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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sudah cukup lama umat Islam di Indonesia dan di dunia menginginkan 

sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah untuk dapat 

diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Selama kita 

menerapkan Islam secara parsial, kita akan mengalami keterpurukan duniawi. Hal 

ini sangat jelas, sebab selama Islam hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme 

ibadah, diingat pada saat kelahiran bayi, ijab kabul pernikahan, sementara itu 

dimarginalkan dari dunia perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan proyek, 

dan transaksi ekspor impor, maka umat islam telah menguburnya dalam-dalam 

dengan tangannya sendiri. 

Pada awal tahun sembilan puluhan di Indonesia, keadaan telah 

menunjukkan perubahan yang jauh lebih baik. Perkembangan sistem ekonomi dan 

bisnis berlandaskan syariah telah menunjukkan kecenderungan yang lebih 

menggembirakan. Sehingga pola bisnis yang diterapkan di masa-masa yang akan 

datang dimungkinkan lebih mengarah pada penerapan etika bisnis syariah yang 

pernah terjadi pada masa Rasulallah. Di lain pihak kita menemukan para ulama 

yang menguasai konsep dan prinsip agama, tetapi mereka kurang menguasai dan 

memantau fenomena ekonomi dan gejolak bisnis yang terjadi di sekelilingnya. 

Dalam Islam, seluruh etika yang dijadikan kerangka bisnis dibangun atas 

dasar syariah. Syariah merupakan pedoman yang digunakan oleh umat Islam 

untuk berperilaku dalam segala aspek kehidupan. Bagi umat Islam, kegiatan bisnis 

(termasuk bisnis perbankan) tidak akan pernah terlepas dari ikatan etika syariah. 

Di dalam Al-Qur’an anjuran untuk melaksanakan prinsip-prinsip syariah 

diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang dari penggalan ayat Al-Quran 

tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam setiap kegiatan perlu adaya 

keterbukaan dalam melakukan kegiatan. Maka perlu adanya prinsip syariah dalam 

melakukan kegiatan. Salah satu prinsip syariah yang dapat kita pakai dalam 

kegiatan kita sehari-hari adalah bank syariah.  
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Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan 

pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau 

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (nilai-nilai makro dan 

mikro). Secara filosofis bank syariah adalah bank yang aktifitasnya 

menghilangkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang 

dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa 

ini.  

Perkembangan perbankan syariah (islami) di Indonesia beberapa tahun ini 

mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini sesuai dengan keberadaan 

bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia yang sebenarnya telah 

dikembangkan sejak tahun 1992 sejalan dengan diberlakukuannya UU No. 10 

tahun 1998 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan 

pembiayaan dan melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bagi konsumen 

perbankan konvensional, harga produk (dalam hal ini tingkat suku bunga) baik 

untuk pendanaan maupun penyaluran dana merupakan salah satu faktor utama. 

Maka ketika mereka beralih, sebagian atau seluruhnya, ke perbankan syariah, 

kemungkinan besar mereka juga menganggap faktor harga dana (yield atas nisbah 

bagi hasil) sebagai faktor yang penting pula dalam menempatkan dana deposito di 

suatu bank syariah.  

Dalam bank konvensional memang memiliki tingkat suku bunga yang 

dapat menggiurkan para konsumen, tetapi dalam prakteknya perbank syariah pun 

memiliki cara praktek tersendiri sehingga dapat dijadikan alternatif dalam 

menginvestasikan hartanya. Pertumbuhan perbankan syariah hingga tahun 2012 

pelakunya terdiri atas 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah 

(UUS), dan 156 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Selama tahun 2012, 

perbankan syariah Indonesia mengalami tantangan yang cukup berat dengan mulai 

dirasakannya dampak melambatnya pertumbuhan perekononomian dunia. 

Melambatnya pertumbuhan perekonomian dunia tersebut mengakibatkan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak setinggi yang diharapkan, walaupun 
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Indonesia termasuk negara yang masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang 

stabil di dunia. Selain itu, faktor lain seperti dampak penurunan DPK antara lain 

karena penarikan dana haji dari perbankan syariah juga merupakan salah satu hal 

yang cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Oleh karena 

itu pertumbuhan aset perbankan syariah tidak setinggi pertumbuhan pada periode 

yang sama di tahun sebelumnya. Hingga bulan Oktober 2012 pertumbuhan aset 

perbankan syariah mencapai  ± 37% (yoy) dan total asetnya menjadi ± Rp179 

(Sumber : Biro Perbankan Syariah BI).  

Salah satu alternatif dalam penyimpanan investasi dalam bank syariah 

adalah simpanan mudharabah pada bank syariah ini merupakan simpanan yang 

memiliki pengaruh yang cukup besar dibandingkan produk-produk lain yang 

ditawarkan oleh bank syariah. Simpanan ini sendiri terdiri atas dua jenis yaitu, 

mudharabah mutlaqah (tabungan mudharabah) dan mudharabah muqayyadah 

(deposito mudharabah). Pada prinsipnya kedua produk tersebut sama-sama 

melakukan penyimpanan uang ke bank syariah. Perbedaan antara kedua produk 

tersebut adalah sistem penarikan atau pengambilan kembali uang yang disimpan. 

mudharabah mutlaqah (tabungan) dapat diambil kapan saja sesuai keinginan 

pemilik dana, sedangkan pada mudharabah muqayyadah (deposito) tidak dapat 

malakukan penarikan sebelum masa akad habis. Karena pada saat akad telah 

disepakati akan return yang diterima serta penentuan pengembalian dana deposito 

tersebut.  

 Pada pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada prinsip mudharabah 

muqayyadah adalah kerja sama. Di Indonesia sendiri alternatif penyimpanan di 

bank syariah untuk deposito mulai meningkat dari tahun ketahun. Berikut ini 

adalah tabel mengenai pertumbuhan simpanan mudharabah muqayyadah 

(simpanan deposito mudharabah), bagi hasil dan inflasi. 
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pembesaran yang diterima oleh pemilik dana, sebagai suatu imbalan karena 

menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama priode waktu 

tertentu.   

 Secara umum riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayar, baik 

dalam transaksi jual beli maupun sewa menyewa yang bertentangan dengan 

prinsip syariah. Sedangkan dalam perbankan konvensional deposito yang 

ditanamkan di bank konvensional akan mendapatkan bunga sesuai dengan tingkat 

suku bunga yang berubah setiap saat. Namun dalam perbankan syariah sistem 

bunga tidak dibenarkan dalam menjalankan aktivitas dan lalu lintas perbankan 

syariah. 

Tingkat suku bunga merupakan salah satu pertimbangan seseorang untuk 

menabung atau mendepositokan dananya pada bank. Tingkat bunga yang tinggi 

akan mendorong masyarakat untuk menabung atau mendepositokan dananya dan 

mengorbankan konsumsi yang sekarang untuk dimanfaatkan di masa yang akan 

datang. Dimana para penabung bersifat profit motif atau dengan kata lain 

memanfaatkan keuntungan pada saat tingkat suku bunga tinggi. Dalam hal ini 

berarti masyarakat lebih tertarik mengorbankan konsumsinya sekarang guna 

menambah tabungannya. 

Konsep ini berbeda dengan sistem perbankan syariah yang memakai bagi 

hasil atas penggunaan dana oleh pihak peminjam (baik dari pihak nasabah 

maupun pihak peminjam). Pinjaman yang disalurkan akan memberikan bagi hasil 

yang telah disepakati. Namun konsekuensinya, apabila dana yang disalurkan 

macet (tidak dapat berkembang) maka bagi hasil yang disepakati juga akan 

berkurang, dalam deposito mudharabah, banyaknya bagi hasil yang didapat 

tergantung dengan jumlah deposito keseluruhan. 

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa deposan bersifat profit motif 

adalah dilihat dari tingkat sisi bunga apabila tingkat suku bunga meningkat maka 

masyarakat lebih berminat untuk mendepositokan uangnya di bank konvensional, 

sebaliknya apabila tingkat bagi hasil lebih tinggi maka deposan lebih memilih 

untuk mendepositokan uangnya ke bank syariah. Saat ini masyarakat lebih ingin 

mendepositokan uangnya dari pada menabung ke tabungan biasa, dengan alasan 
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bahwa keuntungan yang didapat lebih besar walaupun resiko yang dihadapi cukup 

besar juga.  

Dari kurva yang penulis sajikan di atas fenomena yang terjadi adalah 

tingkat bagi hasil cenderung menurun setiap triwulannya namun deposito yang 

seharusnya menurun, realitanya terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada 

deposito mudharabah. Kemudian dari tingkat inflasi. Salah satu upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi adalah dengan menekan uang 

beredar baik dalam arti sempit (M1) maupun arti luas (M2) atau likuiditas 

perekonomian. Efek dari kebijakan ini, bank-bank swasta maupun bank-bank 

pemerintah berlomba-lomba menaikkan suku bunga. Bunga yang diberikan oleh 

bank-bank pada masyarakat merupakan daya tarik yang utama bagi masyarakat 

untuk melakukan penyimpanan uangnya dibank, sedangkan bagi bank, semakin 

besar dana masyarakat yang bisa dihimpun, akan meningkatkan kemampuan bank 

untuk membiayai operasional aktivanya yang sebagian besar berupa pemberian 

kredit pada masyarakat. 

Tidak jarang bank-bank menetapkan suku bunga terselubung, yaitu suku 

bunga simpanan yang diberikan lebih tinggi dari yang diinformasikan secara 

resmi melalui media massa dengan harapan tingkat suku bunga yang dinaikkan 

akan menyebabkan jumlah uang yang beredar akan berkurang karena orang lebih 

senang menabung daripada memutarkan uangnya pada sektor-sektor produktif 

atau menyimpannya dalam bentuk kas dirumah. Sebaliknya, jika tingkat suku 

bunga terlalu rendah, jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah 

karena orang akan lebih senang memutarkan uangnya pada sektor-sektor yang 

dinilai produktif. Suku bunga yang tinggi akan mendorong investor untuk 

menanamkan dananya di bank daripada menginvestasikannya pada sektor 

produksi atau industri yang memiliki tingkat risiko lebih besar. Sehingga dengan 

demikian, tingkat inflasi dapat dikendalikan melalui kebijakan tingkat suku 

bunga. Namun ternyata kebijakan ini dapat menimbulkan dampak negatif pada 

kegiatan ekonomi. Kebijakan uang ketat disatu sisi memang menunjukkan 

indikasi yang baik pada nilai tukar yang secara bertahap menunjukkan 

kecenderungan menguat namun disisi lain kebijakan uang ketat yang mendorong 
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tingkat suku bunga tinggi ternyata dapat menyebabkan cost of money mahal. 

Ketika cost of money menjadi mahal maka akan memperlemah daya saing 

ekspor dipasar dunia sehingga dapat membuat dunia usaha tidak bergairah 

melakukan investasi dalam negeri, produksi akan turun, dan pertumbuhan 

ekonomi menjadi stagnan. Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang 

harus dihadapi pemerintah tersebut, maka dalam hal ini pemerintah harus bisa 

memutuskan kebijaksanaan yang harus diambil sehingga dapat memperbaiki 

maupun meningkatkan struktur dan kualitas perbankan Indonesia. Dengan kata 

lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus 

menerus.  

Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat 

harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan 

inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap 

terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling 

pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan 

peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab 

meningkatnya harga Inflasi juga menyebabkan orang untuk menabung karena 

return yang didapat akan lebih besar. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan yang 

seharusnya terjadi apabila tingkat inflasi tinggi maka simpanan depositopun tinggi 

di dalam data berbentuk grafik yang penulis sajikan tingkat inflasi rendah namun 

deposito mudharabah meningkat secara signifikan. Hal tersebut didukung oleh 

penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Almilia pada tahun 2013, kemudian yang 

membedakan penelitian  ini dengan penelitian lainnya adalah dari ukuran dari 

deposito mudharabah . 

Dari uraian-urain tersebut maka peneliti tertarik dengan perbankan syariah 

di Indonesia dan dapat dibandingkan dengan bank konvensionalnya. Hal-hal yang 

mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan 

syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang 

diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh 

lembaga keuangan kepada nasabah. Kegiatan operasional bank syariah 

menggunakan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing).  
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Perbankan syariah pada dasarnya merupakan suatu industri keuangan yang 

memiliki sejumlah perbedaan mandasar dalam kegiatan utamanya dibandingkan 

dengan perbankan konvensional. Salah satu perbedaan utamanya terletak pada 

return yang akan diperoleh oleh para depositornya. Namun perbankan syariah juga 

bergantung pada depositor yang menyimpan uangnya di Bank. Masyarakat 

sekarang lebih memilih untuk mendepositokan dananya dari pada menabung 

tabungan biasa, dengan alasan bahwa keuntungan yang didapat lebih besar 

walaupun risiko yang dihadapi cukup besar juga. Karena konsekuensi dari sistem 

mudharabah adalah adanya untung rugi, jika keuntungan yang didapat besar maka 

bagi hasil yang didapat juga besar, tetapi jika merugi maka keduanya menanggung 

risiko atas usaha tersebut.  

Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi yang tejadi di Indonesia dengan 

menghadapi gejolak moneter yang diwarnai oleh tingkat bunga yang sangat tinggi 

belakangan ini yang disebabkan oleh inflasi, perbankan syariah terbebas dari 

negative spread, karena perbankan Islam tidak berbasis pada bunga uang. Konsep 

Islam menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga 

pertumbuhan pembiayaannya tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang 

dibiayainya. Berbagai macam krisis diawali dari krisis moneter yaitu depresiasi 

nilai tukar rupiah yang merambat kepada semua sektor tanpa terkecuali. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

serta membahas masalah tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul : 

"Pengaruh Bagi Hasil dan Inflasi terhadap Deposito Mudharabah Bank 

Umum Syariah Devisa pada Periode 2011-2012”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis 

mengidentifikasikan pokok pembahasan masalah sebagai berikut : 

1.  Bagaimana perkembangan tingkat bagi hasil, inflasi, dan deposito 

mudharabah di sektor perbankan syariah. 

2. Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil dan inflasi terhadap deposito 

mudharabah di sektor perbankan syariah secara simultan. 
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3. Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil terhadap deposito mudharabah di 

sektor perbankan syariah.  

4.   Bagaimana   pengaruh  inflasi  terhadap  deposito  mudharabah  di   sektor 

  perbankan syariah. 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bermaksud untuk memperoleh 

data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang merupakan 

salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh penulis dalam memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama Bandung. 

 Sesuai dengan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis perkembangan bagi hasil, inflasi dan deposito 

mudharabah di sektor perbankan syariah. 

2. Untuk menganalisis pengaruh bagi hasil dan inflasi terhadap deposito 

mudharabah di sektor perbankan syariah secara simultan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh bagi hasil terhadap deposito mudharabah di 

sektor perbankan syariah.  

4.  Untuk menganalisis  pengaruh inflasi terhadap deposito mudharabah di 

sektor perbankan syariah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian 

yang dilakukan dapat bermanfaat bagi : 

1.    Penulis 

 Penelitian ini bagi penulis merupakan sarana belajar untuk mengetahui 

sejauh mana teori yang diperoleh dapat diterapkan dalam praktik juga 

menambah pengetahuan  penulis khususnya mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi deposito mudharabah bank syariah. 
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2.    Bagi Pihak Bank 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak bank itu 

 sendiri  sampai sejauh mana optimalisasi kebijakan bank dalam penetapan 

 bagi hasil dan dalam mengantisipasi inflasi yang menjadi kebijakan 

 produk deposito mudharabah. 

3.    Bagi Pihak Lain 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

menjadi referensi tambahan khususnya mengenai topik-topik seputar 

perbankan dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja usahanya. 

 

1.5  Kerangka Pemikiran 

Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatau negara. 

Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena 

itu kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan 

negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar 

peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan 

dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya. 

Pengertian bank menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tanggal 

10 November 1998 tentang perbankan adalah : 

"Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak." 

Dalam kegiatan usahanya bank dapat beroperasi secara konvensional dan 

Prinsip Syariah sebagaimana yang terdapat pada ketentuan tentang umum dalam 

Undang-Undang RI No.10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang RI 

No.7 tahun 1992 tentang perbankan Pasal I poin 3 adalah :  

"Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran." 
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Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan badan usaha 

keuangan yang berfungsi sebagai lembaga kepercayaan, bank dituntut selalu 

mernperhatikan kepentingan masyarakat di samping kepentingan itu sendiri dalam 

mengembangkan usahanya, jenis bank jika dilihat dari cara menentukan harga 

terbagi menjadi dua macam, yaitu bank berdasarkan prinsip konvensional dan 

bank yang berdasarkan prinsip syariah. Pengertian prinsip syariah sendiri telah 

ditetapkan dalam Undang-Undang RI No.10 tahun 1998 tentang perubahan 

Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang bankan yaitu : 

"Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara b ank dan pihak 
lain untuk penyimpanan dan pembiayaan kegiatan usaha atau 
kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain 
pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudbarabah), 
pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), 
prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 
(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip 
sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan 
pemindahan kepemilikan antara barang yang disewakan pihak bank 
oleh pihak lain (ijarah waiqtina)”. 

 Bagi bank konvensional, selain modal, sumber dana lainnya cenderung 

bertujuan untuk menahan uang. Hal ini sesuai dengan pendekatan yang dilakukan 

keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga 

kegunaan: transaksi, cadangan (jaga-jaga), dan investasi. Oleh karena itu, 

penghimpunan dana pun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa 

giro, tabungan, dan deposito.  

 Bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan 

produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Misalnya, pada tabungan, beberapa 

bank melakukannya seperti giro, sementara itu ada pula yang memerlakukannya 

seperti deposito, bahkan ada yang tidak menyediakan produk tabungan sama 

sekali. Dilihat dari sumbernya, dana bank syariah tediri atas modal, titipan dan 

investasi. Salah satu dana yang penting adalah dari investasi, pengertian investasi 

sendiri menurut mulyadi (2001:284) adalah :  

“investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang   

untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang”. 
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Di dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi adalah 

penyimpanan suatu aset dengan maksud mengharapkan nilai lebih di masa yag 

akan datang. Prinsip lain yang digunakan adalah prinsip investasi. Akad yang 

sesuai dengan prinsip ini adalah mudharabah. Mudharabah berasal dari kata 

dharb, berarti memukul atau berjalan. Menurut Antonio (2001:95) al-

mudharabah adalah : 

“akad  kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama 

 (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan 

 pihak  lainnya menjadi pengelola”.  

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang 

dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal 

selain kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola modal. Seandainya 

kerugian itu diakibatkan  karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si 

pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 

 Salah  satu  produk  yang  menjalankan  akad  kerja  sama  Mudharabah  

adalah deposito. Menurut  Undang-Undang  No. 10/1998,   Pasal 1 ayat 7  (1998)   

yang   memberikan  pengertian deposito adalah sebagai berikut :  

 “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

 dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah 

 penyimpan dengan bank”. 

 Faktor yang dapat mempengaruhi deposito adalah suku bunga deposito, 

bagi hasil deposito, likuiditas perbankan syariah, inflasi, ukuran perusahaan 

Anisah (2013). Para calon investor akan tertarik mendepositokan dananya di 

perbankan syariah karena tujuan para investor adalah  tingkat bagi hasil yang 

besar dari dana yang akan di investasikannya, produk jasa yang disediakan oleh 

bank berbasis syariah adalah bagi hasil Al-Mudharabah pengertiannya menurut 

Antonio (2001:95) adalah : 
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“akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama 

 (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan 

 pihak  lainnya menjadi pengelola”. Keuntungan usaha secara 

 mudharabah  dibagi menurut kesepakatan yang  dituangkan dalam 

 kontrak”.  

 Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan perjanjian antara penyedia 

modal dengan pengusaha, setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut 

rasio tertentu yang disepakati dan risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak 

bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan 

penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan 

penyalahgunaan. 

 Volume depositopun dapat dipengaruhi  juga  oleh  tingkat  inflasi. 

Pengertian  inflasi sendiri menurut Murni (2009:196) inflasi adalah :  

“Kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan 

 terus menerus”. 

 Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa inflasi adalah 

suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) 

berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, 

antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar 

yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat 

adanya ketidaklancaran distribusi barang. 

 

1.5.1  Hubungan Tingkat Bagi Hasil terhadap Deposito Mudharabah 

Tingkat bagi hasil Al-Mudharabah, adalah perjanjian antara penyedia 

modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut 

rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank 

kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan 

penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan 

penyalahgunaan. Deposito Mudharabah adalah nasabah menyimpan dana di Bank 

dalam kurun waktu yang tertentu. Apabila tingkat bagi hasil lebih kecil dari pada 
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tingkat suku bunga deposito bank konvensional, maka nasabah akan lebih tertarik 

menyimpan dananya di bank konvensional. Namun apabila tingkat bagi hasil 

lebih besar dari suku bunga, maka nasabah memilih menyimpan dananya di bank 

syariah diasumsikan kepada nasabah yang bersifat profit motif juki (2007) 

 

1.5.2  Hubungan Inflasi terhadap Deposito Mudharabah 

 inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan 

terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat 

disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adalah konsumsi masyarakat yang 

meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan 

spekulasi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan 

persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga 

Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang 

semakin menurun. Memang, tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat 

inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Dan deposito mudharabah 

adalah nasabah yang menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. 

Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan 

dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu. Maka dari 

pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa antara inflasi dengan deposito 

memiliki hubungan karena apabila terjadi inflasi maka orang enggan menabung 

atau mendepositokan dananya walaupun tingkat bagi hasil besar namun apabila 

tingkat inflasi lebih besar dari tingkat bagi hasil, nilai mata uangnya tetap saja 

menurun Arif (2004:97). 
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1.6  Hipotesis 

 Berdasarkan bagan kerangka pemikiran di atas yang masalah penelitian 

kebenarannya masih harus diuji secara empiris maka disusun hipotesis sebagai 

berikut: 

1. Tingkat bagi hasil (X1) dan inflasi (X2) berpengaruh terhadap deposito 

 mudharabah (Y) di sektor perbankan syariah secara simultan.  

2. Tingkat bagi hasil (X1) berpengaruh terhadap deposito mudharabah (Y) di 

 sektor  perbankan syariah. 

3. Inflasi  (X2)  berpengaruh terhadap  deposito mudharabah (Y) di sektor 

 perbankan syariah. 

1.7 Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori survey 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna 

memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah 

ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

metode verifikatif. Menurut Nazir (2003:54) pengertian metode deskriptif adalah   

"Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, 
suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas 
peristiwa pada masa sekarang. Dengan tujuan untuk membuat 
deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 
fenomena yang diselidiki." 

Sedangkan metode verifikatif menurut Marzuki (2003:7), adalah : 

"Metode yang menguji suatu pengetahuan. Tujuan dari penelitian 

 verifikatif adalah dimana penulis melakukan pengujian hipotesis 

yang  dianalisis dengan metode statistik apakah suatu hipotesis 

diterima atau ditolak." 

 Untuk mengetahui pengaruh tingkat risiko bagi hasil dan inflasi terhadap 

deposito mudharabah, digunakan analisis statistik yaitu analisis korelasi, 

koefisien determinasi dan regresi linier. Sedangkan untuk menguji hipotesis 

secara simultan digunakan uji F Statistik dan uji t statistik untuk pengujian 

hipotesis secara parsial. 
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1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan secara tidak langsung ke perusahaan, namun dengan 

mengakses laporan keuangan perbankan syariah per triwulan periode 2011-2012 

pada website bank syariah yang bersangkutan melalui Pojok Bursa Widyatama 

yang berlokasi di jalan Cikutra 204A Bandung. Waktu penelitian dilakukan pada 

bulan Februari 2013 sampai Agustus 2013. 

 


