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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui pengaruh perubahan suku 

bunga deposito bank konvensional (DK) dan return deposito mudharabah (DM) 
terhadap besarnya jumlah permintaan deposito mudharabah di Bank Muamalat 
Indonesia (BMI), (2) Mengetahui variabel yang paling dominan mempengaruhi 
jumlah permintaan deposito mudharabah BMI. Tujuan dari penelitian ini tentunya 
tidak lepas dari alasan karena banyak masyarakat yang menginginkan sebuah 
rasionalitas dalam memilih untuk mendapatkan keuntungan tanpa melihat 
kemaslahatan. 

Untuk mengetahui pengaruh perubahan suku bunga deposito bank 
konvensional (DK) dan return deposito mudharabah (DM) terhadap besarnya jumlah 
permintaan deposito mudharabah di Bank Muamalat Indonesia (BMI), maka dalam 
penelitian ini digunakan analisis regresi berganda metode OLS (Ordinary Least 
Squares), dengan variabel dependennya adalah jumlah permintaan deposito 
mudharabah BMI, dan variabel independennya terdiri dari suku bunga deposito 
konvensional dan return deposito mudharabah. Sedangkan untuk mengetahui 
apakah variabel yang paling dominan mempengaruhi jumlah permintaan deposito 
mudharabah BMI, adalah dengan melihat nilai standardized coeffisients beta dari 
masing-masing variabel independen. 

Dari pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi berganda 
memberikan hasil bahwa semua variabel independen yang dimasukan ke dalam 
model, baik secara bersama-sama maupun secara parsial mempengaruhi variabel 
dependen. Untuk variabel suku bunga deposito konvensional berdasarkan hasil 
analisis regresi dapat disimpulkan bahwa suku bunga deposito konvensional 
memiliki kemampuan dalam mempengaruhi jumlah permintaan deposito 
mudharabah, di mana hal ini dibuktikan dari hasil analisis regresi yang menunjukkan 
bahwa variabel suku bunga deposito konvensional berpengaruh signifikan terhadap 
jumlah permintaan deposito mudharabah. Dan dari hasil regresi juga diketahui 
bahwa nilai standardized coeffisients beta variabel return deposito mudharabah 
merupakan variabel yang paling dominan dalam jumlah permintaan deposito 
mudharabah.  

 

Kata kunci: Return Deposito mudharabah, Suku Bunga Deposito Konvensional,                        
          Analisis Regresi Berganda. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bagian pendahuluan ini mengemukakan latar belakang yang menjadi 

landasan penelitian, permasalahan, tujuan, serta manfaat yang dapat diambil 

dari adanya penelitian ini. 

 

1.1  Latar Belakang 

Sejak berdirinya BMI Indonesia (BMI) pada 1992, Indonesia menganut 

sistem perbankan ganda (dual banking system) yaitu sistem konvensional dan 

syariah. Perbedaan mendasar lembaga keuangan konvensional dengan syariah 

terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh 

depositor kepada lembaga keuangan dan atau yang diberikan oleh lembaga 

keuangan kepada depositor (Muhammad, 2005:65). Selain itu, bank 

konvensional identik dengan suku bunga, sedangkan bank syariah melalui 

return. Di balik perbedaan ini, secara operasional sistem perbankan tersebut 

terus bersinergi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa 

perbankan. Misal, dukungan terhadap pembiayaan pada sektor-sektor 

perekonomian. 

Secara historis, alasan utama berdirinya dual banking system di 

Indonesia, adalah (i) adanya pandangan bahwa bunga (interest) pada bank 

konvensional hukumnya haram karena termasuk kategori riba yang dilarang 

dalam agama, bukan saja pada agama Islam tetapi juga oleh agama samawi 

lainnya, (ii) dari aspek ekonomi, penyerahan risiko usaha terhadap salah satu 

pihak dinilai melanggar norma keadilan (Suprayitno, 2004:84). Sjahdeini (1999) 

mengungkapkan dalam jangka panjang sistem perbankan dengan menggunakan 
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suku bunga akan menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang 

yang memiliki kapital atau modal besar. 

Penerapan dual banking system di Indonesia antara bank konvensional 

dengan bank syariah, dalam satu bingkai pengelolaan menjadi peluang investasi 

yang menarik bagi masyarakat Indonesia. Mengingat karakteristik dari kedua 

sistem bank tersebut berbeda, berbeda dalam hal ini adalah pembagian dan 

pengembalian keuntungan di bank syariah dan bank konvensional. 

Pada bank konvensional, suku bunga merupakan instrumen yang 

digunakan dalam memperoleh keuntungan. Tercermin bank dalam 

melaksanakan fungsinya yaitu membeli uang dari masyarakat dengan harga 

tertentu yang lazim disebut dengan bunga kredit. Sebaliknya, bank akan menjual 

uang dalam bentuk pemberian uang pinjaman dengan harga tertentu yang lazim 

disebut bunga debet. Dengan demikian bank akan mendapatkan keuntungan 

dari selisih antara harga jual dengan harga beli uang tersebut. Selain itu, suku 

bunga merupakan salah satu pertimbangan utama yang menentukan perilaku 

individu terhadap pilihan menyimpan uang di bank. Secara umum, industri 

perbankan menawarkan berbagai tingkat suku bunga menurut jenis simpanan 

dan waktu penyimpanan. Pada dasarnya semakin panjang batas waktu 

pinjaman, maka semakin besar pula hasil yang akan diperoleh (Hafidhuddin 

dalam Arundina dan Wibisono, 2007:117). Jika dikaitkan dengan deposito yang 

merupakan pinjaman bank, semakin lama jangka waktu pinjaman maka semakin 

tinggi juga akumulasi bunga yang ditawarkan bank tersebut.  

Sementara itu, bank syariah tidak menggunakan suku bunga dalam 

mencari keuntungannya. Bank syariah menggunakan expected return 

(keuntungan yang diharapkan) melalui return, sehingga return merupakan 

komponen penting dalam menentukan tingkat keuntungan yang diharapkan pada 
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bank syariah. Jika jumlah pendapatan bank semakin besar, maka semakin besar 

pula return yang diterima depositor, demikian juga sebaliknya. Jumlah return 

yang kecil atau mengecil dalam waktu cukup lama menjadi indikator bahwa 

pengelolaan bank merosot (Hamdi, 2003:21). Pada perbankan syariah, besarnya 

kompensasi yang didapatkan oleh depositor bukan berasal dari perhitungan 

bunga yang ditetapkan di awal, namun kesepakatan mengenai proporsi yang 

ditetapkan di awal. Sekalipun dalam sistem ini panjang waktu pinjaman juga 

mempengaruhi besar keuntungan, namun dengan dasar konsep yang berbeda. 

Dapat digarisbawahi, suku bunga deposito dan return dari deposito bank 

syariah merupakan harga dari produk bank konvensional dan bank syariah. 

Sehingga perubahan harga dana tersebut merupakan faktor penentu depositor 

untuk menentukan pilihan produk investasi keuangan dari bank konvensional dan 

bank syariah. Sesuai dengan teori permintaan, ketika harga komoditas naik 

maka akan direspon oleh penurunan jumlah komoditas yang dibeli. Begitu 

sebaliknya, apabila harga komoditas turun maka akan direspon oleh konsumen 

dengan meningkatkan jumlah komoditas yang ada. 

Sementara itu, para depositor di dalam menginvestasikan dananya di 

bank sangat memperhatikan return atau keuntungan yang diperoleh. Rose dalam 

Simorangkir (2002:97) menyebutkan, deposit pricing berfungsi untuk 

memproteksi dan meningkatkan laba dari bank dibandingkan untuk menambah 

depositor baru dan merebut market share dari kompetitornya. Pada 

kenyataannya ketika dibuka satu jenis deposit plan baru oleh bank, maka para 

depositor akan membandingkan keuntungan yang akan diperoleh, dan beralih ke 

bank di mana depositor dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. 

Penjabaran di atas diperjelas dengan temuan dari beberapa penelitian, 

bahwa para depositor yang menyimpan dananya pada deposito bank syariah 
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mempunyai motif profit maximization (Arundina dan Wibisono, 2007:118). 

Artinya, ketika return deposito bank syariah lebih menguntungkan daripada suku 

bunga deposito bank konvensional, depositor akan lebih menginvestasikan 

dananya di bank syariah. Sebaliknya, ketika suku bunga deposito bank 

konvensional lebih menguntungkan dari pada return dari deposito bank syariah 

maka depositor akan lebih condong menginvestasikan ke deposito bank 

konvensional. Fenomena di atas mencerminkan adanya sebuah substitusi antara 

tingkat suku bunga deposito bank konvensional dengan return deposito pada 

bank syariah, di mana depositor memiliki karakteristik mencari keuntungan dari 

produk yang ditawarkan oleh dua sistem bank yang berbeda. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan BMI sebagai objek penelitian yang mewakili bank 

syariahdan sebagai pioner bank syariah di Indonesia, dimana 100% 

menggunakan sistem syariah (Mannan,1992:23).  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait perubahan suku bunga deposito yang merupakan kompensasi 

atau harga dari bank konvensional dan return yang merupakan kompensasi atau 

harga dari deposito bank syariah terhadap permintaan deposito mudharabah 

pada bank syariah. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul 

“PENGARUH PERUBAHAN SUKU BUNGA DEPOSITO BANK 

KONVENSIONAL DAN RETURN DEPOSITO MUDHARABAH BANK 

MUAMALAT INDONESIA TERHADAP JUMLAH PERMINTAAN DEPOSITO 

MUDHARABAH BANK MUAMALAT INDONESIA”.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 
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a.  Bagaimana pengaruh perubahan suku bunga deposito bank 

konvensional (DK) dan return deposito mudharabah (DM) terhadap 

besarnya jumlah permintaan deposito mudharabah di BMI? 

b.  Variabel manakah yang dominan mempengaruhi jumlah permintaan 

deposito mudharabah di BMI? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

a.  Mengetahui pengaruh perubahan suku bunga deposito bank 

konvensional (DK) dan return deposito mudharabah (DM) terhadap 

besarnya jumlah permintaan deposito mudharabah di BMI. 

b.  Mengetahui variabel yang paling dominan mempengaruhi jumlah 

permintaan deposito mudharabah BMI. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaat baik manfaat akademis maupun 

praktis, yaitu: 

1.  Bagi Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

Diharapkan melalui penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber 

informasi untuk pengembangan BMI ke depan. Manfaat lain yang diharapkan 

dengan penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi atas kinerja BMI dalam 

menghadapi kompetisi pada dunia perbankan nasional serta bahan 

pertimbangan dan masukan untuk lebih memantapkan strategi yang telah 

digunakan oleh bank syariah dalam meningkatkan penghimpunan dana melalui 

deposito dengan adanya perubahan return dan suku bunga.  
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2.  Bagi Peneliti 

a.  Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh di 

bangku kuliah. 

b.  Menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan 

masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia 

kerja yang sebenarnya. 

c.  Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang 

berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni selama kuliah. 

3.  Bagi Universitas Brawijaya 

Dengan adanya penelitian diharapkan dapat memperluas khazanah ilmu 

pengetahuan di bidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan 

perkembangan dunia perbankan syariah di Indonesia. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada bagian ini akan dikupas mengenai berbagai kajian teori yang 

berhubungan dengan topik penelitian, diantaranya: Mudharabah Sebagai Bentuk 

Profit Los Sharing (PLS) pada Operasional Kerja Bank Syariah, aplikasi sistem 

return mudharabah pada bank syariah, deposito bank syariah, jenis-jenis 

deposito bank syariah, Return dan Suku Bunga Sebagai Harga Dari Barang 

Yang Bersifat Subtitusi, Rasionalitas Permintaan Pada Deposito Mudharabah, 

Konsep Perilaku Konsumen Pada Permintaan Deposito Mudharabah, 

rasionalitas dan preferensi depositor depositor syariah, fungsi permintaan 

deposito mudharabah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, konsep 

elastisitas dan keterkaitan dengan variabel yang paling dominan dalam 

penelitian, beberapa penelitian terdahulu, kerangka pikir serta hipotesis yang 

membingkai penelitian ini.  

 

2.1  Mudharabah Sebagai Bentuk Profit Los Sharing (PLS) pada 

Operasional Kerja Bank Syariah 

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. 

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang 

memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha (Qal’aji dalam Antonio, 

2001:95). Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua 

pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 100% modal, 

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara 

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, 

apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat 
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kelalaian si pengelola. Si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian 

tersebut (asy-Syarbasyi dalam Antonio, 2001:95). 

Dapat disimpulkan Mudharabah memiliki pengertian, pihak pemodal 

(Investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk 

diperdagangkan. Dan berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan. 

Dengan kata lain Al Mudharabah adalah akad (transaksi) antara dua pihak 

dimana salah satu pihak menyerahkan harta kepada yang lain agar 

diperdagangkan dengan pembagian keuntungan diantara keduanya sesuai 

dengan kesepakatan. Sehingga Al Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara 

dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (Shahib Al Mal/Investor) 

mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (Mudharib) dengan suatu 

perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan 

kontribusi 100% modal dari shahib Al Mal dan keahlian dari Mudharib. 

Syarat-syarat pokok mudharabah yang harus dipenuhi menurut Usmani 

(1999:154) adalah sebagai berikut: 

a. Usaha Mudharabah 

Shahibul maal boleh menentukan usaha apa yang akan dilakukan oleh 

mudharib, dan mudharib harus menginvestasikan modal ke dalam usaha 

tersebut saja. Akan tetapi, apabila shahibul maal memberikan kebebasan kepada 

mudharib untuk melakukan usaha apa saja yang dikehendaki oleh mudharib, 

maka kepada mudharib harus diberi otoritas untuk menginvestasikan modal 

dalam ke dalam usaha yang dirasa cocok.  

Selain itu shahibul maal dapat melakukan kontrak mudharabah dengan 

lebih dari satu orang mudharib melalui satu transaksi. Artinya, shahibul maal 

dapat menawarkan modalnya kepada dua individu sehingga masing-masing 

bertindak sebagai mudharib untuknya dan modal mudharabah dapat digunakan 
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bersama dan bagian mudharib harus dibagi di antara dua individu dengan 

proporsi yang disepakati bersama. 

Dalam kasus ini, kedua mudharib harus menjalankan usaha seperti 

mitra usaha terhadap yang lain. Kepada mudharib, secara individu atau 

bersama, diberi otoritas untuk menjalankan apa saja sebagaimana layaknya 

suatu usaha. Tetapi, jika kedua individu ingin melaksanakan kerja ekstra, di luar 

kebiasaan usaha mudharib yang bersangkutan tidak dapat melakukannya tanpa 

seizin dari shahibul maal. 

b. Pembagian Keuntungan 

Untuk validitas mudharabah diperlukan bahwa para sepihak sepakat, 

pada awal kontrak, pada proporsi tertentu dan keuntungan nyata yang menjadi 

bagian masing-masing. Tidak ada proporsi tertentu yang ditetapkan oleh syariah, 

melainkan diberi kebebasan bagi mudharib dengan kesepakatan bersama. 

Mudharib dapat membagi keuntungan dengan proporsi yang sama dan berbeda 

untuk keduanya. Namun demikian, yang bersangkutan tidak boleh 

mengalokasikan keuntungan untuk siapa saja dan tidak boleh mengalokasikan 

keuntungan dengan tingkat persentase tertentu dari modal. 

c. Penghentian Mudharabah 

Kontrak mudharabah dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak 

dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu. Jika semua aset dalam 

bentuk cair atau tunai pada saat usaha dihentikan dan usaha menghasilkan 

keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan terdahulu. Jika aset 

belum dalam bentuk cair atau tunai, kepada mudharib harus diberi waktu untuk 

melikuidasi aset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung. 
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2.1.1  Jenis-Jenis Mudharabah  

Berdasarkan konsep mudharabah di atas, yaitu kerjasama, secara 

umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis: Mudharabah Mutlaqah dan 

Mudharabah Muqayyadah. 

a. Mudharabah Mutlaqah 

Dalam mudharabah mutlaqah bentuk kerja sama antara shahibul maal 

dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi 

jenis usaha, waktu dan daerah bisnis (Antonio, 2001:97). Ascarya (2007:65) 

menyebutkan bahwa untuk mudharabah mutlaqah pemodal tidak mensyaratkan 

kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan 

dijalankan oleh mudharib yang dirasa sesuai sehingga disebut mudharabah tidak 

terikat atau tidak terbatas. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola tanpa 

seizin pemodal antara lain meminjam modal, meminjamkan modal, me-

mudharabah-kan lagi dengan orang lain. 

b. Mudharabah Muqayyadah 

Mudharabah muqayyadah atau disebut dengan istilah restricted 

mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. 

Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha 

(Antonio, 2001:97). Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan 

kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha. 

2.1.2  Aplikasi Sistem Return Mudharabah Pada Bank Syariah 

Secara umum, prinsip return dalam perbankan syariah dapat dilakukan 

dalam empat akad utama,  yaitu musyarakah, mudharabah, muazara’ah dan 

musaqah (Antonio,2001:90). Walaupun demikian, prinsip yang paling banyak 

digunakan adalah musyarakah dan mudharabah. Hal ini diperkuat oleh Ascarya 

(2007:48) di mana akad bank syariah yang disepakati oleh para ulama adalah 
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akad dengan pola return pada prinsip mudharabah (trustee profit sharing) dan 

musyarakah (joint venture profit sharing). Sedangkan muzara’ah dan musaqah 

untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.  

Konsep return pada umumnya mengasumsikan bahwa para pihak yang 

bekerjasama memiliki maksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha 

patungan (joint venture) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal 

beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu 

semua aset dilikuidasi. Artinya dalam Islam memberikan perhatian kuat terhadap 

konsep running business. 

Sistem return dengan menggunakan konsep mudharabah atau 

penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga 

sehingga pemilik modal mendapatkan persentase keuangan (Al-Muslih dan Ash-

Shawi dalam Ascarya, 2004:60). Sebagai suatu bentuk kontrak, mudharabah 

merupakan akad return ketika pemilik dana (pemodal), atau disebut shahibul 

maal/rabbul maal menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai 

pegelola (mudharib) untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa 

keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara kedua belah pihak menurut 

kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga 

dipengaruhi oleh kekuatan pasar). 

Dalam kondisi nyata pelaksanaan konsep return mudharabah, shahibul 

maal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan 

mudharib (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis tetapi tidak memiliki 

modal. Apabila terjadi kerugian antara proses normal dari usaha dan bukan 

karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya 

oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang 
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telah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan 

pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. 

Pengelola tidak ikut menyertakan modal tetapi menyertakan tenaga dan 

keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan 

usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk 

ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayai. Dengan kata lain, pemilik 

dana bersikap sebagai sleeping partner. Kesediaan pemilik dana untuk 

menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat 

bagian dari keuntungan. Dalam melaksanakan akad pendanaan mudharabah 

pada bank syariah, pada prinsipnya merupakan suatu transaksi yang 

mengupayakan suatu nilai tambah atau value added dari suatu kerja sama 

antarpihak dalam memproduksi barang dan jasa. Sebagai ilustrasinya dapat di 

lihat pada gambar 2.1. 

Gambar 2.1: Mekanisme Proses Mudharabah 
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Dalam satu kontrak mudharabah pemodal dapat bekerja sama dengan 

lebih dari satu pengelola. Para pengelola seperti bekerja sebagai mitra usaha 

terhadap pengelola yang lain. Sedangkan nisbah (porsi) return pengelola dibagi 

sesuai kesepakatan di muka. 

Nisbah return antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal 

perjanjian. Besarnya nisbah return masing-masing pihak tidak diatur dalam 

syariah, tetapi tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Nisbah return 

dibagi rata-rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang 

disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan 

menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga 

untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Misalnya, 

jika pengelola berusaha di bidang produksi, maka nisbahnya 50%, sedangkan 

kalau berusaha di bidang perdagangan nisbahnya 40%. 

Akad mudharabah mempunyai potensi masalah dari principal-agent 

theory yang melekat pada hubungan shahibul maal dan mudharib, yaitu masalah 

adverse selection. Sebagai ilustrasinya dapat dilihat gambar 2.2. 

Gambar 2.2: Adverse Selection dalam Mudharabah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ascarya (2007:68) 
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Dari gambar diatas dapat dijelaskan ketika ada dua buah proyek yang 

akan dipilih oleh sebuah bank syariah untuk memberikan pembiayaan di mana 

proyek A mempunyai nisbah return (NBH) sebesar 40:60. Hal ini berarti bahwa 

bank sebagai shahibul maal berhak atas keuntungan yang lebih kecil sebesar 

40%. Sementara itu, proyek B mempunyai NBH sebesar 80:20 yang berarti 

bahwa bank sebagai shahibul maal berhak atas keuntungan yang lebih besar 

sebesar 80%. Namun, kemungkinan proyek A lebih baik dan layak daripada 

proyek B yang mungkin merupakan proyek tidak layak. Jika bank syariah lebih 

menghargai keuntungan daripada risiko, maka bank syariah akan memilih untuk 

mendanai proyek B. Hal ini juga dapat berarti bahwa bank syariah telah memilih 

mitra usaha yang keliru yang mungkin dengan sengaja akan membawa usaha ke 

arah kebangkrutan apabila proyek dilaksanakan. 

Di sisi lain, keistimewaan dari mudharabah adalah pada peran ganda 

mudharib, yakni sebagai wakil (agen) sekaligus mitra (Algaoud dan Lewis, 

2001:67). Mudharib adalah wakil dari shahibul maal dalam setiap transaksi yang 

dilakukan pada harta mudharabah. Mudharib kemudian menjadi mitra dari 

shahibul maal ketika ada keuntungan, karena mudharabah adalah sebuah 

kemitraan dalam keuntungan dan seorang wakil tidak berhak mendapatkan 

keuntungan atas dasar kerjanya setelah munculnya keuntungan, tetapi yang 

bersangkutan menjadi seorang mitra dalam situasi ini disebabkan oleh perjanjian 

kemitraan. Harta mudharabah menjadi milik bersama antara mudharib dan 

shahibul maal, dan saham si mudharib sekarang berdasarkan pada sahamnya 

yang tidak dibagi dalam kepemilikan bersama. Semua pembagian keuntungan 

harus dinyatakan sebagi rasio atau sebagai bagian dari keuntungan total. 

Keuntungan tidak dapat dinyatakan sebagai suatu persentase dari modal yang 

diinvestasikan. Prinsip ini merupakan syarat penting dari sebuah perjanjian yang 
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sah. Penyimpangan apapun dari prinsip tersebut atau dari kondisi yang 

mengarah pada ketidakpastian dalam persyaratan ini dapat membuat perjanjian 

tidak dapat dilaksanakan. 

 

2.2  Deposito Pada Bank 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 

(DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang 

menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan 

prinsip mudharabah. Babily dalam Antonio (2001:157) menyebutkan, bank 

syariah dalam menghimpun dana melalui deposito menggunakan akad 

mudharabah. Seperti dalam deposito, dalam hal ini depositor (depositor) 

bertindak sebagai shahibul maal dan bank selaku mudharib.  

Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank syariah dapat melakukan 

berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta 

pengembangannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak 

ketiga. Berdasarkan kapasitasnya tersebut, bank syariah memiliki sifat sebagai 

seorang wali amanah (trustee), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta 

beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat 

kesalahan atau kelalaiannya. Selain itu, bank syariah juga bertindak sebagai 
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kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh 

keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah. 

Penerapan mudharabah terhadap deposito dikarenakan kesesuaian 

yang terdapat diantara keduanya. Misalnya, seperti yang dikemukakan di atas 

bahwa akad mudharabah mensyaratkan adanya tenggang waktu antara 

penyetoran dan penarikan agar dana tersebut bisa diputarkan. Tenggang waktu 

ini merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat 

pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari, dan seterusnya. 

2.2.1  Jenis-Jenis Deposito Syariah 

Berdasarkan konsep dasar deposito syariah yang menggunakan sistem 

mudharabah, disebutkan jika sistem mudharabah terdiri dari dua jenis antara lain 

mudharabah mutlaqah dan muqayyadah. Hal tersebut mempunyai kesamaan 

dengan jenis deposito syariah, dibedakan menjadi dua hal yaitu deposito tidak 

terikat (mutlaqah) dan deposito terikat (muqayyadah). 

a. Deposito/Investasi Umum (Tidak Terikat) 

Bank syariah menerima simpanan deposito, dengan jangka waktu mulai 

satu bulan, 90 hari, 180 hari dan selanjutnya ke dalam rekening investasi umum 

(general investment account) dengan prinsip mudharabah mutlaqah. Investasi 

umum ini sering disebut juga sebagai investasi tidak terikat. Depositor rekening 

investasi lebih bertujuan untuk mencari keuntungan daripada untuk 

mengamankan uangnya. Dalam mudharabah mutlaqah, bank sebagai mudharib 

mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu 

investasi dan return disepakati bersama. Apabila bank menghasilkan keuntungan 

akan dibagi sesuai kesepakatan awal. Apabila bank mengalami kerugian, bukan 

karena kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh depositor sebagai shahibul 

maal. Depositor dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu. 
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b. Deposito/Investasi Khusus (Terikat) 

Selain rekening investasi umum, bank syariah juga menawarkan 

rekening investasi khusus (special investment account) kepada depositor yang 

ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang 

dilaksanakannya oleh bank dengan prinsip mudharabah muqayyadah. Investasi 

khusus ini sering disebut juga sebagai investor terikat. Rekening investasi 

khusus ini biasanya ditujukan kepada para depositor atau investor besar dan 

institusi. Dalam mudharabah muqayyadah bank menginvestasikan dana 

depositor ke dalam proyek tertentu yang diinginkan depositor. Jangka waktu 

investasi dan return disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan 

keberhasilan proyek investasi yang dipilih. 

 

2.3  Return dan Suku Bunga Sebagai Harga Dari Barang Yang Bersifat 

Subtitusi 

Tabungan menurut teori klasik adalah fungsi dari tingkat bunga. Makin 

tinggi tingkat bunga makin tinggi pula keinginan masyarakat, dalam hal ini 

termasuk depositor untuk menabung (Nopirin, 2000:70). Artinya, pada tingkat 

bunga yang lebih tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk 

mengorbankan/mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah 

tabungan. 

Sementara itu dalam Arundina dan Wibisono (2007:136) dijelaskan 

ketika keuntungan yang diperoleh bank syariah meningkat, maka return kepada 

depositor akan meningkat dan berpengaruh kepada kecenderungan depositor 

untuk investasi pada bank syariah. Artinya, peningkatan return pada bank 

syariah direspon positif oleh depositor sebagai insentif yang menguntungkan. Hal 

ini dapat dibuktikan melalui kenaikan investasi depositor ke bank syariah. 
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Dengan demikian sistem return dan suku bunga merupakan insentif 

yang diberikan bank atau pengelola uang terhadap depositor karena telah 

menginvestasikan uangnya pada bank. Secara proporsional, depositor 

menginginkan adanya keuntungan dari hasil melakukan investasi pada bank. 

Baik return maupun suku bunga deposito merupakan faktor penentu depositor 

dalam menentukan untuk melakukan investasi.  

Hal tersebut diperjelas oleh Budiman (www.ekonomisyariah.org) yang  

menyebutkan, masyarakat melihat bahwa insentif yang diberikan bank 

merupakan harga dari keuntungan investasi. Ketika harga insentif (suku bunga) 

bank konvensional lebih tinggi dari pada harga insentif (return) pada bank 

syariah maka secara rasional masyarakat cenderung menginvestasikan pada 

bank konvensional, demikian pula sebaliknya.  

 

2.4  Konsep Perilaku Konsumen Pada Permintaan Deposito 

Mudharabah dan Bank Konvensional 

Dalam setiap harinya, masyarakat dihadapkan bagaimana 

mengalokasikan uang dan waktu yang terbatas. Apakah sebaiknya melakukan 

investasi pada deposito mudharabah atau deposito konvensional, menabung 

pada bank konvensional atau menabung di bank syariah, apakah individu 

menabung sekarang atau bulan depan. Dari beberapa perilaku konsumen 

tersebut mencerminkan banyaknya permintaan dan keinginan yang saling 

bersaingan, sehingga individu membuat pilihan yang menentukan hidupnya. 

Dalam menjelaskan perilaku konsumen, terhadap barang dan jasa yang 

diinginkan akan dicerminkan melalui nilai yang tergkandung didalamnya atau 

dengan kata lain utilitas dari barang atau jasa tersebut memberikan nilai lebih 

pada individu tersebut. Konsep utilitas adalah kepuasan yang diterima individu 

http://www.ekonomisyariah.org/
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akibat aktivitas ekonomi yang dilakukannya (Nicholson, 2002:57). Artinya, 

individu akan mendapatkan kepuasan dari perilaku ekonomi yang dilakukan, 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan.  

Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepuasan individu, 

merupakan suatu hal sulit jika dituntut keakuratannya. Dalam ekonomi, masih 

belum ada alat ukur utilitas yang digunakan. Sehingga dalam menyederhanakan 

masalah utilitas, di fokuskan pada faktor-faktor ekonomi yang bisa dihitung saja 

dan melihat bagaimana individu-individu menentukan pilihannya. Dari hal 

tersebut, asumsi cateris paribus digunakan untuk menyederhanakan analisis 

keputusan individu dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Asumsi cateris 

paribus, mencerminkan keputusan konsumsi individu dengan mengasumsikan 

bahwa kepuasan hanya dipengaruhi oleh pilihan yang dibuat di antara beberapa 

alternatif, dan faktor-faktor lain dianggap tidak berubah (konstan). 

2.4.1  Melihat Perilaku Konsumen dalam Mendapatkan Utilitas Barang 

Perilaku konsumen dalam mencari kebutuhan permintaan suatu barang 

adalah setiap konsumen berusaha mengalokasikan penghasilan yang terbatas 

jumlahnya untuk membeli barang dan jasa yang tersedia dipasar sedemikian 

rupa sehingga tingkat kepuasaan yang diperolehnya maksimum (Nicholson, 

2002:72). Sederhananya, setiap konsumen mengatur pembelian sebegitu rupa 

untuk memaksimalkan kepuasan dengan batasan penghasilan yang terbatas. 

Dengan asumsi tersebut dan sifat-sifat indifference, maka kurva permintaan 

individual dapat dengan mudah ditentukan. Dalam menghadapi beberapa pilihan, 

hal paling menarik adalah individu menghadapi beberapa pilihan pada apa yang 

dapat dibeli berdasarkan pendapatan individu tersebut. Dengan berbagai 

banyaknya pilihan, individu akan memilih salah satu kombinasi yang paling 

disukai. 
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Untuk menjelaskan perilaku konsumen, misalnya hanya ada dua barang 

yaitu x dan y, dibeli dalam jumlah x dan y. Harga masing-masing barang dipasar 

adalah Px dan Py per unit. Penghasilan yang dimiliki konsumen dimisalkan 

sebesar M per periode waktu tertentu . jadi, jumlah pengeluaran untuk Y (y.Py) 

tidak boleh lebih besar dari penghasilan yang tersedia, yaitu sebesar M. Secara 

aljabar dapat dituliskan: 

M > x . Px + y . Py …………………(2.1) 

Ketidaksamaan ini dapat dilukiskan ke dalam sebuah bidang komoditi X-

Y. Pertama-tama bentuk ketidaksamaan tersebut diubah dahulu ke dalam bentuk 

persamaan: 

M = x . Px + y . Py ……………….(2.2) 

Persamaan ini merupakan persamaan garis lurus. Bila y dituliskan pada 

sumbu vertical, maka: 

Y = ………………………(2.3) 

Dimana   menunjukkan titik potong garis persamaan dengan sumbu 

vertical (ordinate intercept). Sedang  menunjukkan nilai kemiringan (slope) 

garis persamaan. Jadi, ini berarti nilai kemiringan garis tersebut adalah  minus 

perbandingan dari harga-harga barang.  

Untuk melihat hubungan ini, kita lihat gambar 2.3 tentang jumlah X yang 

dapat dibeli bila Y sama sekali tidak dibeli konsumen. Jumlah tersebut 

ditunjukkan oleh OB. Apabila garis yag menggambarkan persamaan tersebut 

mempunyai nilai kemiringan negative, maka nilai kemiringan tersebut ditentukan 

oleh. 
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             Gambar 2.3: Garis Anggaran Belanja  
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             Sumber: Sudarman (1998:32) 

Garis anggaran belanja ini merupakan gambaran secara grafis dari 

persamaan (2.2), dimana mencerminkan hubungan pada titik-titik kombinasi 

komiditi yang ddapat dibeli pada penghasilan tertentu.  

 

2.5  Rasionalitas Permintaan Pada Deposito Mudharabah 

Menurut Carter (www.g-excess.com), ekspektasi rasional adalah upaya 

meramal secara esensial masa depan variabel-variabel ekonomi untuk membuat 

kebijakan secara tepat, dalam memprediksi variabel-variabel yang relevan, 

namun penuh dengan ketidakpastian sehingga harus diperhitungkan secara 

cermat.  Sedangkan Karim (2000:29) menyebutkan bahwa asumsi rasionalitas 

adalah anggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional, masuk akal, dan 

tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan 

seseorang lebih buruk. 

http://www.g-excess.com/
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Untuk memahami rasionalitas ini, penelitian tentang ”Potensi, Preferensi 

dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah” tahun 2000 mengungkapkan 

banyak informasi terhadap masyarakat. Penelitian cenderung menunjukkan, 

kualitas pelayanan dan kedekatan lokasi bank dari pusat kegiatan merupakan 

faktor dominan yang mempengaruhi preferensi masyarakat Jawa Barat dan Jawa 

Timur untuk menggunakan jasa bank syariah. Sementara itu, masyarakat Jawa 

Tengah lebih didominasi oleh pertimbangan keagamaan dalam menggunakan 

jasa bank syariah. 

Temuan tersebut diperkuat dengan informasi bahwa masyarakat non- 

depositor bank syariah yang diberi penjelasan sistem, produk dan jasa, serta 

kehalalan bank syariah memiliki kecenderungan kuat untuk memilih bank 

syariah. Namun sebaliknya, depositor yang telah menggunakan jasa bank 

syariah, sebagian cenderung untuk berhenti menjadi depositor karena kualitas 

pelayanan yang kurang baik dan atau ragu akan konsistensi penerapan prinsip 

syariah. 

Hasil penelitian ini memantapkan hasil penelitian Haron, Sudin et al. 

(1993:134) yang menunjukkan, untuk kasus Malaysia, terdapat 40% dari muslim 

yang mempercayai bahwa agama merupakan faktor utama dari masyarakat 

untuk mempertahankan rekeningnya di bank syariah. Selebihnya, sekitar 60% 

muslim, masih mempertimbangkan faktor-faktor seperti kecepatan transaksi, 

kualitas jasa, keramahan staf, dan lokasi sebagai kriteria penting pada saat 

depositor menyeleksi suatu bank. Lebih lanjut penelitian Muryani (1998), seperti 

yang diungkapkan Arif Susanto (2003) dalam Mangkuto (2005:56) menunjukkan, 

alasan utama depositor menabung di bank syariah adalah karena untuk 

menjalankan prinsip syariah, dan alasan kedua adalah return. Depositor 

memutuskan memilih bank syariah sebagai tempat menitipkan uangnya, lebih 
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didorong oleh pertimbangan yang bersifat emosional (emotional motives) 

dibandingkan rational motives. Kesimpulannya, terdapat dua faktor utama yang 

digunakan sebagai dasar pertimbangan depositor pada saat memilih bank 

syariah, yaitu kualitas penerapan prinsip syariah dan kualitas pelayanan. 

Selanjutnya menurut Mulyawan (2005:6) kualitas pelayanan depositor 

terbagi empat. Pertama, jaminan yang meliputi pengetahuan dan 

kesopansantunan karyawan bank syariah dan kemampuan untuk menjaga 

kepercayaan. Termasuk di dalamnya, kemudahan untuk mengakses informasi 

rekening, suasana kantor bank syariah yang nyaman dan ketersediaan konsultan 

keuangan. Kedua, kepercayaan yang merupakan kemampuan untuk melakukan 

pelayanan seperti yang dijanjikan, dapat diandalkan dan akurat. Ketiga, 

ketersediaan infrastruktur yang berupa fasilitas fisik, perlengkapan, peralatan, 

karyawan dan alat komunikasi. Misalnya tersedianya kantor bank dan kantor kas, 

jam kantor operasional, kecepatan dan efisiensi transaksi. Keempat, empati yang 

merupakan kepedulian, perhatian personal yang disediakan oleh bank syariah 

terhadap para depositornya. Hal tersebut meliputi kepercayaan kepada 

manajemen bank syariah, citra, reputasi dan keakraban bank syariah. Kelima, 

responsif yang merupakan iktikad baik untuk membantu depositor dan 

menyediakan pelayanan secara tepat dan cepat. 

2.5.1  Rasionalitas dan Preferensi Depositor Syariah 

Secara teoritis, depositor syariah tidak dibatasi kepada depositor muslim 

saja. Dalam hal ini seorang depositor nonmuslim juga dapat diasumsikan bahwa 

pertimbangan keputusan mendepositkan uangnya semata-mata dipengaruhi oleh 

aspek-aspek rasional. Sedangkan perilaku seorang depositor muslim dapat 

diasumsikan bahwa pertimbangan keputusan mendepositkan uangnya 
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dipengaruhi tidak saja oleh aspek rasionalitas namun juga aspek memenuhi 

hukum Islam. 

Apabila seorang depositor mengacu kepada aspek hukum Islam, maka 

setiap keputusan investasinya mempunyai 2 (dua) perspektif waktu. Pertama 

adalah perspektif waktu sekarang, yaitu periode dimana depositor hidup di dunia. 

Kedua, adalah perspektif waktu setelah mati, yaitu periode sejak depositor mati 

dari kehidupan di dunia atau kehiupan alam kubur sampai dengan waktu di mana 

manusia akan dihitung amal buruk dan baiknya selama hidup di dunia. 

Hal di atas sejalan dengan ajaran Islam bahwa setiap manusia yang 

hidup akan mengalami mati. Dan semua yang mati itu akan dibangkitkan kembali 

setelah hari kiamat untuk menghadap Allah SWT dan mempertanggungjawabkan 

segala perbuatannya semasa hidup di dunia. 

Adanya perspektif waktu setelah mati pada depositor muslim dapat 

menjelaskan mengapa seseorang depositor mudharabah mau menerima 

keuntungan terbaik yang nilainya kecil asalkan keuntungan tersebut halal. 

Selanjutnya, depositor tersebut dapat berpindah dari satu bank syariah ke bank 

syariah lainnya untuk mendapatkan deposito dengan keuntungan atau pelayanan 

yang terbaik. 

Untuk memahami preferensi konsumen terhadap pilihan dua barang, 

dapat didekati dengan kurva indifferen. Kurva ini memperlihatkan semua 

kombinasi keranjang belanja yang memberikan tingkat kepuasan yang sama 

kepada seseorang. (Pindyck, 2001:64) 
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Gambar 2.4: Kurva Indifferen 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Nicholson (2002:68) 

Kurva di atas menunjukkan bahwa kombinasi B, konsumen menyatakan 

kepuasan pada kombinasi lebih banyak jumlah barang 1 dibanding jumlah 

barang 2. Sedangkan pada kombinasi A, konsumen mempunyai kepuasan yang 

sama seperti pada kombinasi B, hanya jumlah barang 1 lebih sedikit dibanding 

jumlah barang 2. Begitu pula halnya dengan kombinasi D, kepuasannya adalah 

sama dengan kepuasan pada kombinasi B dan A. 

Kecembungan terhadap titik nol pada kurva indifferen menunjukkan 

bahwa terdapat penurunan tingkat substitusi (diminishing marginal rate of 

subtitutions) antara barang 1 dan 2, pada masing-masing kombinasi B,A,D. Hal 

ini mencerminkan suatu karakteristik yang penting dari perilaku konsumen. 

Antara kombinasi B dan A, jumlah unit barang 1 yang dikorbankan untuk 

menambah satu unit barang 2 adalah berbeda. Pada kombinasi B, konsumen 

bersedia menukarkan lebih banyak unit barang 1 untuk mendapatkan satu unit 

barang 2. Sedangkan pada kombinasi A, konsumen bersedia menukarkan lebih 

sedikit unit barang 1 untuk mendapatkan satu unit barang 2. 

Dalam contoh di atas, konsumen akan membelanjakan uangnya untuk 2 

hal yang baik. Ketika konsumen akan membelanjakan uangnya untuk kombinasi 

barang di mana salah satunya adalah barang yang tidak baik, maka asumsi yang 

Barang 2 

Barang 1 
Kombinasi B,A, dan D 

memberikan kepuasan 

yang sama. E lebih tinggi 

dari A, dan A lebih tinggi 

H dan G. 
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Deposito 

syariah 

Deposito 

konvensiona

l 

berlaku untuk barang yang tidak baik adalah bahwa lebih sedikit adalah yang 

lebih disukai daripada lebih banyak. 

Gambar 2.5: Solusi Optimal Preferensi Depositor Muslim Antara 
Deposito Konvensional dan Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Karim Adiwarman (2000)  

Ilustrasi berbeda bila pilihan konsumen bergerak di antara barang halal 

dan barang haram, gambar 2.4 merupakan ilustrasi tentang kurva indifferen 

konsumen A ketika berada dalam kombinasi pilihan antara kegiatan investasi 

pada deposito syariah (sebagai barang halal) dengan investasi pada deposito 

produk yang tidak halal (barang haram). Garis AH adalah garis anggaran. 

Sedangkan titik A menunjukkan tingkat pendapatan konsumen A ketika 

seseorang hanya berinvestasi pada deposito syariah. Titik H menunjukkan 

tingkat pendapatan konsumen A saat hanya berinvestasi pada deposito yang 

tidak halal (konvensional). 

Kemiringan garis anggaran menunjukkan jumlah pendapatan yang 

bersedia dikorbankan untuk bisa berinvestasi hanya pada produk deposito 

syariah, dengan kata lain untuk mendapatkan kepatuhan syariah yang baik. 

Menurut (Pindyck, 2001:65), solusi sudut adalah situasi di mana tingkat laju 

substitusi atas suatu barang yang di dalam pilihan konsumen tidak sama dengan 

sudut garis anggaran. 

IC 

0 
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Pada gambar nampak bahwa kurva indifferen IC menyentuh garis 

anggaran pada titik A. Hal ini menunjukkan terjadi solusi yang tidak optimal, 

disebut sebagai solusi sudut. Pada saat tersebut, kepuasan konsumen tercipta 

pada saat aplikasi untuk H (DK) sama dengan nol. 

Dalam perspektif Islam, lebih banyak tidak selalu berarti lebih baik. Hal 

ini sesuai dengan asumsi ekonomi yang mengatakan bahwa lebih sedikit adalah 

yang lebih disukai daripada lebih banyak (Pindyck, 2001). Asumsi lebih banyak 

lebih baik hanya benar dalam situasi harus memilih antara dua yang halal. 

Namun, asumsi ini tidak sesuai jika harus memilih antara dua di mana satu halal 

dan satu haram. Dalam hal ini, nilai Islam tentang haram dan halal membuat 

spektrum utilitas yang lebih luas. 

Tabel 2.1: Empat Tipe Fungsi Utilitas Dasar 

Barang A Barang B Solusi optimal 

A halal B halal Pada MRS = slope budget line 

A halal B haram Solusi sudut pada B=0 

A haram B halal Solusi sudut pada A=0 

A haram B haram Pada titik origin (0,0) 

Sumber: Karim (2000) 

Asumsi lebih banyak selalu lebih baik daripada sedikit dalam perilaku 

rasional harus dilonggarkan untuk menjelaskan situasi permintaan B haram 

dalam keadaan darurat. Sebagai contoh, untuk situasi permintaan daging babi 

jika tidak ada makanan lain yang tersedia. Permintaan terhadap daging babi ini 

bukan merupakan permintaan yang kontinyu melainkan permintaan diskrit. 

Karena itu, permintaannya adalah permintaan titik (point demand). Berapa pun 

harga daging babi pada saat itu, permintaannya adalah sebesar Q, yakni 

sejumlah tertentu daging babi untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup. 

Pembayaran bunga yang tetap (fixed income deposit) sangat 

menyimpang dari karakteristik terciptanya keuntungan dalam kegiatan produksi 
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yang melandasinya, yaitu berubah-ubah. Artinya, risiko usaha dapat 

mengakibatkan kegiatan usaha mengalami untung dan rugi. 

Dalam konteks depositor berinvestasi dalam deposito, produk 

perbankan umumnya mengenal dua jenis deposito, pertama yang 

berpendapatan (berbunga) tetap (fixed) dan kedua yang berpendapatan 

(berbunga) tidak tetap (variable). Dari kacamata harmonisasi karakteristik bentuk 

pendapatan usaha dan bentuk pendapatan deposito, maka dapat dikatakan 

bahwa penerapan pendapatan (bunga) tidak tetap lebih sesuai dengan aturan 

syariah. 

Pada situasi depositor muslim, kurva solusi sudut barang halal dan 

haram dianalogikan ke dalam kurva solusi optimal deposito fixed rate dan floating 

rate. Dalam hal barang A adalah deposito berpendapatan tidak tetap dan barang 

B adalah deposito berpendapatan tetap, maka solusi optimal depositor terjadi 

pada solusi sudut B sama dengan nol. Pada deposito A yang mempunyai 

karakteristik pendapatan yang tidak tetap (sehingga tidak bisa diperjanjikan di 

depan), maka dapat dikatakan pendapatan deposito tersebut semakin mendekati 

persyaratan syariah. 

 

2.6  Karakteristik Deposan Syariah di Indonesia 

Karakteristik perkembangan dana pihak ketiga pada perbankan syariah 

di Indonesia dapat dikenali dalam tiga periode. Sejak beroperasinya BMI di tahun 

1992, maka karakteristik tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

    Tabel 2.2: Karakteristik Perkembangan Dana Pihak Ketiga 

 1992-1998 1998-2002 2002-2004 

Rasionalitas 

Keuangan 

- Pendapatan 

tidak 

kompetitif 

- Kepercayaan 

 

- Pendapatan tidak 

kompetitif 

- Jaminan pemerintah 

- Ada jaminan 

- Pendapatan 

kompetitif (suku 

bunga turun) 

- Kompetisi antar 

bank syariah 
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Preferensi 

religius 

- Sosialisasi 

tidak ada 

- Keyakinan 

agama 

- Keyakinan agama 

- Sosialisasi gencar 

- Sosialisasi gencar 

- Keyakinan agama 

Jumlah bank 

syariah 
1 7 8 

    Sumber: Mulyono dalam Mangkuto (2005) 

Dalam periode 1992-1998, dana deposito di perbankan syariah telah 

tumbuh dengan kondisi tidak adanya program sosialisasi. Selai itu, periode 

tersebut juga ditandai dengan pendapatan deposito yang tidak kompetitif, yaitu 

selalu jauh lebih rendah daripada tingkat pendapatan DK. Pada periode ini hanya 

ada satu bank syariah yaitu BMI. 

Dengan kondisi seperti di atas, maka pertumbuhan dana deposito 

syariah semata-mata didukung oleh adanya kepercayaan atas bank dan 

keyakinan agama depositor (depositor tipe II atau tipe depositor syariah 

sentimental). Dalam periode 1998-2002, dana deposito di perbankan syariah 

telah tumbuh dengan kondisi dukungan program sosialisasi yang gencar. 

Beberapa bank syariah ataupun unit syariah baru mulai muncul walaupun jumlah 

masih sedikit. Laju pertumbuhan dana pihak ketiga (DPIII) bank syariah masih 

dipengaruhi tingginya tingkat suku bunga bank konvensional maupun rendahnya 

tingkat kompetisi antar penyedia jasa perbankan syariah. Dalam periode ini 

secara perlahan sejumlah depositor bank konvensional mengalihkan dananya ke 

bank syariah. 

Dalam periode kedua ini, pertumbuhan dana deposito syariah masih 

didukung oleh kelompok depositor tipe II atau tipe depositor syariah sentimental. 

Dalam periode 2002-2004, seiring dengan kebijakan penurunan tingkat suku 

bunga penjaminan deposito oleh Bank Indonesia, maka tingkat suku bunga 

deposito yang ditawarkan perbankan konvensional juga turun. Sejak Januari 

tahun 2002, tingkat suku bunga deposito 1 bulan di Bank Persero maupun 
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Swasta telah turun dari sekitar 16.2 persen menjadi sekitar 6.75 persen pada 

bulan November 2003. Selisih antara tingkat suku bunga konvensional dengan 

tingkat pendapatan seposito menjadi semakin kecil. 

Kebijakan Bank Indonesia (BI) ini secara langsung meningkatkan daya 

saing produk deposito syariah karena tingkat pendapatannya dipengaruhi oleh 

tingkat keuntungan industri yang dibiayai. Semakin tinggi tingkat keuntungan 

industri yang dibiayai, maka semakin tinggi nilai nominal pendapatan dari porsi 

return bank maupun nasabah. Dengan kondisi seperti di atas, maka 

pertumbuhan dana deposito syariah tidak semata-mata akibat kepercayaan dan 

keyakinan agama depositor, yaitu dengan depositor tipe I dan III. Artinya, 

sejumlah dana DK telah berpindah menjadi deposito syariah (depositor tipe III). 

Sementara itu, dengan bertambahnya jumlah bank syariah, maka depositor bank 

syariah mulai memindahkan depositonya dari satu bank syariah ke bank syariah 

lainnya (depositor tipe I). 

Kembali kepada asumsi bahwa secara teoritis depositor di bank syariah 

tidak terbatas kepada kelompok depositor muslim saja, maka depositor yang 

nonmuslim juga sangat mungkin menjadi depositor di bank syariah. Kelompok 

depositor yang nonmuslim meruapakan bagian dari tipe III, yaitu yang tinggi 

aspek rasionalitasnya tetapi rendah aspek religiusnya. 

 

2.7  Fungsi Permintaan Deposito Mudharabah 

Setiap hari masyarakat dihadapkan oleh banyak pilihan kebutuhan, 

misal membeli bahan pokok makanan, emas bahkan mobil. Ataupun dalam dunia 

perbankan, masyarakat akan memilih dalam menginvestasikan dananya yang 

lebih menguntungkan atas pembagian atau pengembalian keuntungan dari 

produsen dalam hal ini pihak bank. Dengan banyaknya pilihan tersebut, 
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masyarakat secara rasional akan memilih kepuasan maksimumnya atau 

keuntungan terhadap pilihannya. 

Sehubungan dengan adanya model preferensi depositor dengan dua 

variabel seperti yang disebutkan sebelumnya maka dapat dibangun fungsi 

jumlah permintaan atas deposito mudharabah (Y) secara linier dengan bentuk 

sebagai berikut: 

Y = f (DK,DM,...dll) 

di mana: 

Y = Jumlah permintaan deposito mudharabah. 

DK  = suku bunga deposito konvensional. 

DM  = return deposito mudharabah. 

dll  = variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam persamaan. 

Depositor yang rasional akan mencoba untuk selalu memaksimalkan 

keuntungannya di dalam berinvestasi. Ketika pilihan investasinya adalah DK 

dengan DM maka hubungan antara keduanya bisa bersifat substitusi. Fungsi 

jumlah permintaan deposito mudharabah dapat diturunkan dari kurva indifferen 

sesuai dengan tingkat harga deposito konvensional (DK) maupun tingkat harga 

deposito mudharabah (DM). 

Fungsi regresi atas jumlah permintaan deposito mudharabah (Y) 

kemudian dapat ditulis sebagai berikut: 

Y = α + β DM – Χ DK +  

di mana:  

α = konstanta 

β, Χ  = koefisien atas variabel independen 

  = error term 
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Persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa jumlah permintaan atas 

deposito mudharabah dipengaruhi oleh faktor harga DM maupun harga DK. 

Namun demikian, hubungan antara DM dan DK adalah bersifat negatif, artinya 

ketika DK meningkat maka depositor akan memilih untuk menempatkan dananya 

di DK. 

Kembali pada substansi haram dan halal pada pilihan investasi produk 

deposito, maka perlu diperhatikan bahwa sasaran pasar pada produk DM bukan 

hanya kepada depositor muslim, namun juga kepada depositor nonmuslim. Bagi 

depositor muslim, karakteristik substitusi antara barang DM dan DK bukan 

merupakan pilihan yang dapat diambil. Sehingga, kurva indifferennya akan 

menyentuh garis anggaran ketika alokasi atas investasi DK sama dengan nol 

(corner solution). Sedangkan, bagi depositor nonmuslim, karakteristik substitusi 

antara barang DM dan DK adalah pilihan yang dapat diambil. Sehingga, terdapat 

solusi optimal ketika laju tingkat substitusi antara DK dengan DM sama dengan 

sudut garis anggaran (kurva indifferen menyentuh garis anggaran). 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa ketika DK 

naik, maka depositor nonmuslim memindahkan dananya dari DM menjadi DK. 

Sedangkan depositor muslim akan tetap menempatkan dananya di DM karena 

DK bukanlah pilihan yang dapat diambil (corner solution). Sebaliknya, ketika DK 

turun, maka depositor nonmuslim punya insentif untuk memindahkan dananya 

dari DK ke DM. Dapat dikatakan pula bahwa ketika DM naik, maka depositor 

nonmuslim akan punya insentif untuk memindahkan dananya dari DK ke DM. 

Mengingat bahwa DK maupun DM adalah variabel yang dapat bergerak 

(berubah) pada waktu yang bersamaan, permintaan dari DM di atas dapat 

merupakan fungsi dari perbedaan harga antara DK dengan DM. 
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Fungsi jumlah permintaan deposito mudharabah menjadi sebagai 

berikut: 

Y = F(DK-DM,...,dll) atau 

Y = F(PDIFF,...,dll) 

di mana: 

Y = Jumlah permintaan deposito mudharabah. 

DK  = suku bunga deposito konvensional. 

DM  = return deposito mudharabah. 

dll  = variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam persamaan. 

PDIFF = selisih harga antara DK dengan DM. 

Ketika selisih harga (PDIFF) DK dan DM adalah negatif, artinya DK lebih 

kecil dari DM, maka permintaan atas deposito mudharabah meningkat. 

Sedangkan ketika PDIFF positif, artinya DK lebih besar dari DM, maka jumlah 

permintaan deposito mudharabah menurun. 

2.7.1  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Deposito 

Mudharabah 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dalam 

deposito mudharabah, ada beberapa metode yang digunakan. Ada dua macam 

kurva permintaan yang dapat diturunkan, yaitu ordinary demand curve (ODC) 

dan compensated demand curve (CDC) (Burhan, 2006:73). ODC adalah kurva 

permintaan yang menghubungkan perubahan harga dengan perubahan jumlah 

barang total (baik efek substitusi maupun efek pendapatan). Sedangkan CDC 

adalah kurva permintaan yang menghubungkan perubahan harga dengan 

perubahan jumlah barang akibat efek substitusi saja. Pada gambar 2.5, garis 

ODC adalah ordinary demand curve, sedang garis CDC adalah compensated 

demand curve. 
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Sebagaimana halnya dengan kurva permintaan DM, harga DM tidak 

berubah, maka dengan sendirinya kurva pemintaannya tidak dapat diidentifikasi. 

Oleh karena perubahan harga DK juga berakibat berubahnya permintaan 

terhadap deposito mudharabah. Perubahan permintaan terhadap deposito 

mudharabah digambarkan oleh bergesernya kurva permintaan dari D1 ke D2 

pada tingkat harga yang sama, yaitu P11.  

Kurva permintaan dapat juga diturunkan dari keseimbangan konsumen 

yang didasarkan pada fungsi kepuasan dan persamaan garis anggaran. Untuk 

memperjelas apa yang dibicarakan di atas, misalnya diketahui fungsi kepuasan 

konsumen: 

U = f (DM, DK) ............ (2.9.1) 

Pendapatan Rp1000, sedang harga DM Rp 10 per unit dan harga DK Rp 

20 per unit. Dalam bentuk persamaan, garis anggaran tampak sebagai berikut:  

1000 = 10 DM + 20 DK ......... (2.9.2) 
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Gambar  2.6: Ilustrasi Turunan Kurva Permintaan 

 

 

 

     

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber: Burhan (2007:75) 

Dengan fungsi kepuasan dan garis anggaran diperoleh DM = 2 DK atau 

DK = 0,5 DM. Dengan memasukkan nilai tersebut ke dalam garis anggaran 

diperoleh: 

M = P1 DM + 0,5 P2 DM 

M = DM (P1+0,5 P2) 

DM =   ......................... (2.9.3) 

Untuk DK diperoleh: 

M = 2 P1 DK + P2 DK 

M = DK ( 2P1+ P2) 

(a) 

tab2 

P2 
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DK =     .......................... (2.9.4) 

Bentuk umum  dari persamaan (2.9.3) adalah: 

DM = f (P1, P2, M)....................(2.9.5) 

Sedang bentuk umum dari persamaan (2.9.4) adalah: 

DK = f (P1, P2, M).................(2.9.6) 

Persamaan (2.9.5) dan (2.9.6) tersebut di atas dengan jelas 

memperlihatkan bahwa permintaan atas deposito tidak hanya dipengaruhi oleh 

harga dari barang itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh pendapatan dan harga 

barang-barang lain. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada 

pengaruh permintaan atas perubahan harga. Variabel yang mencerminkan 

tujuan penelitian antara harga DM (harga barang itu sendiri) dan DK (harga 

barang lain).  

a. Harga Deposito Mudharabah (DM) 

Harga deposito akan mempengaruhi orang untuk membeli atau tidak 

membeli suatu barang atau setidak-tidaknya akan mempengaruhi sedikit 

banyaknya orang menggunakan deposito di sebuah bank. Dengan harga atau 

keuntungan yang rendah, maka permintaan masyarakat terhadap deposito 

mudharabah akan menurun. Dengan demikian, hubungan antara harga deposito 

dengan jumlah deposito yang diminta adalah berlawanan arah.  

Dari teori di atas, peneliti mengkorelasikan pada sebuah lembaga 

keuangan bank. Diasumsikan bahwa harga barang di bank merupakan cerminan 

dari suku bunga (bank konvensional) dan return (bank syariah) ketika bank 

mengeluarkan sebuah produk penghimpunan dana, yaitu deposito. Pada saat 

kondisi suku bunga meningkat atau return tinggi. Maka, kompensasi bank 

terhadap depositor meningkat atau dengan kata lain masyarakat menganggap 

harga atau kompensasi dari produk bank yaitu deposito murah. Sehingga, pada 
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saat harga yang dikeluarkan bank murah maka permintaan akan produk tersebut 

meningkat. Hubungan tersebut diungkapkan dalam hukum permintaan yang 

berbunyi, jika harga naik permintaan turun dan jika harga turun permintaan naik. 

Hubungan antara jumlah barang yang diminta tercermin dari kurva permintaan 

yang mempunyai kemiringan negatif. 

b. Harga Deposito Konvensional (DK) 

Depositor sudah begitu terbiasa dengan harga yang diukur dengan 

rupiah, sehingga manakala berbicara soal harga yang terbayang adalah unit-unit 

rupiah yang ditempelkan pada barang atau jasa. Padahal sesungguhnya yang 

berperan bukanlah harga dalam unit uang itu, melainkan harga relatifnya. Kalau 

DK naik, sedangkan DM tetap, maka ada kecenderungan permintaan deposito 

mudharabah turun. Akan tetapi seandainya tidak hanya DK yang harganya naik, 

melainkan DM naik secara proporsional, sehingga apakah permintaan deposito 

mudharabah akan naik. Jawabannya tidak, karena jika semua barang harganya 

naik secara proporsional, maka harga relatifnya tetap. Dengan demikian menjadi 

jelas bahwa walaupun harga suatu barang tidak berubah, tetapi harga barang 

lain yang ada hubungannya dengan barang tersebut berubah, permintaan akan 

barang tersebut cenderung berubah, karena harga relatifnya berubah. 

Sebagai contoh, walaupun DK tidak berubah, tetapi kalau DM naik maka 

permintaan deposito mudharabah cenderung turun karena dengan naiknya DM 

maka harga relatif DK terhadap DM turun, sedangkan harga relatif dan juga 

nominal DM terhadap DK naik. 

Perubahan jumlah permintaan DM dan DK dapat dilihat pada gambar 

2.6 (a) dan (b). Gambar tersebut memperlihatkan bahwa karena penawaran 

deposito mudharabah berkurang (misalnya pada saat tingkat return kurang 

kompetitif dari pada suku bunga), maka DM naik dari P21 ke P22. Kenaikan DM 
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tersebut menyebabkan bergesernya kurva permintaan DK dari D1 ke D2, 

sehingga jumlah DK yang diminta meningkat dari X1A ke X1B walaupun harga DK 

tidak turun. Jika kurva penawaran DK berslope positif, kenaikan permintaan DK 

tersebut akan mengakibatkan harga DK meningkat ke P12. 

Gambar 2.7: Perubahan Permintaan DK (X1) Akibat Perubahan Return 
Pada DM (X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)       (b) 

Sumber: Burhan (2007:84) 

Perubahan harga barang lain itu berpengaruh positif atau negatif 

terhadap permintaan suatu barang tergantung pada hubungan antar kedua 

barang tersebut. Jika kedua barang tersebut mempunyai hubungan yang bersifat 

substitusi, artinya dapat saling mengganti, maka perubahan harga barang lain itu 

akan berpengaruh positif terhadap permintaan seperti contoh antara DM dan DK 

di atas.  

c. Pendapatan (Y) 

Pendapatan menentukan daya beli seseorang untuk memperoleh 

barang dan jasa. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar depositor 

akan menyisihkan pendapatannya setelah dikurangi biaya operasional 

kebutuhan rumah tangga tiap bulan dalam menabung. Jadi, hubungan antara 

pendapatan dan permintaan terhadap deposito adalah searah atau positif. 
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d. Selera (T) 

Perubahan selera konsumen akan mempengaruhi permintaan terhadap 

suatu barang. Suatu saat selera konsumen besar dan pada saat yang lain selera 

tersebut hilang sama sekali. Misal, bank syariah identik dengan tidak 

menggunakan suku bunga. Untuk masyarakat yang beragama Islam, 

berdasarkan fatwa MUI dan Al-Quran Hadis, menyatakan bahwa suku bunga 

haram. Maka permintaan akan deposito bank konvensional menurun, hal ini 

berbeda jika masyarakat yang beragama Islam dengan tujuan profit 

maximization.  

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan hanya return deposito 

mudharabah (DM) dan suku bunga deposito konvensional (DK). Selera dan 

pendapatan berpengaruh terhadap permintaan deposito, namun peneliti tidak 

memasukkannya variabel tersebut pada penelitian ini. 

 

2.8  Konsep Elastisitas dan Variabel yang Paling Dominan Pada Jumlah 

Permintaan Deposito Mudharabah 

Konsep elastisitas merupakan salah satu ukuran yang paling familiar 

untuk melihat hubungan antara permintaan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Burhan (2006:90) menyebutkan setidaknya elastisitas 

permintaan pada suatu barang dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu: 

a.  Elastisitas Harga 

Elastisitas harga merupakan ukuran yang didapat dari perbandingan 

besarnya perubahan permintaan terhadap perubahan harga barang itu sendiri 

dengan rumus sebagai berikut: 
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P=  

=  

=  

=  

Sebagai contoh, misalkan dengan harga Rp 5.000 suatu barang terjual 

sebanyak 100 unit dan ketika harganya naik menjadi Rp 6.000 terjual sebanyak 

90 unit. Elastisitas harga barang tersebut dapat dihitung sebagai berikut. 

P =  = x  

Arti dari koefisien di atas adalah jika harga naik 1%, maka permintaan 

turun 0,58%. Sebaliknya jika harga turun 1%, permintaan akan naik sebesar 

0,58% 

b. Elastisitas Pendapatan 

Pada elastisitas pendapatan, besar hubungan yang diukur merupakan 

hasil perbandingan antara perubahan jumlah permintaan dengan besar jumlah 

perubahan pendapatan seseorang. Rumus yang didapat adalah sebagai berikut: 

y=  

=  

=  

     =  

c. Elastisitas Silang 

Konsep elastisitas terakhir mengukur besar perubahan permintaan 

akibat adanya perubahan harga barang lain yang mempunyai hubungan dengan 
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barang yang menjadi acuan (dalam hal ini hubungan dapat dibedakan menjadi 2, 

yaitu hubungan substitusi dan komplementer).  

Rumus penjabaran dapat dijelaskan sebagai berikut: 

PS=  

=  

=  

=  

Dominasi variabel (variabel yang dominan) dapat dijelaskan melalui 

konsep elastisitas. Variabel yang dominan membicarakan hubungan paling kuat 

pada variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya. Untuk 

mendapatkan suatu kesimpulan manakah variabel yang paling dominan perlu 

dalam suatu penelitian untuk membuat suatu perlakuan yakni berupa 

pembandingan antar variabel independennya. Dengan kata lain, jumlah variabel 

yang diperlukan dalam suatu model setidak-tidaknya mempunyai dua variabel 

independen atau lebih.  

Berdasarkan pemikiran dan telaah teori mikro, peneliti mengemukakan 

suatu pengertian mengenai variabel yang dominan berdasarkan teori elastisitas, 

yakni suatu variabel independen yang mempunyai nilai elastisitas yang lebih 

besar dibandingkan dengan variabel independen lain. Dengan demikian, 

semakin besar nilai elastisitas, maka semakin besar hubungan perubahan antara 

harga barang itu sendiri, besar pendapatan, atau harga barang lain terhadap 

perubahan permintaannya (biasa dicerminkan dengan satuan persentase). Untuk 

menentukan variabel yang dominan juga perlu memperhatikan konsep elastisitas 

yang digunakan (elastisitas harga, pendapatan dan elastisitas silang) tanpa 
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mengubah pemaknaan dari hasil komparasi terhadap besarnya nilai elastisitas 

yang didapat. 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

1. Haron dan Noorafifah (2000)  

Mengkaji hubungan antara tingkat suku bunga bank konvensional dan 

tingkat return bank syariah terhadap dana pihak ketiga dalam perbankan syariah 

di Malaysia. Dengan menggunakan metodologi Adaptive Expectation, mengukur 

efek dari tingkat return yang dikeluarkan oleh bank syariah terhadap jumlah dana 

yang disimpan oleh para depositor bank tersebut. Dari penelitian ini didapat 

beberapa temuan antara lain bahwa return bank syariah mempunyai hubungan 

yang positif terhadap jumlah dana pihak ketiga (DPIII) di perbankan syariah, 

sedangkan tingkat suku bunga bank konvensional mempunyai hubungan negatif 

terhadap jumlah dana pihak ketiga bank syariah. Penelitian ini juga memberikan 

kesimpulan bahwa para depositor yang menyimpan dananya pada tabungan dan 

deposito mudharabah didorong oleh alasan untuk mencari keuntungan. 

2. Kurniawan M.Teguh (2005) 

Judul penelitian “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Total Aset dan FDR 

terhadap Pendapatan Return Depositor pada Bank Syariah”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan total aset dan FDR terhadap 

return depositor pada bank syariah. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan 

dengan analisis regresi linier berganda, menunjukkan bahwa secara simultan 

atau bersama-sama dan secara parsial, variabel pertumbuhan, total aset dan 

FDR mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan return depositor 

kepada bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel terikat tersebut 

merupakan variabel penentu dalam mempengaruhi perkembangan return 
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depositor. Variabel pertumbuhan total aset dan FDR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif terhadap pendapatan return depositor. Ini berarti bahwa ketika 

pertumbuhan total aset dan FDR meningkat akan menyebabkan kenaikan 

pendapatan return depositor. Variabel pertumbuhan total aset menjadi variabel 

yang dominan dalam mempengaruhi pendapatan return depositor. Hal ini dapat 

diketahui dari perkembangan BMI (sebagai tempat penelitian) dalam 4 tahun 

terakhir ini. Total aset yag dimiliki tumbuh pesat, terutama earning asset-nya 

yang memiliki proporsi 80% lebih dari seluruh aset yang dimiliki BMI. 

3. Arundina Tika dan Wibisono Yusuf (2007) 

Judul penelitian; “Dampak Suku Bunga Konvensional Terhadap Return 

dan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia, 2000-2004”. 

Kesimpulan dari analisis data dengan menggunakan metode adaptive 

expectation sebagai berikut; terdapat hubungan positif antara tingkat return 

deposito bulan lalu dengan jumlah deposito DPIII bank syariah. Ketika tingkat 

bunga return deposito bank syariah bulan lalu naik sebesar 1% terdapat 

peningkatan sebesar 0,18% pada jumlah deposito DPIII bank syariah.  

Penelitian tersebut juga menemukan adanya hubungan negatif antara 

bunga bank konvensional dengan jumlah deposito DPIII bank syariah. Ketika 

bunga bank konvensional naik sebesar 1% terdapat penurunan sebesar 0,03% 

pada jumlah deposito DPIII bank syariah. Temuan lain yang didapat adalah 

hubungan negatif antara bunga bank konvensional bulan lalu dengan jumlah 

deposito DPIII bank syariah. Yaitu ketika bunga bank konvensional bulan lalu 

naik sebesar 1% maka terdapat penurunan sebesar 0,22% pada jumlah deposito 

DPIII bank syariah. Terdapat hubungan positif antara tingkat return deposito 

bulan lalu dengan jumlah deposito DPIII bank syariah. Ketika tingkat return 
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deposito bank syariah bulan lalu naik sebesar 1% terdapat peningkatan sebesar 

0,18% pada jumlah deposito DPIII bank syariah.  

Dari ketiga penelitian di atas, peneliti menggunakan variabel yang 

berbeda. Jika pada penelitian sebelumnya variabel yang digunakan yaitu DPK, 

sedangkan dari penelitian ini adalah deposito. Alasan utama deposito digunakan 

sebagai variabel dalam penelitian adalah keuntungan yang diperoleh. Sehingga 

dari variabel deposito dapat mencerminkan secara jelas, bagaimana motivasi 

masyarakat dalam melakukan investasi antar bank konvensional dan bank 

syariah melalui deposito. Sedangkan tahun yang digunakan jika pada tahun 

sebelumnya dibawah 2004, sedangkan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan tahun penelitian mulai tahun 2004 sampai 2009. Penggunaan 

tahun tersebut karena pada tahun itu mengalami beberapa pergolakan 

perekonomian baik domestik maupun dunia, meliputi krisis subprime mortgage, 

kenaikan harga minyak dunia yang secara tidak langsung akan mempengaruhi 

keputusan masyarakat sebagai depositor dalam melakukan investasi. 
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2.10 Kerangka Pikir 
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2.11 Hipotesis 

Berdasarkan uraian kajian pustaka dan penelitian terdahulu sebagai 

acuan peneliti, maka dapat ditulis hipotesis sebagai berikut: 

1. Perubahan suku bunga deposito bank konvensional dan return deposito 

mudharabah berpengaruh terhadap jumlah permintaan deposito 

mudharabah di bank syariah (BMI). 

2. Diduga return deposito mudharabah merupakan variabel yang paling 

dominan dibandingkan variabel independen lain dalam mempengaruhi 

jumlah permintaan deposito mudharabah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab berikut akan membahas tentang metode yang digunakan dalam 

penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, unit analisis teknik 

pengambilan sampel, fokus penelitian, definisi operasional, jenis data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.  

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk lebih memfokuskan penelitian pada objek yang diteliti dan agar 

tidak mengaburkan topik permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti 

memberikan batasan ruang lingkup penelitian. Penelitian ini menganalisis 

pengaruh perubahan suku bunga deposito konvensional (DK) dan return 

deposito mudharabah (DM) terhadap jumlah permintaan deposito mudharabah. 

Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bulanan dimulai dari tahun 

2004:1–2009:3. Peneliti mengambil sampel tahun 2004:1-2009:3 karena pada 

tahun tersebut mengalami beberapa pergolakan perekonomian baik domestik 

maupun dunia, meliputi krisis subprime mortgage, kenaikan harga minyak dunia 

yang secara tidak langsung akan mempengaruhi keputusan masyarakat sebagai 

depositor dalam melakukan investasi. Penelitian ini mengambil lingkup wilayah 

nasional sedangkan data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

berkala (time series) bulanan.  

Peneliti menggunakan data deposito 1 bulanan yang dihimpun di BMI, 

dengan pertimbangan: 
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a.  Dana deposito satu bulanan tersebut merupakan kelompok dana 

masyarakat dengan prinsip mudharabah, yaitu yang diinvestasikan 

dengan jangka waktu tertentu dan berbasis return. 

b.  Dengan porsi sebesar sekitar 60 persen, dana tersebut merupakan 

dana deposito yang paling dominan jumlahnya dibandingkan yang 

berjangka waktu 3, 6 dan 12 bulan. 

c.  Dana itu juga merupakan dana investasi atau deposito yang paling 

pendek jangka waktunya (maturity profile) dan paling sensitif terhadap 

perubahan tingkat return. 

 

3.2  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan 

kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-

variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur 

statistik (Indriantoro dan Supomo, 1999).  

Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian penjelasan 

(explanatory research) atau disebut juga dengan penelitian pengujian hipotesis 

(testing research), yang menurut Singarimbun (www.infoskripsi.com) adalah 

penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-

variabel penelitian dan menguji hipotesis yang dirumuskan sebelumnya. 

Penelitian ini menjelaskan hubungan dan pengaruh variabel tingkat bunga dan 

return terhadap permintaan deposito mudharabah. 

 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

Di bawah ini merupakan jenis dan data dari penelitian yang dilakukan, 

jenis data dari penelitian ini adalah data sekunder di mana sumber data dari 
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Laporan Keuangan Publikasi Bank, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia 

(SEKI), dan lembar printout record return deposito mudharabah BMI.  

3.3.1  Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder di mana data 

sekunder merupakan data-data yang berasal bukan dari pihak yang 

bersangkutan (obyek yang diteliti), melainkan berasal dari pihak lain. Menurut 

Umar (2002:84), data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih 

lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar dan 

sebagainya sehingga lebih informatif oleh pihak lain. Data ini dapat berupa 

literatur perpustakaan, artikel majalah, internet, jurnal-jurnal penelitian yang 

berkaitan dan sumber media massa lainnya. Dalam penelitian ini yang 

merupakan data sekunder adalah suku bunga deposito bank konvensional, 

return deposito mudharabah dan jumlah permintaan deposito mudharabah pada 

BMI. 

3.3.2  Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan 

Keuangan Publikasi Bank, berupa jumlah permintaan deposito mudharabah. 

Data DK berasal dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, sedangkan 

deposito mudharabah BMI berasal dari lembar printout record return deposito 

mudharabah 2004:1-2008:3. Data-data tersebut berupa data bulanan.  

 

3.4  Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive 

sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2008:122). Peneliti mengambil sampel pada BMI, karena bank 
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tersebut merupakan bank yang pertama kali menerapkan sistem syariah di 

Indonesia.  

 

3.5  Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Identifikasi di bawah ini untuk menjelaskan maksud dari variabel 

dependen dan variabel independen dalam penelitian ini. 

a. Variabel dependen (terikat) 

Y (jumlah permintaan deposito mudharabah BMI) merupakan besarnya 

jumlah permintaan deposito mudharabah BMI, di mana dalam besaran 

nominalnya adalah dalam rupiah. 

b. Variabel independen (bebas) 

1. Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (DK) 

Variabel suku bunga bank konvensional menurut bank  diambil peneliti 

dari Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia untuk bank komersial, di mana data 

ini dalam bentuk persen.  

2. Return Deposito Mudharabah (DM) 

Variabel return deposito mudharabah BMI diambil peneliti dari laporan 

posisi akhir bulan deposito mudharabah. Data ini berupa data ekuivalensi dalam 

bentuk persen. 

 

3.6  Perumusan Model 

Model persamaan dari penelitian ini adalah regresi linier berganda, 

karena penelitian ini menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel 

independen yang jumlahnya lebih dari dua. Model persamaannya adalah sebagai 

berikut:  

Y = f (DK, DM) 
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di mana: 

Y = Jumlah Permintaan Deposito Mudharabah 

DK = Suku Bunga Deposito Konvensional 

DM = Return Deposito Mudharabah 

 

3.7  Teknik Analisis Data 

Dengan dasar teori dan data-data, serta penjelasan pada bagian 

terdahulu, maka penelitian ini menggunakan metode OLS (Ordinary Least 

Square). Inti metode OLS ini adalah mengestimasi suatu garis regresi dengan 

jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap 

garis tersebut (Ghozali, 2006:82). Asumsi utama yang mendasari model linear 

klasik dengan menggunakan model OLS adalah sebagai berikut (Arief, 2006:2): 

1) Nilai rata-rata disturbance term sama dengan nol. 

 

 

 

 

2) Tidak ada serial correlation diantara disturbance term. 

 

3.8  Pengujian Asumsi Klasik 

Dalam model regresi biasanya terdapat masalah-masalah dan untuk 

mengetahui apakah hasil regresi memenuhi asumsi klasik atau tidak, maka 

dilakukan uji yang terdiri dari: 

3.8.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 

E (e1)    0  
E (e1)    0 
    .    . 
    .  =  . 
    .    . 
E (en)    0 
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memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu cara termudah 

untuk melihat normalitas adalah dengan melihat histogram yang membandingkan 

antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. 

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data 

akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi adalah normal maka 

garis yang menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya. 

3.8.2 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi diantara variabel-

variabel bebas yang satu dengan yang lainnya. Atau dengan kata lain antar 

variabel independen memiliki hubungan yang erat sekali (Dajan, 1996: 339). 

Variabel-variabel bebas yang demikian dikatakan bersifat ortogonal, dimana nilai 

korelasi diantara sesamanya sama dengan nol atau memiliki korelasi yang 

sempurna. Sebagai konsekuensinya adalah: 

1.  Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir. 

2.  Nilai standard error setiap koefisien regresi menjadi tak terhingga. 

Sedangkan masalah-masalah yang akan timbul dari adanya 

multikolinearitas adalah: 

1.  Adanya multikolinearitas di antara variabel-variabel bebas akan 

menyebabkan koefisien regresi masing-masing variabel bebas secara 

statistik tidak signifikan sehingga tidak dapat diketahui variabel bebas 

yang mempengaruhi dependent variabel.  

2.  Multikolinearitas dapat menyebabkan tanda koefisien regresi 

mengandung tanda yang berlawanan dengan yang diramalkan secara 

teoritis. 
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3.  Jika salah satu variabel bebas dihilangkan dari model regresi yang 

ditaksir, ini dapat mengakibatkan koefisien regresi variabel bebas yang 

masih ada mempunyai koefisien regresi yang signifikan secara statistik. 

3.8.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan gangguan pada fungsi regresi yang berupa 

korelasi di antara faktor pengganggu (Firdaus, 2004: 98). Autokorelasi dapat 

terjadi karena berbagai faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut antara lain (Arief, 

2006: 38-41): 

1)  Data observasi dimulai dari suatu situasi kelesuan sehingga data 

observasi selanjutnya yang menaik jelas dipengaruhi oleh data 

sebelumnya. Dalam situasi ini data observasi yang dahulu dengan yang 

belakangan kemungkinan besar bersifat interdependen. 

2)  Tidak memasukkan variabel bebas tertentu yang sebetulnya turut 

mempengaruhi dependent variable. 

3)  Bentuk model yang tidak tepat. 

4)  Terjadinya fenomena Cobweb. 

5)  Penentuan data secara mudah dalam situasi data untuk periode yang 

diinginkan tidak diperoleh. 

Akibat dari adanya autokorelasi diantara error terms terhadap 

penaksiran regresi adalah : 

1)  Varian residual (error terms) akan diperoleh lebih rendah daripada 

semestinya sehingga mengakibatkan R2
 menjadi lebih tinggi daripada 

yang seharusnya. 

2)  Pengujian hipotesis dengan menggunakan t-statistic dan F-statistic akan 

menyesatkan. 
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3.8.4  Uji Heterokedastisitas 

Salah satu asumsi pokok dalam model regresi linear klasik adalah 

homoscedasticity yaitu suatu kondisi dimana varian setiap disturbance term yang 

dibatasi oleh nilai tertentu mengenai variabel-variabel bebas adalah berbentuk 

suatu nilai konstan yang sama dengan σ2. Tetapi apabila varian bersyarat dari yi 

meningkat dengan meningkatnya xi yang berarti varians yi tidak sama, maka 

dapat disimpulkan terjadi heteroskedastisitas. Asumsi homoscedasticity terjadi 

bila: 

E(μi
2) = σ2                    i = 1, 2, …, N 

Adanya masalah heteroskedastisitas akan mengakibatkan hal-hal 

berikut: 

1)  Pendugaan OLS yang diperoleh tetap memenuhi persyaratan tidak bias. 

2)  Varian yang diperoleh menjadi tidak efisien, artinya cenderung 

membesar sehingga tidak lagi merupakan varian yang terkecil. 

Kecenderungan semakin membesarnya varian tersebut akan 

mengakibatkan uji hipotesis yang dilakukan juga tidak akan memberikan 

hasil yang baik (tidak valid). Pada uji terhadap koefisien regresi, thitung 

diduga terlalu rendah. Kesimpulan tersebut akan semakin buruk jika 

sampel pengamatan semakin kecil jumlahnya. 

Cara untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas adalah sebagai 

berikut: 

1) Melakukan transformasi dalam bentuk membagi model regresi asal 

dengan salah satu variable bebas yang digunakan dalam model ini. 

2) Melakukan transformasi log. 
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3.9  Uji Statistik  

Pada uji statistik, data sekunder yang diperoleh melalui 3 jenis uji, yaitu 

uji F, uji t, dan uji R2. Masing-masing uji dapat dijelaskan pada sub bab di bawah 

ini: 

3.9.1  Uji F 

Uji F dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen yang mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama 

terhadap variabel dependennya. Distribusi F pada dasarnya digunakan untuk 

menguji apakah dua atau lebih sampel berasal dari populasi dengan varian yang 

sama. Uji F dilakukan dengan membandingkan antara nilai Fhitung dengan Ftabel. 

Dalam hal ini nilai F diperoleh dengan cara sebagai berikut: 

Fhitung =  

di mana : 

F = Nilai uji statistik F 

SST = Sum of Square treatment atau sum of square antar perlakuan 

k – 1  = Derajat bebas pembilang (v1) 

SSE  = Sum of Square Error atau sum of square dalam perlakuan 

N-k  = Derajat bebas penyebut (v2) 

Apabila nilai Fhitung > Ftabel pada suatu derajat bebas tertentu maka H0 

ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas secara 

menyeluruh mempengaruhi variabel terikat secara nyata. Dan sebaliknya jika 

nilai Fhitung < Ftabel pada suatu derajat bebas tertentu, maka H0 diterima (menolak 

H1), dan disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas secara bersama-sama tidak 

mempengaruhi secara nyata terhadap variabel dependennya. 
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Gambar 3.1: Distribusi F dengan α = 5% , V1 = 2 dan V2 = 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Suharyadi dan Purwanto (2004) 

Ciri-ciri distribusi F adalah sebagai berikut (Suharyadi dan Purwanto, 

2004:141): 

1) Setiap distribusi F tergantung pada derajat bebasnya. Bila derajat bebas 

berubah maka distribusi F juga akan berubah. 

2) Distribusi F tidak pernah bernilai negatif, seluruhnya adalah positif atau 

menjulur ke positif (positively skewed) dan merupakan distribusi 

kontinyu yang menempati seluruh titik di kurva distribusinya. 

3) Nilai distribusi F mempunyai rentang dari tidak terhingga sampai 0. 

Apabila nilai F meningkat, maka distribusi F mendekati sumbu X, namun 

tidak pernah menyentuh sumbu X tersebut. 

3.9.2  Uji t 

Uji t adalah pengujian yang dilakukan secara partial antara variabel 

independen terhadap variabel dependennya. Uji ini digunakan untuk kasus 

dengan sampel kecil yaitu dimana jumlah sampel kurang dari 30 (Suharyadi dan 

Purwanto, 2004: 426). Nilai-nilai distribusi t dinyatakan sebagai berikut: 

thitung =  
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di mana: 

t =  Nilai distribusi t 

μ =  Nilai rata-rata populasi 

x =  Nilai rata-rata sampel 

s =  Standar deviasi sampel 

n = Jumlah sampel 

Nilai-nilai distribusi t dikembangkan oleh W.S Gosset pada tahun 1908 

dengan mengasumsikan bahwa sampel-sampel diambil dari populasi yang 

normal. Distribusi t mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Suharyadi, 2004: 426): 

1) Distribusi t merupakan distribusi kontinyu, dimana nilainya dapat 

menempati semua titik pengamatan. 

2) Distribusi t berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-

rata sama dengan nol. 

3) Distribusi t akan mendekati normal seiring dengan meningkatnya sampel. 

Gambar 3.2: Distribusi t dengan Taraf Nyata (α) 5% (df = 15) 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Suharyadi dan Purwanto (2004). 

Suatu pengujian dikatakan penting secara statistik kalau nilai statistik uji 

terletak dalam daerah kritis dan hal tersebut  berarti hipotesis nol ditolak. 
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3.9.3  Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada dasarnya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Namun 

dalam penggunaannya R2 memiliki kelemahan mendasar yaitu nilainya yang 

bias, hal ini karena nilai R2 pasti akan meningkat seiring dengan bertambahnya 

jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, tidak peduli 

apakah variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. 

Oleh karena itu disarankan untuk menggunakan nilai adjusted R2 (Ghozali, 

2006:83). R2 mempunyai nilai 0 dan 1 (0 < R2 < 1). Semakin tinggi nilai R2 suatu 

regresi atau semakin mendekati nilai 1, berarti regresi tersebut semakin baik 

hasilnya. Sebaliknya bila nilai R2 suatu regresi semakin kecil maka kesimpulan 

dari regresi tersebut makin kurang tingkat kepercayaannya. Adapun rumus yang 

digunakan yaitu: 

R2 =  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab berikut menjelaskan gambaran umum mengenai obyek penelitian 

yang merujuk pada keadaan lembaga PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (PT. 

BMI Tbk) secara umum dan perkembangan permintaan deposito mudahrabah 

BMI. Selain itu, mengidentifikasi unit analisis yang dapat menunjang analisis 

ilmiah yang dilakukan oleh peneliti. 

 

4.1  Gambaran Umum Perkembangan PT. BMI Tbk  

PT. BMI Tbk. adalah bank syariah pertama di Indonesia yang didirikan 

pada tanggal 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

dan Pemerintah Indonesia. Dalam perkembangannya, sejak 1 Mei 1992, BMI 

aktif beroperasi, hal ini diperkuat dengan munculnya UU No. 7 tahun 1992 

tentang Perbankan, dimana perbankan return diakomodasi. Dalam UU tersebut 

pada pasal 13 ayat (c) menyatakan menyediakan pembiayaan bagi depositor 

berdasarkan prinsip return sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam 

Peraturan Pemerintah.  

Pada tanggal 27 Oktober 1994, BMI berhasil menyandang predikat 

sebagai Bank Devisa yang semakin memperkokoh posisi BMI sebagai bank 

syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun 

produk yang terus dikembangkan. Pada saat Indonesia dilanda krisis moneter, 

sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. BMI 

pun ikut terimbas dampak krisis. Pada tahun 1998, BMI mencatat rugi sebesar 

Rp 105 miliar. 

Dalam upaya memperkuat permodalannya, BMI mencari pemodal yang 

potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) 
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yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu 

pemegang saham BMI. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 sampai 

2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi 

BMI karena berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba. Keberhasilan 

tersebut ditunjang oleh kepemipinan yang kuat, strategi pengembangan usaha 

yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara 

murni. 

Sejalan dengan perkembangan bank syariah di Indonesia, BMI turut 

membukukan peningkatan yang signifikan, pada akhir tahun 2007 dengan total 

aset yang mencapai Rp10,6 triliun, posisi BMI adalah sebagai salah satu bank 

syariah terbesar di mana total aset yang dikelola mencapai 28,9% terhadap total 

aset bank syariah nasional.  

Gambar 4.1: Perbandingan Aset BMI Dengan Bank Syariah Nasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkembangan di sisi penyaluran pembiayaan juga menunjukkan posisi 

BMI yang kuat di tengah industri bank syariah nasional. Pangsa pasar 

pembiayaan bank syariah pertama ini terhadap total pembiayaan bank syariah 

Sumber: Bank Indonesia, 2008 
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nasional mencapai 30,8% atau mencapai Rp8,6 triliun dibandingkan dengan total 

pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah nasional yang mencapai Rp27,9 

triliun pada akhir tahun 2007. 

Gambar 4.2: Pertumbuhan Pembiayaan BMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja keuangan yang dibukukan oleh BMI juga menunjukkan 

perkembangan yang positif sejalan dengan perkembangan yang dibukukan oleh 

perbankan nasional khususnya bank syariah. Pembiayaan yang disalurkan BMI 

pada akhir tahun 2007 telah mencapai Rp 8,6 triliun atau mengalami 

pertumbuhan sebesar 38,0%, dibandingkan dengan tahun 2003 yang baru 

sebesar Rp2,4 triliun. Mayoritas pembiayaan yang disalurkan adalah dalam 

bentuk piutang murabahah dan pembiayaan mudharabah dengan alokasi industri 

terbesar adalah pada industri jasa usaha.  

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BMI menunjukkan 

keberhasilan menjalankan fungsi intermediasi dan sekaligus menjalankan fungsi 

sebagai bank yang berbasis syariah. Pada akhir tahun 2007 rasio pembiayaan 

terhadap dana pihak ketiga dan ekuitas mencapai 99,16% atau mengalami 

peningkatan dari tahun 2006 yang baru sebesar 83,60%. 

Sumber: Bank Muamalat, 2008 
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Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap depositor, BMI 

berusaha memperluas jaringan kantor dalam mendukung kinerjanya. Sampai 

Desember 2007 BMI mempunyai 51 kantor cabang, 8 kantor cabang pembantu, 

lebih dari 90 kantor kas dan 43 gerai yang tersebar di seluruh nusantara. 

Perkembangan maupun penurunan jumlah kantor cabang sampai System Online 

Payment Point (SOPP) Pos dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini. 

Tabel 4.1: Jumlah Kantor Jaringan BMI 

Bulan 

Tahun 
Cabang 

Cabang 

Pembantu 

Kantor 

Kas 

Gerai 

Muamalat 

Unit 

Pelayanan 

Syariah 

SOPP 

Pos 

Des' 2002 13 7 46 - - - 

Des' 2003 32 8 70 46 - - 

Des' 2004 43 10 78 46 - 292 

Des' 2005 47 13 81 46 - 573 

Des' 2006 51 8 89 43 18 1400 

Des' 2007 51 8 90 43 21 1800 

Sumber : Laporan Tahunan BMI tahun 2007 

Dengan demikian, dapat digambarkan secara nyata bahwa BMI dalam 

perkembangannya sampai saat ini mengalami tren peningkatan dari berbagai 

segi, mulai dari segi aset, pembiayaan, sampai pada teknis operasional yang 

dibuktikan dengan semakin banyaknya kantor cabang, capem maupun jenis 

kantor jaringan BMI lainnya di Indonesia.  

 

4.2  Perkembangan Permintaan Deposito Mudharabah BMI 

Perkembangan jumlah permintaan deposito mudharabah pada bank 

syariah, dalam hal ini adalah BMI dapat ditentukan oleh beberapa faktor, peneliti 

melihat faktor rasionalitas yaitu return atau return yang diberikan oleh BMI, dan 

performa BMI selama berada di bawah tekanan (krisis) merupakan faktor yang 

ikut berpengaruh di dalam pembentukan perkembangan jumlah permintaan 

deposito mudharabah sebagai salah satu pos DPIII BMI. 
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Peningkatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BMI didukung 

oleh keberhasilan di dalam upaya meningkatkan DPIII. Peningkatan DPIII ini 

merupakan hasil dari keragaman produk simpanan BMI yang menjangkau segala 

kalangan baik dari individu maupun dari institusi. Hal ini juga didukung oleh 

kesiapan infrastruktur di mana jaringan yang dimiliki oleh BMI tersebar merata di 

Indonesia dan total telah mencapai 213 unit. Dengan didukung oleh infrastruktur 

yang kuat serta produk yang inovatif, BMI berhasil membukukan total DPIII 

sebesar Rp 8,7 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 36,4% 

dibandingkan dengan tahun 2003 yang baru sebesar Rp2,5 triliun.  

Peningkatan ini dikontribusikan oleh pertumbuhan simpanan berjenis 

investasi tidak terikat dari pihak bukan bank yang mencapai Rp7,7 triliun pada 

akhir tahun 2007. Jenis simpanan terbesar adalah dalam bentuk deposito 

mudharabah yang mencapai Rp4,4 triliun pada tahun 2007 dan yang terbesar 

berikutnya adalah dari tabungan mudharabah yang mencapai Rp3,4 triliun di 

akhir tahun 2007. 

Peningkatan DPIII khususnya deposito mudharabah dipengaruhi oleh 

return yang diberikan. Grafik hak return pihak ketiga pada BMI (gambar 4.3) 

menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun sempat mengalami 

penurunan, hal ini merupakan dampak dari diversifikasi produk simpanan yang 

ditawarkan oleh BMI. 
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Gambar 4.3: Pendapatan Operasional Utama dan Hak Return Pihak Ketiga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bank Muamalat, Juni 2008 

Selain itu, faktor penting lain yang turut mempengaruhi perkembangan 

permintaan deposito mudharabah adalah performa kinerja BMI di bawah 

tekanan. Dengan melihat kinerja BMI selama kondisi tekanan, depositor akan 

mendapatkan gambaran aspek keamanan dari uang yang diinvestasikan ketika 

pilihannya jatuh pada deposito mudharabah misalnya. 

Ilustrasi kinerja (performa) BMI selama kondisi krisis, dalam hal ini saat 

terjadi tekanan inflasi dan kenaikan harga bahan pokok pasca penyesuaian 

harga BBM, BMI berhasil membukukan peningkatan pendapatan operasi utama 

bersih. Pada tahun 2005 pendapatan operasi utama bersih BMI adalah sebesar 

Rp 401,7 miliar dan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp 479,3 miliar atau 

mengalami pertumbuhan sebesar 19,3% ditengah kondisi sulit pada tahun 2005 

dan 2006 misalnya. Grafik perkembangan kinerja BMI terus meningkat sampai 

pada kondisi tahun 2007 akhir, pendapatan operasi utama bersi mencapai Rp 

665,2 miliar (pertumbuhan yang positif).  
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4.3  Deskripsi Variabel 

Dari 63 pengamatan mulai dari tahun 2004:1-2009:3 yang diperoleh 

peneliti, rata-rata jumlah permintaan deposito mudharabah di BMI sebesar Rp 

3.213.152 per bulannya, sedangkan jumlah permintaan terbesar sejumlah Rp 

5.236.778 dan permintaan terkecil sebesar Rp 1.427.213. 

Tabel 4.2: Hasil Deskripsi Statistik Variabel Dependen dan Independen 

Series Observations Mean Median Maximum Minimum 

Y 63 3.213.152 3.330.589 5.236.778 1.427.213 

DK 63 8.4 7.57 12.28 5.87 

DM 63 7.65 7.44 9.61 5.88 

Sumber: data diolah, 2009 

Dari 63 pengamatan mulai dari tahun 2004:1-2009:3 yang diperoleh 

peneliti, rata-rata DK sebesar 8.4%. Nilai DK paling tertinggi dalam masa 

pengamatan sebersar 12.28% sedangkan paling kecil sebesar 5.87%. 

Dari 63 pengamatan mulai dari tahun 2004:1-2009:3 yang diperoleh 

peneliti, rata-rata return deposito mudharabah BMI per bulan sebesar 7.65% 

sedangkan tertinggi sebesar 9.61% dan return pada titik terendah sebesar 

5.88%. 

 

4.4  Hasil Estimasi Regresi 

Hasil dari pengolahan data dan pengujian model yang digunakan dalam 

penelitian ini terhadap data variabel-variabel yang mempengaruhi jumlah 

permintaan deposito mudharabah dapat ditunjukkan pada tabel 4.5 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3: Hasil Estimasi Regresi (α = 5%)  

Variabel Koefisien regresi Signifikansi  Keterangan  Keputusan 

Konstanta (c) -2293226 0.0009 - - 

DK -1011054 0.0094 < 5% Signifikan 

DM 831141.7 0,0000 < 5% Signifikan 
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Dependent variabel = Y 

Adjusted R – Squared = 0,621  

Probabilitas F – Statistik = 0,000  

Model persamaan regresi untuk jumlah permintaan deposito 

mudharabah BMI selama periode 2002:1 sampai dengan 2008:3 berdasarkan 

perhitungan estimasi adalah: 

 Y = β0 + β1 DK + β2 DM + e 

 Y = -2293226 – 101054.4 DK + 831141.7 DM + e 

Nilai konstanta (C) sebesar – Rp 2.293.226 menyatakan bahwa jika 

variabel independen DK dan DM dianggap nol maka jumlah permintaan deposito 

mudharabah adalah sebesar – Rp 2.293.226. 

 

4.5  Uji Statistik 

Untuk mengetahui pengaruh dan variasi pada variabel yang diteliti yaitu 

dengan menggunakan uji statistik. Uji statistik yang digunakan terdiri dari uji F, uji 

t, uji koefisien determinasi. 

4.5.1  Uji Signifikansi Parameter Bersama (Uji F-Statistik) 

Uji F-statistik dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Bila nilai probabilitas F 

statistik lebih kecil dari α yang digunakan dalam penelitian maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

Uji F-statistik dari model regresi dalam penelitian ini adalah sebesar 

0,000 angka ini lebih kecil dari 5% (taraf nyata yang digunakan peneliti), 

sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel 

independen yang terdiri dari DK dan DM dalam penelitian ini secara bersama-
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sama mempengaruhi variabel dependen, yakni jumlah permintaan deposito 

mudharabah pada BMI. 

4.5.2  Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t-Statistik) 

Uji t-statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. 

Bila nilai probabilitas t-statistik lebih kecil dari α yang digunakan dalam penelitian 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Uji t-statistik dari model regresi dalam penelitian ini 

disajikan pada tabel 4.6. 

Tabel 4.4: Probabilitas t-Statistik Variabel Independen 

Variabel  Signifikansi  Keterangan  Keputusan 

C 0.0009 < 5% Signifikan  

DK 0.0094 < 5% Signifikan 

DM 0.0000 < 5% Signifikan 

Sumber: data diolah, 2009. 

Dari hasil perhitungan regresi diketahui bahwa nilai probabilitas t-

statistik semua variabel independen kurang dari 5%, sehingga dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa variabel DK dan DM secara parsial berpengaruh 

terhadap variabel dependen (jumlah permintaan deposito mudharabah). 

4.5.3  Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada dasarnya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada bab 

metode penelitian, peneliti mengungkapkan kelemahan penggunaan R2 yang 

mendasar yaitu nilainya yang bias, hal ini karena nilai R2 pasti akan meningkat 

seiring dengan bertambahnya jumlah variabel independen yang dimasukkan ke 

dalam model, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh terhadap 

variabel dependen atau tidak. Oleh karena itu disarankan untuk menggunakan 

nilai adjusted R2 (Ghozali, 2006:83).  
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Nilai adjusted R2 dari model regresi adalah sebesar 0.608, hal ini berarti 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

adalah sebesar 60.8%, sedangkan sisanya sebesar 39.2% (100% - 60.8%) 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Nilai adjusted R2 pada model 

regresi dapat dikatakan cukup tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel jumlah 

permintaan deposito mudharabah cukup tinggi. 

 

4.6  Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dimaksudkan agar model yang digunakan atau 

diestimasikan merupakan model yang bagus di dalam menggambarkan 

keterkaitan hubungan antara variabel dependen dan independennya (DK dan 

DM). Adapun penjelasan pengujian asumsi klasik dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

4.6.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test, di mana : 

Hipotesis Nol (H0) : data terdistribusi secara normal 

Hipotesis alternatif (HA) : data tidak terdistribusi secara normal 

Bila nilai probabilitas dari Kolmogorov-Smirnov (K-S) lebih besar dari 

taraf nyata (α) tertentu, hal ini berarti hipotesis nol diterima atau dengan kata lain 

data terdistribusi secara normal. Gasperz (1991) menjelaskan bila probabilitas 

hasil uji Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05 (5%) maka terdistribusi 

normal dan sebaliknya jika hasilnya lebih kecil dari 5% maka data terdistribusi 
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tidak normal. Berdasarkan hasil pengujian, uji normalitas menunjukkan nilai 

probabilitas (Assymp. Sig (2-tailed)) sebesar 0.324 > 0,05 yang berarti nilai 

asumsi normalitas terpenuhi (H0 diterima). 

4.6.2  Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas diuji dengan menghitung nilai VIF (Variance Inflating 

Factor). Bila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas atau 

nonmultikolinearitas (Santoso:1999). Hasil pengujian ditunjukkan tabel berikut: 

      Tabel 4.5: Hasil Uji Multikolinearitas dengan Nilai VIF 

Variabel bebas VIF Keterangan 

DK 1.047 Non multikolinearitas 

DM 1.047 Non multikolinearitas 

     Sumber: data diolah, 2009. 

Dari tabel di atas terlihat nilai VIF semuanya di bawah 10 sehingga 

asumsi tidak terjadinya multikolinearitas terpenuhi. 

4.6.3  Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji Glejser, yaitu dengan 

meregresi nilai absolut dari ei (kesalahan pengganggu estimasi) terhadap 

variabel-variabel bebas yang diperkirakan mempunyai hubungan erat dengan 

ragam. Bila probabilitas hasil regresi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan 

regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya berarti 

nonheteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas 

ditunjukkan pada tabel 4.8 berikut: 

  Tabel 4.6: Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser 

Variabel bebas Probabilitas (Sig) Keterangan 

DK 0.163 Homoskedastisitas 

DM 0.812 Homoskedastisitas 

  Sumber: data diolah, 2009. 
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Dari tabel di atas terlihat nilai probabilitas > 0,05, sehingga asumsi non-

heteroskedastisitas terpenuhi atau dengan kata lain, masing-masing variabel 

yang ada yakni variabel independen DK dan DM termasuk homoskedastisitas. 

4.6.4  Uji Autokorelasi 

Metode yang digunakan untuk menguji autokorelasi adalah Uji Durbin-

Watson. Asumsi tidak terjadinya autokorelasi terpenuhi jika nilai Durbin-Watson 

statistik berada di antara dU dan 4-dU. Hasil pengujian menunjukkan nilai 

Durbin-Watson statistik sebesar 1.731. Dari tabel statistika Durbin-Watson, untuk 

k = banyaknya variabel bebas = 2, dan n = banyaknya pengamatan = 63 

diperoleh nilai dL sebesar 1,514 dU sebesar 1,652, sehingga didapatkan 4 – dU 

= 2,348. Nilai Durbin-Watson terletak di antara dU dan 4 – dU (nilai 1.677 terletak 

di antara 1,652 dan 2,384), sehingga asumsi nonautokorelasi terpenuhi. 

Uji autokorelasi dapat pula menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM) 

dengan hipotesis:  

H0 : tidak ada autokorelasi 

H1 : ada autokorelasi.  

Jika probabilitas F-statistik lebih besar dari 0.05, maka H0 yang 

menyatakan tidak ada autokorelasi terpenuhi. Hasil pengujian diperoleh 

probabilitas F-statistik sebesar 0.432 > 0.05, sehingga penelitian ini menerima H0 

yang mengindikasikan tidak terdapat autokorelasi dalam model analisis regresi. 

 

4.7  Hasil Penghitungan Elastisitas Harga Pada Permintaan Variabel 

Suku Bunga Deposito dan Return Deposito Mudharabah 

Untuk mengetahui variabel dominan selain dengan menggunakan 

Standardized Coefficients Beta, peneliti menggunakan elastisitas. Artinya ketika 
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terjadi perubahan variabel independen seberapa besar pengaruhnya terhadap 

varibael dependen. Berdasarkan penghitungan, dihasilkan sebagai berikut: 

Tabel 4.7: Penghitungan Elastisitas Permintaan 

Model Unstandardized Coefficients 

Constant 11.182 

Ln_x1 0.211 

Ln_x2 2.070 
         Sumber: data diolah, 2009. 

 

Dari tabel diatas dapat menunjukkan, jika variabel x1 dalam hal ini suku 

bunga deposito konvensional mempunyai nilai koefisien sebesar 0.211 

sedangkan x2 dalam hal ini return deposito mudharabah bernilai 2.07. Artinya, 

ketika terjadi perubahan 1% pada suku bunga deposito konvensional maka akan 

mempengaruhi perubahan pada jumlah permintaan deposito mudharabah 

sebesar 0.211%. Sedangkan pengaruh variabel return deposito mudharabah 

lebih elastis, tercermin dengan hasil penghitungan sebesar 2.07, artinya ketika 

return deposito mudharabah berubah 1% maka akan berpengaruh terhadap 

jumlah permintaan deposito mudharabah sebesar 2.07%. 

 

4.8  Analisis Hasil Estimasi Regresi 

Berikut merupakan analisis peneliti terhadap hasil estimasi regresi di 

dalam menentukan model pada penelitian yang dilakukan. 

4.8.1  Variabel Suku Bunga Deposito Konvensional Terhadap Jumlah 

Permintaan Deposito Mudharabah 

Bagi depositor, menanamkan dana di bank syariah cukup menarik, hal 

ini tercermin dengan banyaknya depositor nonmuslim yang menanamkan 

dananya di bank syariah menurut Harian Seputar Indonesia pada 20 April 2009. 

Hal ini disebabkan, dengan menggunakan sistem return terbuka peluang 

mendapatkan hasil investasi yang lebih besar dibanding bunga deposito di bank 
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konvensional. Di sisi lain, keuntungan dari DK terkadang di bawah DM. Maka, 

jika ingin mendapatkan return yang lebih besar, deposito bank syariah dapat 

menjadi sebuah alternatif investasi.  

Berdasarkan teori permintaan, perubahan permintaan terjadi karena 

beberapa faktor, salah satunya adalah perubahan harga barang lain. Hal ini 

sesuai dengan karakteristik depositor saat ini, di mana dalam menanamkan 

dananya pada DK sebelumnya mempertimbangkan return pada DM. Sehingga, 

depositor menganggap bahwa DM bisa menggantikan DK untuk sebuah pilihan 

investasi. Artinya, ketika suku bunga DK lebih menguntungkan dari pada DM, 

maka depositor akan melakukan investasi pada DK. Sebaliknya, ketika return 

DM lebih menguntungkan dari pada DK maka depositor akan melakukan 

investasi pada DM. 

Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan oleh peneliti, variabel DK 

memiliki koefisien yang bertanda negatif dan nilai uji t-statistik menunjukkan 

angka yang signifikan, hal ini berarti bahwa variabel suku bunga DK mempunyai 

pengaruh yang negatif terhadap jumlah permintaan deposito mudharabah. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan DK dapat menyebabkan 

penurunan jumlah permintaan deposito mudharabah. Besarnya koefisien regresi 

variabel DK adalah -101054.4, berarti peningkatan suku bunga DK sebesar 1% 

akan menyebabkan penurunan jumlah permintaan deposito mudharabah 

sebesar Rp 101.054,4.  

Secara riil hubungan negatif, kenaikan DK dengan jumlah permintaan 

deposito mudharabah mencerminkan depositor memiliki sifat rasional dalam 

melakukan investasi. Artinya, para depositor menganggap pilihan untuk 

menempatkan dana pada deposito mudharabah ataupun DK adalah tergantung 

pada tingkat pendapatan istimewa. Dengan kata lain, depositor memiliki aspek 
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rasionalitas yang tinggi dan tidak mementingkan pemenuhan hukum Islam dalam 

membuat keputusan dalam menempatkan pilihannya. Pemenuhan hukum Islam, 

maksudnya adalah mengabaikan suku bunga sebagai pendapatan yang haram. 

Sehingga depositor cenderung memilih investasi dengan keuntungan setinggi-

tingginya (profit maximazer) dan cenderung menjatuhkan pilihan investasinya 

pada deposito konvensional.  

Hasil ini sejalan dengan studi empiris yang telah dilakukan oleh 

Arundina dan Wibisono (2007:118), bahwa para depositor yang menyimpan 

dananya di bank syariah, mempunyai motif profit maximization. Selain itu, hasil 

ini juga sejalan dengan teori permintaan, Nicholson (2002:91) menyebutkan, 

perubahan jumlah permintaan disebabkan adanya perubahan harga. Sehingga, 

konsumen yang rasional akan mencoba untuk selalu memaksimalkan 

keuntungannya di dalam berinvestasi. Jika dikaitkan dengan jumlah permintaan 

deposito mudharabah BMI, maka yang mempengaruhi jumlah permintaan 

tersebut adalah keuntungan (harga dari bank konvensional) atas deposito 

konvensional dan return (harga dari bank syariah) dari deposito mudharabah. 

maka dapat dikatakan bahwa ketika DK naik, maka depositor nonmuslim 

memindahkan dananya dari deposito mudharabah menjadi deposito 

konvensional. 

Hasil dari regresi, menunjukkan perubahan DK secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap perubahan jumlah permintaan deposito 

mudharabah. Artinya, dengan adanya perubahan kenaikan DK, depositor akan 

mengubah investasinya dengan cepat terhadap keputusan depositor BMI dalam 

memindahkan investasinya ke bank konvensional. Hal tersebut memang tidak 

dipungkiri, ketika bank konvensional yang memberikan keuntungan lebih dari 



74 
 

 
 

 
 

pada BMI, masyarakat akan memindahkan investasinya hal tersebut sesuai 

karakteristik depositor yang rasional. 

Di sisi lain, variabel DK kurang dominan dalam mempengaruhi jumlah 

permintaan deposito mudharabah. Hal ini mengindikasikan bahwa sesuai dengan 

kondisi riil, depositor yang menganut nilai-nilai syariah akan tetap menempatkan 

dananya di deposito mudharabah karena deposito konvensional bukanlah pilihan 

yang dapat diambil. Sebaliknya, ketika DK turun, maka depositor yang tidak 

menganut nilai-nilai syariah punya insentif untuk memindahkan dananya dari 

deposito konvensional menjadi deposito mudharabah. Dapat dikatakan pula 

bahwa ketika DM naik, maka depositor nonmuslim akan punya insentif untuk 

memindahkan dananya dari deposito konvensional menjadi deposito 

mudharabah. Hal tersebut diakibatkan oleh depositor yang tidak mempunyai sifat 

rasional, yaitu depositor yang benar-benar mempunyai pemikiran bahwa suku 

bunga merupakan haram.  

4.8.2  Variabel Return Deposito Mudharabah Terhadap Jumlah 

Permintaan Deposito Mudharabah  

Berdasarkan hasil regresi dapat diketahui bahwa koefisien dari variabel 

DM pada model regresi bertanda positif dan nilai uji t-statistik juga menunjukkan 

angka yang signifikan. Sehingga dapat dikaji lebih lanjut bahwa return deposito 

mudharabah berpengaruh positif terhadap jumlah permintaan deposito 

mudharabah. Besarnya koefisien regresi untuk variabel DM adalah sebesar Rp 

831.141.7, menjelaskan bahwa setiap kenaikan 1% return dari deposito 

mudharabah akan menyebabkan kenaikan dalam jumlah permintaan deposito 

mudharabah sebesar Rp 831.141,7. 

Dengan hubungan positif tersebut, melalui sistem return yang dijalankan 

perbankan syariah, dapat menghindari adanya negative spread. Namun, 
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ketidakpastian perolehan pendapatan dapat menyebabkan risiko dalam likuiditas 

bank (Lestiadi, 2004). Mengingat bahwa return bank syariah sangat dipengaruhi 

oleh fluktuasi pendapatan bank syariah, maka dengan demikian DM juga 

dipengaruhi oleh fluktuasi pendapatan bank syariah. 

Pendapatan bank syariah sangat tergantung dengan besarnya Non 

Performing Financing (NPF) dan fluktuasi pendapatan dari nasabah pembiayaan 

return (mudharabah/trust financing dan musyarakah/join financing). Fluktuasi 

pendapatan ini pada akhirnya akan menyebabkan volatilitas tingkat return bank 

syariah. NPF terjadi karena ketidaklancaran atau ketidakmampuan nasabah 

yang dibiayai untuk membayar angsuran maupun return pembiayaan. Situasi ini 

akan berdampak pada menurunnya tingkat return yang dibagikan kepada pemilik 

dana. Bila tingkat return terus menurun, risiko yang dapat terjadi adalah larinya 

dana depositor yang selanjutnya akan menimbulkan liquidity risk bagi bank 

syariah. 

Sementara itu, dalam mengelola risiko yang disebutkan di atas, nampak 

bahwa pengaruh DM terhadap jumlah permintaan deposito mudharabah secara 

teoritis tinggi. Berdasarkan hasil analisis regresi, terbukti bahwa DM 

mempengaruhi jumlah permintaan deposito mudharabah, maka hal itu 

menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah bank syariah adalah nasabah tipe 

kuadran II (religius tinggi dan tidak rasional). Sehubungan dengan definisi tidak 

rasional di atas memang masih perlu dipertajam. Dalam konteks bahwa pilihan 

nasabah antara produk DM (halal) dengan DK (haram), maka sebetulnya 

nasabah tersebut dari kaca mata agama sangat rasional. Unsur rasionalitasnya 

ini akan semakin tinggi ketika kemampuan investasi bank syariah sudah cukup 

canggih, karena depositor akan melakukan pemindahan dana antarbank syariah 

untuk mencari return deposito mudharabah yang lebih tinggi. 
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4.8.3  Return Deposito Mudharabah Sebagai Variabel yang Dominan 

Terhadap Jumlah Permintaan Deposito  Mudhrabah 

Pada kasus barang normal konsep elastisitas harga menjelaskan bahwa 

ketika terjadi perubahan harga barang itu sendiri maka akan berpengaruh 

terhadap perubahan jumlah permintaan depsito mudharabah. Semakin elastis 

suatu barang maka semakin besar perubahan jumlah permintaannya. Dalam 

penelitian ini, yang dimaksud dengan variabel yang dominan adalah variabel 

independen yang relatif memiliki tingkat elastisitas yang lebih besar dibanding 

dengan variabel-variabel independen lain. Sehingga, ketika terjadi perubahan 

harga (dicerminkan dengan persentase kenaikan atau penurunan), misalnya 1% 

maka akan menyebabkan perubahan permintaan variabel dependen (Y) sebesar 

nilai yang ditemukan. Tanda positif atau negatif di depan besar nilai 

menunjukkan hubungan atau sifat keterkaitan antara variabel independen 

dengan variabel dependennya. 

Pada uji statistik, nilai dominasi atau besar elastisitas dapat dicerminkan 

melalui koefisien standar beta (standardized beta coefficients) pada variabel 

independennya, yaitu DM dan DK. Diketahui koefisien beta untuk variabel DM 

sebesar 0.805 sedangkan variabel DK sebesar -0.218. Artinya, variabel DM 

mempunyai pengaruh dominan terhadap jumlah permintaan deposito 

mudharabah. Lebih dalam hal tersebut dapat menjelaskan, ketika return DM 

mengalami perubahan kenaikan sebesar 1%, maka akan terjadi kenaikan 

perubahan jumlah permintaan deposito mudharabah pada BMI sebesar 0.805%.  

Sementara itu, dari melihat elastisitas dari dua variabel tersebut dapat 

diketahui bahwa return deposito mudharabah memiliki nilai elastisitas yang 

paling besar dari pada suku bunga deposito konvensional. Berdasarkan 
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pemikiran peneliti, konsep elastisitas pada investasi deposito sejalan dengan 

kondisi yang terjadi saat ini. Di mana, ketika nilai return deposito mudharabah 

(DM) lebih menguntungkan daripada suku bunga deposito konvensional (DK) 

jumlah permintaan terhadap deposito mudharabah akan semakin meningkat 

lebih besar dari pada penurunan jumlah permintaan deposito mudharabah ketika 

return DM lebih rendah dari pada suku bunga DK. Hal ini disebabkan 

karakteristik depositor memiliki nilai emosional yang tinggi. Yang dimaksud 

dengan emosional adalah, depositor yang menanamkan dananya ke BMI 

semata-mata bukan mencari keuntungan, walaupun diiming-imingi suku bunga 

yang besar dari bank lain. Artinya, ketika terjadi perubahan suku bunga pada 

deposito konvensional, depositor tetap menamkan dananya ke BMI namun 

sebagian ada yang mengalami pergeseran. Di sisi lain depositor ada yang tidak 

melakukan investasi ke deposito konvensional dan deposito mudharabah. 

 

4.9  Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini meliputi penelitian terhadap 

hipotesis pertama di dalam melihat pengaruh variabel independen terhadap 

dependen dan hipotesis kedua untuk melihat variabel independen yang paling 

dominan. 

4.9.1 Hipotesis Pertama 

Untuk membuktikan bahwa kedua variabel mempunyai hubungan, dapat 

dilihat dari nilai Fhitung menunjukkan nilai sebesar 49.173 (signifikansi F= 0.000). 

Jadi Fhitung>Ftabel (49.173 > 3.15) atau Sig F < 5% (0.000 < 0,05). Artinya, bahwa 

secara bersama-sama variabel suku bunga deposito konvensional (DK) dan 

return deposito mudharabah (DM) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

jumlah permintaan deposito mudharabah (Y). 
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4.8.2  Hipotesis Kedua 

Untuk mengetahui variabel bebas mana yang paling dominan 

berpengaruh terhadap Y (jumlah permintaan deposito mudharabah), digunakan 

koefisien beta (koefisien standarisasi beta) yang didapat dari hasil perhitungan 

(output SPSS). 

Tabel 4.8 : Nilai Standardized Coefficients Beta 

Variabel  Koefisien Beta 

DK -0.218 

DM 0.805 

Sumber: data diolah, 2009. 

Dari data di atas diperoleh standar beta untuk DK sebesar -0.218 dan 

untuk DM sebesar 0.805. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang 

paling dominan berpengaruh terhadap jumlah permintaan deposito mudharabah 

(Y) adalah variabel return deposito mudharabah (DM). Hasil ini sesuai dengan 

hipotesis penelitian bahwa return deposito mudharabah BMI merupakan variabel 

yang paling dominan dibandingkan variabel DK di dalam mengukur hubungan 

atau keterkaitan variabel return deposito mudharabah terhadap jumlah 

permintaan deposito mudharabah di BMI. 
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BAB V 

PENUTUP 

Bagian penutup ini memuat inti dari hasil penelitian yang telah 

dideskripsikan, saran yang diberikan peneliti berkaitan dengan hasil penelitian 

yang telah dipaparkan. 

 

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada studi khusus 

terhadap Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didukung oleh teori yang 

dipelajari dari bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Suku bunga deposito mempunyai pengaruh negatif terhadap jumlah 

permintaan deoposito mudharabah BMI. Artinya, ketika suku bunga deposito 

konvensional lebih menguntungkan dari pada return deposito mudharabah 

BMI, maka depositor akan memindahkan investasinya pada DK sehingga 

mengakibatkan penurunan pada jumlah permintaan deposito mudharabah 

BMI. Sedangkan expected return deposito mudharabah mempunyai 

hubungan positif terhadap jumlah permintaan deposito mudharabah BMI. 

Artinya, ketika return deposito mudharabah lebih menguntungkan dari pada 

suku bunga deposito konvensional, maka permintaan terhadap jumlah 

deposito mudharabah meningkat, sebalikya ketika return deposito 

mudharabah lebih rendah dari pada suku bunga deposito konvensional 

maka permintaan jumlah deposito mudharabah akan turun. Suku bunga 

deposito dengan return deposito mudharabah merupakan barang subtitusi. 

b. Depositor secara umum memiliki karakteristik rasional dalam memilih 

keuntungan yang diperoleh. Hal tersebut diindikasikan dari hubungan negatif 
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antara suku bunga deposito konvensional dengan jumlah permintaan 

deposito mudharabah. Sehingga, para depositor menganggap pilihan untuk 

menempatkan dana pada deposito konvensional ataupun deposito 

mudharabah tergantung pada tingkat pendapatan yang diterima depositor. 

Sedangkan keuntungan dari deposito mudharabah tercermin melalui NPF 

dari BMI, ketika NPF rendah maka pendapatan BMI akan meningkat secara 

otomatis return yang diperoleh akan semakin menguntungkan dan akhirnya 

depositor akan menanamkan dananya pada BMI. Artinya, BMI harus mampu 

mengelola pos-pos pembiayaan agar nilai NPF terjaga.  

c. Dari uji standardized coefficients beta dan elastisitas, didapat diketahui 

bahwa di antara kedua variabel independen yang digunakan, variabel yang 

paling dominan mempengaruhi jumlah permintaan deposito mudharabah 

adalah variabel return deposito mudharabah (DM). Hal ini sejalan dengan 

kenyataan yang terjadi ketika return deposito mudharabah (DM) lebih 

menguntungkan daripada suku bunga deposito konvensional (DK) jumlah 

permintaan terhadap deposito mudharabah akan semakin meningkat lebih 

besar daripada penurunan jumlah permintaan deposito mudharabah ketika 

DM lebih rendah daripada suku bunga DK. Selain itu, deposan menyukai 

dengan produk dari deposito Bank Muamalat Indonesia. Hal ini diakibatkan 

memiliki sukubunga memiliki sistem yang berbeda dengan syariah. 

 

5.2  Saran 

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan, masyarakat yang bertindak 

juga sebagai depositor memiliki karakteristik rasional, artinya ketika bank 

konvensional memberikan keuntungan yang lebih dari pada bank syariah maka 

depositor akan cenderung melakukan investasi di bank yang memberikan 
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keuntungan lebih. Sementara itu, melihat kompetisi yang ketat antara bank 

konvensional dengan BMI sebagai pencerminan bank syariah dapat tercermin 

melalui pemberian keuntungan terhadap depositor. Maka, hendaknya BMI lebih 

hati-hati dalam memilih portofolio investasinya guna menjaga pendapatan BMI 

dalam mengamankan pemberian return atau return terhadap depositor. Untuk itu, 

saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian tersebut adalah 

melalui perawatan depositor dan calon depositor serta peningkatan kinerja BMI. 

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

a. Kelembagaan Bank Muamalat 

Dengan menggunakan sistem return sebagai landasan utama bank syariah, 

di mana return ditentukan oleh return yang diperoleh bank. BMI sebaiknya 

lebih hati-hati dan efektif dalam memilih pos-pos pembiayaan, dalam rangka 

meningkatkan return nasabah. Mengingat bahwa akibat adanya krisis global 

ini banyak pembiayaan yang mengalami kegagalan. Selain itu BMI 

hendaknya menekankan efisiensi pada sistem operasional bank terhadap 

nasabah. Misalkan, tidak membebankan biaya pada transaksi-transaksi 

yang memiliki frekuensi keuangan yang tinggi. 

b.  Strategi Komunikasi 

 Ketika return deposito mudharabah (DM) lebih rendah dari pada suku bunga 

deposito konvensional (DK), hendaknya BMI melakukan pendekatan melalui 

emotional approach. Sebagai contoh, hendaknya pihak BMI dapat 

melakukan strategi komunikasi yang lebih menekankan kepada kekhasan 

bank syariah dari segi sistem dan core values-nya. Selain itu bisa dilakukan 

melalui beberapa cara keagamaan, melalui pengajian maupun dakwah. 

Selain masyarakat mendapatkan informasi terkait bank syariah, BMI juga 

dapat memberikan penjelasan nilai syariah dan efisiensi kelembagaan 
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sehingga dapat menekan angka pengeluaran biaya dalam melakukan 

promosi. 

c.  Target Sosialisasi Pasar 

 BMI sebagai lembaga keuangan syariah dapat melakukan perawatan 

depositor melalui target sosialisasi untuk memperdalam pemahaman 

masyarakat dengan metode “jemput bola” ke kalangan masyarakat paling 

bawah (grassroot) yang memiliki potensi tinggi seperti sosialiasi ke kalangan 

pesantren-pesantren, madrasah-madrasah dan pemuka masyarakat yang 

mempunyai kekuatan menggerakkan kekuatan sipil masyarakat melalui 

seminar, melakukan show di setiap pameran dalam menjelaskan tentang 

sistem perbankan, jenis produk dan jasa di bank syariah. 
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LAMPIRAN 1 

DATA PENELITIAN 

Tahun Bulan X1 X2 Y 

2004 1 6.32 6.79 1520954 

  2 6.02 7.41 1427213 

  3 5.87 7.05 1604895 

  4 9.16 6.94 3594874 

  5 9.84 8.05 3567896 

  6 7.94 8.15 3458190 

  7 6.42 6.64 1569582 

  8 11.79 6.73 2568316 

  9 6.58 6.92 3049461 

  10 10.72 9.35 4108050 

  11 9.83 8.05 3087653 

  12 6.58 7.34 3213425 

2005 1 9.23 7.00 3350577 

  2 7.35 7.88 3146100 

  3 7.29 8.02 3359680 

  4 7.31 6.64 2976823 

  5 8.32 6.90 2416626 

  6 9.61 7.57 3440452 

  7 10.11 6.76 2409099 

  8 7.69 5.88 1913738 

  9 6.49 7.48 3521912 

  10 11.67 7.80 3675363 

  11 12.10 6.48 1560385 

  12 7.25 7.00 3033671 

2006 1 6.46 7.44 3494011 

  2 8.83 9.11 4562590 

  3 7.24 7.31 3790085 

  4 7.15 6.85 2667452 

  5 11.04 6.44 1958310 

  6 11.86 9.27 3987464 

  7 8.58 9.08 4209455 

  8 7.31 8.76 5110104 

  9 6.51 8.82 4767637 

  10 11.30 8.99 3987657 

  11 8.07 9.61 5236778 

  12 11.74 7.82 2569090 

2007 1 6.64 7.16 3087655 

  2 7.10 7.90 3528974 
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  3 11.14 9.02 3393345 

  4 11.61 7.98 2856962 

  5 10.96 7.31 3148874 

  6 10.49 7.64 3330589 

  7 7.38 7.19 1506353 

  8 5.87 8.19 4115210 

  9 7.27 8.85 4059559 

  10 7.31 6.66 2817569 

  11 7.65 9.13 3978336 

  12 6.48 6.92 2532218 

2008 1 12.23 9.14 3975280 

  2 7.19 8.05 4026153 

  3 7.61 7.31 3140366 

  4 7.57 7.48 3350577 

  5 7.18 8.57 5211117 

  6 10.76 7.04 2136666 

  7 6.37 6.92 3567895 

  8 6.86 7.30 3452465 

  9 7.57 8.60 4203235 

  10 8.48 7.98 3276642 

  11 6.54 6.94 3100596 

  12 12.28 7.31 1770397 

2009 1 6.60 6.08 2088311 

  2 6.46 7.16 3678646 

  3 10.63 7.88 3179008 

 
Keterangan: 

Variabel Dependent: Jumlah deposito (Y) 

Variabel Independent: Suku bunga deposito (X1), dan Return Deposito (X2) 
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LAMPIRAN 2 

DESKRIPSI VARIABEL PENELITIAN 

Descriptive Statistics

63 5.87 12.28 8.5017 2.02718

63 5.88 9.61 7.6487 .89487

63 1427213 5236778 3213152 925022.76171

63

X1

X2

Y

Valid N (listw ise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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LAMPIRAN 3 

ANALISIS REGRESI BERGANDA (Menggunakan Eviews) 

Dependent Variable: Y 
Method: Least Squares 
Date: 07/20/09   Time: 21:57 
Sample: 2004:01 2009:03 
Included observations: 63 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -2293226.  657737.6 -3.486536  0.0009 
X1 -101054.4  37669.57 -2.682654  0.0094 
X2  831141.7  83963.71  9.898821  0.0000 

R-squared  0.621083     Mean dependent var  3213152. 
Adjusted R-squared  0.608452     S.D. dependent var  925022.8 
S.E. of regression  578821.6     Akaike info criterion  29.42182 
Sum squared resid  2.01E+13     Schwarz criterion  29.52388 
Log likelihood -923.7875     F-statistic  49.17300 
Durbin-Watson stat  1.730612     Prob(F-statistic)  0.000000 
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Variables Entered/Removed b

X2, X1 a . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Yb. 

Model Summary b

.788a .621 .608 578821.580 1.731

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

ANOVAb

3.3E+013 2 1.647E+013 49.173 .000a

2.0E+013 60 3.350E+011

5.3E+013 62

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

Coefficients a

-2293226 657737.6 -3.487 .001

-101054 37669.574 -.218 -2.683 .009 .955 1.047

831141.7 83963.706 .805 9.899 .000 .955 1.047

(Constant)

X1

X2

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 

LAMPIRAN 4 

ANALISIS REGRESI BERGANDA (Menggunakan SPSS) 
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LAMPIRAN 5 

ASUMSI REGRESI 

 

A. Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic  0.626893     Probability  0.431669 
Obs*R-squared  0.662357     Probability  0.415729 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 07/20/09   Time: 21:58 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C  106546.6  673375.5  0.158228  0.8748 
X1 -5894.579  38513.66 -0.153052  0.8789 
X2 -7422.524  84746.10 -0.087585  0.9305 

RESID(-1)  0.105733  0.133541  0.791766  0.4317 

R-squared  0.010514     Mean dependent var  1.57E-09 
Adjusted R-squared -0.039799     S.D. dependent var  569409.2 
S.E. of regression  580629.7     Akaike info criterion  29.44300 
Sum squared resid  1.99E+13     Schwarz criterion  29.57907 
Log likelihood -923.4545     F-statistic  0.208964 
Durbin-Watson stat  1.903855     Prob(F-statistic)  0.889802 

 

B. Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

63

.0000000

569409.2193

.120

.068

-.120

.953

.324

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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C. Multikolinieritas 

Coefficients a

1.047

1.047

X1

X2

Model

1

VIF

Collinearity

Statistics

Dependent Variable: Ya. 

 

 

D. Heteroskedastisitas 

Coefficients a

928671.9 430978.9 2.155 .035

-34896.3 24682.775 -.183 -1.414 .163

-28050.6 55016.744 -.066 -.510 .612

(Constant)

X1

X2

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: abs_resa. 
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Lampiran 6 

Menghitung Elastisitas Harga Permintaan 

 

Variables Entered/Removed b

Ln_X2,

Ln_X1
a . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Ln_Yb. 

 

 

Model Summary

.723a .523 .507 .22668

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Ln_X2, Ln_X1a. 

 

 

ANOVAb

3.383 2 1.691 32.918 .000a

3.083 60 .051

6.466 62

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Ln_X2, Ln_X1a. 

Dependent Variable: Ln_Yb. 

 

 

Coefficients a

11.182 .531 21.071 .000

-.211 .130 -.149 -1.631 .108

2.070 .255 .741 8.113 .000

(Constant)

Ln_X1

Ln_X2

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Ln_Ya. 
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