
ANALISIS PENGARUH INFLASI, BAGI HASIL, PRODUK 

DOMESTIK BRUTO, JUMLAH KANTOR TERHADAP DEPOSITO 

BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2013-2018. 

 

 

PROPOSAL SKRIPSI 

Diajukan Sebagai Syarat Seminar Proposal Skripsi 

Dosen Pembimbing : A. Zuliansyah, S.Si., M.M. 

 

 

 

Oleh : 

YUSUF HABIBI 

NPM : 1551020332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

RADEN INTAN LAMPUNG 

1441 H / 2020 M 



i 
 

ANALISIS PENGARUH INFLASI, BAGI HASIL, PRODUK DOMESTIK BRUTO, 

JUMLAH KANTOR TERHADAP DEPOSITO BANK SYARIAH MANDIRI 

PERIODE 2013-2018 

 

 

Skripsi  

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat   

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) 

Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam 

 

 

Oleh 

 

YUSUF HABIBI 

NPM. 1551020332 

Jurusan: Perbankan Syariah 

 

 

 

 

Pembimbing I: A. Zuliansyah, S.Si., M.M. 

Pembimbing II: Femei Purnamasari, S.E., M.Si. 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM   

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

RADEN INTAN LAMPUNG   

1441 H / 2019 M 



ii 
 

ABSTRAK 

Bank syariah dalam perkembanganya saat ini dituntut untuk meningkatkan 

kualitasnya dalam segala aspek oleh sebab itu bank syariah membutuhkan modal 

yang cukup sehingga dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik. 

Dalam segi penghimpunan dana dari masyarakat bank syariah terutama Bank 

Syariah Mandiri memiliki produk yaitu BSM Deposito. Akan tetapi dalam proes 

penghimpunan tersebut tidaklah selalu berjalan sesuai keinginan dikarenakan 

terdapat masalah ekonomi yang terjadi baik berskala makro maupun mikro yang 

akan mempengaruhi penghimpunan deposito BSM yaitu inflasi, bagi hasil, produk 

domestik bruto dan jumlah kantor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh inflasi, bagi hasil, produk domestik bruto, jumlah kantor terhadap 

Deposito Bank Syariah Mandiri. pendekatan pada penilitian ini menggunakan 

penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder 

laporan keuangan triwulan Bank Syariah Mandiri dari tahun 2013 sampai 2018. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan 

teknik regresi linier berganda. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 

deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji persamaan regresi linier berganda dengan 

menggunakan aplikasi Eviews 8. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara 

simultan (uji F) menyatakan bahwa variabel independen yaitu inflasi, bagi hasil, 

produk domestik bruto dan jumlah kantor berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Deposito BSM. Sedangkan hasil pengujian secara parsial (Uji t) 

menunjukkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap deposito BSM dengan nilai thitung sebesar 0.896394 dengan nilai p value 

0.3813. variabel bagi hasil tidak berpengaruh positif terhadap deposito BSM 

dengan nilai thitung sebesar 1.505628 dengan nilai p value 0.1486. variabel PDB 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito BSM dengan nilai thitung 

sebesar 8.406664 dengan nilai p value 0.0000. variabel jumlah kantor berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap deposito BSM dengan nilai thitung sebesar 0.678978 

dengan nilai p value 0.0169. berdasarkan hasil perhitungan uji koefisien 

determinan (R
2
) diperoleh nilai sebesar 0.933282 atau 93.32%. hal ini berarti 

93.32% daro deposito BSM dijelaskan oleh keempat variabel independen diatas 

sedangkan sisanya 06.68% dijelaskan oleh variabel yang lain. 

 

Kata Kunci: Inflasi, Bagi Hasil, Produk Domestik Bruto, Jumlah Kantor dan 

BSM Deposito 
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MOTTO 

 

                      

                          

 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu (QS. An-Nisa(4) : 29) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memudahkan dalam memahami judul 

proposal skripsi ini, dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengartikan 

kalimat judul skripsi, maka penulis perlu menegaskan dan menjelaskan beberapa 

kata yang menjadi judul proposal skripsi ini. Adapun judul skripsi yang 

dimaksudkan adalah ”ANALISIS PENGARUH INFLASI, BAGI HASIL, 

PRODUK DOMESTIK BRUTO, JUMLAH KANTOR TERHADAP 

DEPOSITO BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2013-2018”. Adapun 

uraian pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini 

adalah  sebagai berikut : 

1. Analisis adalah cara berfikir. Hal ini berkaitan dengan pengujian secara 

sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar 

bagian, dan hubungan dengan keseluruhan.
1
 

2. Inflasi merupakan kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan 

terus menerus. Umum berarti kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu 

jenis barang saja, tapi kenaikan harga itu meliputi kelompok barang yang 

dikonsumsi oleh masyarakat, terlebih lagi kenaikan ituakan mempengaruhi 

harga barang lain dipasar.
2
 

                                                             
1
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung :Alfabeta, 2015), h. 

244. 
2
Suparmono, Pengantar Ekonomi Makro (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) 

AMP YKPN, 2004), h. 128. 
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3. Bagi hasil merupakan suatu mekanisme bagaimana bank syariah memperoleh 

hasil dari kegiatan usaha yang dilakukanya dan kemudian membagikan hasil 

tersebut kepada pemilik dana.
3
 

4. Produk domestik brutoadalah jumlah total keseluruhan nilai barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu (umumnya 

satutahun) dan dipakai sebagai tolak ukur tingkat pertumbuhan perekonomian 

dinegara tersebut.
4
 

5. Deposito adalah simpanan yang penarikanya hanya dapat dilakukan pada 

waktu tertentu berdasarkan pada perjanjian antara nasabah dan pihak bank.
5
 

6. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

pembiayaan dan jasa-lainya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran 

uang yang pengoperasianya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.
6
 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa maksut dalam 

penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh inflasi, bagi 

hasil, produk domestik bruto, jumlah kantor terhadap deposito Bank Syariah 

Mandiri. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapaun alasan dipilihnya judul penelitian ini adalah berdasarkan alasan 

secara obyektif dan subyektif, yaitu sebagai berikut: 

 

                                                             
3
Sulaiman Jaluli, Produk Pendanaan Bank Syariah (Yogyakarta, DEEPUBLISERH, 2015), 

h. 214. 
4
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, Ekonomi 

Islam (PT Raja Grafindo Persada Jakarta: Rajawali Pers 2013), h.65. 
5
Totok Budisantoso, Nuritno, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya, Edisi 3 (Jakarta: 

Salemba 4, 2014), h. 219. 
6
 Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Edisi Kedua (Yogyakarta, UPP STIM 

YKPN, 2016), h. 1. 
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1. Secara objektif  

Dana pihak ketiga (DPK) atau biasa disebut simpanan, merupakan 

dana yang berasal dari masyarakat yang merupakan sumber dana terpenting 

dalam kegiatan operasional suatu bank syariah dan menjadi ukuran 

keberhasilan bank tersebut jika mampu membiayai operasionalnya dari 

sumber dana ini. DPK adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat 

kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, 

deposito dan tabungan, dandalam kegiatan operasional pada Bank Syariah 

Mandiri periode 2013-2018 deposito menjadi produk yang memiliki porsi 

paling besar dibandingkan produk tabungan dan giro. Hal ini menunjukkan 

bahwa masyarakat lebih memilih menempatkan dananya dalam bentuk 

deposito dibandingkan dengan produk lainya. Bank Syariah Mandiri juga 

merupakan Bank Syariah dengan kinerja terbaik yang memiliki total aset 

diatas 90 triliunpada tahun 2018 dan merupakan Bank Syariah dengan pangsa 

pasar terbesar di Indonesia yang mencakup sisi aset, dana pihak ketiga dan 

pembiayaan,
7
 serta belum ada peelitian yang meneliti tentang masalah 

tersebut dalam periode 2013-2018.Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

meneliti tentang analisis perbandingan inflasi, bagi hasil, produk domestik 

bruto, jumlah kantor terhadap depositobank syariah mandiri periode 2013-

2018. 

 

 

                                                             
7
Laporan Tahunan Mandiri Syariah 2019” (on-line), tersedia di: www.syariahmandiri.co.id 

(24 Agustus 2019). 

http://www.syariahmandiri.co.id/
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2. Secara subjektif 

Permasalahan dalam judul penelitian ini sesuai dengan jurusan yang 

diambil oleh penulis yaitu Perbankan Syariah. Tersedianya referensi yang 

mendukung di perpustakaan, artikel, jurnal, buku-buku ataupun sumber 

lainya sehingga dapat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. 

C. Latar belakang masalah 

Bank syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya baik menghimpun 

dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan 

imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.
8
 Al-Quran dan 

Hadits adalah dasar hukum yang digunakan oleh bank syariah  dimana hal 

tersebut menjadi landasan keadilan disetiap kegiatan operasional yang 

berlangsung. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem 

bunga, bank syariah beroperasi dengan menggunakan sistem bagi hasil. Produk 

bank syariah pun lebih beragam dibandingkan dengan produk yang ada pada 

bank konvensional, dan produk inilah yang ditawarkan oleh bank syariah kepada 

masyarakat sebagai alternatif kegiatan ekonomi yang berprinsip syariah. 

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan keadilan,kebersamaan dan 

pemerataankesejahteraan rakyat.
9
 Sejarah perbankan syariah di Indonesia 

bermula pada tahun 1991 dan menjadi bank syariah pertama yaitu PT Bank 

Muamalat Indonesia (BMI) yang kemudian diterbitkanya Undang-Undang  No. 

                                                             
8
Totok Budisantoso, Nuritno, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya Edisi 3 (Jakarta: 

Salemba Empat, 2014), h.  207. 
9
Sutan Remi, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 33. 
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7 pada tahun 1992 dan menjadi kekuatan hukum dalam kegiatan operasionalnya 

dalam menjalankan prinsip bagi hasil. Meskipun pertumbuhan perbankan 

syariah masih kalah dengan bank konvensional, tetapi dengan hasil yang 

diperoleh perbankan syariah sudah cukup untuk membuktikan bahwa bank 

syariah sebagai ekonomi alternatif dan kompetetif mampu bersaing dengan 

ekonomi konvensional serta dapat diterima oleh masyarakat luas. 

Perbankan Syariah pada dasarnya merupakan suatu idustri keuangan 

yang memiliki sejumlah perbedaan mendasar dalam kegiatan utamanya 

dibandingkan dengan perbankan konvensional. Salah satu perbedaan utamanya 

adalah terletak pada penentuan return yang akan diperoleh para depositnya. 

Bank Syariah tidak hanya bersifat profit-oriental, tetapi juga mengemban misi-

misi sosial. Selain itu, dalam menilai kelayakan pembiayaan bank konvensional 

hanya didasarkan pada bussines wise, artinya bisnis tersebut layak dibiayai dari 

segi usahanya dan acceptable dari segi syariahnya. Tantangan utama bank 

syariah saat ini diantaranya adalah bagaimana mewujudkan kepercayan dari para 

stakeholder. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hanya bank-bank yang 

sanggup membangun kepercayaan stakeholder lah yang akan bisa tumbuh, 

berkembang dan mengukir sejarah baru.
10

 

Perkembangan yang signifikan pada tahun 2013 aset perbankan syariah 

nasional tumbuh mencapai 31,08% dan market Share nya sebesar 4,8%,
11

 Bank 

Syariah Mandiri adalah salah satu bank syariah yang ada di Indonesia dan 

merupakan bank komersil kedua setelah Bank Muamalat. Pada tahun 2013 Bank 

                                                             
10

 Nur Anisah, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah 

Bank Syariah”, Sekolah Tinggi Ilmu Ekoomi Indonesia, h. 2 
11

Jurnal Ekonomi Strategi Peningkatan Efisiensi Biaya pada Bank Umum Syariah” (On-

line), tersedia di: www.bi.go.id (14 April 2019). 

http://www.bi.go.id/
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Syariah Mandiri mencatat memiliki aset sebesar 63.965 triliun, tumbuh 

dibandingkan pada tahun 2012 yang hanya sbesar 54.23 triliun sementara di 

dana pihak ketiga (DPK) juga naik dari 47.41 triliun di tahun 2012 menjadi 

56.461 triliun ditahun 2013.
12

 

Hadir pada 1999, Bank Syariah Mandiri pada tahun 2018 merupakan 

Bank Syariah dengan pagsa pasar terbesar di Indoesia yang mencakup sisi aset, 

pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga. Sampai dengan Desember 2018 aset Bank 

Syariah Mandiri mencapai Rp.98,34 triliun dengan pembiayaan Rp.67,75 triliun 

dan DPK sebesar Rp. 87,47 triliun.
13

 

          
Sumber: Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Syariah Mandiri 

(LSMK BSM) dan Laporan Keuangan Publikasi Bank dan Statistik Perbankan 

Syariah Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK). 

 

Gambar 1.1 

Pangsa Pasar Bank Umum Syariah Tahun 2018. 

 

Bank Syariah mandiri juga memiliki posisi kecukupan modal yang baik, 

hal ini dapat dilihat pada annual report Bank Syariah Madiri bahwasanya bank 

                                                             
12

Laporan Tahunan Mandiri Syariah 2017” (On-line), tersedia di: www.syariahmandiri.co.id 

(14 April 2019). 
13

Laporan Tahunan Mandiri Syariah 2018” (On-line), tersedia di: www.syariahmandiri.co.id 

(20 Agustus 2019). 
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syariah mandiri senantiasa menjaga kecukupan modal bank (capital adequacy 

ratio-CAR). Sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan No. 

21/POJK.03/2014, rasio kecukupan modal minimum dikaitkan dengan profil 

risiko bank yang ditetapkan OJK adalah sebesar 9,99%. Dengan rasio 

kecukupan mandiri syariah yang berada pada tingkat 16,26%, struktur 

permodalan bank memiliki kapabilitas untuk mengimbagi risiko pasar, risiko 

kredit dan risiko operasional dimana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio 

kecukupan minimum OJK dan struktur modal bank sudah memenuhi peraturan 

OJK. Bank Syariah Mandiri juga merupakan satu-satunya bank syariah yang 

masuk dalam kategori Buku III, yaitu bank yang mempunyai modal inti Rp. 5 

triliun-30 triliun. Dan saat ini mandiri syariah memiliki ekuitas sebesar Rp. 8,04 

triliun dengan total aset Rp. 98,34 triliun. Hal ini berarti bahwa Mandiri Syariah 

telah mengelola dengan baik modal bank dan memiliki kecukupan modal 

sehingga tidak ada kendala dalam operasional pembiayaan pada Dana Pihak 

Ketiga (DPK) khususnya deposito Bank Syariah Mandiri.
14

  

Namun meskipun menjadi Bank syariah yang menempati posisi pangsa 

pasar terbesar di Indonesia dari segi aset, pembiayaan dan DPK, Bank Syariah 

Mandiri masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional 

di Indonesia baik dari segi aset, kredit/pembiayaan maupun DPK. Hal ini dapat 

dilihat dari sisi DPK bank BRI yang sebesar Rp.944,3 milyar sedangkan Bank 

Syariah Mandiri hanya sebesar Rp. 23,52 milyar saja. Ketimpangan yang terlalu 

jauh inilah yang menjadi tolak ukur bagi bank syariah terutama BSM dalam 

                                                             
14

Ibid., h. 11 
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memperhatikan dan menangani berbagai risiko yang dapat mempengaruhi 

kinerja bank dalam mengelola dana dari masyarakat terutama deposito. 

   
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan tahunan Bank Umum di Indonesia, data 

diolah. 

 

Gambar 1.2 

Pangsa Pasar Bank Umum Tahun 2018. 

Kegiatan operasional bank ialah menghimpun dana dari masyarakat yang 

selanjutnya dana tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat. Untuk 

dapat melihat berhasil atau tidaknya suatu bank adalah dengan cara menilai 

besarnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh bank tersebut, karena 

DPK adalah dana yang akan dialokasikan oleh bank untuk kegiatan operasional 

supaya dapat menghasilkan pendapatan. Modal merupakan faktor yang penting 

bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampug resiko kerugian.
15

 

Pengalokasian DPK juga mempunya beberapa tujuan diantaranya untuk 

mendapatkan profitabilitas yang diharapkan, serta menjaga kepercayaan 

                                                             
15

Frianto Pandia, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 
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masyarakat dengan cara menjaga tingkat resiko likuiditas bank tetap aman. 

Penurunan DPK akan sangat mempengaruhi kinerja suatu bank, karena pada 

dasarnya perkembangan suatu bank sangat dipengaruhi dengan keberhasilanya 

menghimpun dana. Ada beberapa produk perbankan syariah yang digunakan 

untuk menghimpun dana dari masyarakat, produk tersebut adalah giro, tabungan 

dan deposito. Ketiga Produk tersebutlah yang menjadi sumber pendanaan 

operasional suatu bank. Pengelolaan DPK akan mempengaruhi bank syariah itu 

sendiri,seperti kinerja dalam pemberian pembiayaan dan kredit. Dengan 

demikian perkembangan suatu bank sangat dipengaruhi  dari kemampuan bank 

tersebut dalam menghimpun dana dari masyarakat. 

         
         Sumber:SPS OJK,Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri, data diolah. 

Gambar 1.3 

Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Mandiri. 

 

Salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri adalah 

deposito yang merupakan produk yang memiliki porsi paling besar 

dibandingkan dengan produk giro dan tabungan, deposito merupakan dana 

investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah karena dalam pengelolaanya perbankan syariah tidak menggunakan 
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sistem bunga melainkan dengan cara bagi hasil  dan penarikanya hanya dapat 

dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang 

telah disepakati antara bank dan nasabah. Sifat deposito yaitu penarikanya  

hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktunya.
16

 

Deposito Bank syariah Mandiri, selain menjadi produk yang memiliki 

porsi paling besar dibandingkan produk giro dan tabungan, Deposito Bank 

Syariah Mandiri juga merupakan produk yang paling diminati oleh masyarakat 

dibandingkan dengan produk-produk lain yang ditawarkan oleh ke-14 Bank 

Syariah yang ada di Indonesia, yaitu Rp.23,52 milyar untuk Deposito BSM, 

kemudian disusul oleh Bank Muamalat dengan jumlah Rp.12,27 milyar dan 

urutan terakhir Rp.1,32 milyar untuk deposito Bank NTB Syariah. 

         
Sumber: Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Syariah Mandiri 

(LSMK BSM) dan Laporan Keuangan Publikasi Bank dan Statistik Perbankan 

Syariah Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK), data diolah. 

 

Gambar 1.4 

Komposisi Deposito Bank Umum Syariah 2013-2018 

 

                                                             
16

Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 91. 

0
5.000

10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000

B
an

k 
Sy

ar
ia

h
 M

an
d

ir
i

B
an

k 
M

u
am

al
at

B
N

I S
ya

ri
ah

B
R

I S
ya

ri
ah

B
an

k 
A

ce
h

 S
ya

ri
ah

B
an

k 
P

an
in

 S
ya

ri
ah

B
JB

 S
ya

ri
ah

B
an

k 
Sy

ar
ia

h
 B

u
ko

p
in

B
TP

N
 S

ya
ri

ah

B
an

k 
M

eg
a 

Sy
ar

ia
h

B
C

A
 S

ya
ri

ah

M
ay

b
an

k 
Sy

ar
ia

h

B
an

k 
V

ic
to

ri
a 

Sy
ar

ia
h

B
an

k 
N

TB
 S

ya
ri

ah

2018

2017

2016

2015

2014

2013



11 
 

Bagi hasil merupakan ciri khas dari bank syariah dikarenakan pada 

dasarnya lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari 

upaya mengelola dana pihak ketiga. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting 

dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan 

aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan 

transaksi.
17

 

          
         Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah Laporan Triwulan, data diolah. 

 

Gambar 1.5 

Komposisi Deposito Bank Syariah Mandiri 

Dari grafik 1.3 dapat dilihat bahwa deposito mengalami  perubahan 

setiap tahunya dan hal tersebut tidak lepas dari kondisi makro perekonomian 

Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk yang mayoritas 

adalah beragama islam  dan hal tersebut adalah salah satu peluang bank syariah 

untuk mendapatkan nasabah sebanyak mungkin, dan diperkuatoleh keluarnya 

fatwa MUI tahun 2004 yang menjelaskan tentang haramnya bunga. Dalam 

kegiatanya terdapat beberapa faktor yang mennjadi pengaruh dan pertimbangan 

bagi nasabah terhadap keputusan untuk memilih jasa dari perbankan syariah, 

diantaranya yaitu inflasi, bagi hasil, produk domestik bruto dan  jumlah kantor. 

                                                             
17

 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), h. 123. 
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Sumber:BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi. Kementerian Perdagangan, 

data diolah. 

Gambar 1.6 

Tingkat Indeks Inflasi Indonesia 

 

Faktor pertama yang mempengaruhi deposito ialah inflasi. Inflasi atau 

kenaikan harga-harga yang tinggi dan terjadi terus menerus telah menimbulkan 

dampak yang buruk baik kepada individu ataupun masyarakat, investor dan 

produsen bahkan pada kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Apabila 

tingkat inflasi mengalami kenaikan maka deposito perbankan syariah akan 

mengalami penurunan, menurut Haron dan Azmi (2005), inflasi mempunyai 

dampak negatif terhadap deposito yang dihimpun bank, hal ini disebabkan 

ketika inflasi mengalami kenaikan, maka para investor akan mencairkan 

dananya untuk mempertahankan tingkat konsumsinya.
18

 Salah satu dampak dari 

inflasi adalah engganya para masyarakat untuk menginvestasikan dananya 

dikarenakan nilai mata uang yang semakin menurun, sehingga masyarakat lebih 

memilih mempergunakan dananya untuk keperluan sehari-hari. oleh sebab itu 

pengendalian inflasi sangatlah penting, karena inflasi yang tinggi dapat 

memberikan dampak yang negatif. 

                                                             
18

 Nur Anisah, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah 

Bank Syariah”, Sekolah Tinggi Ilmu Ekoomi Indonesia, h.7 

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV



13 
 

          
         Sumber:SPS OJK, Bagi Hasil Triwulan Bank Syariah Mandiri, data diolah. 

Gambar 1.7 

Bagi Hasil Bank Syariah Mandiri. 

 

Faktor kedua yang mempengaruhi deposito adalah bagi hasil yang 

diterima oleh nasabah, masyarakat dalam menempatkan dananya di bank syariah 

masih dipengaruhi motif untuk mencari keuntungan melalui tingkat return yang 

ditawarkan, sehingga faktor bagi hasil sebagai return dari investasi yang 

dilakukan menjadi faktor yang sangat penting bagi masyarakat sebelum 

menempatkan dananya.
19

 Tinggi rendahnya bagi hasil yang ditawarkan bank 

kepada nasabah sangat menentukan keputusan nasabah tersebut untuk 

menyimpan uangnya pada bank tersebut. Karena tujuan masyarakat berinvesttasi 

tidak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, sehingga 

semakin besar bagi hasil yang ditawarka oleh bank maka masyarakat akan 

semakin tertarik untuk menginvestasikan dananya. Tingkat bagi hasil di bank 

sendiri  tidak terpengaruh oleh tingkat suku bunga yang telah ditetapkan oleh 

                                                             
19

 Dita Meyliana, Ade Sofya Mulazid, “Pegaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah 

Bagi Hasil dan Jumlah Kantor terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Bank Syariah di Indonesia 

Periode 2011-2015”. Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 2 (2017), h. 272. 
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Bank Indonesia sehingga Bank Syariah dapat menentukan sendiri jumlah bagi 

hasil yang akan diberikan kepada nasabah. 

      
     Sumber: BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan. 

Gambar 1.8 

Produk Domestik Bruto (PDB) 2013-2018 

 

Faktor ketiga yang mempengaruhi deposito adalah produk domestik 

bruto, dalam analisis makroekonomi digunakan istilah pendapatan nasional atau 

national income, dengan demikian dalam penggunaan tersebut istilah 

pendapatan nasional adalah mewakili produk domestik bruto atau produk 

nasional bruto.
20

Interpretasi dari pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa 

yang akan dihitung dalam kategori PDB adalah produk atau output yang berupa 

barang dan jasa dalam suatu perekonomian yang diproduksi oleh input atau 

faktor-faktor yang dimiliki oleh warga negara yang bersangkutan maupun oleh 

warga negara asing yang tinggal secara geografis dinegara itu.
21

Hal ini diperkuat 

oleh teori Keynes yang mengatakan bahwa tabungan merupkan sisa pendapatan 

                                                             
20

Abdullah Syakur Nofianto, Djumilah Hadiwidjojo, Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia, h. 596.                                       
21

 Dita Meyliana, Ade Sofyan Mulazid, “Pegaruh Produk Domestik Bruto (PDB)..., h. 270. 
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yang tidak dibelanjakan oleh konsumen.
22

 Karena PDB merupakan total 

pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat maupun perusahaan disuatu 

negara, semakin tinggi jumlah pendapatan yang dihasilkan masyarakat maka 

semakin tinggi juga PDB dinegara tersebut dan masyarakakat tentu memiliki 

sisa-sisa pendapatan yang tidak dibelanjakan sehingga masyarakat lebih 

berpeluang untuk mendepositokan dananya tersebut. 

  
Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, data diolah. 

 

Gambar 1.9 

Jumlah Kantor Bank Syariah Mandiri. 

 

Office Channeling/Jumlah kantor adalah salah satu dari beberapa 

pelayanan yang disediakan oleh suatu bank yang juga dapat berpengaruh 

terhadap deposito, lokasi kantor yang strategis, banyaknya jumlah kantor bank 

syariah menjadi salah satu faktor yang mendukung proses pelayanan antara 

pihak bank dan nasabah.
23

 Pelayanan yang cepat dan banyaknya kantor- kantor 

cabang yang tersedia di tempat-tempat maupun daerah-daerah tertentu membuat 

nasabah mudah untuk menjangkaunya sehingga dapat membuat masyarakat 

menginvestasikan dananya dikarenakan lokasi yang mudah dijangkau. Per 

                                                             
22

Ibid., h. 271. 
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Desember 2018, Bank Syariah Mandiri memiliki 748 kantor kantor layanan di 

seluruh Indonesia. 

D. Batasan Masalah 

1. Deposito yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan yang 

disediakan oleh website PT Bank Syariah Mandiri. 

2. Jumlah kantor yang diteliti adalah semua kantor Bank Syariah Mandiri yang 

menyediakan jasa deposito. 

3. Penelitian ini dibatasi hanya tahun 2013-2018, dikarenakan belum ada 

peneliti yang melakukan penelitian yang serupa pada periode tersebut. 

E. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh inflasi, bagi hasil, produk domestik bruto, jumlah 

kantor secara parsial terhadap deposito Bank Syariah Mandiri periode     

2013-2018? 

2. Bagaimana pengaruh inflasi, bagi hasil, produk domestik bruto, jumlah 

kantor secara simultan terhadap deposito Bank Syariah Mandiri periode 

2013-2018? 

3.  Bagaimana pengungkapan Deposito Bank Syariah Mandiri dalam perspektif 

islam? 

F. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap deposito Bank Syariah 

Mandiri. 

b. Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil terhadap deposito Bank Syariah 

Mandiri. 
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c. Untuk mengetahui pengaruh produk domestik bruto terhadap deposito 

Bank Syariah Mandiri. 

d. Untuk mengetahui pengaruh jumlah kantor terhadap deposito Bank 

Syariah Mandiri. 

e. Untuk mengetahui pengaruh inflasi, bagi hasil, produk domestik bruto, 

jumlah kantor terhadap deposito Bank Syariah Mandiri. 

f. Untuk mengetahui bagaimana penjelasan Deposito Bank Syariah Mandiri 

dalam perspektif islam. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan penilaian terhadappengaruh inflasi, bagi hasil, produk domestik bruto, 

jumlah kantor terhadap deposito Bank Syariah Mandiri dan juga dapat 

menambah literatur di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden 

Intan Lampung, khususnya di jurusan Perbankan Syariah. 

b. Bagi Bank Syariah Mandiri, diharapkan dapat berguna dalam pengambilan 

keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh untuk merencanakan 

strategi baru maupun meningkatkan kinerjanya. 

c. Bagi pihak lain, diharapkan dapat memberikan pemahaman serta 

informasi tentang Bank Syariah Mandiri kepada nasabah dan masyarakat 

umum. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Sinyal (Signaling Teory) 

Pencetus dari teori Signaling ini ialah Spence yang melakukan penelitian 

dengan judul Job Market Signaling pada tahun 1973. Spence menyatakan bahwa 

informasi asimetris terjadi pada pasar ketenagakerjaan.
24

 Oleh karena itu, 

Spence membuat suatu kriteria sinyal guna untuk menambah kekuatan pada saat 

pengambilan keputusan. Informasi merupakan unsur yang sangat penting bagi 

investor dan pelaku bisnis karena menyajikanketerangan, catatan atau gambaran 

baik keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan dimasa yang akan datang 

mengenai prospek bisnis perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi 

yang relevan, lengkap, akurat dan tepat waktu sangatlah diperlukan oleh investor 

dipasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. 

Asumsi dari teori sinyal adalah para manajer perusahaan memiliki 

informasi yang lebih akurat mengenai perusahaan yang tidak diketahui oleh 

pihak luar (investor). Hal ini akan mengakibatkan suatu asimetri informasi 

antara pihak yang berkepentingan. Asimetri informasi merupakan suatu kondisi 

dimana informasi privat yang hanya dimiliki investor yang hanya mendapat 

informasi saja. 

Munculnya asimetri informasi menyulitkan investor dalam menilai 

kualitas peusahaan secara objektif. Informasi yang dipublikasikan akan 

memberikan sinyal untuk investor dalam pengambilan keputusan investasi. Pada 

                                                             
24

 Spence, Michael, 1973. Job Market Signaling, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 

87, No. 3, Agustus 1973.  
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saat informasi diumumkan, pelaku pasar (investor) terlebih dahulu akan 

menginterprestasi dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik atau 

sinyal buruk. Jika pengumuman tersebut mengandung sinyal baik, maka 

diharapkan pasar akan bereaksi pada saat pengumuman tersebut diterima oleh 

pasar. 

B. Bank Syariah 

1. Pengertian Bank 

Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 

November 1998 tentang perbankan. Yang dimaksut dengan Bank ialah 

“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan kemudian menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

maupun bentuk- bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat”.
25

 

Aktivitas pertama bank ialah menghimpun dana masyarakat luas. 

Supaya masyarakat mau menyimpan dananya di bank, maka pihak bank 

memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si 

penyimpan. Setelah memperoleh dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan, maka oleh pihak bank dana tersebut akan diputarkan kembali 

kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau biasa disebut dengan kredit. 

Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman terhadap penerima 

kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi sedangkan bagi bank yang 

berlandaskan prinsip syariah menggunakan prinsip berdasarkan bagi hasil 

atau penyertaan modal. Bank terdiri dari 2 jenis, yaitu bank konvensional dan 

                                                             
25

 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 24. 
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bank syariah. Bank konvensional ialah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya secara konvensional/umum berdasarkan prosedur dan ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh negara yang terdiri dari Bank Umum 

Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Bank Syariah ialah 

bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang 

terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS). 

2. Konsep Bank Syariah 

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainya dalam lalu lintas pembayaran 

serta peredaran uang yang pengoperasianya disesuaikan dengan prinsip 

syariat islam.
26

 Prinsip syariah ialah aturan perjanjian berdasarkan hukum 

islam (UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah). Ciri khusus 

perbankan syariah adalah bahwa ia wajib tunduk kepada hukum islam, yaitu: 

a. Pelarangan riba dalam semua transaksi. 

b. Semua aktivitas bisnis dan investasi dijalankan sesuai dengan ketentuan 

syariah. 

c. Semua transaksi harus bebas dari unsur gharar (spekulasi yang tidak 

pasti dan tidak masuk akal). 

d. Setiap bank islam harus membayar zakat yang kemudian akan 

didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya 

(mustahiq). 
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 Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Edisi Kedua (Yogyakarta, UPP STIM 

YKPN, 2016), h. 1. 



21 
 

e. Semua aktivitas harus sejalan dengan prinsip-prinsip islam dengan 

adanya dewan syariah yang bertindak sebagai penyedia dan memberikat 

nasihat kepada bank mengenai kepatutan suatu transaksi.
27

 

3. Dasar Hukum Bank Syariah 

a. Undang Undang Perbankan Syariah 

Bank Syariah di tanah air mendapat pijakan yang kokoh setelah 

adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983.halini dikarenakan 

sejak saat itu dibrikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, 

termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus). Meskipun 

demikian kesempatan ini belum termanfaatkan karena tidak 

diperbolehkanya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung 

sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang 

memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan 

syariah semakin pasti setelah disahkanya UU Perbankan No. 7 Tahun 

1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan 

yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga maupun keuntungan-

keuntungan bagi hasil. 

Dengan terbitnya PP No. 72 Tahun1992 tentang bank bagi hasil 

yang secara tegas memberikan batasan “bahwa bank bagi hasil tidak 

boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi 

hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak 

berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan 
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 Mervyn K Lewis dan Latifa M. Algaoud, Perbankan Syariah (Jakarta: PT Serambi Ilmu 

Semesta, 2007), h. 5 
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usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” (pasal 6), maka jalan bagi 

operasional Perbankan Syariah semakin luas. Kini titik kulminasi telah 

tercapai dengan disahkanya UUNo. 10 Tahun 1988 tentang perbankan 

yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank 

syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional 

menjadi sistem syariah. 

UU No. 10 ini sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No. 72/1992 

yang melarang dual sistem. Dengan tegas pasal 6 UU No.10/1998 

membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional 

dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah 

melalui: 

1) Pendirian kantor cabang atau dibawah kantor cabang baru 

2) Pegubahan kantor cabang atau dibawah kantor cabang yang 

melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang 

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
28

 

Meskipun demikian bank syariah yang berada di indonesia harus 

tetap tunduk dan patuh terhadap peraturan-peraturan dan persyaratan 

perbankan yang berlaku pada umumnya antara lain: 

1) Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha, seperti pembukaan 

cabang dan kegiatan devisa. 

2) Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia. 

3) Pengawasan Intern. 
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4) Pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, 

likuiditas dan faktor-faktor lainya. 

5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran. 

Disamping ketentuan-ketentuan diatas Bank Syariah di Indonesia 

juga dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas 

Syariah (DPS). Hal ini ditujukan bahwa setiap produk bank syariah harus 

mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah terlebih dahulu 

sebelum diperkenalkan kepada masyarakat.
29

 

4. Tujuan Perbankan Syariah 

Melalui pembentukan dan pendirian  perbankan syariah tentu banyak 

tujuan dan manfaat yang ingin dicapai terutama dimaksud untuk membangun 

perekonomian umat. Namun dengan mangacu padaAl-Quran, tujuan utama 

dari didirikanya bank syariah secara umum terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Bank Syariah bertujuan untuk Menghindari Riba 

Terbentuknya  perbankan syariah diawali dengan adanya 

ketentuan hukum bahwa riba merupakan sesuatu yang telah diharamkan 

sehingga dilarang oleh agama. Dengan adanya larangan tersebut maka 

timbul pemikiran untuk mendirikan bank syariah yang bertujuan untuk 

menjauhkan masyarakat dari praktik riba dalam kegiatan usaha 

perbankan. 

b. Mengamalkan Prinsip Syariah dalam Perbankan 

Mengamalkan prinsip syariah kedalam semua aspek kehidupan 

merupakan suatu kewajiban yang telah diperintahkan oleh Alloh SWT. 
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kepada hamba-Nya. Tujuan yang mendasar ialah mengamalkan prinsip-

prinsip syariah demi tercapainya kemaslahatan di dunia dan akhirat 

(falah). Begitu juga di dalam dunia perbankan, tujuan menerapkan 

prinsip-prinsip syariah adalah untukmengharapkan ridho Alloh SWT. 

Dan juga untuk mencapai kemaslahatan dibidang ekonomi.
30

 

5. Jenis-Jenis Bank Syariah 

Bank syariah di Indonesia dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu 

Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bus memiliki bentuk kelembagaan 

seperti bank umum konvensional, sedangkan BPRS memiliki bentuk seperti 

BPR konvensional. Badan hukum BUS dan BPRS dapat berbentuk perseroan 

terbatas, perusahaan daerah maupun koperasi. Sementara UUS bukan 

merupakan badan hukum tersendiri, tetapi merupakan unit atau bagian dari 

suatu bank konvensional.
31

 

a. Bank Umum Syariah 

Bank umum syariah (BUS) ialah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaranya 

menggunakan dasar prinsip syariah. BUS merupakan badan usaha yng 

setara dengan bank umum konvensional dalam segi hukum perseroan 

terbatas, perusahaan daerah maupun koperasi. Seperti halnya bank umum 
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M. Noer Rosid, “Pengaruh Inflasi, Kurs dan Jumlah Bagi Hasil Terhadap Deposito 
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konvensional, BUS dapat berperan sebagai bank devisa atau bank non 

devisa. 

1) Bank devisa 

Bank yang berstatus devisa merupakan bank yang dapat 

melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan 

mata uang asing secara keseluruhan, seperti transfer keluar negeri, 

inkaso keluar negeri, travelers cheque pembukaan dan pembayaran 

Letter Of Credit (L/C) dan transaksi luar negeri lainya. 

2) Bank non Devisa 

Bank yang berstatus non devisa merupakan bank yang belum 

mempunyai izin melaksanakan transaksi seperti bank devisa, sehingga 

tidak bisa melaksanakan transksi seperti halnya bank yang sudah 

berstatus devisa. Transaksi-transaksi yang bisa dilakukan oleh bank-

bank yang masih berstatus non devisa adalah dimana transaksi yang 

dilakukan masih dalam batas-batas suatu negara.
32

 

b. Unit Usaha Syariah 

Unit usaha syariah (UUS) ialah unit kerja dikantor pusat bank 

umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor 

cabang syariah atau unit syariah. Dalam struktur organisasi, UUS berada 

satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional yang 

bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau tetap ingin 
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menjadi bank non devisa. Sebagai unit kerja khusus, UUS mempunyai 

tugas yaitu: 

1) Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah. 

2) Melaksanakan fungsi treasury dalam rangka pengelolaan dan 

penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah. 

3) Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor cabang 

syariah. 

4) Melakukan tugas penata usaha laporan keuangan kantor cabang 

syariah. 

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatanya tidak memberikan 

jasa lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara 

dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum 

perseroan terbatas, perusahaan daerah maupun koperasi.
33

 

6. Permodalan Bank 

Modal bank adalah dana yang berasal dari pemilik bank atau 

pemegang saham ditambah dengan agio saham dan hasil usaha yang berasal 

dari kegiatan usaha bank. Modal terdiri dari modal inti dan modal 

pelengkap.
34

 Sumber dana bank dapat diperoleh baik dengan cara 

penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang berasal dari masyarakat, dana 
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pihak kedua yang dihimpun melalui pasar uang dan pasar modal, maupun 

yang berasal dari pihak pertama (pemilik) melalui pasar modal.
35

 

Sumber dana bank ialah usaha bank untuk memperoleh dana dalam rangka 

membiayai kegiatan operasionalnya. Sesuai dengan fungsi bank dimana 

kegiatan sehari-harinya adalah bergerak dibidang keuangan, maka sumber-

sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang 

kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank harus 

terlebih dahulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih 

pendapatan tersebutlah bank memperoleh keuntungan. Dana untuk 

membiayai operasional suatu bank dapat diperoleh dari berbagai sumber. 

Perolehan dana ini tergantung bank itu sendiri apakah secara pinjaman 

(titipan) dari masyarakat atau dari lembaga lainya. Disamping itu, untuk 

membiayai operasionalnya, dana juga dapat diperoleh dengan modal sendiri 

yaitu setoran modal dari para pemilik saham atau bank mengeluarkan atau 

menjual saham baru kepada pemilik yang baru. Perolehan dana disesuaikan 

pula dengan tujuan dari penggunaan dana.
36

 

7. Sumber-Sumber Dana Bank Syariah 

Kegiatan penghimpunan dana merupakan kegiatan pokok bank yang 

dapat dilihat dari sisi pasiva neraca bank. Dana adalah uang tunai yang 

dimiliki atau dikuasai bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat 

segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai 

oleh bank tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, tetapi juga 
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berasal dari titipan atau penyertaan orang lain atau pihak lain yang sewaktu-

waktu akan ditarik kembali.
37

 

Dalam pandangan syariah, uang bukanlah suatu komoditas melainkan 

hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (economic 

added value). Hal ini bertentangan dengan perbankan yang berbasis bunga 

dimana “uang mengembangbiakkan uang” tidak peduli apak uang tersebut 

dipakai untuk kegiatan yang produktif maupun tidak. Untuk menghasilkan 

keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (primary 

economic activiyies), baik secara langsung melalui transaksi perdagangan, 

manufaktur, sewa dan lain-lain, atau dengan cara tidak langsung dengan cara 

penyertaan modal guna melakukan salah satu kegiatan usaha tersebut. 

Berdasarkan prinsip tersebut bank syariah dapat menarik dana pihak 

ketiga dari masyarakat dalam bentuk: 

a. Titipan (wadiah) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembalianya 

(guaranteed deposit) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan. 

b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (non guaranteed 

investment account/mudharabah mutlaqah) dimana bank akan membayar 

bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai 

dengan modal tersebut. 

c. Investasi khusus dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk 

memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor 

sepenuhnya mengambil resiko atas investasi tersebut. 
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8. Fungsi Modal 

Modal pada bank mempunyai fungsi yang spesifik dan cenderung 

berbeda dengan modalpada perusahaan industri maupun perdagangan. Fungsi 

modal dalam bisnis perbankan adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi melindungi (protective function) 

Maksudnya adalah untuk melindungi kerugian para 

penyimpan/penitip uang apabila terjadi likuidasi, sehingga kerugian 

tersebut tidak dibebankan kepada penyimpan (deposan) tetapi menjadi 

tanggung jawab para pemegang saham. 

b. Menarik dan mempertahankan kepercayaan masyarakat 

Bank merupakan lembaga kepercayaan sehingga kepercayaan 

bagi bank merupakan aset tersendiri yang perlu dipelihara, dijaga dan 

dikembangkan. Bisnis suatu bank sangat tergantung kepada kepercayaan 

nasabahnya, apa jadinya bank tanpa nasabah penyimpan. Untuk 

mempertahankan, menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan 

masyarakat, bank perlu mempunyai modal sendiri. Para calon penyimpan 

dana akan menitipkan uangnya didalam bank jika mereka sudah menaruh 

kepercayaan mereka sepenuhnya kepada bank tersebut, sehingga 

kepercayaan masyarakat adalah modal yang sangat penting bagi bank itu 

sendiri. 

c. Fungsi operasional (operational function)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Dengan adanya modal, bank baru bisa memulai pekerjaanya, 

dengan kata lain bank tidak bisa ekerja tanpa adanya modal. Pengeluaran-

pengeluaran pertama seperti pengurusan izin pendirian, pembuatan akta 
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notaris, biaya-biaya organisasi, pembelian tanah danbangunan/kantor, 

peralatan/inventaris, sewa tempat dan engeluaran yang lainya tidak bisa 

dibayar dengan simpanan masyarakat tetapi harus dengan modal 

sendiri.
38

 

d. Menanggung risiko kredit (Buffer to Absord Occasional Operating 

Losses) 

Kredit maupun pinjaman yang diberikan oleh bank sebagian besar 

sember dananya berasal dari simpanan masyarakat. Sehinga kemungkinan 

akan timbul risiko dikemudian hari yaitu jika nasabah peminjam tidak 

dapat mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan atau biasa disebut dengan kredit macet. 

e. Sebagai tanda kepemilikan (owner) 

Modal adalah salah satu tanda kepemilikan bank misalnya saham, 

apakah bank tersebut milik pemerintah swasta nasional, swasta asing atau 

campuran dapat dilihat dari siapa penyetor modal intinya. 

f. Memenuhi ketentuan perundang-undangan 

Jumlah modal pada awal pendirianya ditentukan oleh peraturan 

pemerintah.
39

 

9. Produk Umum Perbankan Syariah 

Produk ini merupakan penggabungan yang berkenaan dengan cara 

penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan bank syariah seperti 

yang telah diuraikan diatas. Produk-produk yang secara umum diapliasikn 
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untuk melayani kebutuhan seluruh masyarakat. Produk-produk yang 

dimaksud secara teknis telah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berwenang mengawasi 

berbagai bentuk dan produk sampai ketingkat operasionalnya. Hasil produk 

umum perbankan syariah yang dimaksud kemudian dilaporkan kepadaDewan 

Syariah Nasional (DSN).
40

 

a. Mudharabah 

Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul, atau 

lebih tepatnya adalah proses didalam menjalankan kegiatan usahanya 

secara teknis adalah sebuah akad kerjasama antar kedua belah pihak atau 

lebih dimana pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan seluruh (100%) 

modal, sedngkan pihak lain (mudharib) menjadi pengelola dana. 

keuntungan dari usaha tersebut dibagi menurut kesepakatan yang telah 

disepakati diawal kontrak. Apabila rugi akan ditanggung sepenuhnya oleh 

pemilik modal dengan catatan kerugian tersebut bukan akibat dari 

kelalaian si pengelola,namun seandainya kerugian tersebut disebabkan 

kelalaian atau kecurangan pengelola, maka si pengelola harus 

bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 

b. Murabahah (Pembiayaan dengan Margin) 

Murabahah merupaka salah satu produk perbankan syariah, yaitu 

jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah 

disepakati antara pihak bank, penjual dan pembeli (nasabah bank). Dalam 

kontrak tersebut pihak bank harus memberitahukan secara transparan 
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harga asal produk yang telah dibeli dak kemudian menentukan tingkat 

keuntungan yang akan diambil oleh pihak bank sebagai biaya 

tambahanya.
41

 

c. Bai bi As-Saman „Ajil 

Bai bi As-Saman „Ajil adalah suatu perjanjian pembiayaan yang 

disepakati antara pihak bank dengan pihak nasabahnya, yaitu pihak bank 

menyediakan dana untuk membeli barang/aset yang dibutuhkan oleh 

pihak nasabah untuk mendukung suatu usaha atau proyek. 

d. Musyarakah 

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak 

memberikankontribusi dana (expertise) dengan kesepakatan bahwa 

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan 

kesepakatan. akad jenis ini sering juga disebut dengan istilah profit & 

loss sharing.
42

 

e. Wadi‟ah 

Dalam fikih islam, Wadi‟ah dikenal dengan prinsip titipan atau 

simpanan. wadi‟ah juga dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu 

pihak ke pihak yang lain baik sebagai individu maupun sebagai badan 

hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip ingin 

mengambilnya. dapat dikatakan bahwa sifat dari wadi‟ah  menjadi 

produk perbankan syariah yang berbentuk giro yang merupakan titipan 
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murni (yad damanah), dimana hanya atas izin penitip barang tersebut 

dapat digunakan oleh bank. Disamping itu, sebagai konsekuensi dari 

titipan murni tersebut, apabila dari pihak pengelola tersebut (bank) 

memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut sepenuhnya milik 

bank. kemudian bank atas kehendaknya sendiri tanpa perjanjian 

understanding dimuka, dapat memberikan bonus kepada nasabahnya. 

f. Ijarah 

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, 

melalui bayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan(ownership milkiyah) atas barang itu sendiri, karena itu 

ijarah dalam konteks perbankan syariah adalah suatu hire contract.
43

 

C. Deposito Bank Syariah Mandiri (BSM Deposito) 

BSM Deposito adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata 

uang rupiah yang dikelola dalam prinsip Mudharabah dengan manfaat, fitur dan 

biaya sebagai berikut: 

1. Dana aman dan terjamin. 

2. Pengelolaan dana secara syariah. 

3. Bagi hasil yang kompetitif. 

4. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan. 

5. Fasilitas AutomaticRoll Over (ARO) 

6. Jangka waktu yang fleksibel yaitu: 1, 3, 6, dan 12 bulan. 

7. Dicairkan pada saat jatuh tempo. 

8. Setoran awal minimum Rp. 2.000.000.- 
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9. Biaya materai 6.000 

10. Biaya penarikan Rp. 30.000/rekening.
44

 

BSM Deposito yang dalam pengoperasianya mengunakan sistem 

mudharabah, maksutnya adalah dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah 

dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikanya hanya dapat 

dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanian diawal akad 

antara pihak bank dengan nasabah investor. Deposito ini dapat diprediksi 

kesediaan dananya karena terdapat jangka waktu penempatanya.
45

 

Perbedaan jangka waktu pada produk deposito yaitu 1, 3, 6 da 12 bulan 

disamping perbedaan lama waktu penyimpanan, juga berpengaruh kepada 

besaran balas jasa berupa besarnya presentase nisbah bagi hasil, pada umumya 

semakin lama jangka waktu yang diambil oleh nasabah maka semakin besar 

pula presetase nisbah bagi hasil yang akan diberikan oleh pihak bank syariah. 

Deposito diterbitkan atas nama orang maupu badan hukum, bukti kepemilikan 

deposito berupa bilyet deposito yang akan diberikan oleh pihak bank kepada 

pemegang rekening. Didalam bilyet deposito tertera nama pemilik dan hanya 

nama yang tertera tersebutlah yang bisa mencairkan dana deposito, bilyet 

deposito tidak dapat dipindah tangankan maupun diperjual belikan.
46

 

1. Fatwa No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Deposito menimbang, mengingat, memperhatikan: memutuskan, 

menetapkan: Fatwa Tentang Deposito: 
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 Pertama: Tabungan ada dua jenis: 

a. Deposito tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarka 

bunga. 

b. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip 

Mudarabah. 

Kedua: Ketentuan umum tabungan berdasarkan Mudharabah: 

a. Dalam transaksi nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik 

dana dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana. 

b. Dalam kapasitasnya sebagai Mudharib, bank dapat melakukan berbagai 

macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan 

mengembangkanya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak 

lain. 

c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan 

piutang. 

d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dengan bentuk nisbah dan 

dituangkan dalam akad pembukuan rekening 

e. Bank sebagai mudharib menutup biaya opersional deposito dengan 

meggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 

f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah 

tanpa persetujuan yang bersangkutan.
47
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D. Inflasi 

1. Pengertian Inflasi 

Pengertian inflasi secara umum ialah proses naiknya harga barang-

barang secara umum yang berlangsung terus menerus, bukan hanya pada 

satu barang dan bukan dalam tempo sesaat. Dalam perkembanganya, inflasi 

dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga 

barang dan jasa secara umum dan terus-menerus.
48

 Menurut Tajul Khalwati 

inflasi merupakan suatu fenomena moneter yang selalu meresahkan dan 

menggerogoti stabilitas ekonomi di suatu negara. Inflasi yang melebihi 

angka dua digit tidak hanya mendrongkak kenaikan harga- harga umum dan 

menurunkan niali mata uang, tetapi juga berdampak pada meningkatnya 

jumlah pengangguran. Menurut Tajul Khalwaty memberikan definisi inflasi 

yakni satu keadaan dimana terjadi kenaikan haga-harga secara tajam 

(absolute) yang berlangsung terus-menerus dan dalam jangka waktu yang 

cukup lama. Seirama dengan kenaikan harga-harga tersebut, nilai mata uang 

yang turun secara tajam pula sebanding dengan kenaikan harga tersebut.
49

 

inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari 

barang/komoditas dan jasa selama suatu periode tertentu. Definisi inflasi 

oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah 

uang harus dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) terhadap barang- 

barang/komoditas dan jasa. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan 
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nilai unit perhitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa 

definisikan sebagai deflasi (deflation).
50

 

Dari Definisi diatas, ada tiga komponen yang harus di penuhi agar 

dapat terjadinya inflasi yaitu Kenaikan Harga, Bersifat Umum dan 

Berlangsung Secara Terus Menerus.
51

 Beberapa pengertian inflasi yang patut 

digaris bawahi mencakupaspek-aspek sebagai berikut: 

a. Tendency adalah kecenderungan harga-harga untuk meningkat, 

artinyadalam jangka waktu tertentu dimungkinkan terjadi kecenderungan 

harga untuk meningkat. 

b. Sustained adalah peningkatan harga tersebut tidak hanya terjadi pada 

waktu tertentu atau sekali waktu saja, melainkan terus menerus dalam 

jangka waktuyang lama. 

c. General level of prices / tingkat harga yang dimaksud adalah 

tingkatharga barang-barang secara umum sehingga tidak hanya harga 

dari satu macam barang saja. 

2. Jenis Inflasi 

Dalam ilmu ekonomi, inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis 

dalam pengelompokan tertentu, dan pengelompokan yang akan dipakai akan 

sangat bergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Jenis inflasi:
52
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a. Menurut Derajatnya  

1) Inflasi ringan di bawah  10% (single digit). 

2) Inflasi sedang 10% - 30%. 

3) Inflasi tinggi 30% - 100%.  

4) Hyperinflasion di atas 100%.  

Disamping itu parah atau tidaknya suatu inflasi tidak hanyadilihat 

dari tingkat persentasenya saja melainkan yang paling penting adalah dilihat 

dari dampak/akibat dari inflasi tersebut terhadap kehidupan ekonomi 

masyarakat. 

b. Menurut penyebab awal terjadinya inflasi 

1) Inflasi yang timbul  sebagai akibat dari permintaan (demand) 

masyarakat yang semakin meningkat. Inflasi semacam ini disebut 

sebagai demand pullinflation. 

2) Inflasi yang ditimbulkan karena kenaikan biaya/ongkos produksi. 

inflasi ini biasa disebut sebagai cost pushinflation. 

c. Menurut tingkat keparahannya 

1) Moderate Inflation: karakteristiknya adalah kenaikan tingkat harga 

yang lambat. Umumnya disebut sebagai “inflasi satu digit‟. Pada 

tingkat ini masyarakat masih mau untuk memegang uang dan 

menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang daripada dalam bentuk 

asset riil. 

2) Galloping Inflation: inflasi pada tingkat ini terjadi pada tingkat 20% 

sampai 200% per tahun. Pada tingkat ini masyarakat hanya mau 

memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan 
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dalam bentuk asset-aset riil. Perekonomian seperit ini cenderung 

mengakibatkan terjadinya gangguan-gangguan besar terhadap 

perekonomian karena masyarakat cenderung akan menempatkan 

dananya untuk berinvestasi di luar negeri dari pada berinvestasi di 

dalam negeri (capitaloutflow). 

3) Hyper Inflation: inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan yang sangat 

tinggi yaitu jutaan sampai triliyunan persen pertahun.
53

 

d. Menurut tingkat keparahannya 

1) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domesticinflation). Inflasi 

yang berasal dari dalam negeri timbul akibat  defisit anggaran 

pemerintah yang dibiayai oleh percetakan uang baru (yang 

menyebabkan jumlah uang/M naik) atau dikarenakan gagal panen 

(persediaan barang/T menurun) dan lain sebagainya. 

2) Inflasi yang berasal dari luar negeri (importedinflation), adalah 

inflasi yang timbul karena kenaikan harga barang-barang dari luar 

negeri yang menjadi tekanan dagang negara kita, yaitu barang-

barangnya kita impor. 

3. Teori Inflasi 

Terdapat beberapa teori yang menjadi sebab terjadinya inflasi yaitu:
54

 

a. Teori Kuantitas 

Teori tentang inflasi pada awalnya berkembang dari teori yang 

dikenal dengan istilah teori kuantitas (tentang uang). Teori ini pada 
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dasarnya merupakan suatu hipotesis tentang faktor yang menyebabkan 

perubahan tingkat harga ketika naiknya jumlah uang yang beredar. Hal 

tersebut merupakan faktor penentu atau faktor yang dapat mempengaruhi 

kenaikan tingkat harga. Konsep dasar dari teori kuantitas dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Inflasi hanya bias terjadi jika ada penambahan jumlah uang beredar 

(penambahan uang kartal atau giral) tanpa disertai perubahan yang 

signifikan dalam jumlah produksi barang. 

2) Laju inflasi juga ditentukan oleh ekspektasi masyarakat terhadap 

kenaikan harga-harga barang dimasa mendatang.  

Terhadap ekspektasi masyarakat yang berkaitan dengan kenaikan 

harga, terdapat 3 (tiga) kemungkinan ,Pertama : apabila masyarakat tidak 

mengharapkan harga-harga untuk naik, maka penambahan jumlah uang 

beredar akan diterima masyarakat untuk menambah likuiditasnya. 

Kedua, apabila masyarakat, berdasarkan pengalaman periode waktu 

sebelumnya, mulai sadar adanya inflasi. Ketiga, terjadi pada saat inflasi 

pada kondisi yang lebih parah yaitu hyper inflation. Dalam keadaan ini 

masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap mata uang, sehingga 

ekspektasi masyarakat mengharapkan kondisi yang lebih buruk pada 

masa mendatang. 

b. Teori Keynes   

Konsep dasar teori Keynes dalam inflasi didasarkan pada teori 

makro-nya. Inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar 
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batas kemampuan ekonominya (disposable income). Hal tersebut 

diterjemahkan dalam suatu kondisi dimana permintaan masyarakat akan 

barang melebihi jumlah barang yang tersedia.Inflasi akan terus 

berlangsung selama jumlah permintaan efektif dari masyarakat melebihi 

jumlah output yang bisa dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Inflasi 

baru akan berhenti apabila permintaan efektif total tidak melebihi harga-

harga yang berlaku jumlah output tersedia.  Dari sisi jumlah uang 

beredar, pertumbuhan yang tinggi sering menjadi penyebab naiknya 

tingkat inflasi. Meningkatnya jumlah uang beredar akan mengakibatkan 

kenaikan permintaan angregate. Apabila kondisi tersebut tidak diimbangi 

dengan pertumbuhan pada sektor riil akan menyebabkan meningkatnya 

harga (terjadi inflasi). 

c. Teori Strukturalis   

Teori strukturalis mengenai inflasi didasarkan pada pengalaman 

di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberi tekanan pada 

ketegaran (inflexibilities) dari struktur perekonomian negara-negara yang 

sedang berkembang. Karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor 

struktural, maka menurut teori ini ketegaran utama dalam perekonomian 

negara sedang berkembang yang dapat menimbulkan inflasi,: Pertama 

dibandingkan dengan sektor lainnya.  Kedua - atau produksi bahan 

makanan dalam negeri. Pertumbuhan produksi bahan makanan dalam 

negeri tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk dan 

pertumbuhan pendapatan perkapita. Akibatnya, harga bahan makanan 

dalam negeri cenderung naik terus melebihi kenaikan barang bukan 
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makanan. Kondisi tersebut akan mempengaruhi sisi demand 

(permintaan), dalam artian bahwa ongkos produksi, yang berarti pula 

mengakibatkan kenaikan harga barang. Proses tersebut akan berlangsung 

terus dan akan berhenti dengan sendirinya seandainya harga bahan 

makanan tidak naik. 

d. Inflation Targeting   

inflasi merupakan indikator strategis bagi upaya mengeluarkan 

perekonomian nasional dari resesi yang berkepanjangan. Kebijakan 

Moneter yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas 

moneter melalui kebijakan inflation targeting. Dengan menerapkan 

target inflasi yang mencerminkan arah kepada sistem pasar, artinya 

orientasi bank sentral dalam mengelola perekonomian telah bergeser ke 

arah makin kecilnya peran bank sentral. Sebagai konsekuensinya tujuan 

pembangunan ekonomi bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi, tetapi lebih kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Penerapan kebijakan moneter dengan inflation targeting ini diharapkan 

dapat menciptakan fundamental ekonomi makro yang lebih kuat. 

4. Dampak Inflasi 

Dampak inflasi yang terjadi ketika angka inflasi melebihi angka dua 

digit adalah sebagai berikut: 

a. EquityEffect 

Equity effect adalah dampak inflasi terhadap pendapatan. Dampak 

inflasi terhadap pendapatan ini bersifat tidak merata, ada yang 
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mengalami kerugian terutama mereka yang berpenghasilan tetap dan ada 

pula kelompok yang mengalami keuntungan dengan adanya inflasi. 

b. Efficiency Effect 

Efficiency effect adalah permintaan barang-barang tertentu akan 

mendorong peningkatan produksi akan barang-barang tersebut. Kenaikan 

produksi yang demikian akan mengubah pola alokasi faktor produksi 

barang-barang tersebut menjadi efisien. 

c. Output Effect 

Output effect adalah kemugkinan yang terjadi dari equity effect 

dan efficiency effect memiliki dua kemungkinan yaitu kemungkinan 

untuk mempunyai pengaruh terhadap output effect atau berdampak 

positif atau negatif. Inflasi akan mendorong peningkatan output atau 

inflasi dapat mematikan atau mengurangi output. 

5. Inflasi dalam Ekonomi Islam 

Ahmad ibn Al-Maqrizi, yang merupakan salah satu murid Ibnu 

Khaldun menggolongkan inflasi dalam dua golongan yaitu natural inflation 

dan human error inflation.
55

 

a. Natural Inflation 

Sesuai dengan namanya natural inflation, inflasi ini disebabkan 

oleh sebab alamiah yang diakibatkan oleh turunya penawaran agregat 

atau naiknya permintaan agregat, orang tidak mempunyai kendali 

atasnya (dalam hal mencegahnya). Keseimbangan permintaan dan 
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penawaran juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. dan dalam 

hal ini Rasulullah tidak mau menghentikan atau mempengaruhi. 

Pergerakan harga ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Anas, 

ia berkata: orang-orang berkata kepada Rasulullah SAW, “wahai 

Rasulullah, harga-harga barang naik (mahal), tetapkanlah harga untuk 

kami”. Rasulullah SAW lalu menjawab, “Allah-lah penentu harga, 

penahan, pembentang dan pemberi rezeki. Aku berharap tatkala bertemu 

Allah, tidak ada seorang pun yang meminta padaku tentang adaya 

kedzaliman dalam urusan darah dan harta”. Maka natural inflation dapat 

diartikan sebagai berikut: 

1) Gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam 

suatu perekonomian, misal jumlah barang dan jasa turun, sedangkan 

jumlah uang beredar dan kecepatan uang beredar tetap, maka 

konsekuensinya tingkat harga akan naik. 

2) Naiknya daya beli masyarakat secara riil, misalnya nilai ekspor lebih 

besar dari nlai impor sehingga secara netto mengakibatkan jumlah 

uang beredar naik, sehingga jika kecepatan uang beredar dan jumlah 

jasa tetap, maka tingkat harga akan naik. 

b. Human Eror Inflation. 

Human error inflation adalah inflasi yang terjadi karena 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. 
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Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena 

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 

jalan yang benar). (QS. Ar-Ruum(30): 41). 

 

Adapun beberapa penyebabnya diantaranya: 

1) Korupsi dan Administrasi yang buruk (corruption and a bad 

administratiom) 

Al-Maqrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat 

pemerintah yang berdasarkan pemberian suap dan bukan kapabilitas 

akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas 

pada berbagai jabatan penting dan terhormat, baik dikalangan 

legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Untuk memenuhi kewajiban 

finansialnya maupun kemewahan hidup, mereka berusaha 

mengumpulan harta sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan 

segala cara, merajalelanya ketidak adilan para pejabat tersebut 

mengakibatkan kondisi masyarakat semakin memprihatinkan, 

sehingga mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman dan 

pekerjaan. Akibatnya terjadi penurunan drastis jumlah penduduk dan 

tenaga kerja serta hasil-hasil produksi yang sangat berimplikasi 

terhadap penurunan penerimaan pendapatan negara. 

2) Pajak yang berlebihan (Excessive Tax) 

Menurut Al-Maqrizi, akibat dominasi para pejabat bermental 

korupsi dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami 

peningkatan yang sangat drastis. Sebagi konpensasinya, mereka 

menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan 
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memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak 

yang telah ada.  

3) Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang 

berlebihan (Excessive Seignorage) 

Ekonom Islam, Al-Maqrizi berpendapat bahwa pencetakan 

uang yang berlebih jelas akan mengakibatkan naiknya tingkat harga 

umum (inflasi). Kenaikan harga komoditi tersebut adalah kenaikan 

dalam bentuk jumlah uang atau nominal, sedangkan jika diukur 

dalam emas (dinar emas) maka harga komoditi tersebut jarang sekali 

mengalami kenaikan. Seperti yang telah disinggung diatas, pada 

awalnya mata uang fulus yang mempunyai nilai intrinsik jauh lebih 

kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya dan dicetak sebagai alat 

transaksi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari yang 

tidak signifikan. Oleh sebab itu jumlah mata uang ini hanya sedikit 

yang terdapat dalam peredaran. Ketika terjadi defisit anggaran 

sebagai akibat dari perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan 

uang negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya, 

pemerintah melakukan percetakan mata uang secara besar-besaran. 

E. Bagi Hasil 

Terdapat perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam 

hal sistem. Bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank 

syariah menggunakan sistem bagi hasil. 
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1. Sistem Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) 

Prinsip bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi 

produk-produk pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dalam perbankan 

syariah. Prinsip dasar inilah yang membedakan bank syariah dengan bank 

konvensional. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode, 

yaitu profit sharing dan revenue sharing.profit sharing menggunakan 

perhitungan berupa laba yang diperoleh oleh mudharib dalam mengelola 

usahanya, sedangkan revenue sharing menggunakan basis berupa pendapatan 

yang diperoleh mudharib. 

Penentuan bagi hasil yang berlaku dapat ditentukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan 

berpedoman pada kemungkinan untung rugi. 

b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang 

diperoleh 

c. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan 

sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan 

(An-Tarodhin) dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. 

d. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya 

itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung bersama 

oleh kedua belah pihak. 
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e. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah 

pendapatan.
56

 

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian 

hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.
57

 Jadi bagi hasil adalah 

suatu sistem yang digunakan oleh lebaga keuangan syariah dalam 

memberikan keuntungan kepada nasabah (shahibul maal) sesuai porsi yang 

telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal akad.  

2. Jenis dan pola bagi hasil: profit sharing dan revenue sharing 

Ada beberapa sistem bagi hasil yang terdapat dalam menentukan 

berapa bagian yang diperoleh masing-masing pihak yang terkait yaitu 

dengan:
58

 

a. Bagi hasil (revenue sharing) yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan 

kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan 

biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan 

tersebut. Bank yang menggunakan sistem ini kemungkinan yang akan 

terjadi adalah tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana akan 

lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, 

kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank 

syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat 

b. Bagi untung (profit sharing) yaitu bagi hasil yang dihitung setelah 

pendapatan tersebut dikurangi biaya pengelolaan dana / pendapatan netto. 

Dalamperbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss 
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sharing. Mekanisme profit and loss sharing dalam pelaksanaanya 

merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan 

pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha, 

dimana antara keduanya terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika 

mendapat keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai nisbah 

kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula jika mengalami kerugian 

akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.
59

 

Didalam perbankan syariah di Indonesia sistem bagi hasil yang 

diberlakukan adalah sistem revene sharing.  Bank syariah dapat beroperasi 

sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana, ketika bank  sebagai 

pengelola maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula 

sebaliknya jika bank berperan sebagai pemilik dana akan membebankan 

biaya tersebut kepada pihak nasabah pengelola dana. 

3. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil 

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari dua faktor yaitu:
60

 

a. Faktor langsung 

1) Investment Rate yaitu presentase aktual dana yang diinvestasikan dari 

total dana. 

2) Jumlah dana yang tersedia, yaitu jumlah dana yang berasal dari 

berbagai sumber yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut 
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dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum 

bulanan atau rata-rata total saldo harian. 

3) Nisbah bagi hasil (profit sharing ratio), yaitu salah satu ciri dari 

pembiayaan mudharabah adalah isbah yang harus ditentukan dan 

harus disetujui pada awal perjanjian. 

b. Faktor Tidak Langsung. 

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya bank, nasabah melakukan 

share dalam pendapatan dan biaya 

2) Kebijakan Akunting, bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi 

oleh prinsip dan metode akunting yang diterapkan oleh bank, terutama 

yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. 

4. Bagi Hasil dalam perspektif Ekonomi islam 

Bagi hasil sebagaimana telah disebutkan adalah suatu istilah yang 

sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk 

mencari keuntungan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya 

dalam sebuah perjanjian. Baik dalam perjanjian usaha maupun perjanjian 

yang lainya serta untuk menjga silaturahim dan kepercyaan antara kedua 

belah pihak maka harus dilakukan dengan perjanjian secara tertulis dan juga 

untuk menjag agar tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak. 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur’an: 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. (QS. Al-Baqarah (2): 282).
61

 

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat 

dilakukan dengan empat akad utama yaitu: Mudharabah, Syirkah, Muzara‟ah 

dan Musaqah. Dan pada rinsip yang digunakan dalam operasional deposito 

Bank Syariah Mandiri Adalah dengan menggunakan akad mudharabah. 

a. Pengertian Mudharabah 

Secara terminologis, mudharabah adalah kontrak antara pemilik 

modal dan pengguna dana untuk digunakan dalam aktifitas yang produktif 

dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. 

Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal.
62

 

Mudharabah menurut pandangan bebrapa ulama ialah sebagai 

berikut:
63

 

1) Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak saling 

menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak 

lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari 

keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang 

telah ditentukan. 

2) Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan du pihak 

yang berakad dan berserikat dalam keuntungn, karena harta 

diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta 
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itu. Maka mudharabah ialah akad syirkah dalam laba, satu pemilik 

harta dan pihak lain pemilik jasa. 

3) Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah: akad yang 

menentukan seseorang untuk menyerahkan hartanya kepada orang 

lain untuk ditijarahkan. 

4) Menurut Sayyid Sabiq, mudharabah ialah akad antara dua belah 

pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk 

diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan 

perjanjian.
64

 

Sistem bagi hasil dalam konep mudharabah juga diterangkan dalam 

Al-Qur’an yaitu: 

                         

         

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 

dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung. (QS. Al-Jumu‟ah(62): 10)65 

Konsep bagi hasil yang ditawarkan islam disini adalah sistem 

mudharabah atau disebut dengan konsep profit sharing dan revenue sharing 

dimana untung dan rugi dari sebuah kerjasama ditanggung oleh pihak yang 

terlibat. Pada perbankan Syariah istilah yang sering dipakai adalah Profit 

sharing, dimana menurut etimologi indonesia adalah bagi keuntungan dan 

secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total 
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revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost). Dalam 

istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil 

bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-nbiaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. 

Kalangan ulama fiqh berbeda pendapat terhadap masalah revenue 

sharing dan profit sharing. Pandangan tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut:
66

 

a. Ulama fiqh yang mendukung penggunaan revenue sharing 

1) Imam Syafi’i: mengatakan bahwa mudharib tidak boleh 

menggunakan harta mudharabah sebagai biaya baik dalam menetap 

maupun bepergian. 

2) Karena mudharib telah mendapatkan bagian keuntungan, maka ia 

tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu. Dengan 

kata lain, mudharib mendapat bagian yang lebih besar dari rabbul 

maal. 

b. Ulama fiqh yang mendukung penggunaan profit sharing 

1) Abu Hanifah, Malik, Zaidiyah, mengatakan: mudharib dapat 

membelanjakan harta mudharabah hanya bila perdaganganya itu 

diperjalananya saja baik itu berupa biaya makan, minum dan pakaian. 

2) Imam Hanbali: membolehkan mudharib untuk menafkahkan sebagian 

harta mudharabah baik dalam keadaan menetap atau bepergian 

dengan izin shahibul maal. Besarnya nafkah yang boleh digunakan 
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adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang 

dan tidak boleh boros. 

F. Produk Domestik Bruto (PDB) 

1. Pengertian Produk Domestik Bruto (PDB) 

Produk Domestik Bruto PDB) adalah total pendapatan yang 

dihasilkan di dalam suatu negara, termasuk pendapatan orang asing yang 

bekerja di dalam negara tersebut. PDB mengukur nilai barang dan jasa yang 

diproduksi disuatu wilayah negara (domestik) tanpa membedakan 

kepemilikan/kewarga negaraan pada suatu perode tertentu.
67

 PDB pada 

dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 

usaha di suatu negara tertentu dalam periode tertentu. Jumlah nilai barang 

dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang 

yang telah digunakan.
68

 

Produk domestik bruto (PDB) yaitu penghitungan yang digunakan 

oleh suatu negara sebagai ukuran utama bagi aktivitas perekonomian 

nasionalnya, tetapi pada dasarnya PDB mengukur seluruh volume produksi 

dari suatu wilayah (negara) secara geografis. Sedangkan menurut Mc 

Eachern, PDB artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang 

diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka 

waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDB juga dapat digunakan untuk 

mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu. 
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Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator 

penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu negara 

dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas 

dasar harga konstan. PDB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap 

tahun, sedangkan PDB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang 

dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu 

tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan 

untuk melihat pergesaran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan 

digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.
69

 

2. Perhitungan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) 

Untuk menghitung atau memgukur pendapatan nasional dapat 

menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu:
70

 

a. Pendekatan Produksi 

Cara perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan 

produksi dikenal juga sebagai pendekatan produk netto. Produk netto 

berarti nilai tambah yang dihasilkan dalam suatu proses produksi. 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari 

setiap proses produksi didalam masyarakat (warga Negara asing dan 

penduduk) dari berbagai lapangan usaha (sektor) dalam suatu Negara 

untuk kurun waktu 1 (satu) periode (biasanya satu tahun).  
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b. Pendekatan pengeluaran 

Para ekonomi dan para pembuat keputusan  tidak hanya peduli 

pada output barang dan jasa total, tetapi jug aalokasi dari output ini di 

antara berbagai alternatif. Pos pendapatan nasional membagi PDB 

menjadi empa tkelompok pengeluaran: Konsumsi (C), Investasi (I), 

Pembelian pemerintah (G) dan Ekspor neto (NX) atau (X-M). 

c. Pendekatan Pendapatan 

Pendekatan pendapatan ini terdiri dari 4 komponen utama, 

yaitu: (1) rent, yang berarti bayaran bagi jasa-jasa tanah dan faktor-

faktor lain yang disewa; (2) wages, yang berarti pembayaran bagi jasa 

tenaga kerja;(3) interest atau bunga modal; dan (4) profit, keuntungan. 

3. Manfaat dan Keterbatasan PDB 

Dalam perhitungan PDB terdapat beberapa manfaat yaitu:
71

 

a. Perhitungan PDB dan AnalisisKemakmuran 

Perhitungan PDB akan memberikan gambaran singkat tetang 

tingkat kemakmuran suatu negara, dengan cara membaginya dengan 

jumlah penduduk. Angka tersebut dikenal sebagai angka PDB per kapita. 

Biasanya makin tinggi angka PDB per kapita, kemakmuran rakyat 

dianggap makin tinggi. 

b. Perhitungan PDB dan Masalah Kesejahteraan Sosial 

Perhitungan PDB maupun PDB per kapita juga dapat digunakan 

untuk menganalisis tingkat kesejahteraan sosial suatu masyarakat. 
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Umumnya ukuran tingkat kesejahteraan yang dipakai adalah tingkat 

pendidikan, kesehatan dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan dan 

jaminan masa depan yang lebih baik. 

c. PDB Per Kapita dan Masalah Produktivitas 

Sampai batas-batas tertentu, angka PDB per kapita dapat 

mencerminkan tingkat produktivitas suatu negara 

d. Penghitungan PDB dan Kegiatan-kegiatan Ekonomi yang Tidak Tercatat 

(UndergroundEconomy). 

Angka statistik PDB Indonesia yang dilaporkan oleh Badan Pusat  

Statistik hanya mencatat kegiatan-kegiatan ekonomi formal. Karena itu, 

statistik PDB belum mencerminkan seluruh aktivitas perekonomian suatu 

negara. Misalnya, upah pembantu rumah tangga di Indonesia tidak 

tercatat salam statistik PDB. Begitu juga dengan kegiatan petani buah 

yang langsung menjual produknya kepasar. 

4. Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Pendekatan ekonomi konvensional GDP atau GNP riil dapat 

dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi (measure of economic 

welfare) atau kesejahteraan pada suatu negara. Pada waktu GNP naik, maka 

diasumsikan bahwa rakyat secara materi bertambah baik posisinya atau 

sebaliknya, tentunya setelah dibagi dengan jumlah penduduk (GNP per 

kapita). 

Dalam islam, esensi manusia ada pada ruhaniahmya. Karena itu 

seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek ekonomi diarahkan tidak 

saja untuk memenuhi tuntutan fisik saja melainkan juga memenuhi 
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kebutuhan ruhani di mana roh merupakan esensi manusia. Maka dari itu, 

selain harus memasukkan unsur falah dalam menganalisis kesejahteraan, 

penghitungan pendapatan nasional berdasarkan islam juga harus mampu 

mengenah bagaimana interaksi instrumen-instrumen waqaf, zakat dan 

sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Pada intinya ekonomi 

islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan 

ekonomi dan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial islam. Setidaknya 

ada empat hal yang semestinya bisa diukur dengan pendekatan pendapatan 

nasional berdasarkan ekonomi islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa 

dilihat secara lebih jernih. Empat hal tersebut adalah:
72

 

a. Pendapatan Nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan 

individu rumah tangga. 

Semestinya penghitungan pendapatan nasional islam harus dapat 

mengenali penyebaran alamiah dari output perkapita tersebut, karena dari 

sinilah nilai-nilai sosial dan ekonomi islami bisa masuk. Jika penyebaran 

pendapatan individu secara nasional bisa dideteksi secara akurat, maka 

akan dengan mudah dikenali seberapa besar rakyat yang masih hidup 

dibawah garis kemiskinan 

b. Pendapatan Nasional harus dapat mengukur produksi disektor pedesaan. 

Sangatlah disadari bahwa tidaklah mudah mengukur secara akuat 

produksi komoditas subsistem, namun bagaimanapun juga perlu satu 

kesepakatan untuk memasukan angka produksi komoditas yang dikelola 
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secara subsistem kedalam penghitungan GNP. Paling tidak, dugaan-

dugaan dari hasil produksi subsistem tersebut harus masuk kedalam 

penghitungan pendapatan nasional. 

c. Pendapatan Nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi 

islami 

Kita sudah melihat bahwa angka rata-rata perkapita tidak 

menyediakan kepada kita informasi yang cukup untuk mengukur 

kesejahteraan yang sesungguhnya. Sangat penting untuk 

mengekspresikan kebutuhan efektif maupun kebutuhan dasar akan 

barang dan jasa, sebagai presentase total konsumsi. Hal itu perlu 

dilakukan karena kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar 

seperti pangan, papan, sandang, pelayanan kesehatan, pendidikan, air 

bersih dan pelayanan publik lainya, sesungguhnya bisa menjadi ukuran 

bagaimana tingkat kesejahteraan dari suatu negara atau bangsa. 

d. Penghitungan Pendapatan Nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan 

sosial islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah 

Kita tahu bahwa GNP adalah ukuran moneter dan tidak 

memasukkan tranfer payment seperti sedekah. Namun harus disadari, 

sedekah memiliki peran yang sigifikan didalam masyarakat islam. Dan 

ini bukan sekedar pemberian secara suka rela kapada orang lain, namun 

merupakan bagian dari kepatuhan dalam menjalankan kehidupan 

beragama. Dalam huku islam, terdapat satu kewajiban menyantuni 

kerabat yang sedag mengalami kesulitan ekonomi. Meski tidak mudah 

memperoleh datanya, upaya mengukur nilai dari pergerakan dana 
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semacam ini dapat menjadi infrmasi yang sangat bermanfaaat untuk 

mendalai bekerjanya sistem kaeamanan sosial yang mengakar 

dimasyarakat islam. Tidak semuanya melibatkan jumlah uang yang 

besar, karena yang terjadi kadang hanya merupakan hibah berupa barang 

atau jasa yang kecil nilainya. Kini sedang diupayakan mengukur 

pendapatan dan zakat sebagai presentase dari GNP. Pengukuran ini akan 

sangat bermanfaat sebagai variabel kebijakan didalam pengambilan 

keputusan dibidang sosial dan ekonomi, sebagai bagian dari rancangan 

untuk mengentaskan kemiskinan. Pendayagunaaan peran zakat untuk 

mengatasi masalah kemiskinan dinegara-negara muslim kini tengah 

menjadi agenda negara-negara tersebut. 

G. Jumlah Kantor 

Office Channeling dapat diartikan sebagai kantor yang berfungsi 

menyalurkan atau meneruskan layanan syariah kepada masyarakat.Jumlah 

kantor bank syariah menjadi salah satu faktor yang mendukung proses 

pelayanan antara pihak bank dengan nasabah. Semakin banyak kantor didirikan, 

semakin mudah pula bagi masyarakat untuk memilih produk-produk bank 

syariah. Lokasi kantor yang mudah dijagkau menjadi faktor pendukung minat 

masyarakat dalam memilih bank syariah untuk menginvestasikan dananya.
73

 

Jumlah kantor bank berkaitan dengan kemudahan fasilitas serta 

pelayanan yang ditawarkan pada masyarakat. Untuk meraih minat masyarakat 

pada bank harus harus dikembangkan jaringan kantor yang cukup luas sehingga 

dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Makin banyaknya jumlah kantor 
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bank yang tersedia maka kesempatan masyarakat untuk menabung semakin 

banyak dan meningkat. Dengan kondisi yang seperti ini akan semakin 

membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingi memenuhi kebutuhanya 

dibidang perbankan yag dala hal ini adalah mendepositoka dananya, tanpa 

adanya alasan yang disebabka oleh lokasi bank yang jauh dari tempat tinggal 

sehingga mereka malas dan enga untuk menabungkan uangnya pada bank 

karena tidak memiliki waktu luang. (Latumarresia, 1999:150).
74

 

Jumlah kantor suatu bank sangat berkaitan dengan kemudahan fasilitas 

serta pelayana yang ditawarkan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan 

simpati da minat dari masyarakat, bank harus megembangkan jaringan kantor 

cabang serta cabang pembantu secara luas sehingga dapat menjangkau seluruh 

masyarakat. 

1. Jumlah Kantor dalam perspektif Ekonomi Islam. 

Jumlah kantor (office channeling) merupakan salah satu sarana yang 

mendukung aktifitas dalam suatu perusahaan, mempunyai dampak yang 

baik, mempermudah berjalanya kegiatan/operasionalnya dan tidak 

bertentangan dengan hukum maupun syariat islam dikerenakan semua itu 

memberikan manfaat yang positif. Karena pada dasarnya, segala sesuatu 

yang tidak ada hukumnya, baik anjuran maupun larangan, maka hal tersebut 

dihukumi mubah (boleh). 

a.  kaidah-kaidah Fiqh 

1. Sesungguhnya hukum asal dari segala  ciptaan adalah mubah (boleh), 
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sampai tegaknya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum asal 

ini.
75 

2. “Yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitabNya, yang 

haram adalah yang Allah haramkan dalam kitabNya, dan apa saja 

yang di diamkanNya, maka itu termasuk yang dimaafkan.”
76

  

Kaidah ini memiliki makna yang sangat besar dalam kehidupan 

manusia. Mereka dibebaskan untuk melakukan apa saja dalam hidupnya baik 

dalam perdagangan, politik, pendidikan, militer, keluarga, dan semisalnya, 

selama tidak ada dalil yang mengharamkan, melarang, dan mencelanya, 

maka selama itu pula boleh-boleh saja untuk dilakukan. Ini berlaku untuk 

urusan duniawi mereka. Tak seorang pun berhak melarang dan mencegah 

tanpa dalil syara’ yang menerangkan larangan tersebut. 

H. Deposito BSM dalam Perspektif Islam 

Deposito BSM adalah produk investasi dari Bank Syariah yang 

menggunakan sistem mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha 

antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh 

modal, sedangkan pihak lainya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan 

usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan 

didalam kontrak, sedangkan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal selama 

kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola. Seandainya kerugian 

tersebut dikarenakan kelalaian, maka pengelola harus bertanggung jawab atas 
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kerugian tersebut. 

 Deposito mudharabah diartikan sebagai suatu bentuk simpanan kepada 

bank islam sebagai mudharib berdasarkan prinsip bagi hasil dan penarikanya 

hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan diawal saat akad. 

Berbeda halnya dengan bank konvensional dimana deposito dianggap sebagai 

simpanan para deposan yang mempunyai kelebihan uang yang tidak konsumtif 

atau tidak dipergunakan. Lama masa penyimpanan ditentukan waktunya dan 

tinggi rendahnya bunga ditentukan oleh jangka waktu penyimpanan, semakin 

lama waktu yang diinginkan semakin tinggi pula bunganya. Pada dasarnya 

deposito yang dikenal dalam perbankan islam adalah tabungan mudharabah 

yang penarikanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan 

dengan mendapatkan imbalan bagi hasil dalam bentuk pembagian pendapatan 

atas penggunaan dana tersebut secara syariah, dengan proporsi pembagian 

antara shahib al-maal (deposan) dan mudharib (depositaris). Misalnya 45% 

untuk deposan dan 55% untuk depositaris. 

1. Dasar Hukum Mudharabah 

                       

                         

Artinya: ...”Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-

orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi 

mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain 

lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah 

(bagimu)”... (Al-Muzammil:73:20).
77

 

 

Menurut Prof. Dr. Hamka dalam karangan kitabnya yang berjudul 

“TAFSIR AL-AZHAR” yang menafsirkan surat Al-Muzammil ayat 20 
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bahwasanya orang yang sembahyang saja terus terusan satu malam, niscaya 

dia akan kurang tidur. Kurang tidurpun bisa menimbulkan sakit. Maksut 

Tuhan memerintahkan beribadat, bukanlah supaya orang jadi sakit, 

melainkan tetap sehat wal’afiat; “Dan yang lain-lain mengembara di muka 

bumi mengharapkan kurnia dari Alloh”. Yang dimaksut ialah terutama 

sekali, berniaga, atau bercocok tanam, yang menghasilkan buah. Atau 

beternak yang menghasilkan binatang peliharaan. Mencari rezeki yang halal 

dan baik adalah suruhan pula dari Tuhan. Dengan suku ayat ini Ibnul Farash 

berkata bahwa ayat yang menerangkan tentang pengembaraan dimuka bumi 

ini mencari kurnia dari Alloh adalah salah satu galakan atau anjuran utama 

supaya berniaga. Dia diserangkaikan dengan jihad fi sabililah, dengan 

sambungan ayat; “Dan lain-lain berperang pada jalan Alloh”.  Maka kalau 

kurang istirahat dimalam hari, niscaya lemah bertempur dengan musuh pada 

siang harinya. 

Tafsir diatas menjelaskan bahwa Alloh memerintahkan Sholat di 

sepertiga malam bukan diseluruh malam agar disaat malam hari kita bisa 

beristirahat supaya diwaktu siang hari kita memiliki kekuatan untuk 

mengharapkan kurnia dari Alloh yaitu berniaga. Berniaga dalam konteks ini 

adalah berniaga untuk mencari rezeki yang halal dan baik dan diridhoi oleh 

Alloh SWT. 

Adanya suku kata yadhribun dalam ayat tersebut yang sama dengan 

akar dari kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. 

Mudharib sebagai enterpreneur adalah sebagian orang-orang yang 

melakukan (dharb) perjalanan untuk mencari karunia Alloh SWT dari 
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keuntungan investasinya. 

                        

                          

                            

      

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk 

kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum 

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-

orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar 

di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang 

diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang 

dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. 

(Al-Hasyr:59:7).
78

 

 

Menurut Prof. Dr. Hamka dalam karangan kitabnya yang berjudul 

“TAFSIR AL-AZHAR” yang menafsirkan surat Al-Hasyr  ayat 7 disebutkan 

dalam ayat mengapa harta itu dibagi demikian rupa, bahkan yang dikuasakan 

kepada Rasulullah SAW tidak diwariskan; “Supaya dia jangan hanya 

beredar diantara orang-orang kaya diantara kamu.” Telah teradat dizaman 

jahiliah jika terjadi peperangan dan musuh dapat dikalahkanmaka pertama 

yang berhak atas harta benda itu ialah para pemimpin saja. Adapun para 

prajurit hanya diberi sekedar belas kasihan dari pemimpin yang telah kaya 

sendiri itu. Janganlah yang kaya bertambah kaya dan yang miskin hanya 

menyaksikan kekayaan orang yang sudah kaya saja. “Dan apa yang 

didatangkan kepada kamu oleh Rasul hendaklah kamu ambil.”  Artinya 
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bahwa peraturan yang telah beliau aturkan, baik menurut ayat keenam 

maupun ayat ketujuh hendaklah diterima dengan segala kepatuhan dan 

kerelaan. Artinya pembahagian-pembahagian yang beliau lakukan dengan 

kebijaksanaan beliau janganlah dibantah. “Dan apa yang dia larang 

hendaklah kamu hentikan.”  Yang dilarang disini tentu saja membagi sendiri 

dan mengambil sendiri sebelum dibagi, meskipun harta itu rampasan belaka. 

“Dan taqwalah kepada Alloh.” Karena dengan ketaqwaan kepada Alloh rasa 

loba dan tamak, ingin kelebihan kepada diri sendiri akan hilang atau dapat 

dikendalikan; “Sesungguhnya Alloh adalah sangat keras hukumanya”. 

Tafsir dari ayat diatas menegaskan bahwa harta benda hendaklah 

jangan hanya dimiliki dan dikuasai oleh segelintir kelompok saja, tetapi 

hendaknya dinikmati oleh banyak orang. Ayat tersebut membuktikan bahwa 

islam menolak sistem monopoli, akan tetapi memegang teguh prinsip 

keseimbangan dan keadilan peredaran harta begi segenap masyarakat. Akad 

mudharabah merupakan suatu konsep dalam kegiatan ekonomi dimana 

menekankan pada pembagian laba yang adil (seimbang), adanya peran aktif 

dari pihak yang bekerjasama untuk saling menopang kebutuhan dan saling 

menutupi kekurangan dan saling membantu (ta‟awun) satu sama lain. Bukan 

hubungan eksploitasi oleh satu pihak terhadap pihak lain, bukan pula 

pengambilan kesempatan diatas kesempitan orang lain. 

2. Rukun dan Syarat Mudharabah 

Menurut ulama’ syafi’iyah, rukun-rukun mudharabah ada enam 

yaitu: 
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a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. 

b. Orang yang beerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari 

pemiliknya. 

c. Akad mudharabah, dilakukan oleh kedua belah pihak. 

d. Mal, yaitu harta pokok atau modal. 

e. amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba. 

f. keuntungan.
79

 

Syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut: 

a. modal yang diserahkan dalam bentuk uang tunai. 

b. bagi orang yang melakukan akan disyaratkan mampu melakukan 

tasharruf. 

c. modal harus diketahui dengan jelas. 

d. keuntungan harus jelas presentasenya. 

e. melafazkan ijab dan qabul. 

f. mudharabah bersifat mutlaq dan mudharabah ada persyaratan.
80

 

3. Jenis-jenis Mudharabah 

Secara umum mudharabah dibagi menjadi dua yaitu Mudharabah 

Mutlaqoh dan Mudharabah Muqayyadah.
81

 

a. Mudharabah Mutlaqoh 

Ialah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang 

cakupanya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi tempat, waktu 

dan jenis usaha. 
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b. Mudharabah Muqayyadah 

Ialah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang 

cakupanya dibatasi oleh spesifikasi tempat, usaha, waktu dan jenis bisnis. 

Pembatasan ini seringkali menjadi cermin dari kecenderungan shahibul 

maal dalam menjalankan jenis usaha. 

4. Mudharabah dalam Perbankan Syariah 

Mudharabah diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan 

penghimpunan dana dalam perbankan syariah. Pada sisi pembiayaan, 

mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja, sedangkan pada sisi 

penghimpunan dana mudharabah diterapkan pada deposito syariah.
82

 

5. Karakteristik Deposito Mudharabah 

Adapun karakteristik dan ketentuan umum dalam deposito 

mudharabah adalah sebagai berikut: 

a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan 

tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan sampai 

resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana yang dicantumkan ada 

awal akad. 

b. Pada deposito mudharabah, wajib diberikan sertifikat atau tanda 

penyimpana deposito kepada deposan. 

c. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu 

yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo 

akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad 

sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad 
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baru. 

d. Modal dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan 

piutang.
83

  

I. Penelitian Terdahulu 

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, penting untuk 

mengkaji terlebih dahulu penelitian penelitian ini dengan masalah yang sesuai, 

yang ada pada penelitian sebelumnya. 

1. M. Noer Rosid dengan skripsi yang berjudul “Pengaruh Inflasi, Kurs dan 

Jumlah Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Syariah 

Mandiri periode 20011-2013” adapun teknik penelitian menggunakan 

metode kuantitatif dan menggunakan jenis penelitian library (pustaka), 

metode analisis data menggunakan perhitungan E-View, hasil penelitian ini 

menerangkan bahwa secara simultan ketiga variabel yaitu inflasi, kurs dan 

jumlah bagi hasil dapat berpengaruh terhadap deposito mudharabah bank 

syariah mandiri.
84

 

2. Abdullah Syakur Novianto dan Djumiah Hadiwidjojo tahun 2014, dengan 

hasil penelitianya yang berjudul “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

penghimpunan deposito mudharabah perbankan syariah di Indonesia” 

menunjukkan bahwa jumlah kantor berpengaruh positif terhadap 

penghimpunan deposito mudharabah.
85
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3. Nisa Lidya Muliawati dan Tatik Maryati, dengan judul penelitian “ Analisis 

Pengaruh Inflasi, Kurs, BI Rate dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Pada PT. 

Bank Syariah Mandiri”, metode penelitian ini yang digunakan adalah metode 

analisis regrensi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa 

variabel jumlah bagi hasil deposito mudharabah , suku bunga BI berjangka 

satu (1) bulan dan inflasi berpengaruh terhadap jumlah deposito 

mudharabah.
86

 

4. Bayu ayom gumelar, pada tahun 2013 melakukan penelitian mengenai 

“pengaruh inflasi,tingkat suku bunga dan jumlah bagi hasil terhadap jumlah 

deposito mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri tahun 2008-2012” hasil 

dari penelitian tersebut menunjukan bahwa inflasi, tingkat suku bunga, 

jumlah bagi hasil secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap 

deposito Mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri periode 2008-2012. 

J. Keragka Berfikir 

Kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antara 

variabel yang disusun  dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya 

dianalisis secara krisis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang 

hubungan variabel tersebut, yang kemudian digunakan untuk merumuskan 

hipotesis. 
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1. Pengaruh inflasi terhadap deposito. 

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan 

terus menerus.
87

 Inflasi menyebabkan harga barang naik dan nilai mata uang 

menurun, hal ini dapat menyebabkan minat masyarakat untuk menabung atau 

berinvestasi menjadi berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh Diah 

Iskandar dan Iwan Firdaus, menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap 

deposito Mudharabah.
88

 

2. Pengaruh bagi hasil terhadap deposito 

Dalam menempatkan dananya, masyarakat masih dipengaruhi oleh 

motif untuk mencari keuntungan melalui tingkat return yang ditawarkan. 

Sehingga faktor bagi hasil sebagai return dari investasi yang dilakukan 

menjadi faktor yang sangat penting bagi masyarakat sebelum menempatkan 

dananya di bank. Jadi semakin tinggi tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh 

bank kepada masyarakat maka akan semakin tinggi pula minat masyarakat 

untuk menempatkan dananya pada produk deposito. Penelitian yang 

dilakukan Heru Maulana, menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh 

signifikan terhadap penghimpunan jumlah dana pihak ketiga deposito 

mudharabah.
89
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3. Pengaruh produk domestik bruto terhadap deposito. 

Menurut Iim Hilman, PDB juga berpengaruh terhadap jumlah 

deposito mudharabah bank syariah.
90

 Hal ini disebabkan tabungan 

merupakan sisa-sisa pendapatan yang tidak dibelanjakan oleh masyarakat. 

Sehinnga semakin besar pendapatan yang diterima oleh masyarakat, maka 

semakin besar pula jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh masyarakat 

tersebut. 

4. Pengaruh jumlah kantor terhadap deposito 

Faktor pelayanan dalam bentuk jumlah kantor juga mempengaruhi 

besar kecilnya dana masyarakat yang masuk kedalam produk deposito. 

Karena semakin banyaknya jumlah kantor yang tersedia dapat memudahkan 

masyarakat untuk menempatkan dananya pada Bank Syariah Mandiri 

terutama pada produk deposito. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Dita Meyliana dan Ade Sofyan Mulazid, bahwa secara parsial variabel 

independen jumlah kantor berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen yaitu deposito Mudharabah.
91

 

5. Pengaruh inflasi, bagi hasil, produk domestik bruto, jumlah kantor terhadap 

deposito. 

Faktor-faktor seperti inflasi, bagi hasil, produk domestik bruto, 

jumlah kantor diperkirakan mempengaruhi deposito pada Bank Syariah 

Mandiri. Penelitian yang dilakukan oleh Dita meyliana dan Ade Sofyan 
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Mulazid, menunjukkan bahwa bagi hasil, jumlah kantor dan PDB 

berpengaruh terhadap deposito.
92

 

Pembahasan penelitian ini didasarkan pada langkah-langkah pemikiran: 

1. Terlebih dahulu peneliti mencari data tentang inflasi, bagi hasil, produk 

domestik bruto, jumlah kantor dan deposito Bank Syariah Mandiri. 

2. Kemudian meneliti satu persatu variabel apakah variabel tersebut 

berpengaruh pada deposito Bank Syariah Mandiri 

3. Dan yang terakhir adalah meneliti seluruh variabel tersebut secara 

keseluruhan apakah terdapat pengaruh pada deposito Bank Syariah Mandiri. 

 

Untuk lebih jelasnya, kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Dalam Penelitian 
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K. Hipotesis  

Dalam penelitian ini yaitu tentang Analisis Pengaruh Inflasi, Bagi Hasil 

Produk Domestik Bruto, Jumlah Kantor Terhadap Deposito Bank Syariah 

Mandiri periode 2013-2018, maka hipotesis dari penelitian imi adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh Inflasi terhadap Deposito Bank Syariah Mandiri.  

Inflasi merupakan situasi dimana naiknya harga barang dan jasa 

secara umum dan terjadi secara terus menerus, naiknya inflasi menyebabkan 

terganggunya stabilitas ekonomi dengan merusak perkiraan tentang masa 

depan (ekspektasi) para pelaku ekonomi. Inflasi yang kronis menumbuhkan 

perkiraan bahwa harga-harga barang dan jasa akan terus naik, bagi konsumen 

perkiraan ini mendorong pembelian barang dan jasa lebih banyak dari yang 

seharusnya dengan tujuan untuk menghemat pengeluaran konsumsi akibatnya 

permintaan barang dan jasa justru semakin meningkat.
93

 Faktor tersebutlah 

yang menjadikan harga barang naik dan nilai mata uang turun dikarenakan 

masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhanya terlebih dahulu 

sehingga berdampak terhadap minat masyarakat untuk menabung atau 

berinvestasi menurun. 

Teori kuantitas merupakan teori paling tua mengenai inflasi. Teori ini 

menyoroti peranan dalam proses inflasi dari jumlah uang beredar dan harapan 

masyarakat mengenai kenaikan harga-harga. Inflasi hanya bisa terjadi jika 

ada penambahan volume uang yang beredar. Laju inflasi juga ditentukan oleh 

                                                             
93

 Prathama Rahardja, Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi..., h. 372. 



75 
 

laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan harapan masyarakat 

menaikkan harga-harga dimasa yang akan datang (Boediono, 2005:161). 

Untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dimasyarakat, maka 

tidak salah bila dalam UU No. 3 tahun 2004, Bank Indonesia (BI) adalah 

pihak yang diberi tanggung jawab oleh negara untuk memelihara nilai rupiah, 

karena BI yang mengendalikan instrumen-instrumen moneter termasuk 

jumlah uang yang beredar.
94

 Oleh sebab itu untuk menarik jumlah uang yang 

beredar dimasyarakat, pihak bank baik konvensional maupun syariah akan 

menaikkan tingkat suku bunga dan tingkat bagi hasil untuk menarik minat 

masyarakat agar tetap menginvestasikan dananya dengan jaminan bagi hasil 

yang lebih besar. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono 

(2009) dalam Farizi (2016), menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif 

terhadap dana pihak ketiga, tapi jika inflasi terlalu tinggi dapat menyebabkan 

pendapatan masyarakat akan terus menurun sehingga kecenderungan 

masyarakat untuk menyimpan dananya juga menurun. Serta penelitian yang 

dilakukan oleh Patra Yunita (2008), menyatakan bahwa inflasi sevara 

signifikan berpengaruh terhadap DPK Perbankan syariah.
95

 

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1: Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan pada Inflasi terhadap 

Deposito Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2018. 
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2. Pengaruh Bagi Hasil terhadap Deposito Bank Syariah Mandiri 

Bagi hasil ialah dimana kedua belah pihak akan berbagi keuntungan 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. sebagai konesekuensi dari 

kerjasama ini adalah memikul resiko, baik untung maupun rugi. Jika untung 

yang diperoleh besar maka penyedia dana (masyarakat) dan pihak bank 

menikmati keuntungan bersama  sesuai kesepakatan sebelumnya dan jika 

rugi maka harus dirasakan bersama. Inilah keadilan yang sempurna 

keuntungan sama dinikmati dan kerugian sama-sama dirasakan.
96

 Besarnya 

bagi hasil tergantung pada besarnya jumlah besaran keuntungan yang 

diperoleh sehingga bagi hasil meningkat sesuai dengan jumlah pendapatan. 

Jumlah besarnya bagi hasil yang diterima oleh nasabah inilah yang 

menentukan apakah nasabah tersebut akan melanjutkan investasinya atau 

malah menarik seluruh dananya dikarenakan jumlah pendapatanya yang 

kecil, begitu juga berpengaruh kepada pandangan masyarakat yang 

mengetahui jumlah pendapatan bagi hasil yang menjadi pertimbangan apakah 

akan menginvestasikan dananya atau tidak. 

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang diteliti oleh M. 

Noer Rosid, yang menyatakan bahwa jumlah bagi hasil berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap deposito mudharabah, yang menyatakan bahwa 

dengan meningkatnya jumlah bagi hasil maka akan diikuti oleh 

meningkatnya deposito mudharabah Bank Syariah Mandiri.
97
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Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H2: Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan pada Bagi Hasil terhadap 

Deposito Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2018. 

 

3. Pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap Deposito Bank Syariah 

Mandiri 

Produk Domestik Bruto dapat dihitung menggunakan dua harga yang 

ditetapkan oleh pasar yaitu dengan harga berlaku yaitu total nilai barang atau 

jasa yang diproduksi pada suatu negara dalam kurun waktu tertentu 

menggunakan harga yang berlaku pada periode tersebut, kedua adalah 

dengan harga konstan atau total nilai barang/jasa yang diproduksi oleh suatu 

negara dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan harga yang 

mengacu pada harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungan.  

Mannan (1997) menjelaskan bahwa islam mengakui bagian modal 

dari kekayaan nasional berperan dalam proses produksi untuk menghasilkan 

laba. Motif laba selanjutnya akan merangsang seseorang untuk menabung 

dan berinvestasi, dengan demikian investasi dapat menunda  konsumsi 

sekarang untuk waktu yang akan datang.  

Teori yang dikemukakan oleh keynes menyatakan bahwa tabungan 

merupakan sisa sisa pendapatan yang tidak dibelanjakan oleh konsumen. 

Sehingga semakin tinggi pendapatan nasional maka semakin tinggi tabungan 

masyarakat (Sukirno, 2005). PDB sebagai salah satu indikator tingkat 
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pendapatan masyarakat ikut mempengaruhi jumlah deposito mudharabah 

bank syariah.
98

 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dita Meyliana 

dan Ade sofyan Mulazid yang menyatakan bahwa PDB berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah, jadi semakin 

besar PDB maka semakin besar pula jumlah deposito mudharabah bank 

syariah.
99

 

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H3: Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan pada Produk Domestik 

Bruto terhadap Deposito Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2018. 

 

4. Pengaruh Jumlah Kantor terhadap Deposito Bank Syariah Mandiri  

Jumlah kantor/office channeling bertujuan untuk meningkatkan akses 

masyarakat kepada jasa-jasa perbankan khususnya masyarakat yang 

didaerahnya belum mempunyai bank syariah. 

Jumlah kantor sangatlah mendukung realisasi pencapaian pangsa 

pasar Perbankan Syariah. Degan adanya office chaneling, dana pihak ketiga 

yang dihimpun bank akan semakin meningkat, semakin besar dana yang 

diperoleh bank syariah maka semakin besar pula peranan bank syariah 

terhadap perekonomian Indonesia.
100
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Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah 

Syakur Novianto dan Djumilah Hadiwidjojo yang menyatakan bahwa jumlah 

kantor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghimpunan deposito 

mudharabah, dikarenakan semakin banyak jumlah kantor maka semakin 

dekat bank syariah dengan masyarakat yang akhirnya berdampak pada 

kemudahan masyarakat untuk berinvestasi di bank syariah tersebut.
101

 

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H4: Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan pada Jumlah Kantor 

terhadap Deposito Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2018. 

 

5. Pengaruh Inflasi, Bagi Hasil, Produk Domestik Bruto, Jumlah Kantor 

terhadap Deposito Bank Syariah Mandiri 

Inflasi dapat mengakibatkan mata uang menurun dikarenakan uang 

yang beredar dimasyarakat terlampau banyak, oleh sebab itu BI diberi 

tanggung jawab untuk mengendalikan uang yang beredar yaitu dengan cara 

pada saat inflasi naik mereka akan menaikkan jumlah bunga maupun bagi 

hasil supaya masyarakat tertarik untuk menyimpan atau menginvestasikan 

dananya dibank. Hal ini bertujuan supaya peredaran uang dimasyarakat bisa 

berkurang. 

Besar kecilnya Bagi hasil yang diperoleh pihak nasabah dapat 

menentukan apakah nasabah akan melanjutkan investasinya atau malah 
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menarik uangnya dikarenakan pendapatan yang sedikit dan juga berpengaruh 

terhadap masyarakat yang akan menginvestasikan dananya di perbankan 

syariah. 

Produk Domestik Bruto akan berpengaruh terhadap Deposito BSM 

dikarenakan besar kecil nya pendapatan Suatu masyarakat akan 

mempengaruhi  apakah akan digunakan untuk memenuhi kebutuhanya atau 

dana tersebut akan diinvestasikan. 

Jumlah kantor juga menjadi pertimbangan masyarakat sebelum 

menginvestasikan dananya di bank. Kantor yang tersedia di berbagai daerah 

yang belum dijangkau oleh bank lain sangat mempengaruhi minat 

masyarakat untuk menginvestasikan dananya di bank tersebut. 

Pemilihan keempat variabel tersebut didukung dari beberapa 

penelitian dimana secara simultan inflasi, bagi hasil, pdb dan jumlah kantor 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap Deposito BSM. Menurut Rita 

Nur Wahyuningrum dan Aan Zainul Anwar (2018) yang menyatakan bahwa 

secara bersama-sama (simultan) variabel Inflasi, Produk Domestil Bruto, 

Bagi Hasil dan Nilai Tukar secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap deposito mudharabah dengan nilai sig. Sebesar 0,07.  

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H5: Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan pada Inflasi, Bagi Hasil, 

Produk Domestik Bruto dan Jumlah Kantor terhadap Deposito Bank 

Syariah Mandiri Periode 2013-2018. 
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