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ABSTRAK 

Bank syariah dalam perkembangannya saat ini dituntut untuk 

meningkatkan kualitasnya dalam segala aspek dan karena itu bank syariah 

membutuhkan modal yang cukup sehingga dapat menjalankan kegiatan 

operasionalnya dengan baik. Dalam menghimpun dana dari masyarakat bank 

memliki produk deposito mudharabah. Tetapi dalam proses perhimpunan tersebut 

tidak selalu berjalan dengan mulus karena terdapat masalah ekonomi yg terjadi 

baik makro dan mikro yang akan mempengaruhi penghimpunan deposito 

mudharabah yaitu masalah inflasi, kurs dan jumlah bagi hasil bank. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, kurs dan 

jumlah bagi hasil terhadap deposito mudharabah Bank Syariah 

Mandiri.Pendekatan penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data 

yang digunakan adalah berupa data sekunder. Populasi penelitian yaitu laporan 

keuangan Bank Syariah Mandiri dengan sampel penelitian data laporan keuangan 

publikasi bank bulanan dari periode Januari tahun 2011 sampai dengan  Maret 

2015.Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik regresi 

linier berganda. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji 

asumsi klasik dan uji persamaan regresi berganda dengan menggunakan program 

komputer E-Views. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) 

variabel independen inflasi, kurs dan  jumlah bahgi hasil berpengaruh signifikan 

terhadap deposito mudharabah. Secara parsial variabel inflasi  mempunyai 

pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap deposito mudharabah dengan nilai 

thitung sebesar -3,217 dengan nilai p value sebesar 0,04. Variabel kurs tidak 

pengaruh positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah dengan dengan 

nilai thitung sebesar 14,269 dengan nilai p value sebesar 0,04. Sedangkan variabel 

jumlah bagi hasil mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

deposito mudharabah dengan nilai thitung sebesar 2,488 dengan nilai p value 

sebesar 0,004. Berdasarkan hasil perhitungan uji determinasi besarnya koefisien 

determinasi sebesar 84% sedangkan sisanya 16% di jelaskan oleh variebel lain 

yang tidak dimasukkan dalam persamaan model regresi. 

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap 

deposito mudharabah yang artinya semakin tinggi tingkat inflasi akan 

mempengaruhi deposito mudharabah karena dalam keadaan tersebut masyarakat 

cenderung akan lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 

dibandingkan untuk berinvestasi. Variabel kurs berpengaruh negatif terhadap 

deposito mudharabah karena pada kondisi dimana kurs melemah masyarakat akan 

menginvestasikan dananya dibank karena bersifat liquid, aman dan 

menguntungkan. Sementara variabel jumlah bagi hasil berpengaruh positif 

terhadap deposito mudharabah dikarenakan niat masyarakat berinvestasi didasari 

oleh motif untuk mendapatkan keuntungan yang berupa bagi hasil  

Kata kunci : Inflasi, Kurs, Jumlah Bagi Hasil, dan Deposito Mudharabah  



iii 

 

  



iv 

 

  



v 

 

MOTTO 

 

بَاِنِِّّفَبِأَي ِّ  َءاََلِٓءَِّرب ُكَماِّتَُكذ 

“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan.” (QS: Ar 

Rahman: 13)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Pusat Penggandaan Al-

Qur’an, 2000, hlm. 437   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu 

akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi 

pembaca. Oleh karena itu untuk menghindari kesalahan tersebut disini diperlukan 

pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Dengan harapan memperoleh 

gambaran yang jelas dari makna yang di maksud. Adapun skripsi ini berjudul 

“Pengaruh Inflasi, Kurs dan Jumlah Bagi Hasil Terhadap Deposito 

Mudharabah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2011-2015)”. 

Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman 

terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang akan digunakan, disamping 

itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalah yang 

akan di bahas. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dan istilah-istilah judul 

tersebut sebagai berikut : 

1. Pengaruh dalam istilah penelitian tersebut dengan akibat asosiatif yaitu, 

suatu penelitian yang mencari atau pertautan nilai antara satu variabel 

dengan variabel yang lain.
1
 

                                                             
1
 Sugiono, Penelitian Administratif  (Bandung: Alfa Beta, 2001), h.7. 
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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 itu akan mempengaruhi 

harga barang lain di pasar.
2
 

3. Kurs adalah mata uang asing yang menunjukkan harga atau nilai mata uang 

asing. Artinya kurs merupakan jumlah representasi jumlah uang domestik 

yang dibutuhkan.
3
 

4. Bagi hasil merupakan suatu mekanisme bagaimana bank syariah 

memperoleh hasil dari kegiatan usaha yang dilakukannya dan kemudian 

membagikan hasil tersebut kepada pemilik dana.
4
 

5. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada 

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

6. Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (Shahibul Maal) 

dengan pengelola (Mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau 

keuntungan.
6
 

                                                             
2
 Suparmono, Pengantar Ekonomika Makro (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan 

(UPP) AMP YKPN, 2004), h. 128. 

3 Jimmi Hasoloan,  Ekonomi Moneter (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2014), h. 193. 

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

h. 214.  

5
 Totok Budisantoso dan Nuritno, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi 3 (Jakarta: 

Salemba Empat, 2014), h. 219. 

6
Ibid,  h. 215. 
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Secara keseluruhan  penjelasan dari judul penelitian ini “Pengaruh  Inflasi, 

Kurs dan Jumlah Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah (Studi pada PT 

Bank Syariah Mandiri tahun 2011-2015)” adalah menganalisis bagaimana 

pengaruh inflasi kurs dan tingkat bagi hasil terhadap deposito mudharabah. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Secara Objektif  

Salah satu faktor penting dalam kegiatan usaha dan bisnis adalah 

modal, bank syariah adalah lembaga keuangan yang tidak sedikit memerlukan 

modal dan dalam hal ini modal inti bank tidaklah mencukupi dalam kegiatan 

operasional bank itu sendiri. Maka dari itu, bank membutuhkan dana pihak 

ketiga dari masyarakat dalam dalam hal ini dengan menghimpun dana 

nasabah menggunakan akad deposito mudharabah yang  bisa di maksimalkan 

keguanaannya untuk kegiatan operasional bank  karena sifat dari deposito 

adalah simpanan yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu sehingga dana 

tersebut bisa di maksimalkan oleh bank.  

2. Secara Subjektif 

Pokok bahasan skripsi ini sesuai berdasarkan jurusan penulis yakni 

Perbankan Syariah. Penulis optimis dapat menyelesaikan skirpsi ini dengan 

baik karena tersedianya sumber data dan literatur yang tersedia di 

perpustakaan, jurnal, artikel, buku-buku dan ataupun sumber lainnya yang 

mendukung penelitian ini. 
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C. Latar belakang 

Islam adalah agama yang ajarannya bersifat menyeluruh dan mencakup 

segala aspek kehidupan, tak terkecuali ekonomi. Ekonomi Islam berprinsip 

kebaikan, keadilan dan kemaslahatan bagi semua masyarakat tak terkecuali Non- 

Muslim. Sebagaimana Islam memandang bahwa bumi dan beserta isinya adalah 

amanah yang Allah SWT titipkan kepada manusia untuk dijaga,  dipelihara dan 

dipergunakan untuk kesejahteraan umat manusia,  sesungguhnya manusia adalah 

khalifah di muka bumi. Ekonomi Islam memberikan keuntungan dan manfaat 

yang lebih dari ekonomi konvensional. Pada saat ini ekonomi islam telah 

berkembang pesat yang di tandai dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan 

bank dan non-bank yang berlandaskan syariah. Bank sebagai lembaga keuangan 

adalah bagian dari faktor penggerak kegiatan perekonomian masyarakat. Karena, 

bank memiliki peran yang sangat besar untuk mendorong peningkatan dan 

pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan dan  peningkatan kinerja bank sebagai 

lembaga keuangan yang bertugas untuk membangun perekonomian negara. 

Banyak peran bank dalam membangun dan mendorong perekonomian suatu 

negara salah satunya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam bentuk 

penyaluran dan pengelolaan dana serta menjaga kestabilan ekonomi.   

Perbankan saat ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan, karena 

memang tujuan perbankan syariah itu sendiri tidak hanya berorentasi pada 

keuntungan maksimal samata tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam 

memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat, yang merupakan peran 
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bank syariah secara fungsional. Adanya regulasi tentang perbankan syariah 

nasional adalah suatu momen yang sangat baik untuk semakin berkembangan 

perbankan nasional. Karena memang dengan peran yang sedemikian besarnya 

tidaklah heran jika pemerintah mendukung kemajuan perbankan dengan 

memberikan kebijakan-kebijakan yang akan mendukung pertumbuhan perbankan.  

Hal itu berdampak langsung terhadap pertumbuhan perekonomian yang 

dalam seluruh sektor perekonomian bergantung kepada perbankan dalam 

pengembangan usahanya. 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
7
. 

Dasar hukum bank syariah itu sendiri adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang dimana 

hal tersebut menjadi landasan keadilan dalam setiap kegiatan operasional yang 

berlangsung dalam perbankan. Berbeda dengan bank konvensional yang 

menerapkan sistem bunga, bank syariah beroperasi dengan berlandaskan sistem 

bagi hasil di tambah dengan jual beli dan sewa. Produk-produk bank syariah itu 

sendiri  lebih bervariasi dibandingkan produk bank konvensional, dan hal itu pula  

yang di tawarkan 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 pemerataan 

                                                             
7
 Totok Budisantoso dan Nuritno, Op.Cit.,h.207. 
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kesejahteraan rakyat
8
. Sejarah perbankan di Indonesia diawali pada tahun 1991 

dengan berdirinya bank syariah pertama yang menjadi pelopor bank yang 

menggunakan sistem bagi hasil yaitu bank Muamalat. Kemudian pada tahun 1992 

di terbitkanlah Undang-Undang No.7 yang menjadi kekuatan hukum dalam 

kegiatan operasional bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Saat ini  

pertumbuhan perbankan di Indonesia mecapai kurang dari 5% walau masih   

kalah jauh dari perbankan konvensional tetapi dengan hasil yang sampai saat ini 

diperoleh oleh perbankan syariah sudah menunjukan bahwa bank syariah  adalah 

sebagai ekonomi alternatif dan kompetitif yang mampu bersaing  dengan ekonomi 

konvensional serta dapat diterima oleh masyarakat luas. 

Dengan perkembangan yang signifikan pada tahun 2013  aset perbankan 

syariah nasional tumbuh mencapai 31,08% dan market share nya sebesar 4,8%
9
. 

Salah satu bank syariah yang ada di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri, 

Bank Syariah Mandiri adalah bank syariah komersial ke dua setelah Bank 

Muamalat. Pada tahun 2012 Bank Syariah Mandiri mencatat memiliki aset 

sebesar 54,23 triliun atau tumbuh dibandingkan  pada tahun sebelumnya yang 

hanya sebesar 48,67 triliun sementara di dana pihak ketiga (DPK) juga naik yang 

tadinya hanya 42,62 triliun menjadi 47,41  triliun
10

. 

                                                             
8
 Sutan Remi, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 33. 

9
Jurnal ekonomi Strategi Peningkatan Efisiensi Biaya pada Bank Umum Syariah” tersedia di 

www.bi.go.id (15 Januari 2018). 

10
Laporan tahunan mandiri  2012” Tersedia di www.syariahmandiri.com (15 Januari 2018) . 

http://www.bi.go.id/
http://www.syariahmandiri.com/
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 Perkembangan Bank Syariah Mandiri dalam beberapa tahun terakhir 

sangat baik karena sampai pada tahun 2016 Bank Syariah Mandiri mampu 

memimpin market share perbankan syariah nasional dan memiliki aset hingga 

78,8 triliun yang sebelumnya hanya 70,4 triliun.
11

 

Salah satu produk yang di tawarkan oleh Bank Syariah Mandiri adalah 

dengan menggunakan akad mudharabah. Mudhrabah adalah suatu produk 

finansial syariah yang berbasis kemitraan (partnership). Dari definisi-definisi 

tersebut dapat diketahui pula bahwa dalam mudharabah terdapat dua pihak yang 

berjanji melakukan kerja sama dalam suatu ikatan kemitraan. Pihak yang satu 

merupakan pihak yang menyediakan dana untuk diinvestasikan ke dalam 

kerjasama kemitraan tersebut, yang disebut shahib al-mal atau rabbul-maal. 

Sedangkan pihak lain yang menyediakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk 

mengelola usaha kerja sama tersebut, yang disebut mudarib.
12

 Dalam proses 

menghimpun dana dari masyarakat bank menggunakan produk deposito 

mudharabah. Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh 

nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank 

                                                                                                                                                                              
  
11

  “Aset Bank Syariah Mandiri Tumbuh 12.03 persen pada 2016” , tersedia di: 

www.kompas.com, (1 Maret 2017) 

12
 Sutan Remi, Op.Cit.h.291. 
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dan nasabah investor. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai 

janngka waktunya.
13 

Kegiatan operasional bank adalah menghimpun dana dari masyarakat 

yang selanjutnya dana tersebut didistribusikan kembali kepada masyarakat. Salah 

satu faktor untuk melihat keberhasilan suatu bank adalah dengan menilai besarnya 

dana pihak  ketiga yang bisa dihimpun oleh bank, karena DPK adalah dana yang 

akan dialokasikan oleh bank untuk kegiatan operasional untuk menghasilkan  

pendapatan. Modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka  

pengembangan usaha dan menampung  risiko kerugian.
14

 Selain itu pengalokasian 

DPK mempunyai beberapa tujuan diantaranya mendapatkan profitabilitas yang 

diharapkan, serta menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjaga tingkat 

resiko likuiditas bank tetap aman. Penurunan DPK sangat mempengaruhi kinerja 

bank, karena memang  perkembangan bank sangat dipengaruhi dengan 

keberhasilannya dalam menghimpun dana. Ada beberapa produk perbankan 

syariah yang  digunakan dengan prinsip bagi hasil untuk  menghimpun dana dari  

masyarakat. Produk tersebut antara lain adalah giro, tabungan, dan deposito. 

Ketiga produk inilah yang menjadi sumber pendanaan bagi operasional bank. 

Penurunan DPK sedikit banyak akan mempengaruhi bank syariah itu 

sendiri, seperti kinerja dalam hal pemberian kredit atau pembiayaan.  Dengan 

                                                             
13

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

14
 Frianto Pandia, Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.31. 
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demikian, perkembangan suatu bank sangat dipengaruhi dari kemampuan bank 

tersebut untuk menghimpun dana dari masyarakat. 

 

 

Tabel 1.1 

Komposisi Deposito Mudharabah, Inflasi, Dan Kurs 

 

Tahun 
Deposito Mudharabah 

(Jutaan) 
Inflasi Kurs 

2011 23.524.711 3,79 9088,48 

2012 21.826.644 4,30 9645,89 

2013 26.834.253 8,38 12087,10 

2014 31.935.906 8,36 12438,29 

2015 31.239.699 3,35 13854,60 

Sumber: Bank Indonesia 

Dari tabel 1.1 deposito mudharabah mengalami perubahan dan 

perkembangan setiap tahunnya dan hal tersebut tidak terlepas dari kondisi makro 

perekonomian Indonesia. Dapat dilihat bahwa jumlah deposito mudharabah dari 

tahun 2011-2015 mengalami perubahan setiap tahunnya. Perubahan  tersebut 

adalah dampak langsung dari jaringan kantor, kinerja dan layanan  perbankan 

syariah. Indonesia adalah suatu negara yang memiliki masyarakat  mayoritas 

beragama Islam dan itu adalah salah satu peluang bank syariah untuk 

mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya. Dan hal itu juga diperkuat dengan 

adanya fatwa dari MUI tahun 2004 yang menjelaskan tentang haramnya bunga. 

Dalam kegiatannya terdapat beberapa faktor yang menjadi  pengaruh dan yang 

menjadi pertimbangan nasabah terhadap keputusan untuk memilih jasa 

perbankan syariah. Salah satunya yaitu, inflasi, kurs dan tingkat bagi hasil. 
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Faktor pertama yang mempengaruhi deposito mudharabah adalah inflasi. 

Inflasi merupakan kondisi dimana ekonomi mengalami ketidakstabilan karena 

meningkatnya harga-harga yang menjadi tidak stabil yang secara terus-menerus 

dengan waktu yang tidak dapat diperkirakan dan itu mengakibatkan masyarakat 

lebih memilih menggunakan dananya untuk kebutuhan konsumsi  dibandingkan 

untuk digunakan pada hal lain. Karena inflasi membuat masyarakat tidak 

memiliki dana lebih untuk disimpan dan diinvestasikan. Oleh sebab itu, sangatlah 

penting pengendalian inflasi, karena inflasi yang tinggi akan memberikan 

dampak yang negatif kepada kehidupan masyarakat. 

Faktor kedua yang mempengaruhi deposito mudharabah adalah kurs. 

Melemahnya nilau tukar rupiah terhadap Dollar AS akan mempengaruhi tingkat 

investasi masyarakat dimana kurs rupiah melemah akan mengakibatkan capital 

outflow atau pelarian dana dalam negeri ke luar negeri. 

Selain itu, fluktuasi nilai tukar rupiah juga sangat mempengaruhi 

perkenomian di bidang ekspor impor. Pada industri yang menggunakan bahan 

produk impor, maka untuk mengurangi dampak kerugian produksi akan 

menigkatkan harga jual. Kemudian secara umum harga-harga akan meningkat 

dipasaran dan menurunkan daya beli masyarakat. Karena daya beli masyarakat 

menurun, kemampuan masyarakat dan niat untuk berinvestasi akan menurun hal 

ini karena proyek investasi dianggap kurang menguntungkan.
15

 Dengan demikian 

                                                             
15

 Okti Maita Sari, “Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Terhadap Deposito Mudharabah Pada 

Bank Umum Syariah Periode 2010-2014“, Skipsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2016), h. 8. 
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Bila rupiah lemah biaya impor akan naik dan nilai ekspor akan turun dan hal 

tersebut akan mempengaruhi perekonomian masyarakat. 

Faktor ketiga yang mempengaruhi deposito mudharabah adalah jumlah 

bagi hasil. Tujuan masyarakat berinvestasi adalah untuk mendapatkan 

keuntungan dan tidak dipungkiri bahwa faktor penentu masyarakat 

menginvestasikan dananya di bank selain bersifat liquid juga untuk  

mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dan bagi hasil di bank sendiri tidak 

terpengaruh oleh tingkat suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia sehingga 

bank syariah bisa menetukan sendiri besaran bagi hasil yang akan diberikan  

kepada nasabah.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Inflasi, Kurs, Dan Jumlah Bagi 

Hasil Terhadap Deposito Mudharabah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri tahun 

2011-2015)”, agar mengetahui besarnya Pengaruh Inflasi, Kurs, Dan Jumlah 

Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah  pada Bank Syariah Mandiri. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap deposito mudharabah Bank Syariah 

Mandiri? 
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2. Bagaimana pengaruh kurs terhadap deposito mudharabah Bank Syariah 

Mandiri? 

3. Bagaimana pengaruh jumlah bagi hasil terhadap deposito mudharabah Bank 

Syariah Mandiri? 

 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap deposito mudharabah 

Bank Syariah Mandiri. 

b. Untuk mengetahui pengaruh kurs terhadap deposito mudharabah Bank 

Syariah Mandiri. 

c. Untuk mengetahui pengaruh jumlah bagi hasil terhadap deposito 

mudharabah Bank Syariah Mandiri. 

 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pengetahuan dan penilaian terhadap pengaruh inflasi, kurs dan jumlah 

bagi hasil terhadap deposito mudharabah, dan juga dapat menambah 

literatur di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden  

Intan Lampung, khususnya pada jurusan Perbankan Syariah. 
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b. Bagi bank syariah, diharapkan dapat berguna dalam pengambilan 

keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh untuk merencanakan 

strategi baru maupun meningkatkan kinerja dari perbankan syariah. 

c. Bagi pihak lain, diharapkan dapat memberikan pemahaman serta  

informasi tentang perbankan syariah kepada nasabah dan masyarakat 

umum agar tertarik untuk bergabung di bank syariah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Bank Syariah 

1. Pengertian Bank 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 Tanggal 10 

November 1998 tentang Perbankan. Yang dimaksud dengan BANK adalah 

“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak”.
16

 

Aktivitas pertama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat 

luas yang dikenal dengan istilah funding. Agar masyarakat mau menyimpan 

uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa 

balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Setelah memperoleh 

dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana 

tersebut diputarkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih 

dikenal dengan kredit (lending). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa 

pinjaman terhadap penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya 

                                                             
16

Kasmir, Bank dan lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 24. 
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administrasi sedangkan bagi bank yang berlandaskan prinsip syariah dapat 

berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.
17

 

Bank terdiri dari dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. 

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara 

konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank 

Perkreditan Rakyat sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum 

Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah. 

Bank Umum Syariah adalah bank yang kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari 

kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk 

dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah bank yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat 

menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal. Yaitu menerima 

                                                             
17

 Ibid, h. 26. 
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dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau sosial lainnya dan 

menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
18

 

 

 

2. Konsep Bank Syariah 

Bank syariah adalah lembaga penyedia jasa perbankan yang kegiatan 

usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan 

perjanjian berdasarkan hukum Islam (UU No. 21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syariah). Ciri khas perbankan syariah tentu saja adalah bahwa ia 

harus tunduk kepada hukum Islam (syariah), yaitu:
19

 

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 untuk kemudian didistribusikan 

kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya (mustahik). 

e. Semua aktivitas harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, dengan dewan 

syariah khusus bertindak sebagai penyedia dan memberikan nasihat 

kepada bank mengenai kepatutan suatu transaksi. 

                                                             
18

 Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah 

(Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 48. 

19
 Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, Perbankan Syariah (Jakarta: PT Serambi Ilmu 

Semesta, 2007), h. 50. 
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3. Dasar Hukum Bank Syariah 

a. Undang Undang Perbankan Syariah 

Bank syariah di Indonesia mendapat pijakan yang kokoh setelah 

adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak 

itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk no 

persen (atau meniadakan bunga sekaligus). Sungguh kesempatan ini 

belum termanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor 

bank baru. Hal ini berlangsung sampai pada tahun 1988 dimana 

pemerintah mengeluarkan pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya 

bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan semakin pasti setelah 

disahkannya UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan 

kebebasan menentukan jenis imbalan yang akan di ambil dari nasabahnya  

baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil.  

Dengan terbitnya PP No.72 Tahun 1992 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 usaha 

berdasarkan prinsip bagi hasil” (pasal 6), maka jalan bagi operasional 

perbankan syariah semakin luas. Kini titik kulminasi telah tercapai dengan 

disahkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka 

kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah ataupun 



18 

 

yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem 

syariah. 

UU No. 10 tahun 1998 ini sekaligus  menghapus pasal 6 pada PP No. 

72/1992 yang melarang dual system. Dengan tegas pasal 6 UU No. 10 

tahun 1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara 

konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan 

prinsip syariah melalui : 

1) Pendirian kantor cabang atai dibawah kantor cabang baru, atau 

2) Pengubahan kantor cabang atau dibawah kantor cabang baru yang 

melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang 

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 

Bank syariah yang berada di Indonesia tetap harus tunduk kepada 

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 pada Bank Indonesia. 

3) Pengawasan internal. 

4) Pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, 

likuiditas, dan faktor lainnya. 

5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran. 
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Disamping ketentuan-ketentuan di atas, bank syariah di Indonesia juga 

dibatasi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Hal 

terakhir ini memberikan implikasi bahwa setiap produk bank syariah 

mendapatkan persetujuan dari dewan pengawas syariah terlebih dahulu 

sebelum diperkenalkan kepada masyarakat.
20

 

 

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 mengacu pada pengalaman Al-Quran, 

tujuan utama dari pendirian bank syariah secara umum terbagi menjadi dua, 

yaitu pertama menghindari praktek riba, dan kedua mengamalkan prinsip-

prinsip syariah dalam perbankan untuk tujuan kemaslahatan. 

a. Bank Syariah Bertujuan untuk Menghindari Riba 

Pembentukan perbankan syariah dimulai dengan adanya ketentuan 

hukum bahwa riba merupakan sesuatu yang telah diharamkan sehingga 

dilarang oleh agama. Dengan adanya larangan tersebut kemudian timbul 

pemikiran mendirikan bank syariah yang bertujuan untuk menjauhkan 

umat dari praktek riba dalam kegiatan usaha perbankan. 
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 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta : UPP-STIM YPKN, 2011), h. 76. 
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b. Mengamalkan Prinsip Syariah Dalam Perbankan 

Mengamalkan prinsip-prinsip syariah ke semua aspek kehidupan 

merupakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah kepada hamba-

hambanya. Tujuan secara mendasar mengamalkan prinsip-prinsip syariah 

ialah untuk mencapai kemaslahatan dunia akhirat (falah). Begitu juga 

dengan dunia perbankan, tujuan menerapkan prinsip-prinsip syariah ialah 

selain untuk mengharapkan ridho Allah, juga dalam rangka mencapai 

kemaslahatan di bidang ekonomi. 

 

5. Jenis-Jenis Bank Syariah 

Secara kelembagaan, bank syariah di Indonesia dapat dibagi dalam tiga 

kelompok, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), 

Bank Pengkreditan 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, atau koperasi. Sementara 

itu, UUS bukan merupakan badan hukum tersendiri, tetapi merupakan unit 

atau bagian dari suatu bank konvensional.
21
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 Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes, Bank And Financial 

Management Institution Conventional & Sharla System, Ed 1, Cet 1 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2007), h. 754. 
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a. Bank Umum Syariah 

Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiataannya memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan merupakan badan 

usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum 

peseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi. Seperti halnya bank 

umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank 

non devisa. 

1) Bank Devisa 

Bank yang berstatus devisa atau bank devisa merupakan bank yang 

dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan 

dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer le luar 

negeri, inkaso keluar negeri, travelers cheque pembukaan dan 

pembayaran Letter Of Credit (L/C), dan transaksi luar negeri lainnya. 

2) Bank non devisa 

Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum 

mempunyai izin melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, 

sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank 

devisa, bank non devisa merupakan kebalikan dari pada bank devisa, 
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dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas suatu 

negara.
22

 

b. Unit Usaha Syariah 

Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja di kantor pusat bank 

umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor 

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

berada dalam satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional 

yang bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau 

bank non devisa. Sebagai unit kerja khusus, UUS mempunyai tugas : 

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 penatausahaan laporan keuangan kantor cabang 

syariah. 

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
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BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan 

rakyat konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, 

perusahaan daerah, atau koperasi
23

 

 

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.
24

 

Sumber dana bank dapat diperoleh baik melalui menghimpun dana pihak 

ketiga (masyarakat), dana pihak kedua yang dapat dihimpun melalui pasar 

uang dan pasar modal maupun yang berasal dari pihak pertama (pemilik) 

melalui pasar modal.
25

 

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana 

dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank 

lembaga keuangan 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 lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga 
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dari selisih bunga 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 lainnya. Di samping itu, untuk 

membiayai operasinya, dana dapat pula diperoleh dengan modal sendiri, yaitu 

setoran modal dari para pemilik atau bank mengeluarkan atau menjual saham 

baru kepada pemilik baru. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari 

penggunaan dana.
26

 

 

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 oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang 

dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimilki bank atau 

dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, tetapi 

juga berasal dari titipaan atau penyertaan orang lain atau pihak lain yang 

sewaktu-waktu atau pada saat tertentu akan di tarik kembali.
27

 

Dalam pandangan syariah, uang bukanlah merupakan suatu komuditas 

melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis 
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(economic added value). Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis 

bunga dimana “uang mengembangbiakkan uang” tidak peduli apakah uang itu 

dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Untuk menghasilkan keuntungan, 

uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (primary economic 

activities), baik secara langsung melalui transaksi seperti perdagangan, 

industri manufaktur, sewa menyewa dan lain-lain, atau secara tidak langsung 

dengan  melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau kegiatan 

usaha tersebut. 

Berdasarkan prinsip tersebut bank syariah dapat menarik dana pihak 

ketiga atau masyarakat dalam bentuk : 

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

(guaranteed deposit) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan. 

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

account) untuk investasi umum (general investmant account/mudharabah 

mutlaqah) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara 

proposional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut. 

c. Investasi khusus dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk 

memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkat investor 

sepenuhnya mengambil resiko atas investasi tersebut. 
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8. Fungsi Modal 

Bagi bank, modal mempunyai fungsi yang spesifik agak berbeda dengan 

fungsi modal pada perusahaan industri maupun perdagangan. Fungsi bank 

dalm bisnis perbankan adalah sebagai berikut : 

a. Fungsi melindungi (protective function) 

Yang di maksud disini adalah melindungi kerugian para penyimpan/ 

penitip uang bila terjadi likuidasi, sehingga kerugian tersebut tidak 

dibebankan kepada penyimpan (deposannya), tetapi menjadi beban dan 

tanggung jawab para pemegang saham. 

b. Menarik dan mempertahankan kepercayaan masyarakat 

Bank merupakan lembaga kepercayaan sehingga kepercayaan bagi 

bank merupakan aset tersendiri bagi bank yang perlu dipelihara dan 

dikembangkan. Bisnis bank sangat tergantung kepada kepercayaan 

nasabahnya, apa jadinya bank tanpa nasabah penyimpan (deposan). 

Untuk mempertahankan, menumbuhkan dan mengembangkan 

kepercayaan masyarakat bank perlu mempunyai modal sendiri. Para calon 

penyimpan dana akan menitipkan uangnya di bank bila mereka menaruh 

kepercayaan  kepada bank tersebut dan kepercayaan ini timbul antara lain 

bedasarkan pada modal yang dimiliki bank, sehingga kepercayaan 

masyarkat adalah modal utama bagi bank dalam menjalankan operasinya. 
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c. Fungsi operasional (operasinonal function) 

Dengan modal, bank baru bisa memulai bekerja, dengan perkataan 

lain bank tidak bisa bekerja tanpa modal. Pengeluaran-pengeluaran 

pendahuluan seperti pengurusan izin pendirian, pembuatan akta notaris, 

biaya-biaya organisasi, pembelian tanah dan bangunan/kantor, 

peralatan/inventaris, sewa tempat dan pengeluaran lainnya tidak bisa 

dibayar dengan simpanan masyarakat tetapi harus dengan modal sendiri.
28

 

d. Menanggung resiko kredit (Buffer To Absord Occasional Operating 

Losses) 

Kredit atau pinjaman yang diberikan bank sebagian besar 

sumberdananya berasal dari simpanan masyarakat. Sehingga 

kemungkinan akan timbul resiko dikemudian hari yakni jika nasabah 

peminjam tidak dapat mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan 

waktu yang diperjanjikan atau dengan perkataan lain macet. 

e. Sebagai tanda kepemilikan (owner) 

Modal merupakan salah satu tanda kepemilikan bank misalnya saham, 

apakah bank tersebut milik pemerintah swasta nasional, swasta asing atau 

campuran dapat dilihat dari siapa penyetor modalnya. 
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f. Memenuhi ketentuan perundang-undangan 

Jumlah modal pada awal pendiriannya di tentukan oleh peraturan 

pemerintah.
29

 

9. Produk Umum Perbankan Syariah 

Produk umum perbankan syariah merupakan penggabungan berkenaan 

dengan cara penghimpunan dang penyaluran dana yang dilakukan bank 

syariah seperti yang telah diuraikan. Produk-produk yang secara umum 

diaplikasikan untuk melayani kebutuhan warga 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 perbankan syariah sampai ketingkat 

operasionalnya. Hasil produk umum perbankan syariah yang dimaksud, yang 

kemudian di laporkan kepada kepada dewan syariah nasional.
30

 

a. Mudaharabah 

Mudharabah berasar dari kata dharb yang artinya memukul. Atau 

lebih tebatnya adalah proses dalam menjalankan suatu usaha. Secara 

teknis mudharabah adalah sebuah akad kerjasama antar pihak diaman 

pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan seluruh (100%) modal, 

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara 
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mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan di dalam 

kontrak. Apabila rugi ditanggung pemilik modal selama bukan akibat si 

pengelola. Namun seandainya kerugian tersebut disebabkan kelalaian atau 

kecurangan pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas 

kerugian yang terjadi. 

b. Murabahah (Pembiayaan dengan Margin) 

Murabahah merupakan salah satu produk perbankan syariah, baik 

kehiatan usaha bersifat produktif maupun bersifat konsumtif. Murabahah 

adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambaha keuntungan yang 

telah disepakati antara penjual dengan pihak pembeli. Dalam kontrak 

murabahah penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan 

menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
31

 

c.  Bai bi As-Saman „Ajil 

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

disepakati anatara pihak bank dengan pihak nasabahnya, yaitu pihak bank 

menyediakan dana untuk membeli barang/aset yang dibutuhkan oleh 

pihak nasabah untuk mendukung suatu usaha atau suatu proyek. 

d. Musyarakah 

Musyarakah adalah akad kerjasama anatara dua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu. Dimana masing-masing pihak memberikan 
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kontribusi dana  (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa 

keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan 

kesepakatan. Akad jenis ini juga sering disebut juga dengan profit & loss 

sharing.
32

 

e. Wad‟iah 

Wadiah dalam tradisi fikih islam, dikenal dengan prinsip titipan atau 

simpanan. Wadi’ah juga dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu 

pihak kepihak lain. Baik sebagai individu maupun sebagai suatu badan 

hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip 

menghendakinya. Dapat dikatakan bahwa sifat-sifat dari wadi’ah, menjadi 

produk perbankan syariah berbentuk giro yang merupakan titipan murni 

(yad damanah). Dimana, atas izin penitip dapat digunakan oleh bank. 

Disamping itu, sebagai konsekuensi dari titipan murni tersebut, apabila 

dari pihak pengelola tersebut (bank) memperoleh keuntungan, maka laba 

tersebut sepenuhnya adalah milik bank. Kemudian bank atas kehendaknya 

sendiri tanpa perjanjian understanding di muka, dapat memberikan bonus 

kepada para nasabahnya. 

f.  Ijarah 

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, 

melalui bayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 
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kepemilikan (ownership milkyyah) atas barang itu sendiri. Karena itu, 

ijarah dalam konteks perbankan syariah adalah suatu hire contract.
33

 

 

B. Inflasi 

1. Pengertian Inflasi 

Inflasi adalah gejala ekonomi yang menunjukkan naik tingkat harga 

secara umum yang berkesinambungan. Syarat inflasi yanitu terjadi kenaikan 

harga secara umum dan terus menerus. Jika satu dua jenis barang saja yang 

naik, itu bukan merupakan inflas, kenaikan harga yang bersifat sementara, 

umpamanya kenaikan harga karen amusiman, menjelang hari raya, bencana, 

dan sebgainya, tidak disebut inflasi. 

2. Teori Inflasi 

Secara garis besar ada tiga kelompok teori mengenai inflasi. Ketiga teori 

itu adalah sebagai berikut: 

a. Teori Kuantitas  

Teori kuantitas adalah teori yang paling tua mengenai inflasi namun 

teori ini masih sangat berguna untuk menerangkan proses inflasi 

dizaman modern ini, terutama di negara-negara yang sedang 

berkembang. Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari 
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jumlah uang yang beredar dan psikologi masyarakat mengenai kenaikan 

harga-harga. 

b. Teori Keynes 

Teori Keynes mengenai inflasi didasarkan atas teori makronya, teori 

ini menyoroti aspek lain dari inflasi. Menurut teori ini, inflasi terjadi 

karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan 

ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini, tidak lain adalah 

proses perebutan bagian rezeki diantara kelompok-kelompok yang 

menginginkan bagian yang lebih besar dari pada yang bisa disediakan 

oleh masyarakat tersebutproses perebutan ini akhirnya diterjemahkan 

menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang 

selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (inflatiory gap). 
34

 

c. Teori Struktural 

Teori struktural adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan atas 

pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberikan 

tekanan pada ketegaran dari struktur perekonomian negara-negara yang 

sedang berkembang. Teori struktural adalah teori jangka panjang . 

disebut teori jangka panjang karena teori ini mecari faktor-faktor jangka 

panjang manakah yang bisa mengakibatkan inflasi.
35
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3. Akibat Buruk Inflasi 

Inflasi dapat menimbulkan beberapa akibat buruk baik terhadap orang 

per orang, maupun kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Karena itulah 

berbagai upaya yang dilakukan terutama oleh pemerintah dengan senantiasa 

mencari jalan untuk menghindari atau mengatasinya. Inflasi yang tinggi 

tidak akan mendorong perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus 

naik mengakibatkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. 

Pemilik modal akan mengalihkan uang yang ia miliki untuk tujuan spekulasi, 

misalnya membeli tanah, rumah, atau lainnya, sehingga investasi produktif 

akan berkurang, akibatnya kegiatan perekonomian akan menurun dan terjadi 

pengangguran. 

Kenaikan harga-harga menimbulkan efek tyang buruk terhadap 

perdagangan. Komoditas ekspor tidak akan bisa bersaing di pasar 

internasional, kerna itu volume menurun. Sementara lain di pihak,  harga 

komoditas dalam negeri  naik dan impor justru menjadi relatif murah. 

Akibatnya kuantitas impor akan lebih banyak dari pada ekspor, sehingga 

cadangan devisa makin berkurang dan neraca pembayaran akan menjadi 

lebihi buruk.
36

 

Salah satu akibatnya yaitu inflasi cenderung menurunkan 

keseimbangan  kesejahteraan individu dan masyarakat. Para pelaku ekonomi 
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seperti pekerja yang bergaji tetap. Inflasi biasanya berjalan lebih cepat dari 

pada kenaikan upah para pekerja. Upah riil para pekerja akan merosot 

disebabkan inflasi, dan ini berarti tingkat kesejahteraan/kemakmuran 

sebagian besar masyarakat dengan sendirinya akan turut merosot. Jadi, 

dampat buruk inflasi tersebut terhadap individu dan masyarkat yaitu : (1) 

menurunkan pendapatan riil bagi orang-orang berpendapatan tetap ; (2) 

mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang ; (3) memperburuk 

kekayaan atau memperlebar jurang distribusi antyar golongan pendapatan. 

a. Inflasi permintaan  

Inflasi permintaan timbul pabila terjadi kenaikan harga dalam 

keseluruhan permintaan.
37

 Apabila tingkat harga naik karena sumber 

daya tidak mampu menyesuaikan diri secara lancar kepada perubahan 

dalam komposisi permintaan di sebut inflasi pergeseran permintaan atau 

rintangan inflasi permintaan (demand shift or bottleneck inflation). 

Dengan kata lain, indlasi terjadi pada keadaan perekonomian 

berkembang pesang. Kesmpata kerja yang tinggi menghasilkan 

pendapatan yang tinggi pula. Selanjutnya mendorong pengeluaran yang 

melebihi kemampuan ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. 

Pengeluaran yang berlebihan ini menimbulkan inflasi. 
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b. Inflasi penawaran 

Walaupun pergeseran permintaan dapat menciptakan inflasi, 

namum inflasi dapat pula terjadi meski kurva permintaan tidak berubah. 

Kenaiikan harga yang terus-menerus inilah yang disebut inflasi 

penawaran atau inflasi dorongan biaya (cost-push inflation). Naiknya 

harga dan disertai turunnya pendapatan sering kali disebut sebaagai 

stagflasi (berasal dari stagnation dan Inflation). Dengan demikian 

stagflasi menggmbarkan keadaan ekonomi yang semakin menurun, 

pengangguran semakin tinggi dan pada waktu yang sama proses 

kenaikan harga-harga semakin cepat. Inflasi penawaran atau inflasi 

dorongan biaya (cos- plush inflation) ini mengakibatkan para pengambil 

keputusan (decision marker) menghadapi dilema yang tidak nyaman. 

Seperti diketahui, bahwa kebiajakan fiskal dan moneter, keduanya 

bekerja melalui pergeseran kurva permintaan agregat.
38

 

 

c. Inflasi campuran 

Inflasi campuran (mixed-inflation) adalah inflasi yang disebabkan 

oleh campuran dari tarikan permintaan (demand-pull) dan dorongan 

biaya (cost-push).
39
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Seperti halnya penyakit, inflasi menunjukkan berbagai tingkat 

kepelikan. Penting untuk mengklasifikasikannya kedalam tiga kategori: 

inflasi rendah, inflasi melambung, dan hiperinflasi. 

1) Inflasi rendah  

Inflasi rendah dicirikan oleh harga yang naik perlahan-lahan dan 

dapat dirmalkan. Kita dapat mendefinisikannya sebagai tingkat 

inflasi tahunan dengan digit tunggal. Ketika harga relatif stabil, 

orang-orang mempercayai uang karena uang mempertahankan 

nilainya dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun. 

2) Inflasi melambung 

Inflasi dalam cangkupan digit ganda atau triple misalnya 20, 

100 atau 200 persen pertahun disebut “inflasi melambung.” Dari 

tahun ke tahun, negara-negara industri manju seperti italia atau 

jepang mengalami sindrom ini. Banyak negara-negara Amerika 

latin, seperti Argentina dan brsil memliki tingkat inflasi sebesar 50 

sampai 700 persen pertahun pada tahun 1970’an dan 1980’an. 

3) Hiperinflasi  

Ketika ekonomi nampak sehat dari inflasi yang melambung, 

ketegangan ketiga dan yang mematikan mengambil alih ketika 

kanker hiperinflasi menyerang. Tidak ada hal yang dapat dikatakan 
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tentang sebuah perekonomian pasar dimana harga-harga meningkat 

jutaan bahkan miliaran persen pertahun.
40

 

 

C. Kurs 

1. Pengertian Kurs 

Kurs adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara dengan 

mata uang uang negara asing atau perbandingan nilai tukar valuta antar 

negara. Kurs bank indonesia (kurs strandar=Kurs pajak) adalah kurs yang 

ditetapkan oleh bank indonesia pada bursa valuta di jakarta. 

Kurs jual adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara dengan 

mata uang negara asing jika bank yang akan menjualnya atau masyarakat 

yang akan membelinya. Kurs beli adalah nilai tukar mata uang suatu negara 

dengan mata uang negara asing jika bank yang akan membelinya atau 

masyarakat yang akan menjualnya. 

a. Dengan adanya kurs maka perdagangan internasional (ekspor-impor) 

dapat dilakukan. 

b. Dengan adanya kurs maka pembayaran transaksi komersial dan finansial 

antar negara dapat terlaksana. 

c. Dengan adanya kurs maka kerja sama lalu lintar pembayaran (LLP)  

antar bank devisa di dunia dapat terlaksana. 
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d. Dengan adanya kurs maka transaksi jual beli valuta asing (valas) dapat 

dilakukan. 

e. Dengan adanya kurs maka uang kartal berfungsi juga sebagai barang 

komoditif yang dapat diperjual belikan. 

f. Karena adanya kurs maka cek perjalanan (traveller cheque) valas dapat 

diterbitkan dan diedarkan oleh bank-bank devisa dunia. 

g. Dengan adanya kurs, orang dapat berpergian antar negara.
41

 

 

2. Teori Kurs 

a. Teori kuantitas  

Teori kuantitas mengasumsikan bahwa perubahan dalam penawaran 

uang akan menyebabkan perubahan yang sama proprosinya dengan 

perubahan tingkat harga tetapi tidak akan mempengaruhi tingat produksi 

nasional rill.
42

 

 

b. Teori keynes 

Teori Keynes menerangkan mengenai peranan uang dalam 

mempegaruhi kegiatan perekonomian, Keynes berpendapat uang tidak 

netral, uang mempunyai peranan dalam mempengaruhi kegiatan 

perekonomian. Perubahan-perubahan penawaran uang akan 
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mempengaruhi kegiatan perekonomian dan pendapatan nasional melalui 

makanisme transmisi sebagai berikut: 

1) Pertambahan penawaran uang akan menurunkan suku bunga. 

2) Pengurangan suku bunga akan menambah investasi. 

3) Kenaikan investasi akan menimbulkan proses multiplier sehingga          

akhirnya pendapatan nasional meningkat lebih besar dari kenaikan 

investasi yang apada mulanya berlaku.
43

 

 

3. Sistem Kurs 

Sistem kurs yang diterapkan disuatu negara tidaklah sama, tergantung 

kepada kebijakan moneter negara bersangkutan. Sistem kurs ini terdiri dari 

sistem kurs tetap, kurs mengambang dan kurs mengambang terkendali. 

a. Sistem kurs tetap 

Sistem kurs tetap atau fixed exchange rate system adalah suati sistem 

kurs dimana nilai kurs yang berlaku adalah tetap antara uang suatu negara 

terhadap mata uang negara asing, misalnya terhadap dolar Amerika 

(USD). 

b. Sistem kurs mengambang 

Sistem kurs mengambang atau floating exchange rate adalah 

kurs/harga valuta asing dibiarkan bebas dan dibentuk atas dasar kekuatan 
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pasar (Suply and Demand- Hukum Pasar J.B Say). Sistem kurs 

mengambang ini terbentuk pada tahun 1971. Yaitu setelah hasil penemuan 

konsep Smith Sonian. Dalam sistem kurs mengambang, walaupun terjadi 

gejolak moneter (seperti yang terjadi pada semester ke-2 tahun 1997), 

bank sentral secara relatif tidak melakukan intervensi, berapapun nilai kurs 

diserahkan pada kekuatan pasar.
44

 

c. Sistem kurs mengambang terkendali 

Sistem kurs mengambang terkendali atau managed floating exchange 

rate system merupakan kurs yang ditentukan terlebih dahulu nilai tukar 

tetapnya terhadap mata uang asing (misalnya USD) dan kemudian 

dibiarkan mengambang terhadap mata uang asing lainnya. Dalam sistem 

ini, otoritas moneter menetapakan nilai kurs terendah dan tertinggi dalam 

suatu rentang (spread).  Selama nilai kurs berada diantara nilai terendah 

dan tertinggi maka nilai kurs diserahkan pada kekuatan pasar saja. Tetapi 

apabila nilai kurs berapa dibawah atau diatas yang ditetukan maka Bank 

Indonesia melakukan intervensi dengan cara membeli atau menjual USD, 

dengan tujuan mengembalikan USD agar berada dalam spread yang telah 

ditentukan. 

 

 

                                                             
44

 Ibid, h. 15. 



41 

 

 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurs 

Perubahan dalam permintaan dan penawaran suatu valuta, yang 

selanjutnya menyebabkan  perubahan dalam kurs valuta, disebabkan oleh 

banyak faktor. Yang terpenting diantarany adalah seperti yang diabawah 

ini. 

a. Perubahan dalam citarasa masyarakat 

Citarasa masyarakat mempengaruhi corak konsumsi mereka. Maka 

perubahan citra masyarakat akan mengubah corak konsumsi mereka 

ke atas barang-barang yang diproduksi di dalam negeri maupun yang 

di impor. Perbaikan kualitas barang-barang dalam negeri 

menyebabkan keinginan mengimpor berkurang  dan ia dapat pula 

menaikan ekspor. Sedangkan perbaikan kualitas barang-barang impor 

menyebabkan keinginan masyarakat mengimpor bertambah besar. 

Perubahan ini akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta 

asing. 

b. Perubahan barang ekspor dan impor 

Harga suatu barang merupakan salah satu faktor penting yang 

menentukan apakah suatu barang akan di impor atau di ekspor. 

Barang-barang dalam negeri yang dapat di jual dengan harga yang 

relatif muarah akan menainkan ekspor dan apabila harganya naik 

maka ekspornya akan berkurang. Pengurangan barang impor akan 
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menambah jumlah impor, dan sebaliknya, kenaikan barang impor 

akan mengurangi barang impor. Dengan demikian pengurangan 

barang-barang ekspor dan impor akan menyebabkan perubahan dalam 

penawaran dan permintaan ke atas mata uang negara tersebut. 

c. Kenaikan harga umum (inflasi) 

Inflasi sangat besar pengaruhnya kepada kurs pertukaran valuta 

asing. Inflasi yang berlaku pada umumnya cenderung untuk 

menurunkan nilai suatu valuta asing. Kecenderungan seperti ini wujud 

disebabkan efek inflasi yang berikut : (1) inflasi menyebabkan harga-

harga didalam negeri lebih mahal dari pada harga-harga diluar negeri  

dan oleh sebab itu inflasi berkecenderungan menambah impor, (2) 

inflasi menyebabkan harga-harga barang ekspor lebih mahal , oleh 

karena itu inflasi berkecenderungan mengurangi ekspor. Keadaan (1) 

menyebabkan permintaan ke valuta asing bertambah, dan keadaan (2) 

menyebabkan penawaran ke valuta asing berkurang; maka harga 

valuta asing akan bertambah (berarti harga mata uang yang 

mengalami inflasi akan merosot). 

d. Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi 

Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat penting 

peranannya dalam mepengaruhi aliran modal. Suku bunga dan tingkat 

pengembalian investasi yang rendah cenderung akan memyebabkan 

modal dalam negeri mengalir keluar negeri. Sedangkan suku bunga 
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dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi akan meyebabkan 

modal luar negeri akan masuk ke negara itu. Apabila modal lebih 

banyak mengalir ke suatu negara, permintaan atas mata uangnya akan 

bertambah, maka nilai mata uang tersebut bertambah. Nilai mata uang 

suatu negara akan merosot apabila lebih banyak modal negara 

dialirkan ke luar negeri karena suku bunga dan tingkat pengembalian 

investasi yang lebih tinggi dari negara-negara lain. 

e. Pertumbuhan ekonomi 

Efek yang akan diakibatkan oleh suatu kemajuan kepada nilai 

mata uangnya tergantung kepada corak ekonomi pertumbahan yang 

berlaku. Apabila kemajuan itu terutama diakibatkan oleh 

perkembangan ekspor  maka permintaan ke atas  mata uang negara itu 

lebih cepat dari penawarannya dan oleh karenanya nilai mata uang 

negara itu naik akan tetapi, apabila kemajuan tersebut menyebabkan 

impor berkembang lebih cepat dari pada ekspor, penawaran mata uang 

negara itu kebih cepat bertambah dari permintaannya dan oleh 

karenanya nilai mata uang negara tersebut akan merosot.
45
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D. Konsep Bagi Hasil 

1. Pengertian Bagi Hasil 

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh 

pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank 

syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, 

maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, 

akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad 

perjanjian.
46

 Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan 

dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang disetujui oleh 

kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan. 

 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil 

a. Investment Rate 

Merupakan presentase  dana yang di investasikan kembali oleh bank 

syariah baik ke dalam pembiayaan maupun penyaluran dan lainnya. 

Kebijakan ini di ambil karena adanya ketentuan dari bank indonesia, 

bahwa sejumlah presentase tertentu atas dana yang dihimpun dari 

masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan  

dalam giro wajib minimun untuk menjaga liquiditas bank syariah. 
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b. Total dana investasi 

Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah kan 

mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total 

dana yang berasal dari investasi mudharabah dapat dihitung 

menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian. Saldo minimal 

bulanan merupakan saldo minimal yang pernah mengendap dalam satu 

bulan. Saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi 

hasil. Saldo harian merupakan saldo rata-rata pengendapan yang dihitung 

secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar 

perhitungan bagi hasil.
47

 

c. Jenis dana 

Investasi mudharabah dalam penghimpunan dana, dapat ditawarkan 

dalam beberapa jenis yaitu; tabungan mudharabah, deposito 

mudharabah, dan sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah 

(SIMA). Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda-

beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. 

d. Nisbah 

Nisbah merupakan presentase tertentu yang disebutkan dalam akad 

kerja sama usaha (mudharabah dan musyarakah) yang telah disepakati 
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antara bank dan nasabah investor. Karakteristik nisbah akan berbeda-

beda dilihat dari bebrapa segi antara lain: 

1) Presentase nisbah antar bank syariah akan berbeda, hal ini 

tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah. 

2) Presentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang 

dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan 

berbeda. 

3) Jangka waktu investasi mudharabah akan berpengaruh pada 

besarnya presentase nisbah bagi hasil. 

e. Kebijakan akuntasi 

Kebijakan akuntansi akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. 

Beberapa kebijakan akuntansi yang akan mempengaruhi bagi hasil antara 

lain penyusutan.
48

 Penyusutan akan berpengaruh pada laba usaha bank. 

Bila bagi hasil menggunakan metode profit/loss sharing, maka 

penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil, akan tetapi bila 

menggunakan revenue sharing, maka penyusutan tidak akan 

memengaruhi bagi hasil. 

3. Metode Perhitungan Bagi Hasil 

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, 

yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep revenue sharing 
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dan bagi hasil dengan menggunakan profit/loss sharing. Bagi hasil yang 

menggunakan revenue sharing, dihitung dari pendapatan kotor sebelum 

dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dengan profit/loss sharing dihitung 

berdasarkan presentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak. 

a. Bagi hasil dengan menggunakan Revenue Sharing 

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan revenue sharing 

adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau 

pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil 

dalam revenue sharing dihitung dengan mengalihkan nisbah yang telah 

disetujui dengan pendapatan bruto. 

b. Bagi hasil dengan menggunakan profit/loss sharing 

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan profit/loss sharing 

merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha.
49

 

 

E. Deposito Mudharabah 

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh 

nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya 

dapat di lakukan pada waktu tertentu, sesuai adengan akad perjanjian yang 

dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito Mudharabah diprediksi 

ketersedian dananya karena terdapat jangka waktu penempatannya. Sifat 
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deposito mudharabah yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka 

waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil 

yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibandingkan tabungan 

mudharabah.  

Deposito menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah investasi 

dana berdasarkan akad mudharabah atau akan lain yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu 

tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau 

UUS. Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian 

berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Penarikan deposito hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjikan jangka waktunya 

satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan.
50

 

Perbedaan jangka waktu deposito berjangka disamping merupakan 

perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa 

berupa besarnya presentasi nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama 

jangka waktu deposito berjangka akan semakin tinggi presentase nisbah bagi 

hasil yang diberikan oleh bank syariah.Deposito berjangka diterbitkan atas nama, 

baik atas nama perorangan maupun atas nama badan hukum. Bukti kepemilikan 

deposito berjangka yang diberikan oleh bank  kepada pemegang rekening 

deposito berjangka berupa bilyet deposito. Di dalam bilyet deposito tertera nama 
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pemiliknya, nama perorangan maupun nama badan hukum. Pihak yang dapat 

mencairkan deposito berjangka hanya pihak yang namanya tercantum dalam 

bilyet deposito berjangka. Pemilik deposito berjangka adalah pemegang hak yang 

namanya tertera dalam bilyet deposito berjangka. Deposito berjangka tidak dapat 

dipindahtangankan atau diperjualbelikan.
51

 

Bank memberikan imbalan atas penempatan deposito berjangka berupa 

bagi hasil yang besarannyaditentukan pada saat pembukaan sesuai dengan nisbah 

yang diperjanjikan. Pembayaran bagi hasil deposito berjangka dilakukan secara 

tunai, dipindah bukukan ke rekening lain yang dimiliki oleh nasabah seperti giro 

atau tabungan, atau langsung dikirimkan ke bank lain atau menambah nominal 

deposito berjangka. 

a. 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. 

Pertama: Tabungan ada dua jenis: 

1) Deposito tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang 

berdasarkan bunga. 

2) Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip 

Mudharabah. 
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Kedua: ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah: 

1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau 

pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola 

dana. 

2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai 

macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan 

mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak 

lain. 

3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan 

piutang. 

4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dengan bentuk nisbah dan 

dituangkan dalam akad pembukuan rekening. 

5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan 

menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi hak nya. 

6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangin nisbah keuntungan 

nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
52

 

F. Tinjauan Pustaka 

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 
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dari penelitian tersebut menunjukan bahwa Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Jumlah 

Bagi Hasil secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Jumlah 

Deposito Mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri periode 2008-2012.
53

 

Abdullah Syakur Novianto dan Djumilah Hadiwdjojo tahun 2014 melakukan 

penelitian mengenai “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Deposito 

Mudharabah Perbakan Syariah Di Indonesia” hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah deposito 

mudharabah karena sistem perbankan syariah cenderung menggunakan akad bagi 

hasil dimana pembagian besar kecilnya atas usaha antara pihak-pihak yang 

melakukan perjanjian tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh 

mudharib.
54

 

Diah Iskandar dan Iwan Firdaus, pada tahun 2014 melakukan penelitian 

mengenai “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi, dan Kurs Rupiah terhadap 

Deposito Mudharabah dan Deposito Bank Konvensional pada Perbankan di 

Indonesia” hasil dari penelitian tersebut kurs rupiah berpengaruh signifikan 

terhadap Deposito Mudharabah sedangkan Kurs Rupiah tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap deposito konvensional pada Perbankan di Indonesia.
55

 Dan 

pada tahun 2016 Okta Maita sari melakukan penelitian mengenai “Pengaruh 

Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum 

Syariah Periode 2011-2014” hasil dari penelitain tersebut nilai tukar rupiah 

berpengaruh negatif terhadap deposito mudharabah  dengan nilai koefesien 

22.680.
56

 

Heru Maulana, pada tahun 2015 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh 

Tingkat Bagi Hasil, Inflasi dan Likuiditas terhadap Penghimpunan Jumlah Dana 

Pihak Ketiga Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah yang Terdaftar di BI 

tahun 2011-2014” hasil penelitian tingkat bagi hasil berpengaruh signifinakan 

tehadap penghimpunan jumlah dana pihak ketiga pada bank umum syariah yang 

terdaftar di BI 2011-2014.
57

  

 

G. Kerangka berfikir 

Perkembangan dunia saat ini telah mencangkup segala aspek kehidupan. 

Ekonomi adalah salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam 
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membangun dan memajukan kehidupan masyarakat, dan dalam hal ini yang 

menjadi penggeraknya adalalah perbankan. Bank syariah adalah lembaga yang 

memiliki peran strategis dalam perekonomian, untuk itu lembaga perbankan 

syariah dituntut untuk melaksanakan kegiatannya dengan baik serta 

mengedepankan faktor kualitas dan tidak serta merta pula meninggalkan faktor 

kuantitas. Dengan berkembangnya faktor kualitas dan kuantitas bank syariah 

akan semakin dirilik oleh masyarakat luas dan hal itu akan menjadi kunci untuk 

mendapatkan nasabah. 

Seperti halnya perusahaan dalam proses perkembangannya bank syariah 

memerlukan modal lebih untuk memajukan pelayanannya. Dalam hal kegiatan 

untuk menghimpun dana dari masyarakat bank syariah memliki tiga cara yaitu, 

dengan menggunakan giro, tabungan, dan deposito. Dan dalam setiap usaha 

sudah pasti memilki hambatan dan masalah dalam kegiatannya. 

Seperti masalah Inflasi dimana naiknya harga secara umum dan terus 

menerus. Naiknya inflasi menyebabkan harga barang naik dan nilai mata uang 

turun hal itu menyebabkan minat masyarakat untuk menabung atau berinvestasi 

menurun. Kurs yang dimana mata uang diperbandingkan dengan mata uang 

negara lain yang jika terjadi masalah akan mempengaruhi perekonomian 

masyarakat dalam sektor konsumtif dan akan mempengaruhi kemampuan 

masyarakat dalam berinvestasi, serta tingkat bagi hasil bank untuk menarik 

masyarakat dalam menginvestasikan dananya. Karena masyarakat tentu 

menginginkan keuntungan dalam berinvestasi. 
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Jadi kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan anatar 

variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan 

teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis 

da sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel 

yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan 

untuk merumuskan hipotesis. 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran dalam penelitian 

 

Keterangan    :______=UjiParsial 

      :_ _ _ _ = Uji Simultan 

 

 

H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap  rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

Inflasi   

Kurs 

Jumlah Bagi Hasil 

Deposito Mudharabah 
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kalimat pernyataan . dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum di dasarkan pada fakta –fakta empiris 

yang diperoleh dari pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan 

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang 

empirik. 

Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada pendekatan kualitatif, tidak 

dirumuskan hipotesis, tetapi diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Yang 

selanjutnya hipotesis, tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif 
58

. 

Sebuah hipotesis yang diajukan memiliki fungsi yang sangat penting 

dalam suati penelitian, yakni memberikan arahan yang jelas terhadap 

pelaksanaan penelitian, berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotetsis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, 

yang kebenarannya harus di uji terlebih dahulu, berfungsi sebagai pemberi arah 

yang jelas terhadap pelaksanaan penelitian. Maka hipotesisnya sebagai berikut : 

 

Ho1: Inflasi tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito   

mudharabah. 

                                                             
58

 Sugiono, Op.Cit, h. 64. 



56 

 

Ha1:  Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito 

mudhrabah. 

Ho2: Kurs tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito  

mudharabah.  

Ha2:  Kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito 

mudharabah. 

Ho3: Jumlah bagi hasil tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

deposito mudharabah. 

 

Ha3: Jumlah bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito 

mudharabah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (library 

research) yaitu dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal 

ilmiah, buku-buku referensi, laporan keungan yang di publikasikan dan bahan-

bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan sebagai pendukung dalam 

penulisan ini. 

Dalam sifat penelitian ini, penulis menggunakan sifat penelitian 

kuantitatif, metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang 

berdasarkan pada filsafat positifisme digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya digunakan 

secara random, pengumpulam data menggunakan instrumen penelitian, analisis 

data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. Penelitian ini menggunakan angka-angka yang di jumlahkan sebagai 

data yang kemudian di analisis. Metode ini dimaksud untuk menjelaskan 

fenomena dengan menggunakan data-data numerik, kemudian dianalisis yang 

umunya menggunakan statistik.
59

 Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian 

pada gejala-gejala yang mempunyai kerekteristik tertentu di dalam kehidupan 
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2014), h. 49. 
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manusia yang dinamakan variabel. Dalam pendekatan hakikat hubungan diantara 

variabel-variabel dengan menggunakan teori yang objektif. 

 

B. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data atau informasi dengan 

cara membaca atau mengutip, dan menyusun berdasarkan data-data yang telah di 

peroleh yang berasal dari data primer dan data sekunder. Data sekunder adalah 

data yang diperoleh dari catatan, buku dan majalah, dan lain sebagainya. 

Beberapa sumber sekunder yang peneliti peroleh adalah data-data dari internet, 

jurnal, dan buku-buku sebagai bahan pelengkap dalam penelitian ini. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh 

peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.
60

 Dalam 

penelitian ini perlu dijelaskan populasi dan sampel yang dapat digunakan 

sumber data. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank 

Syariah Mandiri yang dipublikasikan. 
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2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil. 

Bila hasil penelitian akan digeneralisasikan (kesimpulan data sampel yang 

dapat diberlakukan utuk populasi) maka sampel yang digunakan sebagai 

sumber data harus respresentatif dapat dilakukan dengan cara mengambil 

sampel dari populasi secara random sampai jumlah tertentu.
61

 Sampel dalam 

penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Syariah Mandiri bulanan 2011 

sampai tahun 2015. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk 

menangkap atau menjaring informasi kuantitatif dari responden sesuai dengan 

lungkup penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang tidak langsung pada subyek penelitian, namun melalui 

dokumen yang digunakan berupa buku harian,koran, dan referensi lainnya. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan 

bulanan Bank Syariah Mandiri periode tahun 2011 sampai tahun 2015, profil 

bank, literatur, buku, jurnal dan lain-lain. 
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E. Definisi Operasional 

Instrumen penelitian terdiri dari empat variabel penelitian yang 

dioperasionalkan menjadi beberapa butir pertanyaan. Tiga variabel independent, 

yaitu pengaruh inflasi, kurs dan tingkat bagi hasil. Kemudian satu variabel 

dependent digunakan untuk mengukur deposito mudharabah Bank Syariah 

Mandiri. Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Inflasi 

Inflasi adalah merupakan perubahan kenaikan harga-harga umum secara 

terus menerus yang dihitung yang di hitung dari tingkat inflasi di indonesia 

dan dinyatakan ke dalam persen. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 

2015. data didapat dari wabsite Bank Indonesia. 

2. Kurs 

Kurs adalah perbandingan nilai tukar rupiah yang dengan nilai mata uang 

suatu negara lain. Data di ambil dari tahun 2011-2015 di website Bank 

Indonesia. 

3. Jumlah Bagi Hasil 

Jumlah Bagi hasil adalah total jumlah bagi hasil yang akan diterima oleh 

pihak ketiga (nasabah) simpanan deposito mudharabah selama tahun 2011 

sampai dengan tahun 2015. Data diperoleh dari laporan laba rugi Bank 

Syariah Mandiri pada laporan keuangan publikasi bank di Bank Indonesia. 
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4. Deposito Mudharabah  

Deposito Mudharabah adalah akad kerjasama anatar pemilik modal 

dengan pengelola yang dimana keuntungan dibagi berdasarkan akad yang 

telah disepakati. Deposito Mudharabah adalah simpanan yang penarikannya 

hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah 

dengan bank. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jumlah keseluruhan 

deposito mudharabah dengan jangka waktu deposito 1 bulan periode 2011 

sampai dengan 2015. Data diperoleh dari laporan keuangan publikasi bank di 

Bank Indonesia. 

 

F. Metode Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mnegetahui pengaruh inflasi, kurs dan 

jumlah bagi terhadap deposito mudharabah. oleh karena itu model analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan regresi lebih dari dua variabel yang 

perhitungan nya menggunakan E-Viesw. Regresi dilakukan terhadap dua variabel 

saja, yaitu satu variabel dependen (dependent variable) dan satu variabel 

independen (independent variable).  

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang 

dilihat dari rata-rata (mean), standar devasi, nilai maksimum da nilai 

minimum. Statistik deskriptif ini menggambarkan sebuah data menjadi 

informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami dalam 
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mengintepresentasikan hasil analisis data dan pembahasannya. Statistik 

deskriptif dalam penelitian juga menjadi proses transformasi data dalam 

bentuk tabulasi. Tabulasi meyajikan ringkasan, pengaturan dan penyusunan 

data dalam bentuk table numeric dan grafik.
62

 

a. Mean adalah rata-rata data, yang diperoleh dengan menjumlahkan 

seluruh data dan membaginya dengan cacah data. 

b. Median adalah nilai tengah (atau rata-rata dua nilai tengah bila datanya 

genap) bila datanya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. 

Median merupakan ukuran tengah yang tidak mudah terpengaruh oleh 

outlier, terutama bila dibandingkan dengan mean. 

c. Max dan Mix adalah nilai paling besar dan nilai paling kecil dari data. 

d. Std. Dev. (standard deviation) adalah ukuran dispersi atau penyebaran  

data. 

e. Skewness adalah ukuran asimetri distribusi data disekitar mean. 

f. Kurtosis mengukur ketinggian suatu distribusi. 

g. Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi mormal. Uji ini mengukur berbedaan skewness dan kurtosis 

data dan dibandingkan apabila datanya bersifat normal.
63
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2. Uji Asumsi Klasik 

a. Multikolinearitas  

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linier 

antarvariabel independen. Karena melibatkan beberapa variabel 

indenpenden, maka multikolinearitas tidak akan terjadi pada persamaan 

regresi sederhana (yang terdiri atas satu variabel dependen dan satu 

variabel independen).
64

 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi 

ditemukan kolerasi antara variabel independen yang kuat atau tinggi
65

. 

Pendeteksian terhadap multikolinieritas dalam model regresi berganda, 

dapat melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) dari hasil analisi 

regresi. Ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah 

yang dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya
66

. Apabila VIF 

> 10, maka dapat dikatakan terdapat multikolinieritas yang serius. 

 

b. Heteroskedastisitas 

Model regresi yang baik adalah varian residualnya bersifat 

homoskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteskedastisitas. Tujuannya 
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adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat 

kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

yang lainnya
67

.  

Untuk mengetahui adanya gejala heteroskedastisitas dapat 

menggunaka uji glesjer dilakukan dengan meregresikan variabel 

independen terhadap nilai residual mutlaknya. Apabila nilai signifikansi 

> α = 0.05 (5%), maka dapat dikatan model regresi tidal mengandung 

heteroskedastisitas. 

Uji Glejser adalah uji yang dilakukan dengan meregresikan semua 

variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Jika terdapat pengaruh 

variabel bebas yang signifikan terhadap nilai mutlak residulanya maka 

dalam model regresi terdapat masalah heterokedastisitas.
68

 

c. Otokolerasi 

Otokolerasi (autocorrelation) adalah hubungan antara residual satu 

observasi dengan residual observasi lainnya. Otokolerasi lebih mudah 

timbul pada data yang bersifat runtut waktu, karena berdasarkan 

sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi data pada masa-masa 

sebelumnya. Meskipun demikian, tetap dimungkinkan otokolerasi 

dijumpai di sata yang bersifat antarobjek (cross section). Uji Breusch-

                                                             
67 Juliansyah noor, op.cit, h. 63  

68
 Suliyanto, “Ekonomi Matrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS (Yogyakarta: CV. 

ANDI OFFSET, 2011), h. 98. 



65 

 

Godfrey merupakan uji yang digunakan untuk menguji ada tidaknya 

masalah otokolerasi dengan tingkat tinggi
69

. 

d. Normalitas  

Salah satu asumsi dianalisis statistika adalah data berdistribusi 

normal. Dalam analisis multivariat, para peneliti menggunakan pedoman 

kalau tiap variabel terdiri atas 30 data, maka data sudah berdistribusi 

normal, apabila analisis melibatkan 3 variabel, maka diperlukan data 

sebanyak 3 x 30 = 90. Meskipun demikian, untuk menguji dengan lebih 

akurat, diperlukan alat analisis dan Eviews menggunakan dua cara, yaitu 

dengan histogram dan uji Jarque-Bera
70

. 

Jarque-Bera adalah uji statistik untuk megetahui apakah data 

berditribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis 

data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. Rumus 

yang digunakan adalah: 

Dengan Ho pada data berditribusi normal, uji Jarque-Bera 

didistribusi dengan X
2
 dengan derajat bebas (degree of freedom) sebesar 

2. Probability menunjukan kemungkinan nilai Jarque-Bera melebihi 

(dalam nilai absolut) nilai terobservasi di bawah hipotesis nol. Nilai 

probailitas yang kecil cenderung mengarahkan pada penolakan hipotesis 
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nol distribusi normal. Pada angka Jarque-Bera di atas sebesar 0,8637 

(lebih besar dari pada 5%), kita tidak dapat menolak Ho bahwa data 

berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan pada bebrapa 

variabel sekaligus (namun tanpa histogram) atau satu persatu  (bisa 

dengan histogram). 

 

3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini 

menggunakan metode regresi linear berganda adalah hubungan secara linier 

antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2,...Xn) dengan variabel 

dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabrel dependen apakah masing-masing variabel 

independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai 

dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval 

atau rasio. Dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 
71

 

Y = Variabel dependen (KinerjaKeuangan) 
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X1 = Variabel independen (Pembiayaan Jual Beli) 

X2 = Variabel independen (Pembiayaan Bagi Hasil) 

a = konstanta yaitu ( nilai Y bila X1, X2) = 0 

b = koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

 

4. Koefisisensi Determinasi (R
2
) 

Nilai koefisien determinasi adalah nol atau satu. Nilai yang mendekati 

satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel 

dependen.
72

 Koefesiensi determinasi yaintu untuk mengetahui seberapa 

besar kontrubusi variabel independen (Inflasi, Kurs, Jumlah Bagi Hasil ) 

terhadap variabel dependen (Deposito Mudharabah Bank Syariah 

Mandiri). 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen.
73

 Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara 
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parsial dengan derajat keabsahan 5%. Pengambilan kesimpulannya 

adalah dengan melihat nilai signifikan yang dibandingkan dengan nilai 

α (5%) dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Jika nilai Sig < α maka Ho ditolak 

b) Jika nilai Sig < α maka Ho diterima 

b. Uji F          

Pengujian F statistik adalah uji secara bersama-sama seluruh 

variabel independennya terhadap variabel dependennya. Uji ini 

dilakukan untuk membandingkan pada tingkat nilai signifikan  

dengan nilai α (5%) pada tingkat derajat 5%. Pengambilan 

kesimpulannya adalah dengan melihat sig α (5%) dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a) Jika nilai Sig < α maka Ho ditolak 

b) Jika nilai Sig > α maka Ho diterima 
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BAB IV 

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Singkat Objek Penelitian  

1. Sejarah Singkat Bank Mandiri Syariah 

Setelah krisis ekonomi tahun 1997, pemerintah Indonesia mengambil 

tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di 

Indonesia. Salah satu kebijakan itu adalah melakukan penggabungan empat 

bank milik pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank 

Exim dan Bapindo menjadi satu, yaitu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

Pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga 

menetapkan  PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT 

Bank Susila Bakti (BSB). 

Sebelumnya PT Bank Susila Bakti yang dimiliki Yayasan 

Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota 

Prestasi sudah berupaya keluar dari krisis 1997 dengan berbagai cara. Mulai 

dari langkah-langkah menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari 

pemilik. Dengan terjadinya merger empat bank tadi (Bank Dagang Negara, 

Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT. Mandiri (Persero), 

rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi syariah (dengan nama 

Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Mandiri (Persero) selaku 
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pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan 

PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah. Hal itu sejalan dengan 

keinginan PT. Bank Mandiri (persero) untuk membentuk Unit Usaha 

Syariah. 

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan 

konsolidasi serta membentuk tim pengembangan Perbankan Syariah. 

Pembentukan ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan 

syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon 

diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberi peluang bank 

umum untuk melayani transaksi (dual system banking). 

Tim pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa 

pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk 

melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi 

bank syariah. Oleh karenanya, tim pengembangan perbankan syariah segera 

mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya. Sehingga kegiatan usaha BSB 

berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan 

prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana 

tercantum dalam Akta Notaris: Sitjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 

1999. 

Pada tanggal 25 September 1999, Bank Indonesia melalui Surat 

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.BI/1999 telah 

memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvensional  menjadi kegiatan 
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usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. 

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank 

Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999. Bank Indonesia 

telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank 

Syariah Mandiri. 

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 

merupakan hari pertama Bank Syariah Mandiri beroperasi, kelahiran Bank 

Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank 

syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen Bank Syariah Mandiri 

yang memandang pentingnya Bank Syariah Mandiri di lingkungan PT. Bank 

Mandiri (Persero). Bank Mandiri resmi memiliki izin untuk beroperasi 

sebagai Bank Devisa mulai 18 Maret 2002. 

 

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri 

Adapun visi dan misi Bank Syariah Mandiri, yaitu: 

a. Visi Bank Syariah Mandiri 

“Bank Syariah Terdepan dan Modern” 

“The Leading & Modern Sharia Bank” 

Adapun makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Untuk nasabah BSM : BSM merupakan bank pilihan yang 

memberikan manfaat, menetramkan dan memakmurkan. Sehingga 

BSM akan berupaya menjadi bank terpercaya serta memberikan 
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produk dan layanan terbaik berbasis teknologi yang melampaui 

harapan nasabah.
74

 

2) Untuk pegawai : BSM adalah bank yang menyediakan kesempatan 

untuk beramanah sekaligus berkarir profesional. 

3) Untuk investor : BSM merupakan institusi keuangan syariah 

Indonesia terpercaya yang terus memberikan value 

berkesinambungan. 

b. Misi Bank Syariah Mandiri 

Sejalan dengan visi BSM yang baru, maka BSM juga 

menyempurnakan misi BSM sebelumnya, Misi BSM yang baru adalah: 

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri 

yang berkesinambungan. 

2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi, yang 

melampaui harapanan nasabah. 

3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran 

pembiaayan pada segmen ritel. 

4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal. 

5) Mengembangkan menajemen talenta dan lingkungan kerja yang 

sehat. 

6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 
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B. Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, 

merupakan ukuran untuk melihat apakah variabel terdistribusi sevara 

normal atau tidak.
75

 Analisis statistik deskriptif pada populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu Bank Syariah Mandiri selama tahun 

2011 sampai dengan 2015. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Deposito 

Mudharabah sedangkan variabel independennya adalah Inflasi, Kurs 

dan Jumlah Bagi Hasil. 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

 

Variabel N Maksimum Minimum Mean 
Std. 

Devisiasi 

Inflasi 51 8,790 3,650 5,806 1,572 

Kurs 51 13.066 8.532 10.281 1.396,38 

Jumlah Bagi 

Hasil 

51 1.885.261 81.025 771.109.4 469.171,9 

Deposito 

Mudharabah 

51 32.462.768 14.956.511 24.533.087 4.736.170 

   Sumber: data sekunder yang diolah, 2017 
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Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS23 (Semarang: 

Badan Penerbiat UDIP, Cet VIII), h.154. 
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Hasil dari analisis deskriptif pada tabel di atas menunjukkan 

bahwa terdapat jumlah 51 sampel N pada tiap-tiap variabel yang diteliti. 

Pada variabel Inflasi menunjukan jarak yang cukup jauh, yaitu nilai 

terkecil (minimum) sebesar 3,650 dan nilai terbesar (maksimum)  sebesar 

8,790 sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar  5,806 dan memiliki 

standar deviasinya sebesar 1,572. 

Pada variabel kurs menunjukkan bahwa terdapat jumlah 51 

sampel  N pada tiap-tiap variabel yang diteliti. Pada variabel kurs 

menunjukan jarak yang cukup jauh, yaitu nilai terkecil (minimum) 

sebesar 8.532 dan nilai terbesar (maksimum) sebesar 13.066 sedangkan 

nilai rata-rata (mean) sebesar 10.281 dan memiliki standar deviasinya 

sebesar  13.963,38. 

Pada variabel jumlah bagi hasil menunjukkan bahwa terdapat 

jumlah 51 sampel  N pada tiap-tiap variabel yang diteliti. Pada variabel 

Inflasi menunjukan jarak yang cukup jauh, yaitu nilai terkecil 

(minimum) sebesar 81.025 (dalam jutaan) dan nilai terbesar (maksimum) 

sebesar 18.852.261 (dalam jutaan) sedangkan nilai rata-rata (mean) 

sebesar 771.109,4 (dalam jutaan) dan memiliki standar devisiasinya 

sebesar  469.171,9 (dalam jutaan) 

Pada variabel deposityo mudharabah menunjukkan bahwa 

terdapat jumlah 51 sampel  N pada tiap-tiap variabel yang diteliti. Pada 

variabel Inflasi menunjukan jarak yang cukup jauh, yaitu nilai terkecil 
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(minimum) sebesar 14.956.511 (dalam jutaan) dan nilai terbesar 

(maksimum) sebesar 32.462.768 (dalam jutaan) sedangkan nilai rata-rata 

(mean) sebesar 24.533.087 (dalam jutaan) dan memiliki standar 

deviasinya sebesar  4.736.170 (dalam jutaan) 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinieritas  

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

yang berbentuk ada kolerasi yang tinggi atau sempurna antar variabel 

bebas atau tidak. Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan 

linier antarvariabel independen. Karena melibatkan beberapa variabel 

indenpenden, maka multikolinearitas tidak akan terjadi pada persamaan 

regresi sederhana (yang terdiri atas satu variabel dependen dan sati 

variabel independen). 

 

Tabel 4.2 

 Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Centered VIF 

Inflasi 1,429 

Ln Kurs 1,485 

Ln Jumlah bagi hasil 1,077 

     Sumber: data sekunder yang diolah, 2017 

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.2  dengan 

melihat nilai VIF (variance inflation factor). Penelitian ini 
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menggunakan variabel Inflasi, Kurs dan Jumlah Bagi Hasil. Nilai VIF 

dari variabel inflasi sebesar 1,429, kurs sebesar 1,485, dan jumlah bagi 

hasil sebesar 1,077, nilai tersebut lebih kecil dari 10 yang berarti 

bahwa model regresi tidak mengandung multikolinieritas. 

b. Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terdapat kesamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Pada penelitian ini untuk 

mengetahui adanya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji gleser, 

dengan ketentuan apabila nilai signifikansi > dari α = 0.05 (5%), 

maka dapat dikataan model regresi tidak mengandung 

heteroskedastisitas. 

 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Heterokedastisitas (Uji Glejser) 

Sampel Variabel Signifikan 

51 Inflasi  0,162 

 Ln Kurs 0,073 

 Ln Jumlah Bagi Hasil 0,108 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2017. 

Hasil uji heteroskedastisitas (uji glejser) pada tabel diatas 

menunjukkan bahwa variabel independen inflasi memiliki nilai 

signifikan sebesar 0,162 variabel kurs memiliki nilai signifikan 

sebesar 0,073 dan nilai jumlah bagi hasil memiliki nilai signifikan 
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sebesar 0,108. Tidak satupun variabel independen memiliki nilai sig 

di bawah nilai α (0,05) oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa hasil 

regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. 

c. Otokelerasi 

Otokolerasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi 

antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut 

waktu (times-series) atau ruang (cross section). Metode yang 

digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi dalam 

penelitian ini dengan menggunakan uji Bruesch-Godfrey. 

Hasil uji auto korelasi (Bruesch-Godfrey) dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Otokorelasi 

(Bruesch-Godfrey) 

 

Sampel Obs* R-squared Probability 

51 1,571 0,468 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2017 

Hasil uji otokorelasi (Bruesch-Godfrey) pada tabel 4.4 

menunjukan bahwa nilai Obs* R-squared adalah 1,571 dengan 

probabilitas 0,468 > 0,05 yang berarti Ho diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa residual random (acak) atau tidak terjadi 

autokorelasi antar nilai residual. 
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d. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi 

data berdistribusi normal atau tidak.
76

 Regresi yang baik adalah 

regresi yang memiliki data yang berdistribusi normal, uji normalitas 

dalam penelitian ini menggunakan uji jarque-bera. Jarque-Bera 

adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan 

dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. Rumus yang 

digunakan adalah. 

Dengan Ho pada data berditribusi normal, uji Jarque-Bera 

didistribusi dengan X
2
 dengan derajat bebas (degree of freedom) 

sebesar 2. Probability menunjukan kemungkinan nilai Jarque-Bera 

melebihi (dalam nilai absolut) nilai terobservasi di bawah hipotesis 

nol. Nilai probailitas yang kecil cenderung mengarahkan pada 

penolakan hipotesis nol distribusi normal. Pada angka Jarque-Bera di 

atas sebesar 0,8637 (lebih besar dari pada 5%), kita tidak dapat 

menolak HO bahwa data berdistribusi normal. Uji normalitas dapat 

dilakukan pada beberapa variabel sekaligus (namun tanpa histogram) 

atau satu persatu  (bisa dengan histogram). Bila nilai J-B tidal 

signifikan (lebih kecil dari 2), maka data berdistribusi normal dan 
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bila probabilitas lebih besar dari 5%, maka data berdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas (Uji Jarque-Bera) dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas(Uji Jarque-Bera) 

Sampel Nilai Jarque-Bera Signifikan Keterangan 

51 0,259 0,879 Ho diterima 

 Sumber: data sekunder yang diolah, 2017. 

Berdasarkan hasil uji normalitas jarque-bare pada tabel diatas 

di atas menunjukkan bahwa nilai jarque-bera sebesar 0,259 dan  nilai 

signifikan sebesar 0,879 hal itu menunjukan nilai signifikan lebih 

besar dari α (0,05) oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima dan berarti data residual berdsitribusi normal. 

C. Hasil Penelitian 

1. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menggambarkan 

nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel independen dan dependen. 
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Tabel 4.6 

Analisi Regresi Linier Berganda 

  

Variabel Prediksi Koefisien thitung Signifikansi Keterangan 

(Constant)   3,213 3,626 0,0007  

Inflasi  - -0,027 -3,217 0,0023 Ha 

diterima 

Ln Kurs - 1,457 14,269 0,0000 Ha ditolak 

Ln Jumlah 

Bagi Hasil 

+ 0,036 2,488 0,0164 Ha diterima 

R square = 0.852 

Adjusted R
2
=0.843 

F hitung =90.811     Sig = 0.000 

    Sumber: data sekunder yang diolah, 2017. 

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel diatas. Berdasarkan 

ringkasan tabel hasil analisis regresi seperti tertera pada ringkasan tabel 

diatas diperoleh persamaan regresi yaitu: 

Deposito = 3,213 –0.027 Inflasi + 1,457 Ln Kurs 

             + 0,036 Ln Jumlah Bagi Hasil. 

Berdasarkan nilai persamaan regresi diatas menunjukkan nilai 

konstanta sebesar 3,213 menyatakan bahwa jika variabel inflasi, kurs dan 

jumlah bagi hasil dianggap konstan, maka rata-rata Deposito adalah 

sebesar 3,213. Selain itu, dari hasi tersebut menunjukkan bahwa: 

a. Koefisien regresi Inflasi sebesar -0,027 menyatakan bahwa setiap 

peninggkatan sebesar 1% nilai inflasi maka secara rata-rata nilai 

deposito mudharabah akan turun sebesar -0,027%. 
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b. Koefisien regresi Kurs sebesar 1,457 menyatakan bahwa setiap 

peninggkatan sebesar 1% nilai kurs maka secara rata-rata nilai 

deposito mudharabah  akan naik sebesar 1,457%. 

c. Koefisien regresi Jumlah Bagi Hasil sebesar 0,036 menyatakan 

bahwa setiap peninggkatan sebesar 1% nilai tingkat bagi hasil maka 

secara rata-rata nilai deposito mudharabah akan naik sebesar 0,036  

%. 

 

2. Uji Determinasi R
2 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Namun 

pengguna determinasi (R
2
) memiliki kelemahan yaitu bias terhadap 

variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan 

satu variabel maka R
2 

meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut 

berpengaruh signifikan terhadap varibel dependen atau tidak. Oleh karena 

itu, koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan Ajusted R
2
. 

Hasil dari uji determinasi bisa dilihat pada tabel diatas. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji determinasi yang tampak pada tabel 

diatas, besarnya koefisien determinasi atau Ajusted R
2 
adalah 0,843 hal ini 

berarti 84% variasi deposito mudharabah dapat dijelaskan oleh variasi 

dari tiga variabel independen inflasi, kurs dan jumlah bagi hasil yang 

berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Sedangkan sisanya (100% - 
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84% = 16%) dijelaskan oleeh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

persamaan model regresi tersebut. 

 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji F (Simultan) 

Pengujian hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh secara 

simultan inflasi, kurs dan tingkat bagi hasil terhadap deposito 

mudharabah dapat dilihat dari hasil uji F, kriteria pengujiannya 

apabila p value < 0,05 dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak. Hasil uji 

F dapat dilihat pada tabel diatas. 

Berdasarkan hasil uji F pada tabel diatas di peroleh F hitung = 

90,811 dengan nilai p value < = 0,0000 < 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak, yang berarti ada pengaruh secara 

simultan inflasi, kurs dan jumlah bagi hasil terhadap deposito 

mudharabah Bank Syariah Mandiri yang signifikan. 

 

b. Uji T (Parsial atau Individual) 

Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara 

parsial inflasi dapat dilihat dari hasil uji t. Kriteria pengujiannya 

apabila nilai p value < 0,05 dapat disimpulkan Ho diterima. Hasil uji t 

dapat dilihat pada tabel diatas. 
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1) Pengaruh Inflasi terhadap Deposito Mudharabah  

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh inflasi 

terhadap deposito mudharabah dengan menggunakan E-Views 

diperoleh thitung sebesar -3,217 dengan nilai p value 0,04. Karena 

nilai p value < 0,004 < 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

variabel deposito mudharabah. Dan hipotesis yang di ajukan 

adalah inflasi berpengaruh negatif terhadap deposito 

mudharabah, maka dapat disimpulkan H1 diterima.    

2) Pengaruh Kurs terhadap Deposito Mudharabah  

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh kurs 

terhadap deposito mudharabah dengan menggunakan E-Views 

diperoleh thitung sebesar 14,269 dengan nilai p value 0,04. Karena 

nilai p value < 0,004 < 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel kurs tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel deposito mudharabah. Dan hipotesis yang di ajukan 

adalah kurs berpengaruh negatif terhadap deposito mudharabah, 

maka dapat disimpulkan H2 ditolak. 

3) Pengaruh Jumlah Bagi Hasil terhadap Deposito Mudharabah  

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh tingkat 

bagi hasil terhadap deposito mudharabah dengan menggunakan 

E-Views diperoleh thitung sebesar 2,488 dengan nilai p value 
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0,004. Karena nilai p value < 0,004 < 0,005. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel deposito mudharabah. Dan hipotesis 

yang di ajukan adalah tingkat bagi hasil berpengaruh positif 

terhadap deposito mudharabah, maka dapat disimpulkan H3 

diterima. 

 

D. Pembahasan  

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa tiga variabel yaitu inflasi, 

kurs dan jumlah bagi hasil dari hasil uji F pada tabel diperoleh F hitung 

=90,811 dengan nilai p value = 0,004 < 0,05. Karena probabilitasnya jauh 

lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, yang 

berarti ada pengaruh secara simultan inflasi, kurs dan jumlah bagi hasil 

terhadap deposito mudharabah yang signifikan dan berdasarkan hasil analisis 

regresi di peroleh R-square 0,852 yang berarti konstribusi inflasi, kurs dan 

jumlah bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap deposito mudharabah 

Bank Syariah Mandiri sebesar 85,2%. Namun secara parsial ternyata inflasi 

berpengaruh negatif dan signifikan deposito mudharabah sedangkan kurs 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah dan jumlah 

bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah. 
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Secara parsial, dari hasil uji t diperoleh koefisien dan p value untuk 

variabel inflasi -3,217 dan 0,0023  yang dimana nilai p value tersebut berada 

diatas level signifikansi 0,05 yang berarti bahwa variabel inflasi secara 

parsial mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito 

mudharabah  Bank Syariah Mandiri. Sedangkan variabel kurs sebesar 

14,269 dan 0,0000 yang dimana nilai p value tersebut berada dibawah level 

signifikansi 0,05 yang berarti bahwa variabel kurs secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito mudharabah Bank 

Syariah Mandiri. Dan variabel jumlah bagi hasil sebesar 2,488 dan 0,0164 

yang dimana nilai p value tersebut berada dibawah level signifikansi 0,05 

yang berarti bahwa variabel jumlah bagi hasil secara parsial mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah Bank Syariah 

Mandiri. 

Adapun secara parsial analisis pembahasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh Inflasi terhadap  Deposito Mudharabah 

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan  

terus menerus. Dari hasil penelitian diatas dengan menggunakan program 

E-Views dapat disimpulkan bahwa inflasi juga berpengaruh terhadap 

deposito mudharabah Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan hasil pengujian 

secara parsial pengaruh inflasi terhadap deposito mudharabah dengan 
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menggunakan E-Views diperoleh thitung sebesar -3,217 dengan nilai p 

value 0,04. Karena nilai p value < 0,004 < 0,005. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

variabel deposito mudharabah. Dan hipotesis yang diajukan adalah inflasi 

berpengaruh negatif terhadap deposito mudharabah, maka dapat 

disimpulkan H1 diterima. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap deposito mudharabah. Hal ini dikarenakan 

masyarakat tentunya akan mengutamakan memenuhi kebutuhan pokok 

mereka terlebih dahulu sebelum menginvestasikan dana mereka. Karena 

kenaikan inflasi akan mempengaruhi perekonomian yang akan berimbas 

pada kenaikan bahan-bahan untuk memenuhi kebutukan masyarakat dan 

hal itu tentu inflasi akan mengakibatkan kurangnya minat masyarkat 

untuk mendepositkan dananya dikarenakan karena ketidaktersedian dana 

lebih yang dimiliki masyarkat untuk berinvestasi. Sesuai dengan teori 

Keynes “inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas 

kemampuan ekonominya”. Proses inflasi menurut pandangan ini, tidak 

lain adalah proses perebutan bagian rezeki diantara kelompok-kelompok 

yang menginginkan bagian yang lebih besar dari pada yang bisa 

disediakan oleh masyarakat tersebut proses perebutan ini akhirnya 

diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan 
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barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia 

(inflatiory gap). 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 

ditunjukkan oleh Patra Yunita (2008). Dalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa inflasi secara signifikan mempengaruhi jumlah dana pihak ketiga 

(giro, tabungan, deposito) perbankan syariah. Apabila terjadi inflasi 

jumlah DPK akan mengalami penurunan, diakibatkan oleh penarikan 

dana oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. 

2. Pengaruh Kurs terhadap Deposito Mudharabah 

Kurs adalah suatu perbandingan antara mata uang suatu negara 

denga negara lain. Dari hasil penelitian ini dengan menggunakan program 

E-Views dapat disimpulkan bahwa kurs tidak berpengaruh terhadap 

deposito mudharabah Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan hasil pengujian 

secara parsial pengaruh kurs terhadap deposito mudharabah dengan 

menggunakan E-Views diperoleh thitung sebesar 14,269 dengan nilai p 

value 0,04. Karena nilai p value< 0,004 < 0,005. hal ini menunjukkan 

bahwa variabel kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

deposito mudharabah. Dan hipotesis yang diajukan adalah kurs 

berpengaruh negatif terhadap deposito mudharabah, maka dapat 

disimpulkan H2 ditolak. pada kondisi dimana nilai tukar rupiah melemah 

yang mencerminkan stabilitas perekonomian menurun investor cenderung 

memilih menggunakan uangnya untuk berinvestasi di perbankan. Karena 
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investasi di perbankan dianggap menguntungkan dan lebih aman 

dibandingkan jika menanamkan modal di sektor usaha lain yang memiliki 

resiko yang tinggi dalam keadaan ekonomi yang kurang baik. Sesuai 

dengan teori kuantitas dimana teori ini mengatakan bahwa “perubahan 

dalam penawaran uang akan menyebabkan perubahan yang sama 

proporsinya dengan perubahan tingkat harga tetapi tidak akan 

mempengaruhi tingkat produksi nasional riil”
77

. Artinya tingkat harga 

dapat naik karena meningkatnya jumlah uang beredar atau karena 

meningkatnya laju pertumbuhan GDP riil lebih lambat dari pada laju 

pertumbuhan uang beredar dan pertukarannya, maka akan terjadi 

kenaikan tingkat harga. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 

ditunjukkan oleh Oktia Maita Sari (2016) bahwa kurs memiliki 

pengaruh yang sigifikan terhadap deposito mudharabah yang dimana 

pada kondisi nilai tukar semakin melemah, masyarakat cenderung 

memilih menggunakan uangnya untuk tujua spekulatif dan Hadzami 

(2011) bahwa kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito 

mudharabah dikarenakan pada saat penguatan dan melemahnya kurs 

tidak berdampak langsung pada perkembangan deposito, karena pada 

setiap tahunnya deposito mudharabah terus  mengalami peningkatan 
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secara fluktiatif. Dan masyrakat akan terus menabung dan menyimpan 

uangnya di bank syariah karena bersifat liquid, aman dan jauh dari 

resiko investasi. 

3. Pengaruh Jumlah Bagi Hasil terhadap Deposito Mudharabah 

Jumlah bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam 

perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal 

(shahibul-maal) dan pengelola dana (mudharib). 

Dari hasil penelitian diatas dengan menggunakan program E-Views 

dapat disimpulkan bahwa jumlah bagi hasil juga berpengaruh terhadap 

deposito mudharabah  Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan hasil 

pengujian secara parsial pengaruh jumlah bagi hasil terhadap deposito 

mudharabah dengan menggunakan E-Views diperoleh thitung sebesar 2,488 

dengan nilai p value 0,004. Karena nilai p value < 0,004 < 0,005. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel jumlah bagi hasil berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel deposito mudharabah. Dan hipotesis yang 

diajukan adalah tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap deposito 

mudharabah, maka dapat disimpulkan H3 diterima. Hal ini menunjukan 

ada pengaruh positif dan signifikan jumlah bagi hasil terhadap deposito 

mudharabah Bank Syariah Mandiri. Dengan meningkatnya tingkat bagi 

hasil diikuti dengan meningkatnya deposito mudharabah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah bagi hasil 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah. Hal ini 
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dikarenakan tingkat bagi hasil memiliki peran utama yang mendukung 

meningkatnya atau menurunnya deposito mudharabah. karena bila 

melihat praktiknya yang terjadi diperbankan syariah, semakin jumlah bagi 

hasil maka akan semakin tinggi pula minat masyarakat untuk 

mendepositkan uangnya di bank syariah. Hal ini dikarenakan niat 

masyarakat berinvestasi didasari oleh motif untuk mendapatkan 

keuntungan yang berupa bagi hasil. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 

ditunjukkan oleh Evi Natalia, Moch Dzukirom AR, dan Sri Mangesti 

Rahayu (2014) bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap 

deposito mudharabah dikarenakan nasabah menyimpan dananya 

didasarkan untuk memperoleh keuntungan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan antara lain: 

1. Berdasarkan koefisien regresi inflasi secara parsial berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri. Dengan 

demikian semakin meningkatnya inflasi maka tidak diikuti dengan 

meningkatnya Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri. Untuk itu, H1 

yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

deposito mudharabah Bank Syariah Mandiri diterima. 

2. Berdasarkan koefisien regresi kurs secara parsial berpengaruh positif  

terhadap kinerja  keuangan Bank Syariah Mandiri. Dengan meningkatnya 

kurs maka akan diikuti dengan meningkatnya deposito mudharabah Bank 

Syariah Mandiri. Untuk itu, H2 yang menyatakan bahwa kurs berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap deposito mudharabah Bank Syariah Mandiri 

ditolak. 

3. Berdasarkan koefisien regresi jumlah bagi hasil secara parsial berpengaruh 

positif terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri. Dengan 

meningkatnya jumlah bagi hasil maka akan diikuti dengan meningkatnya 

deposito mudharbah Syariah Mandiri. Untuk itu, H3 yang menyatakan 
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bahwa jumlah bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

deposito mudharabah Bank Syariah Mandiri diterima. 

4. Secara simultan ketiga variabel yaitu inflasi, kurs dan jumlah bagi hasil 

dapat berpengaruh terhadap deposito mudharabah  Bank Syariah Mandiri. 

Untuk itu, Ha yang menyatakan secara simultan ketiga variabel yaitu inflasi, 

kurs dan tingkat bagi hasil dapat berpengaruh terhadap deposito mudharabah 

Bank Syariah Mandiri diterima. 

 

B. Saran  

1. Bank Syariah Mandiri harus bisa lebih meningkatkan kinerjanya di bidang 

investasi deposito mudharabah. Karena bank memiliki peran penting dalam 

pergerakan perekonomian Indonesia. Dan dalam penelitian ini diketahui 

bahwa perbankan syariah masih sulit lepas dari dampak perekonomian yang 

bersifat ekonomi makro. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan BUS yang ada di 

Indonesia agar lebih banyak pembanding dan lebih bisa menilai seberapa 

berpengaruhnya inflasi, kurs dan tingkat bagi hasil terhadap deposito 

mudharabah. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel independen dari 

penelitian ini dengan variabel lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi 
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deposito mudharabah di Bank Syariah. Dengan demikian, hasil yang didapat 

diharapkan lebih akurat. 

4. Hasil dari penelitian inflasi, kurs dan jumlah bagi hasil terhadap deposito 

mudharabah ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan akan 

menambahkan wawasan serta pengetahuan bagi nasabah bank syariah 

terutama dengan produk deposito mudharabah. Sehingga dapat menjadi 

landasan dalam pengambilan keputusan berinvestasi.  
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Data penelitian 

No Periode Inflasi Kurs Jumlah Bagi Hasil Deposito 

1 31/01/2011 7,02 9.037,38 81.025,00 14.956.511,00 

2 28/02/2011 6,84 8.912,56 180.985,00 15.341.027,00 

3 31/03/2011 6,65 8.761,48 274.195,00 17.449.883,00 

4 30/04/2011 6,16 8.651,30 391.076,00 16.623.765,00 

5 31/05/2011 5,98 8.555,80 499.409,00 17.270.458,00 

6 30/06/2011 5,54 8.564,00 602.640,00 18.687.254,00 

7 31/07/2011 4,61 8.533,24 714.607,00 19.463.013,00 

8 31/08/2011 4,79 8.532,00 849.098,00 20.165.632,00 

9 30/09/2011 4,61 8.768,50 959.858,00 21.393.987,00 

10 31/10/2011 4,42 8.895,24 1.095.498,00 21.778.450,00 

11 30/11/2011 4,15 9.015,18 1.232.269,00 23.022.056,00 

12 31/12/2011 3,79 9.088,48 1.367.853,00 23.524.711,00 

13 31/01/2012 3,65 9.109,14 135.132,00 22.934.744,00 

14 29/02/2012 3,56 9.025,76 235.758,00 24.119.830,00 

15 31/03/2012 3,97 9.165,33 366.372,00 22.779.096,00 

16 30/04/2012 4,50 9.175,50 483.924,00 21.344.383,00 

17 31/05/2012 4,45 9.290,24 608.414,00 21.879.096,00 

18 30/06/2012 4,53 9.451,14 722.847,00 22.098.719,00 

19 31/07/2012 4,56 9.456,59 836.073,00 20.812.114,00 

20 31/08/2012 4,58 9.499,84 914.220,00 21.438.434,00 

21 30/09/2012 4,31 9.566,35 1.043.945,00 21.300.901,00 

22 31/10/2012 4,61 9.697,14 1.149.972,00 21.380.364,00 

23 30/11/2012 4,32 9.627,95 1.257.164,00 22.911.695,00 

24 31/12/2012 4,30 9.645,89 1.364.852,00 21.826.644,00 

25 31/01/2013 4,57 9.687,33 101.522,00 21.496.905,00 

26 28/02/2013 5,31 9.686,65 201.332,00 22.491.125,00 

27 31/03/2013 5,90 9.709,42 310.083,00 23.623.732,00 

28 30/04/2013 5,57 9.724,05 415.701,00 23.289.995,00 

29 31/05/2013 5,47 9.760,91 529.566,00 25.322.941,00 

30 30/06/2013 5,90 9.881,53 648.979,00 24.681.646,00 

31 31/07/2013 8,61 10.073,39 773.025,00 25.419.306,00 

32 31/08/2013 8,79 10.572,50 892.414,00 26.474.619,00 

33 30/09/2013 8,40 11.346,24 1.017.894,00 27.213.848,00 

34 31/10/2013 8,32 11.366,90 1.167.586,00 27.392.595,00 

35 30/11/2013 8,37 11.613,10 1.313.007,00 27.302.804,00 

36 31/12/2013 8,38 12.087,10 1.467.733,00 26.834.253,00 

37 31/01/2014 8,22 12.179,65 148.291,00 26.423.180,00 



38 28/02/2014 7,75 11.935,10 281.162,00 27.905.487,00 

39 31/03/2014 7,32 11.427,05 448.144,00 28.989.270,00 

40 30/04/2014 7,25 11.435,75 617.091,00 29.973.114,00 

41 31/05/2014 7,32 11.525,94 781.855,00 30.433.240,00 

42 30/06/2014 6,70 11.892,62 936.857,00 29.169.332,00 

43 31/07/2014 4,53 11.689,06 1.099.543,00 29.144.101,00 

44 31/08/2014 3,99 11.706,67 1.255.993,00 31.137.084,00 

45 30/09/2014 4,53 11.890,77 1.406.705,00 30.684.071,00 

46 31/10/2014 4,83 12.144,87 1.567.158,00 31.600.677,00 

47 30/11/2014 6,23 12.158,30 1.724.503,00 31.725.292,00 

48 31/12/2014 8,36 12.438,29 1.885.261,00 31.935.906,00 

49 31/01/2015 6,96 12.579,10 160.669,00 32.240.159,00 

50 28/02/2015 6,29 12.749,84 310.042,00 32.462.768,00 

Sumber data : Bank Indonesia 
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