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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK 

A. Tinjauan Pustaka 

Kajian yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat dalam 

penelitian ini diambil dari kajian terdahulu  

Ni Putu Arista Dewi, “Pengaruh Tingkat Suku Bunga Simpanan Terhadap 

Cost Of Fund Pada PD. BPR Bank Buleleng 45 Tahun 2011-2013”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga tabungan 

terhadap cost of fund, pengaruh suku bunga deposito terhadap cost of fund , 

dab besar pengaruh tingkat suku bunga simpanan deposito terhadap cost of 

fund pada PD. BPR Bank Buleleng 45 tahun 2011-201. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian kuantitatif yang bersifat ex post facto, dianalisis dengan 

analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat suku 

bunga tabungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap cost of fund 

tabungan tersebut. tingkat suku bunga deposito berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap cost of fund deposito tersebut, dan tingkat suku bunga 

simpanan tabungan dan deposito berpengaruh secara simultan terhadap cost of 

fund pada PD. BPR Bank Buleleng 45 tahu 2011-2013. 

Kaleem dan Isa, “Casual relationship between Islamic and Conventional 

Banking in Malaysia”. Kaleem dan Isa (2013) meneliti hubungan antara 

tingkat return deposito berjangka (Term Deposits Return) yang ditawarkan 
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oleh bank syariah dan bank konvensional. Penelitian ini diuji dengan alat uji 

kausalitas dengan metode granger’s causality test. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa tingkat bunga deposito bank konvensional berdampak 

positif terhadap tingkat bagi hasil pada deposito syariah untuk semua jangka 

waktu 

Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, (2011)  “Teori Bagi Hasil 

(Profit And Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Islam”. 

Penelitian ini menitik beratkan pada penelitian tentang teori bagi hasil yang 

berhubungan dengan teori tentang uang. Dianalisis menggunakan analisis 

linear sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa teori bagi hasil 

(profit and loss sharing) bila dianalisis menggunakan teori keuangan/moneter 

lebih mencerminkan kesesuaian dengan teori flow concept yang artinya sistem 

bagi hasil mengedepankan perputaran uang secara merata untuk mendapatkan 

hasil yang baik atas uang yang diputarkan kepada masyarakat untuk kegiatan 

dan aktifitas ekonomi. 

Yudho (2009), “Anaisis factor-faktor yang mempengaruhi deposito 

Mudharabah pada bank syariah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito 

Mudharabah. Dianalisis dengan analisis regresi linear berganda. Hasil dari 

penelitian menyatakan bahwa variabel tingkat hasil riil deposito Mudharabah 

berpengaruh signifikan terhadap deposito Mudharabah, sedangkan tingkat riil 

deposito konvensional tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito 

Mudharabah.  
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Terdahulu Hasil Penelitian Alat Uji Perbedaan 

1 Ni Putu Arista Dewi 

(2013). Pengaruh Tingkat 

Suku Bunga Simpanan 

Terhadap Cost Of Fund 

Pada PD. BPR Bank 

Buleleng 45 Tahun 2011-

2013 

Tingkat suku bunga 

tabungan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap cost of fund 

tabungan tersebut. 

tingkat suku bunga 

deposito berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap cost of fund 

deposito tersebut, dan 

tingkat suku bunga 

Regresi Linear 

Berganda 

a. Alat Uji Regresi Data 

Panel 

b. Objek Penelitian bank 

syariah 

c. Waktu penelitian 

2010-2015 

d. Menggunakan 

variabel ekonomi 

makro  

e. Hanya satu produk 

simpanan yaitu 
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simpanan tabungan dan 

deposito berpengaruh 

secara simultan 

terhadap cost of fund 

pada PD. BPR Bank 

Buleleng 45 tahu 2011-

2013. 

deposito berjangka 

satu bulan 

 

2 Kaleem dan Isa, (2013), 

Casual relationship 

between Islamic and 

Conventional Banking in 

Malaysia”. 

Tingkat bunga deposito 

bank konvensional 

berdampak positif 

terhadap tingkat bagi 

hasil pada deposito 

syariah untuk semua 

jangka waktu 

Uji Kausalitas 1.Variabel independen 

bukan hanya tingkat 

deposito bank 

konvensional. 

Ditambah beberapa 

variabel X yakni BI 

Rate, suku bunga SBI, 
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 dan bunga deposito 

bank konvensional  

3 Muchlis Yahya dan Edy 

Yusuf Agunggunanto, 

(2011)  “Teori Bagi 

Hasil (Profit And Loss 

Sharing) dan Perbankan 

Syariah dalam Ekonomi 

Islam”. 

Teori bagi hasil (profit 

and loss sharing) bila 

dianalisis 

menggunakan teori 

keuangan/moneter 

lebih mencerminkan 

kesesuaian dengan 

teori flow concept 

Regresi Linear 

Berganda 

Bahasan bagi hasil 

lebih mendetail, yaitu 

fokus pada bagi hasil 

deposito 

Mudharabah 

berjangka satu bulan 

perbankan syariah 

 

 

4 Yudho (2009), “Anaisis 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi deposito 

Tingkat hasil riil 

deposito Mudharabah 

berpengaruh signifikan 

Regresi Linear 

Berganda 

Variabel independen 

bukan hanya tingkat 

deposito bank 
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Mudharabah pada bank 

syariah di Indonesia” 

terhadap deposito 

Mudharabah, 

sedangkan tingkat riil 

deposito konvensional 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

deposito Mudharabah 

konvensional. Tetapi 

Ditambah dengan 

beberapa variabel X 

yang merupakan 

variabel makro 

ekonomi yakni BI 

Rate, suku bunga SBI, 

dan bunga deposito 

bank konvensional 
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B. Kerangka Teoritik 

a. Kegiatan Usaha Bank Syariah 

Berdasarkan peraturan bank Indonesia Nomor : 62/24/PBI/2004 

tanggal 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah, kegiatan bank syariah dapat dibedakan 

sebagai berikut 
1
 : 

a. Penghimpunan dana (funding) 

b. Penyaluran dana atau pembiayaan (financing) 

c. Penyedia jasa-jasa pelayanan perbankan (bank service) 

 

b. Fungsi Bank Sebagai Penghimpun Dana 

a. Penghimpunan Dana Bank Konvensional  

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan. Masyarakat memercayai bank sebagai tempat yang aman 

untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang). Masyarakat 

yang memiliki kelebihan dana sangat membutuhkan keberadaan bank 

untuk menyimpan dananya dengan aman. Keamanan atas dana yang 

disimpannya di bank merupakan faktor yang sangat penting bagi 

masyarakat. Selain rasa aman, tujuan lainnya adalah sebagai tempat 

untuk melakukan investasi. Masyarakat akan merasa lebih aman 

                                                           
1
Siamat, Dahlan, “Manajemen Lembaga Keuangan : Kebijakan Moneter dan Perbankan” Lembaga 

Penerbit UI, 2005, hlm 419 
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apabila uangnya diinvestasikan di bank. Dengan menyimpan uang di 

bank, nasabah juga akan mendapat keuntungan berupa return atas 

simpanannya yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing 

bank.
2
 

Return merupakan imbalan yang diperoleh nasabah atas 

sejumlah dana yang disimpan di bank. Imbalan yang diberikan oleh 

bank bisa dalam bentuk bunga simpanan untuk bunga konvensional 

atau bagi hasil dan bonus yang diberikan oleh bank syariah. Dalam 

menghimpun dana pihak ketiga, bank menawarkan produk simpanan 

antara lain dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito, dan 

simpanan lainnya yang diperkenankan. 

 

b. Penghimpunan Dana Bank Syariah  

Penghimpunan dana atau disebut juga funding adalah kegiatan 

penarikan dana atau penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah
3
. Berkaitan dengan 

kegiatan penghimpunan dana, dalam prinsip syariah dibedakan antara 

simpanan yang tidak memberikan imbalan dan simpanan yang 

mendapatkan imbalan. Dana simpanan atau tabungan yang tidak 

memberikan imbalan bagi nasabah dimaksudkan semata-mata hanya 

sebagai cara untuk menyimpan atau menitipkan uang. Sementara 

                                                           
2
 Drs. Ismail, MBA., AK. “Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi” 2010 

3
 Siamat, Dahlan,“Manajemen Lembaga Keuangan : Kebijakan Moneter dan Perbankan” Lembaga 

Penerbit UI, 2005,hlm 420 
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simpanan untuk tujuan investasi akan mendapatkan imbalan dari bank. 

Prinsip operasional syariah yang telah diterapkan secara luas dalam 

penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip al-wadiah dan al-

Mudharabah. Dengan demikian penghimpunan dana pada bank 

syariah disesuaikan dengan prinsip yang melandasinya. 

Bentuk-bentuk simpanan berdasarkan prinsip syariah daoat 

sisebutkan sebagai berikut
4
 : 

1. Giro berdasarkan prinsip al wadiah 

2. Tabungan berdasarkan prinsip al-wadiah dan al-Mudharabah 

3. Deposito berjangka berdasarkan prinsip al-Mudharabah 

Digambarkan sebagai berikut  

Gambar 2.1 

Penghimpunan Dana Bank Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Karim (2004) 

 

                                                           
4
 ibid, hlm 420 

Bank Syariah 

Investasi Khusus/ 

Mudharabah Muqayyadah 

Investasi/Tabungan dan 

Deposito Mudharabah 

Modal 

Titipan/Giro 

Wadiah 
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Dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari titipan dana 

pihak ketiga atau titipan lainnya perlu dikelola dengan harapan dana 

tersebut dapat mendatangkan keuntungan baik untuk nasabah ataupun 

untuk bank
5
. Keuntungan tersebut mempunyai arti sendiri bagi sistem 

perbankan syariah dan kadang-kadang menjadi masalah yang 

menghantui operasionalisasinya. Sebab keuntungan yang ditawarkan 

oleh perbankan syariah sangat spekulatif dan cenderung fluktuatif 

mengingat sistem yang dikembangkan adalah sistem Mudharabah, 

dimana bagi hasil diterapkan jika terdapat keuntungan dalam usaha. 

Oleh karena itu prinsip utama yang selalu memotivasi bank syariah 

dalam kaitannya dengan manajemen dana tersebut adalah bank syariah 

harus mampu memberikan bagi hasil kepada nasabah penyimpan dana 

minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di 

bank konvensional.
6
 

Masalah keuntungan bagi hasil ini menjadi semacam pertaruhan 

perbankan syariah karena sebagai perbankan alternatif yang 

menawarkan solusi keadilan ekonomi dengan melegistimasikan al-

Quran dan Hadits harus lebih baik daripada bank-bank yang ada. 

Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa perbankan akan menilai 

langsung terhadap kinerja bank tersebut. Betapapun bagusnya sistem 

dan mekanisme yang digunakan bank, hal itu tidak akan meningkatkan 

                                                           
5
 Drs. Muhammad, M.Ag. Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah, PSEI Yogyakarta, 2003, 

hlm. 100 
6
 Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah, Yogyakarta ; UII Press, 2001, hlm. 

73 



23 
 

 
 

kredibilitas bank di mata masyarakat manakala keuntungan yang 

diperoleh masyarakat itu kecil. Oleh karena itu bank syariah harus 

bekerja keras untuk mencapai target dengan meningkatkan profit yang 

harus diterima masyarakat modern ini.
7
 

Berkaitan dengan perhitungan bagi hasil ini, bank syariah secara 

umum menetapkan ketentuan-ketentuan khusus, antara lain
8
 : 

1) Setiap sebulan sekali keuntungan bagi hasil dari seluruh 

pembiayaan bank, dihitung dan dibagikan sebagai kadar 

keuntungan kepada penyimpan dana yang besarnya diperhitungkan 

sesuai dengan proporsi simpanannya masing-masing. 

2) Sejalan dengan keuntungan yang berlaku, bank islam diwajibkan 

memungut pajak untuk pemerintah terhadap kadar keuntungan 

yang diterima penyimpan dana sebagaimana umumnya bank-bank 

mengenakan pajak atas jasa giro dan pajak atas bunga deposito 

3) Bagi para penabung yang menyimpan dananya secara tidak tetap 

(tabungan biasa, bukan deposito), bagi hasil dihitung berdasarkan 

tabungan rata-rata yang dihitung dengan menjumlahkan semua 

uang yang masuk tiap bulan dan dibagikna dengan 30 hari 

4) Bagi para penabung dana yang tidak lengkap satu bulan tersimpan 

di bank, maka kadar keuntungan yang diperoleh diperhitungkan 

                                                           
7
 Drs. Muhammad, M.Ag. Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah, PSEI Yogyakarta, 2003,, 

hlm. 101 
8
 Ibid, hlm. 101 
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dari tabungan rata-ratanya dikalikan jumlah hari tercatat dibagi 

penabung dibagi jumlah hari dalam bulan menjadi penabung 

5) Bagi penabung tetap (deposito) bagi hasil dihitung dengan cara ; 

bank mula-mula menetapkan beberapa persen dana-dana ang 

tersimpan itu mengendap dalam satu tahun sehingga dapat 

dipergunakan untuk kegiatan usaha bank. Menurut statistik, dana 

tabungan mudharabah mengendap 100% dan deposito 

mudharabah tergantung jangka waktunya masing-masing yaitu 

untuk jangka waktu satu tahun 100%, kurang dari satu tahun 

berarti kurang dari 100% dan jika lebih dari satu tahun berarti lebih 

dari 100%. Prosentase dari dana yang mengendap ini menunjukkan 

prosentase dari dana tersebut yang berhak atas bagi hasil usaha 

bank. 

6) Bank menetapkan jumlah masing-masing dana simpanan yang 

berhak atas bagi hasil menurut jenisnya sesuai dengan jangka 

waktunya. Caranya ialah dengan mengalihkan presentase dana 

yang mengendap dari masing-masing jenis simpanan dengan 

jumlah simpanan yang terjadi menurut jenisnya itu. 

7) Bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil bank untuk 

masing-masing simpanan dana. Caranya dengan mengalihkan bagi 

hasil dari jumlah dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha 

bank menurut masing-masing jenis, dengan jumlah dana simpanan 

yang berhak atas bagi hasil bank seluruhnya, dengan jumlah 
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pendapatan bagi hasil bank untuk dibagikan yang diperoleh 

seluruhnya 

8) Bank menetapkan porsi bagi hasil antara bank dengan masing-

masing jenis simpanan dana sesuai dengan situasi dan kondisi 

pasar yang berlaku. Bank sebagai pihak perantara berusaha untuk 

mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih kecil 

9) Bank menetapkan porsi bagi hasil untuk setiap pemegang rekening 

menurut jenis simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya 

10) Margin keuntungan terdiri dari biaya administrsi dan tingkat 

keuntungan yang layak. Biaya administrasi dihitung dari beban 

bank untuk membayar semua biaya operasional yang ada pada 

semua bank pada umumnya. Biaya administrasi akan dapat ditekan 

serendah-rendahnya apabila operasi dilakukan secara efisien dan 

kemudian dibagi rata sesuai dengan banyaknya nasabah. Sementara 

tingkat keuntungan yang layak didasarkan pada hasil tawar-

menawar antara nasabah dan bank dengan melihat kemampuan 

pada nasabah tersebut. 

 

c. Perbedaan Antara Menabung di Bank Syariah dengan Bank 

Konvensional 

Secara teknis, menabung di bank syariah dengan menabung di 

bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Ini dikarenakan 
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keduanya diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. 

Namun jika diteliti terdapat perbedaan mendasar diantara keduanya.
9
 

Perbedaan pertama terletak pada akad. Semua transaksi di bank 

syariah harus berdasarkan akad yang dibenarkan secara syariah. Pada 

bank konvensional, transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan 

atau deposito berdasarkan perjanjian titipan. Namun perjanjian titipan 

ini tidak mengikuti prinsip manapun dalam muamalah syariah, 

misalnya wadiah, karena salah satu penyimpangannya di antaranya 

menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap  terhadap uang yang 

disetor. 

Perbedaan kedua, terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank 

konvensional menggunaka konsep biaya (cost concept) untuk 

menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka 

kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh 

bank. Karena itu, bank harus “menjual” kepada nasabah lainnya 

(peminjam) dengan biaya (bunga) yang lebih tinggi. Perbedaan 

keduanya disebut spread. Jika bunga yang dibebankan kepada 

peminjam lebih tinggi dari bunga yang harus dibayar kepada nasabah 

penabung, maka bank akan mendapatkan spread positif. Jika bunga 

yang diterima dari si peminjam lebih rendah, maka terjadi spread 

negatif bagi. Bank harus menutupnya dengan keuntungan yang 

dimiliki sebelumnya.  

                                                           
9
 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah ; Suatu Pengenalan Umum, Tazkia Institute, Depok, 

1999, hlm. 210 
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Bank syariah menggunakan pendekatan profit sharing, artinya 

dana yang diterima ban disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan 

yang didapatkan dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan 

untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka 

(biasanya terdapat dalam formulir pembukaan rekening yang 

berdasarkan Mudharabah). 

Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit/pembiayaan. Para penabung 

di bank konvensional tidak sadar bahwa uang yang ditabungkannya 

diputarkan kepada semua bisnis, tanpa memandang halal-haram  bisnis 

tersebut. Bahkan sering terjadi dana tersebut digunakan untuk 

membiayai proyek-proyek milik grup perusahaan bank tersebut. 

Celakanya, kredit itu diberikan tanpa memandang apakah jumlahnya 

melebihi batas maksimum pemberian kredit (BMPK) ataupun tidak. 

Akibatnya ketika krisis datang, dan kredit-kredit itu bermasalah, bank 

sulit mendapatkan pengembalian dana darinya. 

Sedangkan dalam bank syariah, penyaluran dana simpanan dari 

masyarakat dibatasi oleh dua prinsip dasar, yaitu prinsip syariah dan 

prinsip keuntungan. Artinya, pembiayaan yang akan diberikan harus 

mengikuti kriteria-kriteria syariah, disamping pertimbangan-

pertimbangan keuntungan. Misalnya, pemberian pembiayaan (kredit) 

harus kepada bisnis yang halal, tidak boleh kepada perusahaan atau 

bisnis yang memproduksi makanan dan minuman yang diharamkan, 

perjudian, pornografi, dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah. 
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Karena itu, menabung di bank syariah relatif lebih aman ditinjau dari 

perspektif islam, karena akan mendapatkan keuntungan yang didapat 

dari bisnis yang halal. 

 

Tabel 2.2 

Perbedaan Menabung di Bank Konvensional dengan di Bank Syariah 

Bank Syariah Bank Konvensional 

Besar kecilnya bagi hasil diperoleh 

deposan tergantung pada : 

1. Pendapatan Bank 

2. Nisbah bagi hasil antara 

nasabah dan Bank 

3. Nominal deposito nasabah 

4. Rata-rata saldo deposito untuk 

jangka waktu teretntu yang ada 

pada Bank 

5. Jangka waktu deposito karena 

berpengaruh pada lamanya 

investasi 

Besar kecilnya bagi hasil diperoleh 

deposan tergantung pada : 

1. Tingkat bunga yang berlaku 

2. Nominal deposito 

3. Jangka waktu deposito 

 

Sumber : M Syafii Antonio, Bank Syariah ; Suatu Pengenalan Umum, hlm.213 
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4. Sumber Dana Bank 

a. Pengertian Sumber Dana Bank 

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana 

untuk membiayai operasinya
10

 

Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari 

simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Jika tujuan perolehan 

dana dipergunakan untuk operasional bank tersebut makan sumber dana 

yang digunakan dari simpanan masyarakat. Sedangkan apabila tujuan 

perolehan dana dipergunakan untuk perluasan atau pengembangan bank 

tersebut maka dana yang digunakan dari modal sendiri. 

Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut
11

 : 

1) Dana yang bersumber dari Bank itu sendiri 

2) Dana yang berasal dari masyarakat luas 

3) Dana yang bersumber dari lembaga lainnya 

 

b. Jenis-jenis Sumber Dana Bank 

1) Dana Sendiri (Dana Pihak Pertama)  

Dana sendiri adalah dana yang berasal dari para  pemegang saham 

bank atau pemilik bank. Dalam neraca bank, dana tersebut tercatat 

                                                           
10

 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.65 
11

 Ibid hlm. 66 
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dalam unit modal dan kewajiban yang tercantum pada aspek 

pasivanya. Dana sendiri terdiri dari beberapa unit yaitu
12

 : 

a) Modal yang diinvestasikan, yaitu jumlah uang yang diinvestasikan 

secara efektif oleh pemegang saham ketika bank didirikan 

b) Dana cadangan, yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan 

dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan 

digunakan untuk menutupi resiko yang timbul dikemudian hari 

c) Laba yang ditahan (retained earnings) yaitu bagian laba yang 

menjadi milik pemegang saham, tetapi Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) memutuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan 

kembali sebagai modal bank. 

Semakin besar modal yang dimiliki oleh suatu bank, berarti 

kepercayaan masyarakat bertambah baik dan bank tersebut akan 

diakui oleh bank-bank lain baik di dalam maupun di luar negeri 

sebagai bank yang posisinya kuat.  

 

2) Dana Pinjaman dari Pihak Luar (Dana Pihak kedua)  

Dana pihak ke dua berasal dari pihak luar selain masyarakat, 

dapat berupa
13

 :  

a. Bantuan Likuiditas dari Bank Indonesia (BLBI). Merupakan 

kredit yang diberikan bank Indonesia kepda bank-bank yang 

                                                           
12

 Drs. H. Syukri Iska M.Ag., Ph.D. sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam persektif fikih 
ekonomi, 2012, hlm.30 
13

 Kasmir SE., MM. Pemasaran Bank, Kencana, 2004, hlm. 32 
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mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga 

diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu  

 

b. Pinjaman antarbank (Call money) 

Pinjaman antar bank biasanya diberikan kepada bank-bank yang 

mengalami salah kliring di dalam lembaga kliring. Pinjaman ini 

bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi.   

c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri. 

Merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak 

luar negeri, misalnya pinjaman dari bank singapura, Amerika 

Serikat, atau dari Negara-negara eropa. 

d. Surat berharga pasar uang (SBPU).  

Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian 

diperjual belikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan 

keuangan maupun nonkeuangan. SBPU diterbitkan dan 

ditawarkan dengan tingkat suku bunga sehingga masyarakat 

tertarik untuk membelinya.  

 

3) Dana dari Masyarakat (Dana Pihak Ketiga)  

Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari 

masyarakat, baik secara perorangan maupun badan usaha yang 
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didapatkan oleh bank dengan menggunakan berbagai instrument 

produk simpanan yang dimiliki bank
14

. 

Dana yang dihimpun dari masyarakat ini akan digunakan untuk 

pendanaan sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana pihak ketiga 

ini dihimpun oleh bank melalui berbagai macam produk dana yang 

ditawarkan pada masyarakat luas, yang menaruh kepercayaan 

terhadap bank yang bersangkutan untuk menyimpan uangnya 

kemudian ditarik kembali pada saat jatuh tempo dengan imbalan 

bunga maupun capital again dari bank tersebut. 

Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki 

bank, ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari 

pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarkat. Adapun Dana 

masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik 

perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh dari bank dengan 

menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki 

oleh bank antara lain sebagai berikut
15

 :  

a) Giro (Demand Deposit) 

Giro merupakan simpanan masyarkat pada bank yang 

penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat 

perintah bayar yang lain, bilyet giro, atau surat 

pemindahbukuan yang lain. 

                                                           
14

 Mudrajad Kuncoro, dkk. Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi. Yogayakarta. BPFE, 2002, 
hlm 155 
15

 Taswan,  Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik dan Aplikasi.UPP STIM YKPN. 2010.  hlm 177 
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b) Tabungan  

Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain 

yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-

syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa ditarik 

dengan menggunakan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan 

dengan itu. Syarat-syarat tertentu yang dimaksud misalnya 

harus ditarik secara tunai, penarikan hanya dalam kelipatan 

nominal tertentu, jumlah penarikan tidak boleh melebihi saldo 

minimal tertentu. 

c) Deposito berjangka (Time Deposit)  

Deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga 

yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu 

menurut perjanjian antara deposan dengan bank yang 

bersangkutan. Jangka waktu deposito umumnya terdiri dari 1 

bulan,3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan dan 24 bulan. 

Deposito berjangka tidak bias diperdagangkan, namun bias 

digunakan sebagai jaminan kredit  

 

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) 

ternyata merupaka sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank 

(bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DNPN tanggal 31 mei 
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2004 dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank  berupa giro, 

tabungan dan deposito.  

Sumber dana yang berasal dari masyarakat luas merupakan sumber 

dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran 

keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana 

tersebut.  

 

5. Deposito Syariah 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan 

yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu 

menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. 

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang 

dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah 

Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa 

deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip 

Mudharabah.
16

 

Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola 

dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik 

dana). Dalam kapasitas sebagai mudharib, bank syariah dapat melakukan 

berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

                                                           
16

 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 
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serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah 

dengan pihak ketiga. 

Dari hasil pengelolaan mudharabah, Bank Syariah akan 

membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah 

disepakati dan dituangkan dalam akad pembuatan rekening. Dalam 

mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap 

kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila yang 

terjadi adalah mismanagement (salah urus), bank bertanggung jawab 

penuh atas kerugian tersebut
17

. Berdasarkan kewenangan yang diberikan 

oleh pihak pemilik dana, terdapat dua bentuk mudharabah, yakni
18

 ; 

a. Mudharabah Muthlaqoh (Unrestricted Investment Account,URIA) 

Dalam deposito Mudharabah Muthlaqoh (URIA), pemilik dana 

memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah 

dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, 

cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah 

mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan 

dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan 

memperoleh keuntungan. 

Dalam menghitung bagi hasil deposito URIA, basis 

perhitungannya adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal 

tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito 

                                                           
17

 Karim, Adiwarman, Bank Islam ; Analisis Fiqih dan Keuangan, Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 
278 
18

 Ibid, hlm. 278 
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Mudharabah Muthlaqoh (URIA) dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan 

jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka 

pembagi adalah hari kalender bulan bersangkutan (28, 29, 30, atau 31) 

Rumus perhitungan bagi hasil deposito Mudharabah Muthlaqoh 

(URIA) adalah sebagai berikut
19

 : 

Hari bagi hasil x nominal deposito x tingat bagi hasil 

              Hari kalender yang bersangkutan 

Pemmbayaran bagi hasil deposito Mudharabah Muthlaqoh (URIA) 

dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu
20

 : 

1) Anniversary Date 

a. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu 

pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito 

b. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil 

tutup buku bulan terakhir 

c. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke 

rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan 

2) End of Month 

a. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu 

pada tanggal tutup buku setiap bulan 

b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari 

efektif termasuk tanggal tutup buku, tetapi tidak termasuk 

tanggal pembukaan deposito 

                                                           
19

 Ibid, hlm. 278 
20

 Ibid, hlm. 279 
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c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari 

efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat 

bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku 

bulan terakhir 

d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang 

bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari) 

e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke 

rekening lainnya sesuai permintaan deposan 

 

b. Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA) 

Pemilik dana dalam deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA) 

memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah 

dalam mengelola investasinya. Baik yang berkaitan dengan tempat, 

cara, maupun objek investasinya.  

Terdapat dua metode dalam menggunakan dana Mudharabah 

Muqayyadah ini, yakni
21

 : 

1) Cluster Pool of Fund, yaitu penggunaan dana unntuk beberpa 

proyek dalam suatu jenis industri bisnis. 

2) Specific Product, yaitu penggunaan dana untuk proyek tertentu 

 

  

                                                           
21

 Ibid, hlm. 281 
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Dalam hal ini, bank syariah melakukan pembayaran bagi hasil 

sesuai dengan metode penggunaan dana RIA, yakni
22

 : 

a) Cluster Pool of Fund, Pembayaran bagi hasil deposito 

Mudharabah Muqayyadah (RIA) dilakukan secara bulanan, 

triwulan, semesteran, atau periodisasi lain yang disepakati. 

b) Spesific Project, Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus 

kas proyek yang dibiayai 

 

Perhitungan bagi hasil dana RIA dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut
23

 : 

1) Perhitungan Bagi Hail Cluster Pool of Fund 

Dalam memperhitungkan bagi hasil Cluster Pool of Fund, bank 

syariah dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

Hari bagi hasil x nominal deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA) x tingkat bagi hasil cluster 

Hari kalender bulan yang bersangkutan 

Dalam hal ini, pembayaran bagi hasil deposito Musharabah 

Muqayyadah (RIA) dapat dilakukan melalui metode sebagai berikut 
24

: 

a. Annivesary Date 

 Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu 

pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito 

 Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil 

tutup buku bulan terakhir 

                                                           
22

 Ibid, hlm. 281 
23

 Ibid, hlm. 281 
24

 Ibid, hlm. 281 
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 Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke 

rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan 

 

b. End of Month 

 Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu 

pada tanggal tutup buku setiap bulan 

 Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari 

efektif termasuk tanggal tutup buku, tetapi tidak termasuk 

tanggal pembukaan deposito 

 Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari 

efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat 

bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku 

bulan terakhir 

 Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang 

bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari) 

 Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke 

rekening lainnya sesuai permintaan deposan 

 

2) Perhitungan Bagi Hasil Specific Project 

Dalam menghitung bagi hasil deposito, basis perhitungan hari 

bagi hasil deposito adalah hari tanggal pembukaan deposito sampai 

dengan tanggal pembayaran bagi hasil terdekat, dan menjadi angka 

pembilang atau number of days. Sedangkan jumlah hari tanggal 
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pembayaran bagi hasil terakhir sampai tanggal pembayaran bagi 

hasil berikutnya menjadi angka penyebut/angka pembagi. Rumus 

perhitungan bagi hasil yang dapat digunakan adalah sebagai berikut
25

  

Hari bagi hasil  x nominal deposito  x  Return proyek 

Hari bagi hasil terakhir  nominal proyek 

sampai dengan hasil berikutnya yang dibiayai 

dalam hal pencairan deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA), 

terdapat ketentuan sebagai berikut
26

 

a) Khusus untuk Cluster, apabila dikehendaki oleh deposan, 

deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA) dapat dicairkan atau 

ditarik kembali sebelum jatuh tempo yang disepakati dalam 

akad. Akibat tidak terpenuhinya jangka waktu akad, bank 

mengenakan denda (penalty) sesuai klausa denda yang 

disepakati dalam akad 

b) Khusus untuk Specific Project, deposito tidak dapat dicairkan 

atau ditarik kembali sebelum jatuh temponya tanpa konfirmasi 

dan persetujuan tertulis dari bank. Bank dapat menolak 

permohonan pencairan sebelum jatuh tempo bila memberatkan 

bank. Dalam hal ini bank menyetujui pencairan sebelum jatuh 

tempo, bank dapat mengenakan denda (Penalty) sesuai 

kesepakatan. 

                                                           
25

 Ibid, hlm. 282 
26
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6. Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah 

Tujuan utama dari penyaluran dana pada aktiva produktif khususnya 

produk-produk pembiayaan adalah untuk menghasilkan pendapatan. 

Pendapatan tersebut kemudian akan didistribusikan kepada para deposan. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa produk-produk pembiayaan 

merupakan sumber pendapatan utama bank syariah
27

 

Pendapatan-pendapatan tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya 

operasional, harus didistribusikan kepada nasabah investasi, ara penabung 

dan para pemegang saham sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati 

di muka. Berdasarkan kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil antara bank 

dengan para nasabah tersebut, bank akan mengalokasikan penghasilannya 

dengan tahap-tahap sebagai berikut
28

 

1) Tahap pertama bank menetapkan jumlah relatif masing-masing dana 

simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut tipenya, 

dengan cara membagi setiap tipe dana-dana dengan seluruh jumlah 

dana-dana yang ada pada bank dikalikan 100% 

2) Bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil bagi masing-masing 

tipe dana simpanan dengan cara mengalikan persentase dari masing-

masing dana simpanan dengan jumlah pendapatan bank 

3) Bank menetapkan porsi bagi hasil untuk masing-masing tipe dana 

simpanan sesuai dengan nisbah yang dijanjikan 
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 Adiwarman Karim, Bank Islam ; AnalisisFiqih dan Keuangan, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 
276 
28

 Ibid, hlm. 276 
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4) Bank harus menghitung jumlah relatif biaya operasional terhadap 

volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai 

dengan porsi dana masing-masing simpanan 

5) Bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening 

menurut simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya 

 

7. Teori Bagi Hasil 

Model ekonomi syariah dibangun atas dasar filosofi religiusitas, dan 

institusi keadilan, serta instrument kemaslahatan (Q.S Attakatsur : 1-2, al-

Munaafiqun: 9, An-Nur : 37, al-hasyr : 7, al-Baqoroh : 188, 273-281, al-

maidah : 38, 90-91, al-Muthaffifin : 1-6). Filosofi religiusitas melahirkan 

basis ekonomi dengan pelarangan riba/bunga. Institusi keadilan melahirkan 

basis teori profit and loss sharing (PLS) dengan nisbah bagi hasil. Instrument 

kemaslahatan melahirkan kebijakan pelembagaan zakat, pelarangan israf, dan 

pembiayaan bisnis halal, yang semuanya itu dituntun oleh nilai falah (bukan 

utilitarianisme dan rasionalisme). Ketiga dasar diatas, yakni filosofi 

religiusitas, institusi keadilan dan instrument kemaslahatan merupakan aspek 

dasar yang membedakan dengan mainstream ekonomi konvensional.
29

 

Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya 

penghapusan bunga secara mutlak. Teori PLS dibangun sebagai tawaran baru 

di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan 

(injustice/dzalim) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian 

                                                           
29

 Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Angunggunanto, Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan 
Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah, 2011 
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resiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. Profit-loss sharing berarti 

keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan 

ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama. dalam atribut nisbah bagi hasil 

tidak terdapat suatu fixed and certain return sebagaimana bunga, tetapi 

dilakukan profit and loss sharing berdasarkan produktifitas nyata dari produk 

tersebut.
30

 

Sebenarnya dalam perekonomian modern pembiayaan dengan sistem PLS 

sudah biasa terjadi dalam berbagai kegiatan penyertaan modal (equity 

financing) bisnis. kepemilikan saham dalam suatu perseroan merupakan 

contoh popular dalam penyertaan modal. Pemegang saham akan menerima 

deviden sekaligus menanggung resiko jika perusahaan mengalami kerugian  

Dalam sistem profit loss sharing harga modal ditentukan secara bersama 

dengan peran dari kewirausahaan. Price of Capital dan entrepreneurship 

merupakan kesatuan integratif yang secara bersama-sama harus 

diperhitungkan dalam menentukan harga faktor produksi. Dalam pandangan 

syariah uang dapat dikembangkan hanya dengan satu produktifitas nyata. 

Tidak ada tambahan atas pokok uang yang tidak menghasilkan produktifitas. 

Pada dasarnya bunga juga memberikan keuntungan kepada pemilik dana 

atau investor. Namun keuntungan kepada pemilik dana atas bunga tentunya 

berbeda dengan keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil. Keuntungan yang 

berasal dari bunga sifatnya tetap tanpa memerhatikan hasil usaha pihak yang 

dibiayai, sebaliknya keuntungan yang berasalah dari bagi hasil akan berubah 

                                                           
30
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mengikuti hasil usaha pihak yang mendapatkan dana. Dengan sistem bagi 

hasil kedua pihak anatara investor dan pihak enerima dana akan menikmati 

keuntungan dengan pembagian yang adil.
31

 

 

a. Pengertian Bagi Hasil 

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari 

kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada 

bank Islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada 

hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam
32

 

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan 

profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan 

pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan ; “distribusi 

beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”
33

. 

Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus 

uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada 

tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan 

atau bulanan. 

Dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem 

pengelolaan dana antara pemilik modal dan pengelola dana dalam 

kurun waktu yang telah ditentukan dan presentase pembagian 
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keuntungan disesuaikan dengan keuntungan dan resiko yang didapat 

dari kinerja pengelola dana. 

 

b. Bagi Hasil Bank Syariah 

Pada mekanisme bank syariah, pendapatan bagi hasil berlaku untuk 

produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun 

sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis koorporasi (kerjasama). Pihak-

pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi, 

harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. 

Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan 

bisnis penyertaan bukan untuk kepentingan pribadi
34

. Keuntungan 

yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara pemilik 

dana dengan pengelola dana. Dengan demikian, semua pengeluaran 

rutin yang berkaitan dengan bisnis Mudharabah, bukan untuk 

kepentingan pribadi pengelola, dan dapat dimasukkan ke dalam biaya 

operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara pemilik dana dan 

pengelola dana sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya 

dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada 

pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti 

pemilik dana telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan 
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sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian 

keuntungan dimuka
35

 

Proses penentuan nisbah bagi hasil dalam bank syariah hampir 

sama dengan proses perhitungan biaya dana dan perhitungan tingkat 

bunga pembiayaan pada bank konvensional. Namun terdapat 

perbedaan pada mekanisme pendekatannya,  bank konvensional 

berbasiskan biaya sedangkan bank syariah berbasiskan pendapatan. 

Adapun pendapatan yang dibagikan antara pemilik dana dan pengelola 

dana adalah pendapatan yang sebenarnya telah diterima (Cash basic) 

sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (accrual basic) 

tidak dibenarkan untuk dibagi.
36

 

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil Bank Syariah 

Kontrak Mudharabah adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh 

minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil 

investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berpengaruh langsung dan 

tidak langsung
37
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1. Faktor langsung  

Diantara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan 

bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan 

nisbah bagi hasil. 

a. Investment rate merupakan presentase akrual dana yang 

diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan 

investmen rate sebesari 80 persen, hal ini berarti 20 persen 

dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. 

b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan 

jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk 

diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan 

menggunakan salah satu metode : 

1) Rata-rata saldo minimum bulanan 

2) Rata-rata total saldo harian 

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia 

untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana acrual 

yang digunakan. 

c. Nisbah (Profit sharing ratio)  

1) Salah satu ciri Mudharabah adalah nisbah yang harus 

ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian 

2) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat 

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

bank, misalnya deposito satu bulan, tiga bulan, enam 

bulan dan dua belas bulan 

4) Nisbah juga dapat berbeda antar satu account dengan 

account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh 

temponya 

 

2. Faktor Tidak Langsung 

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah : 

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya Mudharabah 

 Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan 

dan biaya. Pendapatan bank yang dibagi-bagikan 

merupakan pendapatan yang diterima dan dikurangi 

biaya-biaya 

 Jika semua biaya ditanggung bank maka hal ini disebut 

revenue sharing 

b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi) 

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya 

aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan 

pengakuan pendapatan dan biaya 
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8. BI Rate 

Menurut kamus bank Indonesia, BI Rate adalah suku bunga kebijakan 

yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan 

oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. 

BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia 

setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada 

operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan 

likuiditas (liquidity management) di pasar uang untuk mencapai sasaran 

operasional kebijakan moneter. 

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada 

perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB 

O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh 

perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga 

kredit perbankan. 

Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam 

perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate 

apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah 

ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila 

inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah 

ditetapkan
38

 

Penetapan BI Rate sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. 

Bank Indonesia pada umumnya akan menaikan BI Rate apabila inflasi ke 

                                                           
38

 www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/penjelasan/ Contents/Default.aspx (akses 2 november 2016) 
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depan diperkirakan melampai sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya 

Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi kedepan 

diperkirakan berada dibawah sasaran yang telah ditetapkan
39

 

Penetapan BI Rate : 

a. Penetapan respons (stance) kebijakan moneter dilakukan setiap bulan 

melalui mekanisme RDG ( Rapat Dewan Gubernur) bulanan dengan 

cakupan materi bulanan. 

b. Respon kebijakan moneter (BI Rate) ditetapkan sampai dengan RDG 

berikutnya 

c. Penetapan respon kebijakan moneter (BI Rate) dilakukan dengan 

memerhatikan efek tunda kebijakan moneter (lag of monetary policy) 

dalam mempengaruhi inflasi 

d. Dalam hal terjadi perkembangan diluar prakiraan semula, penetapan 

stance Kebijakan Moneter dapat dilakukan sebelum RDG Bulanan 

melalui RDG mingguan 

Suku bunga pasar uang antar bank sebagai sasaran operasional 

kebijakan moneter mengindikasi perubahan tingkat suku bunga deposito 

dan akibatnya juga mempengaruhi pada perkembangan kredit/pembiayaan. 

Dimana apabila suku bunga naik, mengakibatkan masyarakat lebih 

memilih untuk menginvestasikan uangnya dalam bentuk deposito di 

perbankan daripada melakukan kegiatan produksi, sehingga nilai kredit 

perbankan menurun akibat tidak adanya permintaan kredit/pembiayaan. 

                                                           
39
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Perbankan konvensional dalam menjalankan operasionalnya 

dipengaruhi oleh pergerakan BI Rate, dimana dalam menentukan tingkat 

bunga deposito dan bunga kreditnya dipengaruhi oleh BI Rate. Berbeda 

halnya dengan bank syariah yang prinsip operasionalnya berdasarkan 

aturan islam dan tidak berdasarkan suku bunga. 

Perbedaan yang mendasar pada bank konvensional dan bank syariah 

mengenai imbalan adalah  bunga dan Equivalent Rate bagi hasil deposito 

Mudharabah. Semakin tinggi tingkat suku bunga, menurunkan keinginan 

pengusaha untuk berinvestasi di dunia usaha , sehingga mengindikasi pada 

penurunan kegiatan bisnis yang berakibat pada penurunan penyaluran 

kredit/pembiayaan perbanka, hal tersebut juga menurunkan angka porsi 

pendapatan yang dibagi hasilkan kepada deposan. Maka dapat disimpulkan 

bahwa BI Rate berpengaruh negative terhadap bagi hasil bank syariah. 

 

9. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia 

Menurut Surat Keputusan Direksi BI No. 31/67/KEP/DER tanggal 23 

Juli 1998 tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia 

serta Intervensi Rupiah, pengertian Sertifikat Bank Indonesia atau SBI 

adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank 

Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan 

system diskonto primer maupun di pasar sekunder, selain ditujukan untuk 

mengatur jumlah uang primer yang beredar di masyarakat, juga ditujukan 

untuk mengatur tingkat suku bunga. Peraturan jumlah uang primer dan 
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suku bunga merupakan sasaran dari kebijakan moneter. Sasaran utamanya 

adalah upaya untuk menekan laju inflasi.  

Sejak awal Juli 2005, Bank Indonesia menggunakan mekanisme BI 

Rate, yaitu BI mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan oleh 

Bank Indonesia untuk pelelangan pada masa periode tertentu. BI Rate ini 

kemudian yang digunakan sebagai acuan para pelaku  pasar dalam 

mengikuti pelelangan.  

Saat ini Bank Indonesia menggunakan tingkat suku bunga SBI 

sebagai salah satu instrumen untuk mengedalikan inflasi. Apabila inflasi 

dirasakan cukup tinggi maka Bank Indonesia akan menaikkan tingkat suku 

bunga SBI untuk meredam kenaikan inflasi. Perubahan tingkat suku bunga 

SBI akan memberikan pengaruh bagi pasar modal dan pasar keuangan. 

Apabila tingkat suku bunga naik maka secara langsung akan meningkatkan 

beban bunga. Perusahaan yang mempunyai leverage yang tinggi akan 

mendapatkan dampak yang sangat berat terhadap kenaikan tingkat bunga.  

Kenaikan tingkat bunga ini dapat mengurangi profitabilitas 

perusahaan sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap harga saham 

perusahaan yang bersangkutan. Selain kenaikan beban bunga, tingkat suku 

bunga SBI yang tinggi dapat menyebabkan investor tertarik untuk 

memindahkan dananya ke deposito. Hal ini terjadi karena kenaikan tingkat 

suku bunga SBI akan diikuti oleh bank-bank komersial untuk menaikkan 

tingkat suku bunga simpanan. Apabila tingkat suku bunga deposito lebih 

tinggi dari tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor, tentu 
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investor akan mengalihkan dananya ke deposito. Terlebih lagi investasi di 

deposito sendiri merupakan salah satu jenis investasi yang bebas resiko. 

Pengalihan dana oleh investor dari pasar modal ke deposito tentu akan 

mengakibatkan penjualan saham besar-besaran sehingga akan 

menyebabkan penurunan indeks harga saham. Bagi masyarakat sendiri, 

tingkat suku bunga yang tinggi berarti tingkat inflasi di negara tersebut 

cukup tinggi. Dengan adanya inflasi yang tinggi akan menyebabkan 

berkurangnya tingkat konsumsi riil masyarakat sebab nilai uang yang 

dipegang masyarakat berkurang. Ini akan menyebabkan konsumsi 

masyarakat atas barang yang dihasilkan perusahaan akan menurun pula. 

Hal ini tentu akan mengurangi tingkat pendapatan perusahaan sehingga 

akan mempengaruhi tingkat keuntungan perusahaan, yang pada akhirnya 

akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan tersebut
40

 

 

10. Equivalent Rate Bagi Hasil 

Equivalent Rate Bagi Hasil adalah salah satu metode yang dipakai di 

perbankan syariah dalam melakukan perhitungan bagi hasil untuk para 

nasabahnya. Equivalent Rate bagi hasil ini dapat dijadikan indikator 

perbandingan antara produk penghimpunan dana di bank syariah dengan 

tingkat bunga produk penghimpunan dana di bank konvensional. 

                                                           
40
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Proses perhitungan bagi hasil untuk masing-masing nasabah dengan 

menggunakan metode Equivalent Rate adalah sebagai berikut
41

 : 

a. Menghitung pendapatan yang akan dibagi hasilkan (PAD) per 

produk. PAD per produk adalah besarnya pendapatan yang akan 

dibagi hasilkan untuk masing-masing jenis produk DPK. Untuk 

menghitung PAD per produk, digunakan persamaan berikut :  

PAD per produk = Saldo rata-rata tiap jenis produk DPK x PAD 

           Total saldo DPK 

b. Menghitung bagi hasil untuk seluruh nasabah per produk 

Bagi hasil ini dikhususkan untuk produk DPK khusus dengan 

akad Mudharabah. Pendapatan yang disebutkan pada point a 

merupakan pendapatan bersama bank dan nasabah. Pendapatan 

tersebut kemudian akan dibagi hasilkan kepada seluruh nasabah per 

produk. Perhitungannya menggunakan persamaan sebagai berikut : 

Bagi Hasil untuk  

seluruh nasabah per produk 

=  PAD per produl x Nisbah/100 

 

c. Menghitung Equivakent Rate setiap produk 

Metode Equivalen Rate adalah menghitung bagi hasil untuk nasabah 

dengan cara mempresentasekan bagi hasil untuk seluruh nasabah 

pada masing-masing produk DPK. Persamaannya sebagai berikut : 

 

Equivalent Rate  

setiap produk 

  Bagi hasil untuk seluruh 

  nasabah per produk 

=  

Total saldo rata-rata per 

produk 

 

x 100% 
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d. Menghitung bagi hasil per nasabah DPK 

Perhitungan bagi hasil per nasabah DPK dilakukan dengan 

mengalikan jumlah dana setiap nasabah DPK dengan Equivalent 

Rate yang telah dihitung 

 

C. Pengembangan Hipotesis 

Menurut pola umum metode ilmiah, setiap penelitian terhadap suatu 

obyek hendaknya dibawah tuntutan suatu hipotesis, yang berfungsi 

sebagai pegangan sementara atau jawaban sementara yang masih harus 

dibuktikan kebenarannya didalam kenyataan (empirical verification), 

percobaan (experimentation) atau praktik (implementation).
42

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka teori yang 

dipaparkan sebagaimana diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan 

sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh BI Rate terhadap Equivalent Rate Bagi Hasi Deposito 

Mudharabah 

BI Rate merupakan salah satu indikator kebijakan moneter bank 

Indonesia yang mempengaruhi penentuan tingkat bunga simpanan dan 

bunga kredit di bank konvensional. Dapat dikatakan bunga bank 

konvensional ditentukan berdasarkan mekanisme BI Rate. 
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Salah satu teori suku bunga yaitu teori klasik dapat digunakan 

untuk menunjukkan hubungan antara suku bunga dengan Equivalent 

Rate bagi hasil deposito Mudharabah. Menurut teori klasik, 

pergerakan suku bunga berbanding terbalik dengan investasi. Semakin 

tinggi nilai suku bunga semakin tinggi pula keinginan masyarakat 

untuk menyimpan dananya di bank, sehingga menyebabkan penurunan 

pada kegiatan investasi, karena masyarakat lebih tertarik menabung di 

bank daripada melakukan investasi di pasar modal, keadaan tersebut 

menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas bisnis dan perekonomian 

secara global sehingga mengindikasi penurunan pada pendapatan 

pengusaha.  

Pendapatan perusahaan yang berkurang akibat tingkat investasi 

yang rendah akan menyebabkan perusahaan sulit membayar biaya atas 

modal yang dipinjamnya dari bank. Selain itu, tingkat suku bunga yang 

tinggai menyebabkan perusahaan enggan untuk meminjam dana dari 

bank. Keadaan tersebut mengakibatkan pada buruknya produktifitas 

pembiayaan dan pendapatan perbankan syariah sehingga porsi 

pendapatan yang harus dibagi hasilkan kepada deposan menjadi 

menurun. 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang penulis ajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  
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H1 : BI Rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Equivalent 

Rate bagi hasil deposito Mudharabah berjangka satu bulan 

perbankan syariah 

 

2. Pengaruh Suku Bunga SBI terhadap Equivalent Rate Bagi Hasil 

Deposito Mudharabah Berjangka Satu Bulan 

Sertifikat bank Indonesia (SBI) merupakan sebuah instrument 

Operasi Pasar Terbuka yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai 

pembuat kebijakan moneter dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi 

termasuk juga sektor perbankan melalui pengendalian suku bunga 

(target suku bunga) termasuk suku bunga deposito berjangka. 

Sehingga, dengan adanya SBI, Bank Indonesia dapat menjaga agar 

tingkat suku bunga wajar dan stabil serta menjadi acuan bank-bank di 

Indonesia untuk menentukan suku bunga.
43

 

Sertifikat bank Indonesia (SBI) adalah suatu mekanisme yang 

digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. 

Suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan 

berdasarkan mekanisme BI Rate . dengan adanya SBI diharapkan Bank 

Indonesia dapat menjaga agar suku bunga perbankan di Indonesia 

wajar dan stabil serta menjadi acuan bank-bank di Indonesia dalam 

menentukan suku bunga.  
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Suku bunga SBI mempengaruhi perubahan rate deposito, 

selanjutnya akan mempengaruhi perbankan dalam penghimpunan 

dana, dan akhirnya dapat mengurangi penawaran kredit para 

pengusaha kepada pihak perbankan karena dana yang ditawarkan 

sangat rendah, sehingga bagi hasil yang diberikan bank akan menurun. 

Dari uraian diatas, peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Suku bunga SBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

deposito Mudharabah berjangka satu bulan  

 

 

3. Pengaruh Suku Bunga Bank Konvensional terhadap Equivalent 

Rate Bagi Hasil Deposito Mudharabah Berjangka Satu Bulan 

Dalam pengumpulan dana, bank syariah akan mengalami 

persaingan dengan bank konvensional. Berdasarkan PBI 

No.13/23/PBI/2011 resiko dalam persaingan ini dikenal dengan istilah 

displaced commercial risk atau resiko perpindahan dana nasabah dari 

bank syariah ke bank konvensional. Resiko ini terjadi ketika bank 

konvensional meningkatkan suku bunga karena mengikuti BI Rate, 

sedangkan Equivalent Rate bagi hasil yang ditawarkan bank syariah 

relatif lebih rendah dari tingkat suku bunga bank konvensional. 

Resiko tersebut menyebabkan nasabah yang mendepositokan 

dananya di bank syariah beralih ke bank konvensional untuk 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Menurunnya jumlah 
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nasabah yang mendepositokan dananya pada bank syariah berakibat 

pada penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang kemudian berdampak 

pada penurunan Equivalent Rate bagi hasil deposito Mudharabah 

berjangka satu bulan pada bank syariah tersebut. 

H3 : Suku bunga bank konvensional berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Equivalent Rate bagi hasil deposito 

Mudharabah berjangka satu bulan 

 

D. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka kerangka 

konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.2 

Kerangka Konseptual Penyusunan Hipotesis 
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