
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Sebagaimana diketahui, kegiatan perbankan syariah di Indonesia baru di  

mulai sejak tahun 1992. Pengaturan mengenai perbankan syariah pada saat  

itu masih sangat terbatas. Adanya UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan,  

belum dapat mengatur secara tegas mengenai perbankan syariah. Pada 

tahun 1998, lahir UU No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas UU No. 

7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara eksplisit menetapkan bahwa 

bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Seiring 

pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, maka pemerintah 

kemudian mengeluarkan kebijakan yang khusus mengatur tentang 

perbankan syariah yaitu UU No.21 tahun 2008. Kebijakan ini memberikan 

kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan jaringan perbankan 

syariah. Di antaranya adalah izin pembukaan unit usaha syariah (UUS) 

oleh bank umum konvensional atau konversi sebuah bank konvensional 

menjadi bank syariah.  

 

Secara kelembagaan,sampai dengan September 2012 kegiatan perbankan 

syariah didukung oleh 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha 

Syariah (UUS) dan 156 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dengan jaringan 

kantor bank syariah secara keseluruhan mencapai 2.501 kantor. 
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Peningkatan jaringan kantor bank syariah setiap tahunnya telah 

mendorong meningkatnya volume usaha bank syariah yang tercermin 

dalam peningkatan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan. 

Berdasarkan pada tabel 1.1 pada indikator aset, tiap tahunnya terjadi 

pertumbuhan yang cukup besar, terutama pada tahun 2008 yaitu sebesar 

50,09%. Pada indikator DPK, pertumbuhan terjadi setiap tahunnya yang 

berkisar antara 27,81% sampai 51,79%. Sedangkan pada pembiayaan, 

sempat terjadi penurunan pertumbuhan pada tahun 2009, yaitu sebesar 

22,74%. 

 

Tabel 1.1 Perkembangan Perbankan Syariah 

                                                                                         (Miliar Rupiah) 

Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Aset 

  Growth (%) 

33.016 49.555 

(50,09%) 

66.090 

(33,37%) 

97.519 

(47,55%) 

145.467 

(49,17%) 

195.081 

(34,11%) 

Dana Pihak 

Ketiga 

  Growth (%) 

25.473 

  

36.852 

 

(44,67%) 

52.271 

 

(41,84%) 

76.036 

 

(45,46%) 

115.415 

 

(51,79%) 

147.512 

 

(27,81%) 

Pembiayaan/ 

Kredit 

  Growth (%) 

26.149 38.199 

 

(46,08%) 

46.886 

 

(22,74%) 

68.181 

 

(45,41%) 

102.655 

 

(50,56%) 

147.505 

 

(43,69%) 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 

 

Dalam penelitiannya, Andriyanti dan Wasilah (2010) menyebutkan DPK 

harus dikelola secara optimal agar dapat memberikan ruang gerak yang 

cukup bagi pihak perbankan baik dalam aspek pembiayaan maupun 

likuiditasnya. Perubahan yang sedikit saja pada tingkat deposito akan 

berpotensi mempengaruhi performa bank dan tingkat risikonya. DPK 

memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan modal bank, 
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sehingga harus dikelola dengan baik dan hati-hati.  Dari gambaran tersebut 

dapat dilihat bahwa DPK memiliki peranan penting pada perbankan. 

Definisi dari Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana dalam rupiah maupun 

valuta asing milik pihak ketiga bukan bank (masyarakat) yang terdiri dari 

giro, tabungan dan simpanan berjangka. Komposisi dana pihak ketiga 

(DPK) yang dihimpun oleh bank syariah terdiri dari giro wadiah, tabungan 

mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan Tabel 1.2 dapat 

dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan pertahun DPK pada bank syariah 

berkisar antara 28% sampai 52%.  

 

Tabel 1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Perbankan Indonesia 

(Miliar Rupiah) 

Keterangan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total DPK 

    Growth (%) 

25.473  36.852 

(44,67%) 

52.271 

(41,84%) 

76.036 

(45,46%) 

115.415 

(51,79%) 

147.512 

(27,81%) 

Giro  

Wadiah 

3.348 4.238 6.202 9.056 12.006 17.709 

Deposito  

Mudharabah 

13.645 20.143 29.594 44.074 70.806 84.731 

Tabungan  

Mudharabah 

8.480 12.471 16.475 22.906 32.603 45.072 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 

 

Deposito mudharabah merupakan salah satu produk penghimpunan dana 

pada bank syariah. Deposito mudharabah ialah deposito dengan prinsip 

mudharabah yaitu suatu perjanjian antara dua pihak yakni pihak pemilik 

dana dan pengelola dana, dimana ditentukan nisbah atau rasio, tata cara 

pembagian keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari penghimpunan 

dana tersebut. Dalam penelitian ini deposito mudharabah dijadikan bahan 
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penelitian karena jumlah komposisinya yang lebih besar dibandingkan 

dengan produk DPK lainnya yang didasarkan pada Tabel 1.2 di atas. 

Alasan lainnya adalah deposito mudharabah merupakan jenis 

penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah yaitu diinvestasikan 

dengan jangka waktu tertentu dan berbasis bagi hasil serta merupakan 

deposito yang paling sensitif terhadap perubahan tingkat bagi hasil. 

(Nurdin, 2004). 

 

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi jumlah deposito mudharabah. Pada penelitian Haron dan 

Ahmad (2000) di Malaysia, tingkat suku bunga konvensional dan tingkat 

bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap deposito 

mudharabah. Pada tingkat suku bunga konvensional mempunyai 

hubungan negatif terhadap dana deposito mudharabah sedangkan tingkat 

bagi hasil akan mempunyai hubungan positif terhadap jumlah dana 

deposito mudharabah. Kemudian pada penelitian Nurdin (2004) diperoleh 

simpulan jumlah uang beredar mempengaruhi secara signifikan terhadap 

jumlah deposito mudharabah. Jumlah uang beredar memiliki hubungan 

yang positif terhadap deposito mudharabah yang berarti bahwa apabila 

jumlah uang beredar meningkat maka jumlah deposito mudharabah juga 

akan meningkat.  

 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Andriyanti dan Wasilah 

(2010) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah 

penghimpunan dana pihak ketiga. Pada penelitian Andriyanti dan Wasilah 
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(2010) disebutkan faktor-faktor seperti tingkat inflasi yang berpengaruh 

positif terhadap penghimpunan deposito mudharabah. Sedangkan untuk 

tingkat likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan. 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada bank 

syariah dan periode tahun sampel yang digunakan untuk penelitian. Pada 

penelitian sebelumnya menggunakan sampel Bank Muamalat, sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan sampel Bank Syariah Mandiri. 

Penggunaan Bank Syariah Mandiri sebagai sampel penelitian dikarenakan 

Bank Syariah Mandiri beroperasi pada periode 2008-2012 dan 

mempublikasikan laporan keuangan bulanannya secara lengkap. 

Kemudian periode yang digunakan pada penelitian sebelumnya pada tahun 

2003-2009 sedangkan pada penelitian ini periode yang digunakan pada 

tahun 2008-2012. 

 

Sehubungan dengan uraian diatas, maka dalam penyusunan skripsi ini 

penulis mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Jumlah Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri.” 

 

1.2  Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan 

diteliti oleh penulis adalah: 

1. Apakah tingkat bagi hasil mempengaruhi deposito mudharabah? 

2. Apakah tingkat suku bunga Bank Indonesia mempengaruhi 

deposito mudharabah? 

3. Apakah inflasi mempengaruhi deposito mudharabah? 
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4. Apakah tingkat likuiditas mempengaruhi deposito mudharabah?  

 

1.3  Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah maka peneliti membatasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi deposito mudharabah, di antaranya: 

1. Tingkat bagi hasil deposito mudharabah 1 bulan pada Bank 

Syariah Mandiri. 

2. Tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI rate). 

3. Tingkat inflasi yang digunakan adalah tingkat inflasi bulanan. 

4. Tingkat likuiditas diproksikan dengan Finance to Deposit Ratio 

(FDR) yang  merupakan rasio perbandingan antara dana yang 

ditempatkan pada pembiayaan dengan dana yang dihimpun dari 

masyarakat 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Menyediakan temuan empiris bahwa tingkat bagi hasil 

mempengaruhi jumlah deposito mudharabah bank syariah. 

2. Menyediakan temuan empiris bahwa tingkat suku bunga 

mempengaruhi jumlah deposito mudharabah bank syariah. 

3. Menyediakan temuan empiris bahwa inflasi mempengaruhi jumlah 

deposito mudharabah bank syariah. 

4. Menyediakan temuan empiris bahwa tingkat likuiditas 

mempengaruhi jumlah deposito mudharabah bank syariah. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

referensi alternatif bagi penelitian perbankan syariah lebih lanjut 

sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik. 

2. Bagi praktisi, penelitian ini dapat menjadi masukan ataupun saran 

guna lebih meningkatkan kinerja perbankan syariah. 

 


