukkan 

apakah variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model 

mempunyai pengaruh secara stimultan atau bersama-sama 

terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2001). 

2. Koefisiensi Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan baik secara parsial 

(r) maupun secara bersama-sama (R2) yang menyatakan 

besarnya keterandalan model yang digunakan, yaitu 

digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas 

(Xi) memberi kontribusi pengaruh kepada variabel terikat 

(Yi) dari persamaan regresi yang diperoleh. (Gujarati, 

2003). 
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3. Uji t-Statistik 

Uji t-Statistik digunakan untuk menunjukkan 

sebarapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel terkait. 

(Kuncoro, 2001). 

 

F.     Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari 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 yang mendasar dalam 

penelitian ini, yang menjabarkan pengertian yang berkaitan dengan kurs 

rupiah, laju inflasi, tingkat BI 7 Day, FDR (Financing to Deposit Ratio), 

NPF (Non Performing Financing), simpanan deposit mudharobah, penelitian 

terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari objek penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi oprasional variabel, metode dan alat analisis. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahsannya. 
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BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dan saran melalui penelitian yang 

dilakukan, daftar pustaka berisi sumber-sumber dari pustaka acuan yang 

digunakan dalam penelitian, dan lampiran membuat input variabel dan hasil-

hasil regresi. 


