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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Kemajuan suatu negara dapat diukur dari tingkat kinerja dan tingkat 

perekonomian yang telah dihasilkan. Salah satu pendorong kemajuan negara 

adalah lembaga keuangan, dimana lembaga keuangan terdiri dari berbagai 

sektor lembaga salah satunya adalah perbankan. Sektor perbankan berfungsi 

untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan maupun deposito, 

selanjutnya dana tersebut disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

maupun yang lainya, untuk digunakan sebagai modal usaha ataupun pembiyaan 

konsumtif. 

Perbankan di Indonesia saat ini memiliki dua sistem yaitu perbankan 

secara konvesional dan perbangkan secara syariah. Keduanya memiliki 

perbedaan mendasarkan dalam menjalankan kegiatan utamanya, salah satunya 

dalam penentuan return yang akan didapat oleh depositornya. Dimana bank 

syariah tidak hanya fokus untuk mendapatkan profit-oriented, tetapi memiliki 

misi sosial yang bisa diberikan. Selain itu bank syariah dalam menilai 

pembiyaan tidak hanya di dasari pada bussinss-wise, akan tetapi 

mempertimbankan syariah-wise, dimana dalam pembiyaan tersebut layak dari 

segi usahanya dan acceptable dari segi syariahnya (Diyanto dan Safitri, 2015). 

Bank syariah di Indonesia pertama kali ada pada tahun 1991 ditandai 

dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sejak beroprasi 1 Mei  
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1992 bank syariah belum mendapat perhatian serius dari perbankan syariah, 

sehingga pertumbuhanya cukup lambat. salah satu penyebabnya adalah 

landasan hukum UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dimana sistem 

bagi hasil dalam perbangkan syariah hanya disisipkan saja (Syafrida dan 

Abror, 2011). Kemudian setelah tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 Tahun 

1998 dan UU No. 23 1999 Tentang Perbankan. Dimana menurut peraturan 

tersebut Bank konvesional boleh membuka Unit Usaha Syariah (UUS), dengan 

Dual Banking system perbankan syariah saat itu mulai melihatkan 

perkembangnya. Terlebih ketika Mejelis Ulama Indonesia (MUI) 

mengeluarkan fatwa keharaman terhadap bunga bank pada tahun 2004.  

Kehadiran bank syariah di Indonesia bagi kaum muslimin sesuai dengan 

kebutuhan, dan tuntunan syar’i cukup di nanti dalam pengelolaan jasa 

keuangan. Tidak hanya bagi kaum muslimin yang menjadi mayoritas bangsa 

Indonesia, namun juga bagi kaum lainya (non muslim). Bank syariah ada 

sebagai alternatif lain dari penyedia jasa pengelola keuangan yang sudah ada 

lama seperti bank konvesional. Mulai berkembangnya bank syariah salah satu 

upaya dari kaum muslimin untuk mendasari kehidupan ekonominya 

berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuai dengan Firman Allah SWT 

dalam surah Al-Baqarah (2) : ayat 278-279 yang artinya : 

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 

beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan(meninggalkan sisa riba) 

maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, 

jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; 

kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. “ 
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Kondisi perbankan syariah di Indonesia saat ini sedang mengalami 

perkembangan yang baik. Dibuktikan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

menunjukan  market share pada desember 2017 sebesar 5,74 persen. 

Perbankan syariah tahun 2017 mengalami pertumbuhan cukup baik sebesar 

15,2 persen lebih baik dibandingkan bank konvesional sebesar 8,4 persen. 

Secara keseluruhan market share bank syariah masih lebih rendah di banding 

perbankan konvesional. Berdasarkan data statistik dari OJK perkembangan 

jumlah perbankan syariah sampai dengan tahun 2017 cukup baik. Tabel 

perkembangan perbankan syariah dari tahun 2013 – 2017 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia 

Kelompok Bank 2013 2014 2015 2016 2017 

Bank Umum 

Syariah (BUS) 
11 12 12 13 13 

Unit Usaha 

Syariah (UUS) 
23 22 22 21 21 

Bank Pembiyaan 

Rakyat Syariah 

(BPRS) 

163 163 162 166 167 

Jumlah 197 197 196 200 201 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah per Januari 2018 yang diterbitkan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

 Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun 

semakin baik, seperti yang tercatat dalam tabel 1.1 mengalami kenaikan. Hal 

tersebut menunjukan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap perbankan 

syariah. Menandakan perbankan syariah mampu mengikuti perkembangan 

zaman dan menjadi salah satu alternatif perbankan di Indonesia (Novianto dan 

Hadiwidjojo, 2013). Salah satu faktor lain yang mempengaruhi perkembangan 

perbankan syariah, yaitu pola ketertarikan masyarakat untuk menyimpan uang 
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atau investasi. Masyarakat juga pada dasarnya mengingikan adanya 

keuntungan dari menyimpan dananya di bank konvesional berupa suku bunga 

dan di bank syariah berupa bagi hasil. 

Tabel 1.2 

Perkembangan Perbankan Syariah di Malaysia 

Kelompok Bank 2013 2014 2015 2016 2017 

Islamic banks (unit) 
16 16 16 16 16 

International 

Islamic banks (unit) 
3 3 2 2 2 

Jumlah 19 19 18 18 18 

Sumber: Bank Negara Malaysia 

 Perkembangan bank islam Malaysia cukup baik, terlihat dari tabel 1.2 

sekarang Malaysia memiliki 16 bank islam dan 2 bank islam internasional. 

Sejak pertama kali didirikan pada tahun 1970-an, bank-bank islam Malaysia 

telah tumbuh dua kali lipat. Tingkat pertumbuhan tahunan mencapai 22% 

dengan total aset perbankan mencapai RM 615.190,00 juta pada akhir tahun 

2014 (Arshad dan Nurfadilah, 2017). 

 Persaingan antar perbankan syariah di Indonesia dan di Malaysia tidak 

bisa lepas dari segmentsi pasar perbankan, baik antar perbankan syariah 

maupun perbankan konvesional. Adiwarman A. Karim (2004)  membagi ada 

tiga segmentasi nasabah atau konsumen pada bank syariah di Indonesia, yaitu 

segmen floating market, convetional loyalist market dan segmen syariah 

loyalist market. segmen floating market adalah nasabah atau konsumen 

mempertimbangkan aspek keuntungan dibandingkan dengan aspek syariah 
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maupun konvesional. Convetional loyalist market adalah nasabah atau 

konsumen lebih mempertimbangkan kenyamanan dan pelayanan dalam 

memilih perbagkan konvesional. sedangkan segmen syariah loyalist market 

adalah nasabah atau konsumen pertimbangan nilai-nilai agama dalam memilih 

produk atau jasa perbankan syariah. Semakin tinggi tingkat bagi hasil pada 

perbankan syariah maka konsumen (nasabah) akan meningkatkan tabungan 

atau investasinya di perbangkan syariah. Sama seperti di perbankan 

konvesional semakin tinggi tingkat bunga maka konsumen (nasabah) akan 

meningkatkan tabunganya atau investasinya. 

 Akad mudharabah adalah salah satu yang digunakan dalam produk 

perbakan syariah. Pengertian mudharabah menurut ulama fiqh mahzab maliki 

adalah pemberian dana atau wewenang (taukil) dari investor sebagai shahibul 

maal yang diberikan kepada pengelola dana (mudharib) yang diperuntukan 

dalam bisnis. Perbankan syariah di Indonesia kebanyakan membagi dua jenis 

simpanan mudharabah yaitu deposito mudharabah dan tabungan mudharabah, 

kedunya tidak ada perbedaan secara konsep syariah, namun dalam 

implementasinya tetap mengacu pada konsep deposito dan tabungan syariah. 

 Produk perbankan syariah yang paling banyak diminati saat ini ialah 

deposito mudharabah dibandingkan dengan produk dana pihak ketiga (DPK) 

lainya. Deposito mudharabah adalah perjanjian dua pihak antara pengelola 

danadan  pemilik dana untuk pembagian keuntungannya menggunakan nisbah 

bagi hasil. Perbankan syariah dalam menghimpun deposito mudharabah dari 

nasabah banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut rivai dan 
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arivin (2010) perbankan dalam menghimpun dana dipengaruhi banyak faktor 

baik yang datang dari luar perbankan (ekstern) dan yang dari dalam perbankan 

itu sendiri (intern). Faktor intern yang mempengaruhi penghimpunan deposito 

mudharabah antara lain adalah likuiditas, bagi hasil, kualitas layanan, lokasi 

kantor dan reputasi bank. Sedangkan faktor ekstern yang mempengaruhi 

penghimpunan deposito mudharabah adalah kondisi perekonomian, 

pemerintah, suku bunga, inflasi dan serta peratuan Bank Indonesia ( Novianto 

dkk, 2013). 

 Salah satu faktor intern yang mempengaruhi penghimpunan deposito 

mudharabah adalah likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban terhadap konsumen dengan jangka waktu yang singkat. 

Alfarizi dan Riduan (2016) perusahaan akan dikatakan likuid apabila 

mempunyai kewajiban lebih kecil dibandingkan dengan harta lancar. Finance 

to Deposit Ratio (FDR) di proyeksikan sebagai tingkat likuiditas. FDR adalah 

rasio yang menjadi kewajiban bank dibayarkan ke pihak ketiga. Alfarizi dan 

Riduan (2016), Pratiwi (2017) dan Wicaksono (2018) menyebutkan likuiditas 

tidak berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan deposito mudharabah. 

 Faktor intern selanjutnya adalah yang mempengaruhi penghimpunan 

deposito mudharabah adalah bagi hasil yang diterima nasabah. Bagi hasil yang 

tinggi  yang ditawarkan oleh perbankan syariah menentukan nasabah untuk 

menyimpan uang di bank tersebut, menunjukan nasabah masih di pengaruhi 

motif untuk mencari profit Rahayu dan Siregar (2018).  Diyanto dan Savitri 

(2015) menyebutkan bagi bahwa hasil berpengaruh signifikan terhadap 
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penghimpunan deposito mudharabah. Penelitian yang dilakukan Pratiwi (2017) 

menunjukan bagi hasil berjangka 1 bulan berpengaruh positif terhadap 

penghimpunan deposito dalam satu bulan.  

 Faktor dari ekstern yang mempengaruhi penghimpunan deposito yaitu 

tingkat suku bunga bank. Tingkat suku bunga bank adalah pengembalian dana 

oleh bank kepada nasabah atas dana yang telah disimpan di bank dan tingkat 

bunga yang dikenakan terhadap debitur atas pinjaman dana dari bank. Bunga 

bank menjadi salah satu faktor dalam menentukan prilaku masyarkat 

menyimpan uang di bank. Seperti hasil penelitian Diyanto dan Savitri (2015), 

Alfarizi dan Riduan (2016) dan Pratiwi (2017) menunjukan tingkat suku bunga 

berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan deposito mudharabah. Hasil 

berbeda ditunjukan oleh Arshad dan Nurfaidah (2017) suku bunga tidak 

berpengaruh terhdap penghimpunan deposito mudharabah. 

 Faktor dari ekstern selanjutnya adalah inflasi. Inflasi adalah proses 

meningkatnya harga-harga yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang 

disebabkan konsumsi masyarakat meningkat dan distribusi yang terkendala. 

Seperti hasil penelitian Rahayu dan Siregar (2018) menunjukan tingkat inflasi 

berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan deposito mudharabah. Hasil 

penelitian berbeda dilakukan oleh Novianto dan Hadiwidjojo (2013), Al farizi 

dan Ridwan (2016) menunjukan tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap 

penghipunan deposito mudharabah. 
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Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Alfarizi dan Riduwan 

(2016) dan Arshad dan Nurfaidah (2017). Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian Alfarizi dan Ridwan (2016) adalah tingkat inflasi, tingkat 

suku bunga, rasio FDR dan tingkat bagi hasil. Sedangkan pada penelitian 

Arshad dan Nurfaidah (2017) menggunakan variabel independen pengaruh 

cadangan, pembiayaan non-performing, suku bunga, dan tingkat pengembalian 

atas perubahan deposito. Variabel yang akan diuji pada penelitian ini terkait 

faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah. Faktor 

intern meliputi likuiditas dan bagi hasil, sedangkan faktor ekstern meliputi 

suku bunga dan inflasi.  

Perbedaan pada penelitian ini dengan peneltian sebelumnya yaitu pada 

penelitian ini membandingkan perbankan syariah yang ada di Indonesia dan di 

Malaysia dengan menggunakan varibel independen likuiditas, bagi hasil, suku 

bunga dan inflasi dan menguji sample perbankan syariah pada tahun 2013 

sampai dengan 2017. Malaysia dipilih karena masih masuk negara berkembang 

sama seperti Indonesia dan penduduknya sama mayoritas beragama islam. 

Sehingga peneliti tertarik untuk menguji faktor- faktor yang mempengaruhi 

penghimpunan deposito mudharabah, maka peneliti menarik judul sebagai 

berikut : “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan 

Deposito  Mudharabah Pada Bank Syariah : Studi Komparasi Indonesia 

dan Malaysia”. 
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B. Batasan Masalah 

Ruang lingkup dalam penelitian ini befokus pada analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah pada bank syariah 

studi komparasi Indonesia dan malaysia. Penulis memiliki batasan masalah 

dalam penelitian ini agar lebih fokus dan mendalam. Batasan dalam penelitian 

ini variabel yang digunakan adalah likuiditas, bagi hasil, suku bunga dan 

inflasi. 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian dan penjelasan latar belakang penelitian di atas, peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito 

mudharabah pada bank syariah di Indonesia dan di Malaysia? 

2. Apakah bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito 

Mudharabah pada bank syariah di Indonesia dan di Malaysia? 

3. Apakah suku bunga bank berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito 

Mudharabah pada bank syariah di Indonesia dan di Malaysia? 

4. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito Mudharabah 

pada bank syariah di Indonesia dan di Malaysia? 

5. Apakah ada kesamaan atau tidak hasil penelitian di Indonesia dan 

Malaysia? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dari : 
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1. Pengaruh terkait likuiditas terhadap pertumbuhan deposito Mudharabah 

pada Bank syariah di Indonesia dan Malaysia. 

2. Pengaruh terkait bagi hasil terhadap pertumbuhan deposito Mudharabah 

pada Bank syariah di Indonesia dan Malaysia. 

3. Pengaruh terkait suku bunga bank terhadap pertumbuhan deposito 

Mudharabah pada Bank syariah di Indonesia dan Malaysia. 

4. Pengaruh terkait Inflasi terhadap pertumbuhan deposito Mudharabah pada 

Bank syariah di Indonesia dan Malaysia. 

5. Ada kesamaan atau tidak hasil peneltian di Indonesia dan Malaysia. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi besar 

terhadap berbagai sektor bidang yang terkait. Maka berdasarkan tujuan diatas 

dapat di peroleh manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat di bidang teoritis 

Manfaat ini diharapkan dapat lebih bermanfaat dan memberi 

kontribusi pengetahuan dalam pengembangan teori, terutama dalam bidang 

akuntansi syariah. Dan menjadi tambahan literatur untuk penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan penghimpunan dana mudharabah pada 

Bank syariah. 

2. Manfaat di bidang praktis 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi manajemen Bank 

syariah sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis faktor – faktor 
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penghimpunan dana mudharabah sehingga kegiatan oprasional dapat 

berjalan dengan optimal. 

 


