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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Bank Syariah 

2.1.1 Pengertian Bank Syariah 

Bank syariah atau bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, 

sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Bank syariah sudah beroperasi di 

Indonesia sejak tahun 1992, yaitu dengan beroperasinya bank muamalat 

Indonesia. Usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah ini mengalami 

pertumbuhan pesat sejak ditetapkannya Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang 

perbankan, serta Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 

Undang-undang tersebut mejadi dasar hukum beroperasinya bank syariah 

Indonesia yang menandai dimulainya sistem perbankan ganda atau dual banking 

system. Perkembangan perbank syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan 

dari permintaan masayarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan 

alternatif yang menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat juga memenuhi 

prinsip-prinsip syariah. 

Pengertian Bank Syariah menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 bank syariah 

adalah : 

“Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 
syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran”. 

Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-undang No.10 tahun 1998 

tentang perbankan adalah : 

“Aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara b ank dengan 
pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan 
usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah 
antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), 
pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), 
prinsip jual beli barang dengan keuntungan (murabahah), atau 
pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa 
pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan 
atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa 
iqtina)” . 
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Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah 

bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam, diantara 

kegiatannya adalah prinsip bagi hasil (mudharabah) pembiayaan berdasarkan 

prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan 

keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip 

sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan 

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa 

iqtina). 

 

2.1.2 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional  

Dalam beberapa hal, bank konvesional dan bank syari'ah memiliki 

persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, 

teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh 

pembiayaan, dan sebagainya. Akan tetapi perbedaannya bahwa Bank Syari'ah 

adalah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparasi, universal dan 

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Kegiatan bank syari'ah 

merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam. Adapun perbedaannya 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 2.1 

Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah 

 Bank konvensional  Bank syari’ah 

1 Investasi yang halal dan haram. 1 Melakukan investasi-investasi yang 
halal saja. 

2 Memakai perangkat bunga. 2 Berdasarkan bagi hasil, jual-beli, atau 
sewa. 

3 Profit Oriented. 3 Profit dan Fallah Oriented. 

4 Hubungan dengan nasabah dalam 
bentuk kreditor dan debitor. 

4 Hubungan dengan nasabah dalam 
bentuk kemitraan. 

5 Tidak terdapat dewan sejenis. 5 Penghimpunan dan penyaluran dana 
harus sesuai fatwa Dewan Pengawas 

Syariah. 

Sumber : Antonio (2001:34) 
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2.1.3 Tujuan Bank Syariah 

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. 

Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu 

tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat 

menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom Muslim telah mencurahkan 

perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam 

transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan 

pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. 

Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut 

dengan bank syariah didirikan. Tujuan perbankan syariah didirikan dikarenakan 

pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Dalam sistem 

bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan 

kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga. Arifin (2002:54) 

 

2.1.4 Fungsi Bank Syariah 

 Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, 

fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. Menurut Yaya 

(2009:93) bahwa dalam paradigma akuntansi islam, bank syariah memiliki fungsi 

sebagai berikut : 

1. Manajer Investasi. 

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, 

khususnya dana mudharabah . dengan fungsi ini, bank syariah bertindak 

sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dalam hal 

dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, 

sehingga dana yang dihimpun dapt menghasilkan keuntungan yang akan 

dibagihasilkan antara bank syariah dan pemilik dana. 

2. Investor. 

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik 

dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank 

syariah harus dilakukan pada sektor-sektor produktif dengan risiko yang 

minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam 
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menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yag 

sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad 

jual-beli (murabahah, salam, dan isthisna), akad investasi (mudharabah 

dan musyarakah), akad sewa menyewa (ijarah dan ijarah muntahiya 

bittamlik), dan akad lainnya yang dibolehkan oleh syariah. 

3. Sosial. 

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank 

syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan bank syariah dalam 

menjalankan fungsi sosialnya, yaitu : 

a. Instrumen Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) 

Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari 

masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik 

para investor. 

b. Instrumen qardhul hasan 

Dana qardhul hasan disalurkan untuk : pertama, pengadaan atau 

perbaikan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum masyarakat 

(terutama bagi dana yang berasal dari penerimaan yang tidak 

memenuhi kriteria halal). Kedua, sumbangan atau hibah kepada yang 

berhak.  

4. Jasa senilai.  

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda 

dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, 

inkaso, pembiayaan gaji, letter of guarantee, letter of credit dan lain 

sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan 

dari transaksi tersebut, bank syariah harus tetap menggunakan skema yang 

sesuai dengan prinsip syariah. 

 

2.1.5 Sistem Operasional Bank Syariah 

 Dalam operasionalnya bank syariah mempunyai sistem yang didasarkan 

pada syariat islam. Menurut Asfia (2009:130) sistem tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 
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1. Sistem penghimpunan dana. Sumber dana bank syariah terdiri atas 

modal, titipan dan investasi. 

a.  Modal adalah dana yang diserahkan oleh pemilik (owner) kepada 

bank dan sebagai pemegang saham mereka akan menerima deviden. 

b. Titipan merupakan sumber dana dari para nasabah pengguna dana, 

maka antara bank dengan pengguna dana akan membuat 

akad/perjanjian bagi hasil. Sedangkan nasabah yang menitipkan dana 

atas kebijakan bank mereka akan mendapat bonus. 

c. investasi. Dana ini dapat berupa time deposit yang bersumber dari 

penabung atau deposan yang disebut investor. Disini bank memiliki 

dua fungsi: kepada deposan bank berfungsi sebagai pengelola, 

sedangkan kepada dunia usaha (pengguna dana) bank berfungsi 

sebagai pemilik dana. Dari dana investasi ini akan dilakukan akad 

bagi hasil (profit sharing), antara bank dengan dunia usaha dan antara 

bank dengan deposan.  

2. Sistem menabung. perbedaan yang mendasar antara bank konvensional 

 dengan bank syariah dalam hal menabung, yaitu:  

a. Terletak pada akad. 

bank syariah semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan 

oleh syariat. Bank konvensional semua transaksi berdasarkan 

perjanjian titipan, dengan tingkat bunga yang telah ditetapkan. 

b. Terdapat pada imbalan. 

 Bank syariah menggunakan pendekatan profit sharing (mudharabah 

atau bagi hasil) artinya claim yang diterima bank disalurkan kepada 

pembiayaan kegiatan ekonomi yang akan dilakukan nasabah. 

keuntungan yang didapat akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan 

perjanjian di muka. bank syariah selalu menggunakan konsep hagi 

basil sehinggat tidak pernah menemukan kondisi negative spread. 

 Bank konvensional mengunakan konsep bunga yang dipandang 

sebagai biaya dalam menghitung keuntungan, artinya bunga yang 
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dijanjikan muka merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank 

kepada penabung. Karena itu bank menawarkan dana tabungan dari 

nasabah kepada nasabah lain dengan biaya (bunga) yang lebih tinggi. 

Perbedaan di antara bunga tabungan dengan bunga pinjaman disebut 

spread yang nilainya bisa positive spread atau bisa negative spread. 

jika positif artinya bank memperoleh keuntungan, tapi jika negatif 

artinya bank mengalami kerugian dan ditutupi dengan keuntungan 

sebelumnya atau harus ditanggulanginya dengan modal. 

c. Terletak pada sasaran kredit/pembiayaan 

 Bank syariah, penyaluran dana simpanan dari masyarakat di landasi 

oleh dua prinsip yaitu prinsip syariah dan prinsip keuntungan. Artinya 

pembiayaan/kredit yang akan diberikan harus memiliki kriteria 

syariah disamping pertimbangan-pertimbangan keuntungan.  

3. Sistem pembiayaan. Pembiayaan (pemberian kredit) merupakan salah 

 satu tugas pokok bank dalam bentuk pemberian fasilitas penyediaan dana 

 untuk pihak-pihak yang membutuhkan. pembiayaan dapat dibagi sebagai 

 berikut : 

 a. Menurut sifat penggunaannya terdiri dari: 

  1) pembiayaan   produktif,   diberikan untuk kegiatan produksi 

   dalam  arti  luas,  yaitu   jumlah  untuk   peningkatan  usaha 

   produksi, perdagangan maupun investasi.  

  2) Pembiayaan  konsumtif, diberikan untuk kegiatan konsumsi 

   yang  akan  habis  dipakai,  baik   kebutuhan  primer mapun 

   sekunder. 

 b. Menurut sifat keperluannya. 

  1)  Pembiayaan  modal  kerja.  diberikan  untuk  meningkatkan 

   modal    kerja    suatu   usaha  di   mana   pengusaha    dapat 

   meningkatkan  produksinya  baik  secara   kualitatif   (mutu 

   atau  kualitas  produk)  maupun kuantitatif (jumlah produk). 

   Bank Syariah memberikan pembiayaan modal kerja  dengan 
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   cara  menjalin   hubungan   partnership    dengan    nasabah, 

   dimana bank  bertindak sebagai penyandang dana (shahibul 

   maal), sedangkan nasabah sebagai  pengusaha  (mudharib). 

   Fasilitas   pembiayaan    ini   diberikan  untuk jangka waktu 

   tertentu  dan   bagi   hasil dilakukan serara periodic  dengan  

   ratio/nisbah  yang  disepakati. Setelah jatuh tempo nasabah  

   mengernbalikan    jumlah  dana yang dipinjam beserta porsi 

   bagi  hasil   (yang  belum   dibagikan)  yang menjadi bagian 

   bank.  Adapun  bentuk   pembayaran   yang diberikan dapat 

   berupa :  (1) Pembiayaan  likuiditas  (cash financing) untuk 

   pembiayaan  ini  bank  syariah  tidak   dibenarkan  meminta 

   imbalan kecuali biaya administrasi pengelolaan fasilitas, (2) 

   Pembiayaan     Piutang       (resivable     financing)     untuk 

   pembiayaan  ini   bank   syariah   tidak dibenarkan meminta 

   imbalan  kecuali  biaya  administrasi  pengelolaan  fasilitas. 

   (3)  Pembiayaan  persediaan  (inventory  financing),  bank    

   syariah   mempunyai  mekanisme  sendiri  untuk memenuhi 

   kebutuhan  pendanaan   tersebut,   yaitu   antara lain dengan 

   menggunakan   prinsip   jual  beli dengan dua tahap.  Tahap 

   pertama,    bank     mengadakan     barang    (membeli   dari 

   supplier  secara  tunai)    yang  dibutuhkan  nasabah. Tahap 

   dua  bank   menjual   pada      nasabah    pembeli      dengan 

   pembayaran   tangguh  dan  dengan mengambil keuntungan 

   dalam bentuk bagi hasil. 

  2) Pembiayaan    investasi,   diberikan kepada  nasabah  untuk  

   keperluan  investasi,  yaitu  keperluan  penambahan  modal  

   guna mengadakan rehabilitasi,  perluasan   usaha   ataupun   

   pendirian   proyek   baru.   Pembiayaan    investasi   jumlah  

   yang  diberikan  cukup   besar   dan    pengendapan   cukup  

   lama,  oleh sebab itu harus ada projected cash flow artinya   

   sudah   ada    susunan     rencana    komponen    biaya    dan 
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   pendapatan.     Untuk        memperkirakannya        diadakan 

   perhitungan    dan   penyusunan  proyeksi  neraca  dan  rugi  

   laba   selama jangka waktu pembiayaan. Dari perkiraan itu   

   dapat    diketahui     kemampuan     perusahaan  :  (1)  untuk 

   menghasilkan     laba    (earning  power);  dan   (2)    untuk  

   memenuhi kewajibannya (solvency). 

  3) Pembiayaan     konsumsi.    Bank    syariah       memberikan  

   pembiayaan  untuk kebutuhan konsumsi primer dan sekunder. 

   Untuk  pembiayaan   konsumsi primer  bank  syariah    dapat  

   melalui   zakat   atau   sedekah,   atau    diberikan   pinjaman   

   kebajikan,   yaitu   pinjaman dengan kewajiban pengembalian  

   pokoknya  saja  tanpa imbalan apa pun.  

 

2.1.6 Prinsip Dasar Bank Syariah 

Dari hasil musyawarah (ijma internasional) para ahli ekonomi Muslim 

beserta para ahli fiqih dari Academi Fiqh di Mekkah pada tahun 1973, dapat 

disimpulkan bahwa konsep dasar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam 

dalam bentuk sistem ekonomi Islam ternyata dapat diterapkan dalam operasional 

lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Penerapan atas 

konsep tersebut terwujud dengan munculnya lembaga keuangan Islam di persada 

nusantara ini. 

Sepuluh tahun sejak diundangkannya pada Lembaga Negara, Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bagi Hasil, yang direvisi dengan 

UU No. 10 tahun 1998, bank syariah dan lembaga keuangan non bank secara 

kuantitatif tumbuh dengan pesat. Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang 

untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil 

usaha antara : pemilik dana (shahibul mal) yang menyimpan uangnya di lembaga, 

lembaga selaku pegelola dana (mudharib) dan masyarakat yang membutuhkan 

dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. 

Pada sisi pengerahan dana masyarakat, shahibul maal berhak atas bagi 

hasil dari usaha lembaga keuangan sesuai dengan porsi yang telah disepakati 
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bersama, bagi hasil yang diterima shahibul maal akan naik turun secara wajar 

sesuai dengan keberhasilan lembaga keuangan dalam mengelola dana yang 

dipercayakan kepadanya. Tidak ada biaya yang perlu digeserkan  karena konsep 

bagi hasil bukan konsep biaya. 

Pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan 

Bank Islam disalurkan dalam bentuk barang dan jasa yang dibelikan Bank Islam 

untuk nasabahnya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang 

dan jasa telah ada terlebih dahulu. Dengan metode ada barang dahulu, baru ada 

uang maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang dan jasa atau 

mengadakan barang dan jasa. Selanjutnya barang yang dibeli/diadakan menjadi 

jaminan (collateral) hutang. 

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut 

ditentukkan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep aqad. Bersumber 

dari lima konsep ini bank syariah dapat menerapkan produk-produk lembaga 

keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah yang dapat 

dioperasionalkan. Menurut Antonio (2001:85) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip 

bank syariah meliputi : 

1.     Prinsip Simpanan Murni (al-Wadiah) 

 Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank 

Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana 

untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-Wadiah. Fasilitas al-Wadiah 

diberikan utnuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti 

halnya tabungan dan deposito. 

2.      Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) 

 Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil 

usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha 

ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank 

dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip 

ini adalah mudharabah dan musyarakah. 

3.     Prinsip Jual beli (at-Tijarah) 
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 Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, 

dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau 

mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian atas nama 

bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan 

harga beli ditambah keuntungan (margin). 

4.     Prinsip Sewa (al-Ijarah) 

 Prinsip ini secara garis besar terbagi atas dua jenis : (1). Ijarah, sewa 

murni, seperti halnya penyewaan alat-alat produk (operating lease). (2) 

Bai al takjiri atau ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan 

sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang 

pada akhir masa sewa (finansial lease). 

5.    Prinsip jasa/fee (al-Ajr walumullah) 

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. 

Bentuk produk yang berasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, 

Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dll. 

 

2.1.7 Sumber Dana Bank Syariah 

Dalam pandangan syariah uang bukanlah suatu komoditi melainkan hanya 

sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (economic added value). 

Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga di mana “uang 

mengembang-biakan uang”, tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan 

produktif atau tidak. Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan 

dengan kegiatan ekonomi dasar (primary economic activities) baik secara 

langsung maupun melalui transaksi perdagangan ataupun secara tidak langsung 

melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha 

tersebut. 

Berdasarkan prinsip menurut Arifin (2002:107) Bank syariah dapat 

menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk : 

1. Titipan ( wadiah) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya 

(guaranteed deposit) tetapi tanpa memperoleh imbaaln atau keuntungan. 
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2. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko (non guaranteed 

account) untuk investasi umum (general investment account/ mudharabah 

mutlaqah) di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara 

proporsional dengan porofolio yang didanai dengan modal tersebut. 

3. Investasi khusus (spesial investment account/ mudharabah 

muqayyadah) di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk 

memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor 

sepenuhnya mengambil resiko atas investasi. 

 

2.1.8 Struktur Bank Syariah 

 Struktur organisasi di bank syariah memiliki kesamaan dengan bank 

konvensional seperti memiliki komisaris dan direksi. Akan tetapi yang sangat 

berbeda bank syariah memiliki Dewan Pengawaas Syariah (DPS) yang bertugas 

mengawasi seluruh operasional bank syariah serta produk-produknya apakah 

sesuai dengan syariah atau tidak. 

 Adapun struktur bank syariah dapat ditunjukkan sebagai berikut Antonio 

(2001:31) : 

1. Dewan Pengawasan Syariah 

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah 

mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku 

dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, 

diperlukan garis paduan (guidelines) yang mengaturnya. Garis panduan ini 

disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. 

Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala 

(biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan 

ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (annual report) 

bank bersangkutan. 

Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat 

rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan 
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Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk 

diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.  

2. Dewan Syariah Nasional 

 Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil 

rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan juli tahun yang sama. 

Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia 

dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekertasris (ex-officio). 

Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana 

Harian dengan seorang ketua dan sekertaris serta beberapa anggota. 

 Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk 

lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan 

hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga mengawasi lembaga-lembaga lain 

seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya.Untuk keperluan 

pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk 

syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini 

menjadi dasar pengawasan bagi Dewan pengawas Syariah pada lembaga-lembaga 

keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya. 

 Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi 

fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. 

Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah 

direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang 

bersangkutan. Selain itu Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan 

rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional 

pada lembaga keuangan syariah. 

 

2.2 Al-Mudharabah  

2.2.1 Pengertian Al-Mudharabah 

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. 

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang 

memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Menurut Antonio (2001:95) al-

mudharabah 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, 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. 

2.2.2 Jenis-Jenis Al-Mudharabah 

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis. Kedua jenis Al-

Mudharabah tersebut dijelaskan oleh Antonio (2001:97) sebagai berikut : 

1. Mudharabah Muthlaqah 

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk 

 kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat 

 luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah 

 bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali 

 dicontohkan dengan ungkapan if’al ma syi'ta (lakukanlah sesukamu) dari 

 shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar. 

2. Mudharabah Muqayyadah  

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted 

 mudharabah/specifed mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah 

 muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau 

 tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan 

 kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha. 

 

2.2.3  Manfaat Al-Mudharabah 

 Mudharabah memiliki manfaat serta risiko. Adapun penjelasan menurut 

Antonio (2001:97) manfaat dan risiko adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Al-Mudharabah 
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a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan 

usaha nasabah meningkat.  

b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah 

pendanaan secara tetap. tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil 

usaha bank sehingga bank tidak akan pernah int mengalaami negative 

spread. 

c.  Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash 

flow/arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. 

d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang 

benar dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 

2.  Risiko Al-Mudharabah 

Risiko yang terdapat dalam al-mudharabah, terutama pada 

penerapannya dalam pernbiayaan, relatif tinggi. Diantaranya: 

a. side streaming yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti 

yang disebut dalam kontrak. 

b. lalai dan kesalahan yang disengaja. 

c. penyernbunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. 

 Secara umum, aplikasi perbankan al-mudharabah dapat digambarkan 

dalam skema berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Keahlian/ 

keterampilan 

         Skema al –Mudharabah 

            PERJANJIAN BAGI HASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Antonio (2001:98) 

2.2.4 Implementasi Al-Mudharabah 

Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan 

pendanaan. Pada sisi perhimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada : 

1  Tabungan Mudharabah 

Produk perbankan syariah yang termasuk produk perhimpunan dana 

adalah tabungan. Berdasarkan Undang-Undang No. 1/1998 tentang perubahan 

atas Undang-Undang no. 7/1992 tentang perbankan yang dimaksud dengan 

tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut 

syarat tertentu tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat yang 

dipersamakan dengan itu. 

Nasabah 

(mudharib) 

Bank 

(shahibul Maal ) 

PROYEK/USAHA 

MODAL 

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN 

Modal 100% 

Nisbah 

X% 

Nisbah 

Y% 

Pengambalian 

Modal Pokok 
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Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang 

dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional 

telah mengeluarkan fatwa bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang 

berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. 

Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan saldo 

rata-rata harian yang dihitung disetiap akhir bulan dan awal buku bulan 

berikutnya.  

Rumus perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah adalah sebagai 

berikut : 
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Sumber : Wiroso (2005:143) 

Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan tersebut, hal-hal yang perlu 

diperhatikan antara lain. Hasil Perhitungan bagi hasil dalam rangka satuan bulat, 

tanpa mengurangi hak nasabah. Pembulatan ke atas untuk nasabah dan 

pembulatan ke bawah untuk bank. 

2  Deposito Mudharabah 

 Produk perbankan syariah yang termasuk produk penghimpunan dana 

adalah deposito mudharabah. 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”. 

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan 

dengan prinsip syariah. Pengertian Mudharabah menurut Muhammad (2005:67) 

adalah : 
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 “Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara shahibul maal 
 (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi 
 hasil menurut kesepakatan di muka. Jika dalam usaha mengalami 
 kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, 
 kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola 
 dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan 
 dana”. 

 Basis perhitungan bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah adalah bagi 

hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku. Namun tidak termasuk tanggal 

pembukaan deposito yang bersangkutan dan tanggal jatuh temponya. 

Rumus perhitungan sebagai berikut : 
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Sumber : Wiroso (2005:157) 

Perhitungan dan pembayaran bagi hasil untuk individu pemilik deposito 

mudharahah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

1.  Dilakukan ulang setiap tanggal pembukuan deposito mudharabah. 

2. Dilakukan setiap akhir hulan atau awal hulan berikutnya tanpa Tabungan 

dan Deposito Mudharabah mempunyai beberapa ketentuan, yakni : 

a. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul rnaal atau 

pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola 

dana. 

b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan 

berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah. 

c. Modal harus dinyatakan dengan jumlah tunai bukan piutang. 

d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan 

dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 

e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasioanal tabungan dengan 

menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 
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f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah 

tanpa persetujuan yang bersangkutan. 

 

2.3 Metode Bagi Hasil 

 Dikeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan No.59 tentang 

akuntansi keuangan perbankan syariah oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 

merupakan angin segar bagi praktik akuntansi di bank syariah. Sebab pertanyaan 

ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, 

penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas 

bank syariah. 

 Pembiayaan mudharabah adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh 

minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh bagi hasil 

investasi. Kesehatan bank syariah, yang salah satu indikasinya dapat dilihat dari 

tingkat bagi hasilnya, dipengaruhi oleh dua faktor. Yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang dapat dikontrol oleh 

manajemen perbankan, sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang tidak 

dapat dikontrol oleh perbankan. Adapun faktor yang mempengaruhi bagi hasil : 

1. Faktor langsung 

 Adapun faktor bagi hasil dapat dibedakan berdasarkan pada faktor 

langsung (direct factors). Menurut Antonio (2001:139) faktor yang 

mempengaruhi bagi hasil secara langsung :  

a. Investment rate merupakan persentase aktual danayang 

 diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment 

rate sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana 

dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. 

b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah 

dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. 

Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu 

metode ini: 

1) rata-rata saldo minimum bulanan. 

2) rata-rata total saldo harian. 
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Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk 

 diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang 

digunakan. 

c. Nisbah (profit sharing ratio) 

1) Salah satu ciri al-mudharabah adalah nisbah yang harus 

ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. 

2) Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda. 

3) Nisbah juga dapat  berbeda dari waktu ke waktu dalam satu 

bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 

bulan. 

4) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account 

lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya. 

2. Faktor Tidak Langsung 

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah 

1) Bank nasabah melakukan share dalam pendapatan dan 

biaya (profit and sharing). Pendapatan yang 

“dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang diterima 

dikurangi biaya-biaya. 

2) Jika semua ditanggung bank, hal ini disebut revenue 

sharing. 

b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting). 

 Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya 

aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan 

pendapatan dan biaya. 

 

2.4 Inflasi 

2.4.1 Pengertian Inflasi 

Inflasi rnerupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapatkan 

perhatian para pemikir ekonomi. Menurut Murni (2009:196) inflasi adalah :  

“kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan 

 terus menerus”. 
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 Dari penjelasan tersebut dapat disimpilkan 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. 

 Kenaikan  harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi. Syarat 

adanya kecenderungan menaik yang terus menerus juga perlu diingat, karena 

kenaikan harga karena musiman, menjelang hari-hari besar atau yang terjadi 

sekali saja, dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan tidak disebut inflasi. Jika 

seandainya harga-harga dari sebagian barang diatur diatur pemerintah, maka 

harga-harga yang dicatat oleh Biro Statistik mungkin tidak menunjukkan kenaikan 

apapun karena yang dicatat adalah harga "resmi" pemerintah. Tetapi kenyataan 

yang terjadi ada kecenderungan bagi harga-harga untuk terus menaik.  

 Dalam hal ini inflasi sebetulnya ada, tetapi tidak diperlihatkan. Keadaan 

ini disebut "suppressed inflation" atau "inflasi yang ditutupi", yang pada suatu 

waktu akan terlihat karena harga-harga resmi makin tidak relevan dalam 

kenyataan. Infalsi dapat dihitung dengan rumus : 
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   Murni (2009:35)   

2.4.2  Macam-Macam Inflasi 

 Adapun jenis inflasi dapat dibedakan berdasarkan pada tingkat laju inflasi 

dan berdasarkan pada sumber penyebab inflasi. Menurut Asfia (2009:197) jenis 

inflasi : 

1.  Berdasarkan Tingkat/Laju Inflasi : 

a. Moderat Inflation (laju inflasi antara 7-10%) adalah inflasi yang 

ditandai dengan harga-harga yang meningkat secara lambat 
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b. Galloping inflation adalah inflasi ganas (laju tingkat inflasi antara 20-

100%) yang dapat menimbulkan gangguan-gangguan serius terhadap 

perekonomian dan timbulnya distorsi-distorsi besar dalam 

perekonomian. Hal ini ditandai dengan uang kehilangan nilainya 

dengan cepat, sehingga orang tidak suka memegang uang atau lebih 

suka memegang barang. Kredit jangka panjangdidasarkan padaindeks 

harga atau menggunakan mata uang asing seperti mata uang asing 

seperti dolar. Kegiatan investasi masyarakat lebih banyak diluar 

negeri. 

c. Hyper inflation, adalah inflasi yang laju inflasinya sangat tinggi 

(diatas 100%). Inflasi ini sangat mematikan kegiatan perekonomian 

masyarakat. 

2.  Berdasarkan Penyebab dari Inflasi 

a. Demand full inflation/inflasi permintaan 

Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam 

barang terlalu kuat. 

b. Cost push inflation/inflasi penawaran. 

Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya 

penawaran agregatif. 

c. imported inflation. 

 Inflasi ini dapat bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang 

diimpor. 

3.  Berdasarkan asal dari Inflasi 

a.  Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation)  

b.  Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation) 

Macam inflasi berdasarkan penyebabnya ini dapat ditunjukkan oleh 

gambar berikut ini: 
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a) demand inflation     b) cost inflation 

Harga       Harga 

 

 

P2       P4 

P1       P3 

 

 

 Q1   Q2          Output     Q3   Q4   output 

a)         b) 

Inflasi permintaan ini disebabkan oleh permintaan masyarakat akan 

barang-barang (aggregate demand) bertambah misalnya, karena bertambahnya 

pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang, atau kenaikan 

permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor, atau bertambahnya 

pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah. 

Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi, yaitu karena kenaikan 

harga sarana produksi yang didatangkan dari luar negeri, atau karena kenaikan 

bahan bakar minyak) maka kurva penawaran measyarakat (aggregate supply) 

bergeser dari Q3 ke Q4. 

Perbedaan dari kedua macarn inflasi ini adalah: 

1.  Perbedaan dalam hal akibat dari kedua macam inflasi tersebut, dari segi 

volume output, karena dari segi harga output tidak berbeda. Dalam kasus 

demand inflation, biasanya ada kecenderungan output-nya (GDP riil) 

menaik bersama-sama dengan kenaikan harga umum. Besar kecilnya 

kenaikan output ini tergantung pada elastisitas kurva agregate supply, 

semakin mendekati output maksimum sernakin tidak elastis kurva tsb. 

Sebaliknya dalam kasus cost inflation biasanya kenaikan harga-harga 

dibarengi dengan penurunan omzet penjualan barang (kelesuan usaha). 

2.  Perbedaan dalam hal urutan dari kenaikan harga. 

 Dalam demand inflation kenaikan harga barang (output) mendahului 

kenaikan harga barang-barang input dan harga- harga faktor produksi 
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(upah) dsb. Sedangkan dalam dalam cost inflation kenaikan harga barang-

barang input dan harga-harga faktor produk mendahului kenaikan harga 

barang-barang akhir (output). 

 

2.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi  

 Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat Inflasi 

Putra (2011:88) diantaranya sebagai berikut : 

1. Permintaan Uang 

 Irving Fisher mengatakan bahwa “pada hakikatnya berpendapat bahwa 

perubahan dalam jumlah uang beredar akan menimbulkan perubahan yang 

sama cepatnya ke atas harga”. Jumlah uang beredar berpengaruh positif 

terhadap inflasi. Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat 

mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan sehingga 

dalam jangka panjang dapat menganggu pertumbuhan ekonomi. Ini berarti 

terdapat korelasi positif antara pertumbuhan uang (JUB) dan inflasi, yang 

dapat dijadikan prediksi teori kuantitas bahwa pertumbuhan uang yang 

tinggi mengarah pada inflasi yang tinggi sehingga pertumbuhan dalam 

money supply menentukan tingkat inflasi. 

2. Tingkat Suku Bunga  

 Menurut Nopirin (2003:58) suku bunga adalah biaya yang harus di bayar 

oleh peminjam atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan bagi 

pemberi pinjaman atas investasinya. Suku bunga mempengaruhi keputusan 

individu terhadap pilihan membelanjakan uang lebih banyak atau 

menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. Suku bunga juga merupakan 

sebuah harga yang menghubungkan masa kini dengan masa depan, 

sebagaimana harga lainnya maka tingkat suku bunga ditentukan oleh 

interaksi antara permintaan dan penawaran Suhedi (2000:67). Apabila 

jumlah uang yang beredar dimasyarakat meningkat, maka Bank Indonesia 

menaikkan tingkat suku bunga SBI, yang mana kenaikan tingkat suku 

bunga SBI tersebut akan mempengaruhi tingkat bunga tabungan dan kredit 

pada bank umum (suku bunga kredit meningkat diatas tingkat suku bunga 
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SBI), sehingga investasi pada sektor riil akan mengalami penurunan yang 

akan berdampak pada penurunan output (dengan asumsi permintaan 

konstan) sehingga akan menyebabkan tingkat harga semakin tinggi (inflasi 

semakin tinggi). Sehingga tingkat suku bunga mempunyai hubungan yang 

positif dengan tingkat inflasi. Inflasi yang terjadi karena cost-push 

inflation. 

3. Produk Domestik Bruto (PDB) 

 Poduk domestik bruto (PDB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir 

yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu Negara 

dalam jangka waktu setahun Dumairy (2003:61). Atau bisa dikatakan 

produk domestik bruto (PDB) adalah konsep pengukuran tingkat kegiatan 

produksidan ekonomi aktual suatu negara. Transaksi dan output sangat 

berkaitan karenasemakin banyak barang yang dibeli dan dijual. 

Besarnya Produk domestik bruto (PDB) dinyatakan dalam satuan uang, 

namun nilai mata satuan uang berubah sepanjang waktu. Perubahan yang 

terjadi pada umumnya berupa penurunan nilai uang akibat inflasi. 

4. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah dengan Dollar.  

 Nilai tukar Rupiah atau disebut juga kurs Rupiah adalah perbandingan 

nilaiatau harga mata uang Rupiah dengan mata uang lain. Perdagangan 

antar negaradimana masing-masing negara mempunyai alat tukarnya 

sendiri mengharuskan adanya angka perbandingan nilai suatu mata uang 

dengan mata uang lainnya, yang disebut kurs valuta asing atau kurs 

Salvatore (2003:85). Variabel kurs Dollar Amerika Serikat memiliki 

hubungan yang signifikan positif terhadap inflasi di Indonesia. 

Melemahnya nilai rupiah terhadap mata uang asing yang disebabkan oleh 

hutang luar negeri pemerintah maupun sektor swasta yang membengkak 

maka berakibat pada penurunnya harga barang-barang ekspor kita diluar 

negeri, sehingga barang ekspor kita menjadi lebih murah dibandingkan 

dengan barang-barang dari negara lain. Penurunan harga tersebut 

menyebabkan peningkatan pada penjualan (hukum permintaan ”apabila 

harga barang menurun maka jumlah barang yang diminta akan 
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bertambah”), sehingga penerimaan ekspor kita meningkat serta 

kemampuan untuk mengimpor barang juga meningkat maka supply barang 

didalam negeri akan meningkat yang akan berdampak pada penurunan 

harga barang tersebut. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi, 

bertambahnya barang didalam negeri cenderung menurunkan harga.  

 

2.5  Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan Inflasi terhadap Deposito 

Mudharabah  

2.5.1 Pengaruh Bagi Hasil terhadap Deposito Mudharabah 

Dilihat dari pertumbuhan Mudharabah Muqayyadah terdapat peningkatan 

yang cukup signifikan. Faktor utama yang menjadikan Mudharabah Muqayyadah  

diminati adalah terletak pada pengembalian dan keuntungan yang diberikan oleh 

lembaga keuangan kepada nasabah. Pengembalian dalan hal ini adalah return atau 

dalam bahasa syariah adalah bagi hasil. 

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi 

operasional bank syariah secara keseluruhan. Bagi hasil yang diberikan bank 

syariah memang belum bisa disejajarkan dengan kinerja yang diraih bank 

konvensional. Namun beberapa tahun terakhir ini bank syariah sudah mulai 

menunjukan kemampuannya sebagai bank terbaik yang memiliki asset yang 

cukup baik. Dengan demikian tingkat bagi hasil ini cukup memberikan masukan 

yang baik bagi volume simpanan Mudharabah Muqayyadah dan juga bagi bank 

syariah itu sendiri.  

Bagi hasil inilah yang mempengaruhi nasabah untuk menginvestasikan 

uangnya pada simpanan Mudharabah Muqayyadah di bank syariah. Hal tersebut 

didukung dari hubungan antara tingkat bagi hasil di Bank Syariah dengan total 

jumlah simpanannya adalah positif, dimana dengan terjadinya peningkatan pada 

tingkat keuntungan di bank syariah akan mendorong peningkatan total 

simpanannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat bagi 

hasil mempengaruhi simpanan Mudharabah Muqayyadah. Semakin besar tingkat 

bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah kepada nasabah maka kemungkinan 

makin besar pula pengaruhnya terhadap peningkatan simpanan Mudharabah 
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Muqayyadah. Karena itu sangatlah menarik untuk mengetahui bagaimana sistem 

bagi hasil mempengaruhi pertumbuhan Mudharabah Muqayyadah di Bank yang 

menggunakan sistem Syari’ah Muhammad (2005:14). 

 

2.5.2 Pengaruh Inflasi terhadap Deposito Mudharabah 

 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 menjadi 

mahal, hal yang demikian 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. kalau terjadi inflasi untuk kenaikan harga-harga 

maka deposito mudharabah akan  menurun. Dengan kata lain inflasi akan 

mempengaruhi deposito mudharabah  Almilia (2013:52). 

 

 

 

 

  


