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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. LANDASAN  TEORI 

1.  Perbankan Syariah 

a. Pengertian Bank syariah  

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Perbankan 

Syariah adalah  segala  sesuatu  yang  menyangkut tentang  Bank  Syariah  

dan  Unit Usaha  Syariah.  Bank  merupakan  badan  usaha  yang  

menghimpun  dana  dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam  bentuk  kredit  dan  atau  

bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan taraf  hidup  rakyat.  Bank  

Syariah  adalah  Bank  yang  menjalankan  usahanya berdasarkan  Prinsip  

Syariah  dan  menurut  jenisnya  terdiri  atas  Bank  Umum Syariah dan 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.  Unit Usaha Syariah (UUS) 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  atau unit kerja 

di kantor cabang dari  suatu  bank  yang  berkedudukan  di  luar  negeri  

yang  melaksanakan kegiatan  usaha  secara  konvensional  yang  

berfungsi  sebagai  kantor  induk dari kantor cabang pembantu syariah dan 

atau unit syariah. 
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 Secara umum, istilah yang digunakan dalam penyebutan bank 

yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah di kalangan ahli ekonomi 

Islam di Indonesia berbeda-beda, ada yang menyebutnya sebagai Bank 

Islam (Karim, 2005) dan ada pula yang menyebutnya sebagai Bank 

Syariah (Muhamad, 2005). Istilah Islam dan Syariah memiliki pengertian 

yang berbeda. Namun, secara teknis penyebutan Bank Islam dan Bank 

Syariah memiliki pengertian yang sama, yakni bank yang menjalankan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah. 

 Pengembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan 

penerapan dual banking system, sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang juga didukung oleh 

Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Undang-

Undang No.3 Tahun 2004 menyebutkan bahwa cara-cara pengendalian 

moneter dapat dilakukan berdasarkanPrinsip Syariah, dan Bank Indonesia 

dapat memberikan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada Bank 

untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek. 

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang 

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembangaan, kegiatan 

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya 

(Danupranata, 2013).  

Keberadaan lembaga keuangan dalam sistem ekonomi sangatlah 

penting, karena tanpa lembaga keuangan yang baik dan profesional akan 
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menganggu aktifitas bisnis dan roda ekonomi. Secara umum bank syariah 

adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan 

dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas dalam pembayaran serta peredaran uang 

yang pengoperasian disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Yuliadi, 

2001). 

b. Prinsip-Prinsip Operasional Perbankan Syariah 

Prinsip operasional bank Islam dalam menjalankan usahanya 

mencakup lima aspek yaitu (Yuliadi, 2001) : 

1. Sistem Simpanan 

Prinsip ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank islam 

untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang mempunyai dana 

lebih dalam menyimpan dananya dalam bentuk al-wadi’ah. Fasilitas ini 

diberikan dengan tujuan untuk keamanan dan untuk kepentingan 

pemindahbukuan, bukan untuk tujuan investasi guna memperoleh 

keuntungan seperti halnya pada tabungan dan deposito. Dalam 

perbankan konvensional fasilitas al-wadi’ah hampir sama dengan giro. 
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2. Bagi Hasil (profit sharing) 

Sistem ini melakukan tata cara / mekanisme pembagian hasil usaha 

antara penyedia dana (shahibul maal) dengan pengelola dana 

(mudharib). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan 

penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. 

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan 

musyarakah. Lebih jauh, prinsip mudharabah dapat dipergunakan 

sebagai dasar baik untuk produksi pendanaan yaitu tabungan dan 

deposito maupun pembiayaan. Karakteristik dari prinsip operasional 

bank syariah adalah menggunakan sistem bagi hasil berbeda esensial 

dengan  sistem bunga (Yuliadi, 2001). 

3. Prinsip Jual-beli dan margin keuntungan 

Prinsip ini merupakan penerapan tata cara jual beli (al-buyu’) 

dalam hal ini bank akan membeli terlebih dahulu barang yang 

dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank atau sebagai 

kuasa bank untuk memberi barang tersebut. Dan nasabah dalam 

kapasitasnya sebagai agen atau kuasa melakukan pembelian barang atas 

nama bank kemudian bank menjual barang tersebut kepadanya dengan 

harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan . 

4. Prinsip Sewa 

Prinsip ini secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu ijarah (sewa 

murni) seperti misalnya penyewaan alat-alat produksi sering disebut 
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operating lease dan bai’at-Takjiri (sewa beli) dalam hal ini penyewa 

mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa atau 

sering disebut financial lease. 

5. Fee  

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang 

diberikan bank. Bentuk produk yang didasarkan atas prinsip fee antara 

lain bak garansi, kliring, inkaso, jasa tranfer dan sebagainya. Pada 

dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi 

menjadi tiga bagian besar,yaitu produk penghimpunan dana, produk 

penyaluran dana, dan produk jasa (Karim, 2010).  

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, kegiatan usaha 

Bank Umum Syariah (BUS) meliputi : 

1) menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, 

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad 

wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah;  

2) menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, 

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad 

mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah;  
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3) menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, 

Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan 

Prinsip Syariah;  

4) menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, 

Akad istishna’, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah; 

5) menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang 

tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;  

6) menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak 

bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli 

dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah;  

7) melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau 

Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;  

8) melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah;  

9) membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga 

pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan 

Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, 

mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;  

10) membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan 

oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;  
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11) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan 

Prinsip Syariah;  

12) melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu 

Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah; 

13) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga 

berdasarkan Prinsip Syariah;  

14) memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;  

15)  melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;  

16)  memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan 

Prinsip Syariah; dan  

17)  melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan 

dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Semua kegiatan BUS boleh dilakukan oleh UUS, kecuali kegiatan 

Penitipan untuk kepentingan pihak lain dan fungsi sebagai Wali 

Amanat.  

c. Produk Penghimpun Dana  

Penghimpunan DPK pada perbankan syariah dapat berbentuk 

rekening giro (demand deposits), tabungan (savings), dan deposito (time 

deposits). Prinsip operasional yang diterapkan dalam kegiatan 

penghimpunan dana adalah wadi’ah dan mudharabah. 
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Produk bank syariah secara garis besar adalah sebagia berikut 

(Yuliadi, 2001): 

1. Produk Pengerahan Dana 

a. Giro Wadi’ah 

Dana nasabah yang disetorkan di bank syariah setiap saat 

nasabah berhak mengambilnya dan berhak memperoleh bonus dari 

peruntungan pemanfaatan dana giro oleh bank. Besarnya bonus tidak 

ditetapkan di muka tetapi merupakan kebijakan dari pihak bank. 

b. Tabungan Mudharabah 

Dana yang disimpan nasabah akan dikelola oleh bank untuk 

investasi agar memperolah keuntungan. Besarya bagian keuntungan 

bagi nasabah berdasarkan kesepakatan. Jenis tabungan ini dapat 

dikembangkan menurut kebutuhan yang diperlukan. 

c. Deposito Investasi Mudharabah 

Produk mensyaratkan bahwa dana yang disimpan hanya bisa 

ditarik bedasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi 

keuntungan bedasarkan keuntungan. 

d. Tabungan Haji Mudharabah 

Dana yang disimpan pihak ketiga yang penarikan pada saat 

nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau kondisi tertentu sesuai 
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dengan perjanjian. Besarnya imbalan ditentukan berdasarkan bagi 

hasil (mudharabah). 

e. Tabungan Qurban 

Simpanan pihak ketiga yang dihimpunkan untuk ibadah qurban 

yang penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan 

ibadah qurban atau atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. 

Pembagian keuntungan bedasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). 

2. Produk Penyaluran Dana 

a. Mudharabah 

Produk memberikan fasilitas penyediaan pembiayaan modal 

investasi atau modal kerja hingga 100 persen sedangkan nasabah 

berperan sebagai pihak yang mengelola dana. Besarnya bagi 

keuntungan melalui perjanjian yang sesuai dengan proporsinya. 

b. Murobahah 

Dalam produk ini untuk menyediakan dana bagi pembiayan 

pembelian barang lokal maupun internasional. Pembiayan ini hampir 

sama dengan kredit modal kerja bank konvensional oleh sebab itu 

jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank 

memperoleh keuntungan dari barang yang dinaikan. 
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c. Ba’i Bithaman ‘Ajil 

Pembiayaan pembelian barang dengan cicilan. Pembiayaan ini 

cicilan mirip dengan kredit investasi dari bank konvensional, karena 

itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank 

mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikan. 

d. Al-Qordhul Hasan 

Produk ini merupakan pinjaman lunak bagi pengusaha yang 

benar-benar yang membutuhkan modal kerja. Nasabah tidak perlu 

membagi keuntungan kepada bank tetapi hanya membayar biaya 

administrasinya saja.  

e. Musyarakah 

Pembiayaan yang sebagian modal usaha merupakan penyertaan 

dari pihak bank dan akan dilibatkan dalam proses menejemen usaha. 

Pembagian keuntungan bedasarkan perjanjian sesuai dengan 

besarnya proporsi penyertaan modal. 

f. Produk-produk lainnya 

Selain dari produk penyaluran dana seperti diunkap di atas bank 

Islam juga memberikan jasa-jasa lainya seperti : 

1. Jasa penerbitan L/C 

2. Jasa tranfer 
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3. Jasa inkaso 

4. Bank garansi 

5. Menerima zakat, infaq, dan shodaqoh Dll. 

Prinsip wadi’ah yang diterapkan adalah wadi’ahyad dhamanah yang 

diaplikasikan pada produk giro. Wadi’ahyad dhamanah adalah akad titipan 

dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas kebutuhan harta titipan 

sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut (Karim, 2010).  Ketentuan 

umum dari produk giro wadi’ah adalah (Sudarsono, 2008) : 

a. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau 

ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan 

tidak menanggung kerugian. 

b. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai 

suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh 

dijanjikan di muka. 

c. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup 

izin  

d. penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati 

selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khususnya bagi pemilik 

rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro dan debit 

card. 
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e. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan penggantian 

biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang telah terjadi. 

Selain prinsip wadi’ah,  prinsip mudharabah juga diterapkan dalam 

produk penghimpunan dana perbankan syariah. Mudharabah adalah suatu bentuk 

kerjasama antara pemilik modal dan pihak yang mempunyai keahlian untuk 

mengelola modal tersebut dalam usaha tertentu sehingga menghasilkan 

keuntungan. Jika usaha tersebut mendapat keuntungan, keuntungan dibagi 

bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun,  apabila terjadi kerugian dalam 

usaha, kerugian ditanggung oleh pemilik modal, dan pengelola modal tidak 

berhak atas upah dari usahanya (Afandi, 2009). Aplikasi prinsip mudharabah 

dalam produk penghimpunan dana perbankan syariah adalah bahwa deposan atau 

penyimpan bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. 

Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun 

syirkah.  Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian 

tersebut. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh penyimpan dana, prinsip 

mudharabah terbagi dua yaitu (Karim, 2010): 

a.Mudharabah mutlaqahatau URIA (Unrestricted Investment Account). 

b. Mudharabah Muqayyadahatau RIA (Restricted Investment Account). 

Penerapan mudharah mutlaqah dapat berupa produk tabungan dan 

deposito dimana berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam 

menggunakan dana yang terhimpun. Sedangkan untuk penerapan mudharabah 

muqayyadah digunakan untuk produk investasi khusus dimana digolongkan 
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kedalam dua jenis yaitu mudharabah muqayyadah on balance sheet dan 

mudharabah muqayyadah off  balance sheet Mudharabah on balance sheet 

merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat 

tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.  

Mudharabah muqayyadah off balance sheet merupakan produk 

penyaluran dana langsung kepada pelaksana usahanya dimana bank 

hanyabertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dan 

pelaksana usaha dan atas jasa tersebut bank mendapatkan fee dalam menyalurkan 

dananya pada pihak yang membutuhkan dana (defisit unit), secara garis besar 

produk pembiayaan perbankan syariah dibagi ke dalam empat kategori yang 

dibedakan berdasarkan tujuan penggunaaanya, yaitu (Karim, 2010): 

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli 

b. Pembaiyaan dengan prinsip sewa 

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 

d. Pembiayaan dengan akad pelengkap.  

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang baik 

barang produktif maupun konsumtif. Pembiayaan dengan prinsip jual beli ini 

menggunakan beberapa akad jual beli seperti Murabahah, Salam, dan Istishna. 

Sedangkan pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. 

Pembiayaan dengan prinsip sewa tersebut menggunakan berberapa akad, yaitu 

Ijarah dan Ijarah Muntahiyun Bit Tamlik (IMBT). Pada dua kategori pembiayaan 
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ini, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas 

barang dan jasa yang dijual. Kategori pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 

dilaksanakan dengan akad Mudharabah dan Musyarakah dimana tingkat 

keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan 

prinsip bagi hasil dimana tingkat keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bagi 

hasilyang telah disepakati di muka. Pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan 

untuk memperlancar dan mempermudah pelaksanaan pembiayaan, diantara akad 

pelangkap yang sering dipakai, yaitu Hiwalah (alih hutang-piutang), Rahn (gadai),  

Qard (pinjaman),  Wakalah (Perwakilan), dan Kafalah (garansi bank). Mengenai 

akad tidak terlepas atas firman Allah dalam Al-qur’an (Depag RI, 1989) : Surat 

Al-Maidah: 1 yang artinya “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

itu 

d. Faktor-Faktor yang mempengaruhi DPK Perbankan Syariah 

Perbankan sebagai lembaga intermediasi memberikan pembiayaan 

dengan sumber dana utama berasal dari DPK, yaitu penghimpunan dana 

masyarakat melalui Giro, Tabungan, dan Deposito. Oleh karenanya, 

kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat akan 

mempengaruhi kemampuan perbankan untuk memberikan pembiayaan 

dan memperoleh laba. Topik ini telah mendapatkan cukup banyak 

perhatian, baik di Indonesia maupun di luar negeri, sehingga sudah 

terdapat cukup banyak peneliti yang menelitinya. Namun demikian, 

terdapat sejumlah perbedaan variabel dan jangka waktu dilakukannya 

penelitian, serta hasil dari penelitian-penelitian tersebut. 
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2. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga 

Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik 

perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan 

menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh 

bank (Kuncoro, 2002). Dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari 

masyarakat (Dana Pihak Ketiga) merupakan sumber dana terbesar yang 

paling diandalkan oleh bank( mencapai 80 persen-90 persen dari seluruh 

dana yang seluruh dana yang dikelola oleh bank (Dendawijaya, 2003). 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 

2004 dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa 

giro, tabungan, dan deposito. 

b. Giro 

Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008, giro merupakan 

simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan 

setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah 

pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Lebih 

lanjut, menurut fatwa DSN MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000, ada dua 

jenis giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu Giro Wadi’ah dan Giro 

Mudharabah. Produk Giro yang ada dalam perbankan syariah di 

Indonesia merupakan Giro Wadi’ah. Giro wadi’ah merupakan rekening 
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giro yang didasarkan atas kontrak wadi’ah, yaitu kontrak penitipan uang 

yang dapat ditarik kapanpun oleh pemiliknya. Dalam konsep wadi’ah 

yad dhamanah, pihak yang dipercaya untuk menyimpan uang atau 

barang diperbolehkan untuk menggunakan objek (uang atau barang) yang 

dititipkan tersebut. Namun, baik pemilik dana maupun pihak bank tidak 

boleh menjanjikan imbalan atas penggunaan objek yang dititipkan 

tersebut. Walaupun demikian, pihak bank diperbolehkan memberikan 

bonus kepada pemilik dana, dengan syarat bonus tersebut tidak dijanjikan 

lebih dulu dalam akad pembukaan rekening (Karim, 2005). 

c. Tabungan  

Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008, tabungan 

merupakan simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana 

berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 

ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan 

dengan itu. Lebih lanjut, menurut fatwa DSN MUI No.02/DSN-

MUI/IV/2000, ada dua jenis tabungan yang dibenarkan secara syariah, 

yaitu tabungan wadi’ah dan tabungan mudharabah. Pada prakteknya, 

produk tabungan dalam perbankan syariah di Indonesia merupakan 

investasi dana berupa tabungan wadi’ah dan mudharabah. 

 



32 
 

a) Tabungan wadi’ah 

Tabungan wadi’ah merupakan tabungan yang didasarkan atas 

kontrak wadi’ah  yaitu kontrak penitipan uang yang dapat ditarik 

kapanpun oleh pemiliknya. Konsep wadi’ah yang digunakan dalam 

tabungan wadi’ah adalah wadi’ah yad dhamanah  yaitu pihak yang 

dipercaya untuk menyimpan uang atau barang diperbolehkan untuk 

menggunakan objek (uang atau barang) yang dititipkan tersebut. 

Namun, baik pemilik dana maupun pihak bank tidak boleh 

menjanjikan suatu imbalan atas penggunaan objek yang dititipkan 

tersebut. Walaupun demikian, pihak bank diperbolehkan memberikan 

bonus kepada pemilik dana, dengan syarat bonus tersebut tidak 

dijanjikan lebih dulu dalam akad pembukaan rekening (Karim, 2005). 

b) Tabungan mudharabah 

Tabungan mudharabah merupakan tabungan yang didasarkan atas 

kontrak mudharabah. Dalam kontrak ini, bank bertindak sebagai 

mudharib, sedangkan nasabah menjadi shahib-al maal. Tabungan 

mudharabah terdiri atas dua bentuk yaitu mudharabah mutlaqah dan 

mudharabah muqayyadah. Dalam mudharabah mutlaqah, shahib-al 

maal tidak menentukan persyaratan tertentu bagi pengelola dana. 

Sedangkan dalam mudharabah muqayyadah, shahib-al maal 

menentukan persyaratan tertentu mengenai tempat, waktu, atau objek 

investasi yang harus dipenuhi oleh pengelola dana dalam menyalurkan 
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dana. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana mudharabah, baik 

mudharabah mutlaqah maupun mudharabah muqayyadah, akan 

dibagi antara pihak bank dengan pemilik danadalam bentuk nisbah 

yang dituangkan dalam akad pembukaan rekening (Karim, 2005).  

d). Deposito  

Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008, deposito adalah 

investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad 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. Lebih lanjut, menurut fatwa 

DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000, deposito yang dibenarkan hanya 

deposito dengan akad (kontrak) mudharabah yang terdiri atas 

mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. 

a) Mudharabah Mutlaqah 

Dengan kontrak mudharabah mutlaqah, pemilik dana tidak 

membatasi pengelolaan dana yang dilakukan oleh Bank Syariah, baik 

dalam apa, di mana, dan bagaimana dana akan diinvestasikan. Dengan 

kata lain, bank syariah memiliki kebebasan untuk menginvestasikan 

dana ke sektor bisnis manapun yang diperkirakan akan 

menguntungkan. Perhitungan bagi hasil untuk deposito mudharabah 

mutlaqah didasarkan pada perhitungan hari aktual deposito, termasuk 
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hari saldo tersimpan, dengan mengecualikan hari pembukaan dan 

penutupan rekening serta tanggal jatuh tempo (Karim, 2005). 

b) Mudharabah Muqayyadah 

Berbeda dengan kontrak mudharabah mutlaqah, dalam 

mudharabah muqayyadah, pemilik dana membatasi pengelolaandana 

yang dilakukan oleh bank syariah, dalam hal apa, di mana, dan 

bagaimana menginvestasikan dana. Karim (2005) menyebutkan ada 

dua metode penggunaan dana mudharabah muqayyadah, yang juga 

akan berimplikasi pada metode pembayaran bagi hasil, yaitu Cluster 

Pool of Fund dan Specific Product. Pada Cluster Pool of Fund, 

penggunaan dana dikhususkan untuk sejumlah proyek dalam tipe 

industri yang sama. Pembayaran bagi hasilnya dapat dilakukan 

bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, atau berdasarkan jangka waktu 

yang telah disetujui dalam akad (kontrak) pembukaan rekening. 

Sedangkan pada Specific Product, dana digunakan untuk membiayai 

suatu proyek secara khusus. Menurut Kasmir (2010), dana pihak 

ketiga memiliki kontribusi terbesar dari beberapa sumber dana 

sehingga jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh suatu 

bank akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyalurkan kredit. 
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3. Inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) 

a. Pengertian Indeks Harga Konsumen  

Salah satu indikator makro ekonomi adalah tingkat inflasi. Inflasi dalam 

penelitian ini berdasarkan pada IHK (Indeks Harga Konsumen) yaitu indeks 

yang mengukur rata-rata perubahan harga antar waktu dari suatu paket jenis 

barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk / rumah tangga di daerah 

perkotaan dengan dasar suatu periode tertentu (BPS). Kemudian, secara 

sederhana inflasi dapat didefinisikan sebagai kecenderungan kenaikan 

harga-harga secara umum dan terus menerus (Insukindro, 1994). Dua hal 

penting dalam pengertian inflasi, yakni menyangkut kenaikan harga yang 

terjadi secara terus menerus (a persistent upward movement) dan kenaikan 

harga terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa (the general price 

movement) (Pohan, 2008). Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (rate of 

inflation) yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara 

umum.Persamaannya adalah sebagai berikut (Karim, 2008). 

Penelitian yang digunakan dalam mengukur inflasi adalah Indeks 

harga konsumen Gabungan (IHKG). Berdasarkan besarnya laju inflasi 

maka inflasi dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 

a. Inflasi Merayap 

Fenomena inflasi merayap ditandai dengan laju inflasi yang 

rendah, yaitu kurang dari 10 persen per tahun. 
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b. Inflasi Menengah 

Inflasi menengah ditandai dengan meningkatnya harga cukup besar 

dan kondisi tersebut berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta 

mempunyai sifat akselerasi artinya harga pada bulan atau minggu 

berikutnya selalu lebih tinggi dari waktu sebelumnya dan seterusnya. 

c. Inflasi Tinggi 

Inflasi tinggi adalah inflasi yang sangat mengkhawatirkan, karena 

harga-harga barang meningkat sampai dengan lima atau enam kali, 

sehingga nilai uang turun secara tajam (Nopirin, 1990). Menurut 

Boediono (1998), berdasarkan tingkatnya inflasi dapat digolongkan 

menjadi empat tinggkatan inflasi yaitu: 

a. Inflasi ringan (dibawah 10 persen per tahun) 

b. Inflasi sedang (antara 10 persen-30 persen per tahun) 

c. Inflasi berat (antara 30 persen-100 persen per tahun) 

d. Hiper inflasi (diatas 100 persen per tahun) (Boediono, 1998). 

Menurut Boediono (1982), atas dasar dari sebab awal dari inflasi. Atas 

dasar ini dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai 

barang terlalu kuat. Inflasi semacam ini disebut demand inflasion. 
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b.  Inflasi yang timbul karena kenikan ongkos produksi. Ini disebut cost 

inflasion. 

Gambar 2.1. berikut ini menggaris bawahi perbedaan antara kedua macam 

inflasi tersebut: 

 

Sumber : Boediono,1989 

Gambar : Perbedaan Inflasi 

Gambar 2.1. menerangkan bahwa perbedaan macam kedua inflasi tersebut 

dimana gambar A merupakan suatu demand inflasion. Karena permintaan 

masyarakat akan barang-barang (aggregate demand) bertambah (misalnya, karena 

bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan percetakan uang, 

atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor, atau 

bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah), maka 

kurva aggregate demand bergeser dari Z1 ke Z2. Akibatnya tingkat harga umum 

naik dari P1 ke P2. Gambar B, bahwa bila ongkos produksi naik (misalnya, karena 
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kenaikan harga sarana produksi yang didatangkan dari luar negeri, atau kenaikan 

harga bahan bakar minyak) maka kurva penawaran masyarakat (aggregate supply) 

bergeser dari S1 ke S2 ( Boediono, 1989). Menurut ekonom muslim, inflasi 

berakibat buruk terhadap perekonomian karena empat hal berikut ini ( Karim, 

2000) : 

a) Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi 

tabungan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit penghitungan. 

b) Melemahkan semangat masyarakat untuk menabung (turunnya marginal 

propensity to save). 

c) Meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang 

nonprimer dan mewah (naiknya marginal propensity to consume). 

d) Mengarahkan investasi pada hal-hal yang tidak produktif seperti 

penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan uang asing; 

serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, 

perdagangan, dan transportasi. Secara garis besar ada 3 kelompok teori 

mengenai inflasi, masing-masing menyoroti aspek-aspek tertentu dari proses 

inflasi: 

b. Teori Kuantitas 

Teori kuantitas menyatakan bahwa terjadinya inflasi dikarenakan dua 

faktor, yaitu: (a) jumlah uang yang beredar, dan (b) psikologi (harapan) 
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masyarakat mengenai kenaikan harga-harga (exspektations). Inti teori ini 

adalah sebagai berikut: 

a) Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang 

beredar. Tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar, kejadianseperti 

misalnya, kegagalan panen, hanya akan menaikan harga-harga untuk 

sementara waktu saja. Penambahan jumlah uang ibarat bahan bakar bagi 

inflasi. Bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan 

sendirinya, apapun sebab awal dari kenaikan harga tersebut. 

b) Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang 

beredar dan oleh harapan (psikologi) masyarakat mengenai kenaikan 

harga-harga barang di masa mendatang.  

c. Teori Keynes 

Menurut teori Keynes inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di 

luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini, 

tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki diantara kelompok-

kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar dari pada yang 

bisa oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan 

manjadi keadaan di mana permintaan masyarakat terhadap barang-barang 

selalu melebihi jumlah barang yang tersedia, sehingga menimbulkan adanya 

inflationary gap. Inflationary gapini timbul karena golongan-golongan 

masyarakat tersebut berhasil menterjemahkan aspirasi mereka menjadi 

permintaan yang efektif akan barang-barang. Dengan lain perkataan, mereka 
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berhasil memperolehdana untuk mengubah aspirasunya menjadi rencana 

pembelian barang-barang yang didukung dengan dana. 

c. Teori Strukturalis 

Dalam teori ini, inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari 

perekonomian. Teori ini memberi tekanan pada ketegaran (rigidities) dari 

struktur perekonomian negara-negara yang sedang berkembang. Dengan 

demikian teori ini mencoba melihat inflasi dalam jangka panjang. Menurut 

teori ini ada dua ketegaran utama dalam perekonomian yang bisa 

menumbulkan inflasi, yaitu: 

a) Ketegaran yang berupa ketidakelastisan dari penerimaan ekspor yaitu 

nilai ekspor yang tumbuh secara lamban dibanding dengan 

pertumbuhan sektor lain. Kelambanan ini disebabkan karena (1) harga 

di pasar dunia dari barang-barang ekspor negara tersebut makin tidak 

menguntungkan. (2) suplai atau produksi barang-barang ekspor   yang   

tidak   responsif   terhadap   kenaikan   harga (suplai barang-barang 

ekspor yang tidak elastis). 

b) Ketegaran  yang  berkaitan  dengan  ketidakelastisan suplaiatau  

produksi  bahan  makanan  di  dalam  negeri.  Dikatakan bahwa   

produksi   bahan   makanan   dalam   negeri   tidak tumbuh  secepat 

pertambahan  penduduk  dan  penghasilan per kapita, sehingga harga 

bahan makanan di dalam negeri cenderung untuk menarik melebihi 

kenaikan harga barang-barang lain (Boediono, 1989). Indikator  harga  
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yang  paling  sering  digunakan  sebagai  acuan  oleh pelaku   ekonomi   

dalam   melakukan   keputusan   ekonominya   adalah Indeks  Harga  

Konsumen.  IHK  adalah  besarnya  biaya  paket  barang-barang dan 

jasa yang menunjukkan konsumsi masyarakat perkotaan. Menurut  

Pohan  (2008),  terdapat  sejumlah  alasan  mengapa IHK  lebih  banyak  

digunakan  dibandingkan  indikator  harga  lainnya yaitu : 

1) IHK dipublikasi secara periodik dengan jangka waktu yang paling 

pendek (bulanan);  

2) IHK  mengukur  kenaikan  biaya  hidup  (cost  of living)  karena 

mencakup   barang   dan   jasa   yang   paling   banyak   dibeli   dan 

dikonsumsi masyarakat; 

3) IHK telah dikenal dan lama digunakan sebagai dasar pengukuran 

inflasi.Pada masa inflasi, terdapat kecenderungan pemilik modal 

menggunakan uangnya dalam investasi yang bersifat spekulatif. 

Membeli rumah dan tanah dan menyimpan barang berharga akan lebih 

menguntungkan daripada melakukan investasi yang produktif. Apalagi 

nilai riil tabungan masyarakat akan merosot sebagai akibat dari inflasi.  

Laju inflasi merupakan gambaran harga-harga. Harga yang melambung 

tinggi tergambar dalam inflasi yang tinggi. Sementara harga yang relatif stabil 

tergambar dalam angka inflasi yang rendah. Di bidang moneter, laju inflasi yang 

tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam pengerahan 

dana masyarakat. Karena tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan tingkat suku 
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bunga riil bank konvensional menjadi menurun. Fenomena yang seperti itu akan 

mengurangi hasrat masyarakat untuk menabung sehingga pertumbuhan dana 

perbankan yang bersumber dari masyarakat akan menurun (Pohan, 2008).  

d. Pengaruh Inflasi IHK terhadap DPK Perbankan Syariah 

Pada masa inflasi, terdapat kecenderungan pemilik modal 

menggunakan uangnya dalam investasi yang bersifat spekulatif. Membeli 

rumah dan tanah dan menyimpan barang berharga akan lebih 

menguntungkan daripada melakukan investasi yang produktif. Apalagi nilai 

riil tabungan masyarakat akan merosot sebagai akibat dari inflasi. 

Laju inflasi merupakan gambaran harga-harga. Harga yang membubung 

tinggi tergambar dalam inflasi yang tinggi. Sementara harga yang relatif 

stabil tergambar dalam angka inflasi yang rendah. Di bidang moneter, laju 

inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan 

dalam pengerahan dana masyarakat. Karena tingkat inflasi yang tinggi 

menyebabkan tingkat suku bunga riil bank konvensional menjadi menurun. 

Fenomena yang seperti itu akan mengurangi hasrat masyarakat untuk 

menabung sehingga pertumbuhan dana perbankan yang bersumber dari 

masyarakat akan menurun (Pohan,2008). 

Akan tetapi, teori tersebut didasarkan pada asumsi bahwa penetapan 

imbalan adalah berupa bunga, bukan bonus Wadiah maupun bagi hasil 

Mudharabah, sehingga pengaruh inflasi terhadap DPK Perbankan Syariah 

belum tentu sama dengan pengaruh inflasi terhadap DPK Perbankan 
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Konvensional. Karena berdasarkan prinsip Syariah, tak akan ada perbedaan 

nilai uang walau seseorang telah meminjamkannya atau menyimpannya 

untuk diri sendiri, sebab peran uang sebagai medium pertukaran dan unit 

nilai tidak berubah (Ayub, 2009). 

Salah satu indikator makro ekonomi adalah tingkat inflasi. Inflasi dalam 

penelitian ini berdasarkan pada IHK (Indeks Harga Konsumen), yaitu 

indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga antar waktu dari suatu 

paket jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk / rumah tangga 

di daerah perkotaan dengan dasar suatu periode tertentu (BPS). Kemudian, 

secara sederhana inflasi dapat didefinisikan sebagai kecenderungan 

kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus (Insukindro, 1994). 

 Definisi inflasi oleh para ekonomi adalah kenaikan yang menyeluruh 

dari jumlah uang yang harus di bayarkan terhadap barang -barang atau 

komoditas dan jasa. Inflasi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk 

kepada individu dan masyarakat, para penabung, kreditor/debitor dan 

produsen, ataupun kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Dampak 

inflasi terhadap individu dan masyarakat (Karim, 2007).  

Tingkat inflasi merupakan salah satu faktor yang dilihat oleh nasabah 

ketika akan menabung. Tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan kenaikan 

harga-harga yang tinggi pula, hal itu menimbulkan efek buruk pada kegiatan 

ekonomi maupun pada kemakmuran individu dan masyarakat. Hal itu 

karena nilai uang yang ada sekarang tidak mampu mengejar kenaikan harga-
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harga barang kebutuhan dan dimungkinkan kenaikan tersebut berlangsung 

cukup lama. 

Ketika tingkat inflasi tinggi tentunya nasabah lebih memilih 

menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhannya, bahkan akan 

mengorbankan tabungannya. Hal tersebut membuat jumlah tabungan yang 

ada di perbankan syariah menjadi berkurang. Dan ketika tingkat inflasi yang 

rendah masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan uangnya untuk 

berjaga-jaga ketika terjadi tingkat inflasi yang tinggi. Sehingga jumlah 

tabungan yang ada di perbankan syariah menjadi bertambah banyak. 

5. Produk Domestik Bruto (PDB)  

a. Pengertian Produk Domestik Bruto 

Dinamika pendapatan nasional dalam suatu negara merupakan bagian 

dalam pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Sukirno (2006) menyebutkan 

pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang 

menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun 

tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mana 

perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase 

perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. Sedangkan pendapatan nasional adalah nilai 

barang dan jasa yang diproduksikan dalam suatu negara pada suatu tahun 

tertentu dan secara konseptual nilai tersebut dinamakan Produk Domestik 
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Bruto (PDB). Ada tiga metode yang digunakan untuk menghitung 

pendapatan nasional, yaitu (Jamli, 1996) : 

b) Metode Produksi 

Perhitungan pendapatan nasional menurut metode ini, didasarkan atas 

nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi 

diwilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan dengan 

metode ini sangat memungkinkan terjadi perhitungan ganda.  

c) Metode Pendapatan 

Dengan metode ini seluruh produksi dalam perekonomian diperoleh 

dengan menjumlahkan pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan 

dalam proses produksi, yaitu pendapatan dari tenaga kerja, modal, tanah, 

dan kewirausahaan. 

d) Metode Pengeluaran  

Metode ini, menghitung pendapatan nasional dengan cara 

menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh sektor-sektor 

ekonomi, yaitu pengeluaran sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor 

pemerintah, dan sektor luar negeri. Dengan pendekatan ini, jumlah seluruh 

pengeluaran sektor-sektor ekonomi disebut sebagai Pendapatan Domestik 

Bruto (PDB) atau lebih dikenal dengan Gross Domestic Bruto (GDP).  

Dalam ekonomi, makro pendapatan masyarakat suatu negara secara 

keseluruhan (pendapatan nasional) dialokasikan ke dua kategori penggunaan 
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yakni dikonsumsi dan tabungan. Jika pendapatan dilambangkan dengan Y, 

sedangkan konsumsi dilambangkan dengan C dan tabungan dilambangkan 

dengan S, maka dapat merumuskan kesamaan: Baik konsumsi nasional 

maupun tabungan nasional pada umunya dilambangkan sebagai fungsi linier 

dari pendapatan nasional. Keduanya berbanding lurus dengan pendapatan 

nasional. Semakin besar pendapatan semakin besar pula konsumsi dan 

tabungannya. Sebaliknya, apabila pendapatan berkurang, konsumsi dan 

tabungan pun akan berkurang pula.  

Y= C+S 

Baik konsumsi nasional maupun tabungan nasional pada umunya 

dilambangkan sebagai fungsi linier dari pendapatan nasional. Keduanya 

berbanding lurus dengan pendapatan nasional. Semakin besar pendapatan 

semakin besar pula konsumsi dan tabungannya. Sebaliknya, apabila 

pendapatan berkurang, konsumsi dan tabungan pun akan berkurang pula. 
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Sumber : Boediono (2001) 

Gambar 2.2  Teori Keynes tentang Penentu Tabungan 

Gambar 2.2. menerangkan pandangan Keynes mengenai penentu 

tabungan masyarakat. Kurva S adalah fungsi tabungan yaitu suatu garis 

yang menggambarkan hubungan di antara jumlah tabungan dan 

pendapatan nasional. Kurva S bermula dari nilai tabungan negatif, dan S 

bentuknya menaik dari kiri bawah ke kanan atas. Apabila tingkat 

pendapatan nasional rendah, tabungan masyarakat negatif. Keadaan ini 

berarti masyarakat menggunakan tabungan di masa lalu untukmembiayai 

hidupnya. Baru setelah pendapatan nasional melebihi Y0 masyarakat 

menabung sebagian dari pendapatannya. Semakin tinggi pendapatan 

nasional, semakin banyak tabungan masyarakat. Apabila pendapatan 



48 
 

nasional adalah Y1 tabungan adalah S1 dan apabila pendapatan nasional 

Yf jumlah jumlah tabungan Sf (Boediono, 2001). 

e. Pengaruh PDB terhadap DPK Perbankan Syariah di Indonesia 

PDB menunjukkan total pendapatan nasional dari 9 sektor, yaitu: 

1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan  

2) Pertambangan dan Penggalian  

3) Industri Pengolahan  

4) Listrik, Gas, dan Air Bersih  

5) Konstruksi  

6) Perdagangan, Hotel, dan Restoran  

7) Pengangkutan dan Komunikasi  

8) Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan  

9) Jasa-Jasa.  

Perubahan pendapatan sektor-sektor tersebut mempengaruhi 

perubahan pendapatan dan konsumsi masyarakat, baik perseorangan 

maupun korporasi, sehingga selanjutnya akan mempengaruhi besaran 

investasi masyarakat, termasuk deposito dan tabungan yang merupakan 

bagian utama dalam Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah. 
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Tingkat pendapatan nasional merupakan salah satu faktor penting 

yang dilihat oleh nasabah ketika ingin menabung. Karena hal itu 

menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat, sehingga bisa 

mencukupi kebutuhan hidupnya (konsumsi) maupun untuk disimpan untuk 

kebutuhannya suatu saat nanti. Semakin besar jumlah pendapatan yang 

diterima, makin besar pula jumlah tabungan yang akan dilakukan olehnya. 

Sehingga jumlah simpanan dana pihak ketiga yang ada di bank syariah 

menjadi bertambah banyak. 

 Sebaliknya apabila tingkat pendapatan rendah, tabungan 

masyarakat akan rendah pula. Karena masyarakat menggunakan 

tabungannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya (konsumsi). Sehingga 

jumlah simpanan dana pihak ketigayang ada di bank syariah menjadi 

berkurang. 

6. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS 

a. Pengertian Nilai Tukar Rupiah  

Nilai tukar mata uang merupakan perbandingan nilai dua mata 

uang yang berbeda atau dikenal dengan sebutan kurs. Nilai tukar didasari 

dua konsep, pertama, konsep nominal, merupakan konsep untuk mengukur 

perbedaan harga mata uang yang menyatakan berapa jumlah mata uang 

suatu negara yang diperlukan guna memperoleh sejumlah mata uang dari 

negara lain. Kedua, konsep riil yang dipergunakan untuk mengukur daya 

saing komoditi ekspor suatu negara di pasaran internasional (Halwani, 
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2005). Kurs adalah perbandingan nilai/harga antara kedua mata uang. Kurs 

adalah catatan (quotation) harga pasar dari mata uang asing (foreign 

currency) dalam harga mata uang domestik (domestic currency) atau 

resiprokalnya, yaitu harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. 

(Greenwald dalam Karim). Kurs dalam Islam adalah menganut sistem 

managed floating, dimana nilai tukar adalah hasil dari kebijakan-kebijakan 

pemerintah (bukan merupakan cara atau kebijakan itu sendiri) karena 

pemerintah tidak mencampuri keseimbangan yang terjadi dipasar kecuali 

jika terjadi hal-hal yang mengganggu keseimbangan itu sendiri. (Karim) 

Para ekonom membedakan Kurs Nominal dan Kurs Riil yaitu (Mankiw, 

2000) : 

b. Kurs nominal (nominal exchange rate) 

Kurs nominal (nominal exchange rate) adalah harga relatif dari 

mata uang dua negara.  

d. Kurs riil (real exchange rate) 

Kurs riil (real exchange rate) adalah harga relatif dari barang-

barang kedua Negara. Yaitu, kurs riil menyatakan tingkat dimana kita 

biasa memperdagangkan barang-barang dari Negara lain. Kurs riil kadang 

di sebut terms of trade. Secara umum perhitungan kurs ini sebagai berikut: 

Tingkat di mana kita memperdagangkan barang domestik dan barang luar 

negri bergantung pada harga barang dalam mata uang lokal dan pada 

tingkat di mana mata uang di pertukarkan. Kurs riil di antara kedua Negara 

di hitung dari kurs nominal dan tingkat harga di kedua Negara. Jika kurs 
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riil adalah tinggi, barang-barang luar negeri relatif murah, dan barang-

barang domestik relatif mahal. Jika kurs riil adalah rendah, barang-barang 

luar negeri relatif mahal dan barang-barang domestik relatif murah.  

 

               Sumber : Mankiw (2000) 

Gambar 2.3. Keseimbangan di Pasar Nilai Tukar 

     RETF = dalam mata uang domestik 

     RETD = dalam mata uang asing 

Pada Gambar 2.3. menerangkan bahwa pada titik keseimbangan 

Einterst parity condition terpenuhi, karena pada saat itu ekspektasi 

pengambilan dari simpanan domestik dan simpanan luar negeri adalah 

sama. Nilai tukar keseimbangan E adalah stabil. Hal ini dibuktikan dengan 

penjelasan sebangai berikut: Pada tingkat nilai tukar tertentu, jika 
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simpanan ekspansi pengambilan dari simpanan domestik lebih besar dari 

simpanan luar negeri ( titik A dan C ), maka orang lebih suka memegang 

mata uang domestik, dan mereka yang memegang mata uang asing akan 

menukarnya dengan mata uang domestik sehingga terjadi permintaan 

berlebih dari mata uang domestik, akibatnya nilai tukar meningkat ( mata 

uang domestik terapresiasi). Proses ini terus berlangsung sampai tercapai 

titik keseimbangan dan ekspektasi pengambilan dari simpanan domestik 

lebih kecil dari simpanan luar negeri ( titik B dan D ), maka akan terjadi 

penawaran berlebih dari mata uang domestik sehingga nilai tukarnya turun 

( mata uang domestik terdepresiasi) (Silvanita, 2009). Permintaan dolar 

Amerika semakin menekan mata uang domestik sehingga terdepresiasi 

semakin dalam. Penduduk dalam negeri juga mulai kehilangan 

kepercayaan sehingga mengakibatkan pelarian modal dalam negeri dan 

mengganti nama uang yang dipegang dari mata uang domestik menjadi 

mata asing (Kuncoro,2002). Jika bank sentral menaikan suku bunga dolar, 

hal ini mempengaruhi investor untuk beralih ke sekuritas dollar dan 

meningkat permintaan dolar (Samuel dan Nordhaus,2004). Permintaan 

dolar Amerika semakin menekan mata uang domestik sehingga 

terdepresiasi semakin dalam. Penduduk dalam negeri juga mulai 

kehilangan kepercayaan sehingga mengakibatkan pelarian modal dalam 

negeri dan mengganti nama uang yang dipegang dari mata uang domestik 

menjadi mata asing (Kuncoro, 2002).  
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e. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap DPK Perbankan Syariah 

Dari sudut pandang golongan nasabah individu, kenaikan nilai 

tukar Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah dapat menyebabkan capital 

Outflow atau pelarian modal masyarakat keluar negeri karena jika 

dibandingkan dengan mata uang negara lain maka nilai tukar Rupiah 

terlalu rendah. Semakin meningkat nilai tukar Dollar akan menaikan 

permintaan Dollar. Sebaliknya permintaan uang domestik akan turun 

sehingga permintaan deposito dalam negeri dapat turun pula, karena 

masyarakat akan lebih memilih menyimpan dananya dalam bentuk Dolar.  

Sedangkan dari sudut pandang golongan nasabah korporasi, 

depresiasi Rupiah terhadap mata uang hard currencies akan meningkatkan 

biaya produksi akibat kenaikan harga bahan mentah dan barang modal 

yang berasal dari impor. Akibatnya, perusahaan akan cenderung menarik 

dana likuid dengan return rendah untuk mengatasi masalah 

permodalannya. Karenanya, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dapat 

berpengaruh negatif terhadap penghimpunan DPK Perbankan Syariah. 

Jika bank sentral menaikan suku bunga dollar, hal ini 

mempengaruhi investor untuk beralih ke sekuritas dollar dan meningkat 

permintaan dollar (Samuel dan Nordhaus ,2004). Permintaan dollar 

Amerika semakin menekan mata uang domestik sehingga terdepresiasi 

semakin dalam. Penduduk dalam negeri juga mulai kehilangan 

kepercayaan sehingga mengakibatkan pelarian modal dalam negeri dan 
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mengganti nama uang yang dipegang dari mata uang domestik menjadi 

mata asing (Kuncoro, 2002:36). 

B. PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan untuk penelitian ini  

yaitu sebagai berikut: 

Abida Mutaqiena (2013) telah meneliti tentang “Analisis Pengaruh PDB, 

Inflasi, Tingkat Bunga, Dan Nilai Tukar Terhadap Dana Pihak Ketiga 

Perbanka Syariah Di Indonesia 2008-2012”. Analisis dilakukan dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan Eviews 6. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa PDB, Inflasi IHK, Suku Bunga Deposito1 

Bulan Bank Umum, dan nilai tukar Rupiah secara simultan (Uji F) maupun 

parsial (Uji t) berpengaruh signifikan terhadap DPK Perbankan Syariah di 

Indonesia Tahun 2008-2012. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa PDB 

Harga Konstan berpengaruh signifikan negatif terhadap DPK Perbankan 

Syariah; Inflasi IHK berpengaruh signifikan negatif terhadap DPK Perbankan 

Syariah; Suku Bunga Deposito 1 Bulan Bank Umum berpengaruh signifikan 

positif terhadap DPK Perbankan Syariah, sedangkan Nilai Tukar Rupiah 

berpengaruh signifikan negatif terhadap DPK Perbankan Syariah. 

Arissanti (2006) telah meneliti tentang “ Pengaruh PDB rill perkapita, 

jumlah kantor, tingkat bunga, dan fatwa MUI tentang haramnya bunga 

terhadap penghimpunan DPK Perbankan Syariah di Indonesia periode 

Desember 2000- Desember 2004”. Analisis dilakukan dengan menggunakan  
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teknik analisis regresi linier berganda dengan metode OLS. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. Secara parsial, PDB riil perkapita, jumlah 

kantor dan fatwa MUI berpengaruh signifikan, dengan jumlah kantor sebagai 

variabel yang dominan. Adapun tingkat bunga deposito tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap penghimpunan DPK Bank Syariah. 

Chintia , Agustina Triadi (2010) telah meneliti tentang “Analisis Pengaruh 

Makro Ekonomi Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Umum Dan 

Bank Syariah”.  Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data 

sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan 

Bank Indonesia cabang Surabaya selama 3 tahun mulai 2006 –2008 dalam 

periode triwulan.  Data yang dianalisiskan menggunakan model regresi linear 

berganda dengan variabel Inflasi, Kurs Rupiah terhadap dolar Amerika dan 

Suku Bunga terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum dan Dana Pihak 

Ketiga Bank Syariah. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis 

secara simultan bahwa Inflasi, Kurs dan Suku Bunga berpengaruh signifikan 

terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum dan Bank Syariah. 

Harmanto (2007) telah melakukan  penelitian dengan judul “faktor-faktor 

yang mempengaruhi Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah Tahun 

2005-2007”. Variabel yang digunakan adalah suku bunga,bagi 

hasil,pendapatan nasional dan inflasi. Adapun metode analisisnya 

menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel suku bunga dan bagi hasil berpengaruh positif dan 
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signifikan,sedangkan pendapatan nasional dan inflasi tidak berpengaruh 

terhadap dana pihak ketiga. 

Haron dan Ahmad (1999) telah meneliti tentang The Effects of 

Conventional Interest Rates and Rate of Profit on Funds Deposited with 

Islamic Banking System in Malaysia”.  Analisis di lakukan dengan 

menggunakan  data bulanan dari periode Januari 1984 –Desember 1998. 

Hasil penelitan menunjukkan bahwa data Envelopment Analysis 

memperlihatkan adanya hubungan negatif antara Tingkat Bunga dengan 

Deposito Bank Islam, serta terdapat  hubungan positif antara tingkat 

keuntungan yang diberikan oleh Bank Islam dengan jumlah deposito di Bank 

Islam. Peneliti menyebutkan bahwa hasil penelitiannya ini konsisten dengan 

hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan di Sudan, Yordania, dan 

Singapura 

Mangkuto (2005) telah meneliti tentang “Pengaruh Bunga Deposito 

Konvensional (DK) dan Return Deposito Mudharabah (DM) terhadap 

Pertumbuhan Deposito di Bank Muamalat Indonesia periode Januari 1995 –

Juli 2004 dengan menggunakan alat analisis Regresi Linier Berganda”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa   yield DM dan yield DK merupakan faktor 

yang sangat mempengaruhi pertumbuhan DM, walaupun pergerakan yield 

DM tidak mengikuti pergerakan yiel d DK. 

Imam Alwi (2008) telah melakukan Penelitian dengan judul “Pengaruh 

Suku Bunga Deposito, Tingkat Inflasi, dan Jumlah Jumlah kantor bank 
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terhadap Dana Deposito Mudharabah Bank Syariah di Indonesia”. Adapun 

hasil penelitian bahwa suku bunga deposito dan jumlah jumlah kantor bank 

berpengaruh positif dan signifikan,  sedangkan inflasi tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan alat uji regresi linier berganda dengan data 

triwulan. Penelitian ini menggunakan alat uji regresi linier berganda dengan 

data triwulan. 

Mubasyiroh (2008) telah meneliti tentang “Pengaruh Tingkat Suku Bunga 

dan inflasi terhadap Total Simpanan Mudharabah pada Bank Muamalat 

Indonesia dengan data bulanan periode 2004-2006”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat suku bunga dan inflasi secara simultan maupun 

sendiri-sendiri, signifikan berpengaruh negatif terhadap total simpanan 

mudharabah. 

Rahayu dan Pranowo (2012) telah meneliti tentang  berupaya mereplikasi 

penelitian Haron dan Ahmad dengan “Menganalisis Pengaruh Tingkat Suku 

Bunga terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia pada 

Periode 2007-2010”. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan antara variabel suku bunga dengan volume deposito 

mudharabah, serta terjadi hubungan yang negatif diantara keduanya. 

Rachmawati (2004) telah meneliti tentang “ Melihat indikasi pengaruh 

PDB, jumlah kantor, tingkat bagi hasil bank syariah, dan tingkat suku bunga 

terhadap simpanan mudharabah Perbankan Syariah berdasarkan data 
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triwulanan periode 1993-2003”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  PDB 

mempengaruhi negatif simpanan mudharabah secara signifikan hanya dalam 

jangka pendek. Jumlah kantor cabang dan kantor cabang pembantu Bank 

Syariah secara signifikan berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah 

dalam jangka panjang dan jangka pendek. Tingkat bagi hasil secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang. Sedangkan tingkat suku bunga, walaupun 

menunjukkan hubungan positif, secara statistik tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap simpanan mudharabah di Indonesia baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

C.  KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

  

D. HIPOTESIS 

 Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, 

atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi (Kuncoro, 2009). Dugaan 

sementara yang akan di kaji pada penelitian ini adalah : 

H1 : Indeks Harga Konsumen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah 

Dana Pihak Ketiga dalam jangka panjang dan jangka pendek pada Perbankan 

Syariah di Indonesia 

H2 : Produk Domestik Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah 

Dana Pihak Ketiga dalam jangka panjang dan jangka pendek pada Perbankan 

Syariah di Indonesia 

H3 : Kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah Dana Pihak Ketiga 

dalam jangaka panjang dan jangka pendek pada Perbankan Syariah di Indonesia  

 

IHK 

PDB 

KURS 

DPK 
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