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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bank merupakan salah satu sektor penting yang memiliki pengaruh 

cukup besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, dalam operasionalnya 

bank terdiri atas bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan yang paling 

mendasar antara keduanya adalah terletak pada cara penentuan keuntungan 

yakni bunga pada bank konvensional, sedang bagi hasil pada bank syariah. 

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam 

menawarkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) (Ascarya,2008:26). 

Penentuan sistem bagi hasil pada bank syariah ini berdasarkan pada untung 

atau rugi atas usaha yang dijalankan, sehingga masing-masing pihak dalam 

memperoleh pembagian keuntungan yang adil, sedang pada bank 

konvensional bunga tidak ditetapkan berdasarkan keuntungan atau kerugian, 

namun dengan persentase modal awal yang digunakan, sehingga meskipun 

usaha tersebut mengalami kerugian, bunga yang telah ditetapkan harus tetap 

dibayarkan. 

Bank Indonesia adalah bank sentral yang memegang otoritas perbankan 

di Indonesia, kaitannya dengan perbankan syariah adalah lembaga yang 

mengeluarkan peraturan teknis operasional bank syariah. Semua aktivitas 
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perbankan baik konvensional maupun syariah berdasar pada Bank Indonesia. 

Tugas tersebut jelas ada dalam tiga pilar tugas pokok Bank Indonesia yang 

salah satunya adalah mengatur dan mengawasi bank, termasuk bank umum 

dan BPR syariah (Sulhan dan Siswanto, 2008:52). 

Dari data statistik Bank Indonesia selama periode 2012, jumlah Bank 

Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sampai dengan Oktober 

2012 tidak mengalami perubahan, namun demikian jumlah jaringan kantor 

meningkat. Meskipun dengan jumlah BUS (11 buah) maupun UUS (24 buah) 

yang sama, namun pelayanan kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah 

menjadi semakin meluas yang tercermin dari bertambahnya kantor cabang dari 

sebelumnya sebanyak 452 menjadi 508 Kantor, sementara Kantor Cabang 

Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK) telah bertambah sebanyak 440 kantor 

pada periode yang sama. Secara keseluruhan jumlah kantor perbankan syariah 

yang beroperasi sampai dengan bulan Oktober 2012 dibandingkan tahun 

sebelumnya meningkat dari 1.692 kantor menjadi 2.188 kantor (Outlook 

Perbankan Syariah, 2013:3). 

Seperti pada bank konvensional, bank syariah juga bergantung pada 

Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai sumber pendanaan. Komponen DPK Bank 

Syariah ada tiga jenis produk, yaitu tabungan dan deposito yang menerapkan 

prinsip mudharabah serta giro yang menerapkan prinsip wadiah (Muhammad, 

2005:265). Penghimpunan dana mudharabah merupakan usaha yang dilakukan 

dengan prinsip mudharabah untuk mencari dana kepada pihak deposan yang 

nantinya akan disalurkan kepada pihak debitur dalam rangka menjalankan 



3 

 

 

fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur, 

dimana bank sebagai pihak yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan 

dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Hal tersebut dilakukan atas dasar 

keinginan untuk membantu sesama ataupun keinginan untuk menghindari riba, 

namun pada penelitian (Fauzi, 2010) menyebutkan bahwa faktor religius tidak 

berpengaruh pada minat nasabah dalam menabung di bank syariah, melainkan 

faktor nisbah bagi hasil dan pelayanan yang berpengaruh. Dalam penelitian 

lainnya (Fitriah dan Bukhori, 2011) menyebutkan bahwa tingkat bagi hasil 

berpengaruh positif terhadap minat nasabah menabung di bank syariah, 

sehingga total dana yang dimilik bank akan meningkat.  

Menurut data statistik Bank Indonesia mengenai total penghimpunan 

dana masyarakat ditahun 2012, dana terbesar yang didapat adalah dalam 

bentuk deposito yaitu Rp78,50 triliun (58,39%) diikuti oleh tabungan sebesar 

Rp40,84 triliun (30,38%) dan giro sebesar Rp15,09 triliun (11,22%). Dari sisi 

preferensi masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah, masyarakat 

masih cenderung memilih produk yang memberikan imbal hasil yang tinggi. 

Imbal hasil deposito berfluktuasi antara 5,74% sampai dengan 6,28% 

(equivalent rate), sedangkan imbal hasil tabungan sekitar 2,32% dan giro 

sekitar 0,88% (equivalent rate). Produk simpanan berjangka (deposito) lebih 

diminati dibandingkan produk tabungan (Outlook Perbankan Syariah,2013:2). 
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Gambar 1.1 
 Penghimpunan Dana Mudharabah 

Sumber: Statistik perbankan syariah 2012 (data diolah)  

 

Pada grafik diatas, dapat dilihat bahwa penghimpunan dana tabungan 

dan deposito mudharabah mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 

2007 jumlah tabungan mudharabah sebesar 8,809M dan deposito mudharabah 

sebesar 14,807M. Pada tahun 2008 tabungan mudharabah meningkat menjadi 

11,513M yang kemudian ditahun 2009 meningkat menjadi 14,937M. Sedang 

pada deposito mudharabah jumlah dana ditahun 2008 sebesar 20,143M dan 

29,595M di tahun 2009. Tahun 2010 tabungan mudharabah mencapai 

19,570M dan 27,208M ditahun selanjutnya, kenaikan jumlah dana terus terjadi 

hingga pada tahun 2012 mencapai 37,623M. Sedang pada deposito 

mudharabah  jumlah dana di tahun 2010 dan 2011 sebesar 44,072M dan 
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70,806M, kenaikan terus terjadi hingga pada tahun 2012 mencapai nominal 

84,732M. 

Deposito mudharabah tetap mendominasi pangsa pasar, hal ini 

mengindikasikan motif berinvestasi mencari keuntungan masih dominan 

dibanding motif berjaga-jaga ataupun likuiditas bagi sebagian nasabah bank 

syariah (Lap. Perkembangan Bank Syariah, 2004:14). Banyak faktor yang 

mendorong masyarakat untuk menginvestasikan hartanya pada bank, baik 

konvensional maupun syariah. Salah satu pertimbangan utama dalam 

berinvestasi pada bank karena tingkat suku bunga yang tinggi. Masyarakat 

lebih cenderung menyimpan hartanya dibank saat tingkat suku bunga yang 

tinggi, semakin tinggi tingkat suku bunga, maka akan semakin besar tingkat 

kekayaan yang disimpan di bank. Dan sebaliknya, semakin rendah tingkat 

suku bunga, maka semakin kecil pula kekayaan yang disimpan masyarakat di 

bank. Tingkat bunga yang tinggi dapat mendorong orang untuk menabung, 

karena akan memungkinkan untuk memperoleh penghasilan bunga yang lebih 

banyak (Puspopranoto, 2004:40). 

Selain itu, kondisi makro ekonomi suatu wilayah juga ikut berpengaruh. 

Perkembangan ekonomi suatu wilayah bergantung pada kestabilan inflasi. 

Tingkat inflasi yang mengalami kenaikan dari tahun ketahun hingga mencapai 

8,37% di bulan November 2013 disebabkan karena meningkatnya harga 

barang-barang di dalam negeri, kenaikan harga bahan bakar, serta kelangkaan 

bahan makanan menyebabkan tingkat suku bunga yang meningkat pula 

(www.bps.go.id, 4/11/2013). Menurut Misri dalam Karim (2007:139) 
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menyebutkan saat inflasi tinggi minat masyarakat untuk menabung akan 

melemah dan cenderung untuk berbelanja terutama non primer dan barang-

barang mewah. Sehingga uang yang beredar di pasar lebih banyak dari pada 

barang yang tersedia dan nilai uang akan terus mengalami penurunan, untuk 

mengatasi hal tersebut Bank Indonesia akan meningkatkan suku bunga guna 

menekan jumlah uang beredar yang melampaui target akibat adanya kenaikan 

inflasi (Puspopranoto,2004: 90). Sehingga masyarakat akan tertarik untuk 

menyalurkan dananya pada bank karena memperoleh bunga yang tinggi. 

Perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil sebagai instrumen 

dasar pembagian keuntungan. Bagi hasil adalah pembagian laba yang 

diterapkan dalam kemitraan kerja, dimana porsi bagi hasil ditentukan saat 

akad kerja sama. Hal yang melatar belakangi minat nasabah terhadap bank 

syariah salah satunya adalah keinginan untuk menghindari riba. Selain itu 

pelayanan dan keuntungan yang minimal sama atau mungkin lebih besar 

dibandingkan bank konvensional. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat 

keuntungan yang ditawarkan bank syariah, semakin meningkatkan jumlah 

simpanan di bank syariah (Maula,2012). 

Berbeda dengan penelitian Shiddiq (2009), dan Rahmadi (2010) yang 

mengkaji tentang frekuensi pencairan pembiayaan terhadap jumlah nasabah, 

serta jumlah pendapatan dan penyaluran dana pada tingkat imbal hasil nasabah 

yang memperoleh hasil bahwa masing-masing variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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Beberapa penelitian terdahulu yang mengaitkan tentang suku bunga dan 

nisbah bagi hasil dengan jumlah pendanaan pada satu bank syariah (Wibowo, 

2004; Budiati, 2007; Suyatmin dan Arifin, 2008; Mariantini, 2007; Cahyani 

dkk, 2013) menunjukkan adanya hubungan antara keduanya, besarnya bagi 

hasil menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi minat nasabah 

berinvestasi pada bank syariah, baik melalui tabungan maupun deposito. 

Penelitian lain yang lebih mengkhususkan pada deposito mudharabah 

(Rizqiana, 210; Anniswah, 2010; Maula, 2012) menghasilkan bahwa bagi 

hasil memiliki keterkaitan dengan jumlah deposito mudharabah, besarnya 

jumlah deposito mudharabah karena para nasabah didominasi dengan motif 

mencari keuntungan dari besarnya bagi hasil yang ada. 

Dari uraian diatas mengenai motif keuntungan yang diharapkan oleh 

nasabah penabung serta kondisi makro ekonomi yang berubah, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Suku Bunga 

Konvensional, Inflasi dan Bagi Hasil terhadap Penghimpunan Dana 

Mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2013”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diambil rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah tingkat suku bunga konvensional, inflasi dan bagi hasil 

berpengaruh terhadap penghimpunan dana mudharabah?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga konvensional, inflasi dan 

bagi hasil terhadap penghimpunan dana mudharabah.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan guna meningkatkan jumlah 

penghimpunan dana. 

2. Bagi Calon Nasabah 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh nasabah 

dalam mengambil keputusan untuk menyalurkan dananya di bank 

syariah. 

3. Bagi Akademis 

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan 

penerapan dari teori yang ada terutama mengenai penghimpunan dana, 

serta dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya terkait 

dengan Perbankan Syariah. 
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1.5 Batasan Masalah 

1. Penelitian ini hanya terkait tentang persentase suku bunga konvensional 

dan inflasi periode 2010-2013. 

2. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan triwulan, yang terkait 

dengan bagi hasil dan penghimpunan dana mudharabah pada Maret 2010- 

September 2013. 


