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ABSTRAK 

 

PENGARUH BAGI HASIL DAN SUKU BUNGA TERHADAP 

DEPOSITO MUDHARABAH  

(Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia) 

 

Oleh : 

Yustisianta 

0710230006 

 

Dosen Pembimbing : 

Dr. Aulia Fuad Rahman, SE., M.Si, Ak., SAS 

 

 

       Perbankan syariah terbukti memiliki daya “tahan” bersaing terhadap krisis 

moneter pada tahun 1997-1998. Hal ini dibuktikan bank syariah pertama di 

Indonesia yakni Bank Mumalat Indonesia dapat bertahan terhadap krisis tersebut  

karena sistem perbankan yang digunakan adalah prinsip syariah yang bebas dari 

unsur bunga, serta mengenalkan produk perbankan dengan konsep bagi hasil. 

Salah satu produk unggulan yang membawa eksistensi Bank Muamalat Indonesia  

adalah deposito mudharabah. 
Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh bagi hasil dan suku bunga yang 

terhadap deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia. Data penelitian ini 

menggunakan data sekunder yakni laporan keuangan triwulan, mulai dari periode 

januari tahun 2003 sampai dengan periode Desember tahun 2011, yang diperoleh dari 

Bank Muamalat Indonesia. 

Hasil yang diperoleh melalui pengujian secara parsial menunjukkan bahwa bagi hasil 

memiliki pengaruh positif terhadap deposito mudharabah. Sedangkan suku bunga 

tidak memiliki terhadap deposito mudharabah, 

Kata Kunci: Bank Syariah, Bagi Hasil. Suku Bunga, Deposito Mudharabah 
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ABSTRACT 

 

THE INFLUENCE OF PROFIT SHARING AND INTEREST RATES 

ON MUDHARABAH DEPOSITS 

(Case Study of Bank Muamalat Indonesia) 

 

by: 

Yustisianta 

0710230006 

 

Lecturer : 

Dr. Aulia Fuad Rahman, SE., M. Si, Ak., SAS 

Sharia banking has proven the "resistant" to compete against the financial crisis in 

1997-1998. This is evidenced by the first Islamic bank in Indonesia namely Bank 

Muamalat  Indonesia can survive the crisis because the banking system used is 

syariah principles that are free from the element of interest, and introduce banking 

product by profit sharing concept. One excellent product that brings existence 

Bank Muamalat Indonesia is mudharabah deposits. 

The research was conducted to determine the effect of profit sharing and interest 

rates on mudharabah deposits in Bank Muamalat Indonesia. The data of this study 

used secondary data of quarterly financial reports, from January 2003 to 

December period in 2011, obtained from the Bank Muamalat Indonesia. 

The results obtained through partial testing showed that the results profit sharing 

have a positive influence on mudharabah deposits. While interest rates no have 

influence on mudharabah deposits 

Keywords: Islamic Banking, Profit Sharing. Interest Rates, Mudharabah 

Deposits 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

       Perbankan syariah terbukti memiliki daya “tahan” bersaing terhadap krisis 

moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998. Fakta tersebut dibuktikan bahwa 

perbankan syariah memiliki kelebihan dibandingkan bank konvensional, yaitu : 

operasional perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi 

(maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar), sehingga bank syariah 

disebut Islamic banking atau interest free banking. Kedua, bank syariah 

mempunyai mekanisme dasar syariah, yakni menghimpun dana dari pemilik 

modal (shahibul maal) dan mempunyai kewajiban (liability) untuk menawarkan 

pembiayaan atau penyaluran dana kepada nasabah (mudharib) dengan pembagian 

keuntungan yang sesuai dengan akad yang disepakati. 

       Perbankan syariah tidak menggunakan sistem operasional bunga (riba), 

spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar) karena 

mempunyai dampak negatif terhadap perekonomian dan sosial kemasyarakatan. 

Dampak ekonomi yang timbul akibat bunga, yakni inflatoir yang diakibatkan oleh 

bunga sebagai biaya uang. Hal ini disebabkan oleh salah satu instrumen dari 

penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi 

juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya yakni utang. 

Rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga yang 

dibebankan mengakibatkan utang semakin besar. Hal ini diperkuat adanya biaya 
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paling besar adalah bunga atas deposito berjangka dan tabungan. Dampak negatif 

sosial kemasyarakatan akibat bunga yakni ketidakadilan dalam pembagian 

keuntungan. Bank konvensional yang meminjamkan uang kepada nasabah dengan 

membebankan bunga maka nasabah harus membayar bunga walaupun usahanya 

mengalami kerugian 

Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter yang membuat bank 

konvesional yang berjumlah 240 bank mengalami negative spread yang berakibat 

pada likuidasi. Sektor perbankan nasional dilanda kredit macet. Pada bulan 

November 1997, terdapat 55 perbankan masuk ketegori  bank take over yang 

dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Di tahun 

1998, rasio pembiayaan macet mencapai lebih dari 60%. Perseroan Mencatat 

kerugian sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yakni Rp. 39,3 

miliar atau kurang dari sepertiga modal awal. Alasan bank konvesional bisa 

selamat karena Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) sebesar 700 triliun 

rupiah. Selain itu, pada masa krisis moneter berlangsung diakhir 1990, hampir 

seluruh bank melakukan kebijakan uang ketat. Kucuran kredit dihentikan sebagai 

akibat dari kondisi perekonomian yang tidak kondusif, yakni suku bunga tinggi 

yang pasti menyulitkan nasabah untuk membayar bunganya. 

Kondisi tersebut berbeda dengan perbankan yang menggunakan prinsip 

syariah yakni menghimpun dana dari pemilik modal (shahibul maal) dan 

mempunyai kewajiban untuk menawarkan pembiayaan atau penyaluran dana 

kepada nasabah (mudharib) dengan pembagian keuntungan yang sesuai dengan 

akad yang disepakati. Bank syariah tidak dibebani oleh nasabah membayar bunga 
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simpanannya, melainkan membayar bagi hasil (nisbah) yang jumlahya sesuai 

dengan tingkat keuntungan yang diperoleh dalam sistem pengolahan perbankan 

syariah. Sistem bagi hasil tersebut terbukti dapat menyelamatkan perbankan dari 

negative spread. 

Konsep mengenai bunga sangat berlawanan dengan konsep yang ada pada 

sistem perbankan syariah yang menekankan pada profit loss sharing dan revenue 

sharing. Simpanan yang ditabung atau didepositokan pada bank syariah akan 

digunakan untuk pembiayaan ke sektor riil oleh bank syariah. Hasil atau 

keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. 

Berdasarkan sistem bagi hasi nasabah (mudharib)  dan bank (shahibul maal) tidak 

bisa mengetahui berapa hasil yang pastinya akan diterima, Sebab bagi hasil dibagi 

ketika hasil usahanya sudah bisa ditentukan pada akhir periode. Nasabah dan bank 

membagi keuntungan secara lebih adil daripada sistem bunga. Konsekuensi dari 

sistem bagi hasil adalah adanya untung rugi, jika keuntungan yang didapat besar 

maka bagi hasil yang didapat juga besar, tetapi jika merugi maka keduanya 

menanggung risiko atas usaha tersebut. 

Keberadaan bank syariah Indonesia, ditandai dengan berdirinya Bank 

Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 dan dikeluarkannya UU No.7/1992, 

tentang perbankan. UU No.7/1992 pasal 6 menyebutkan bahwa bank umum dapat 

melakukan usaha pembiayaan bagi nasabah berdasarkan “prinsip bagi hasil” 

sesuai dengan ketentuan berlaku yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. 

Selanjutnya dilakukan amandemen terhadap UU No.7/1992 yaitu dengan 

dikeluarkannya UU No. 10/1998. Pada UU No.10/1998 pasal 6 makin diperjelas 



 

 

4 

bahwa bank umum dapat melakukan usaha “menyediakan pembiayaan dan/atau 

melakukan kegiatan lain berdasarkan “Prinsip Syariah”, sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian Bank Indonesia mengeluarkan 

Peraturan Bank Indonesia UU No.21 tahun 2008 tentang perubahan kegiatan 

usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah 

dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum 

konvensional. Peristiwa penting lainnya yang mendukung perkembangan bank 

syariah di Indonesia yakni ketika tanggal 16 Desember 2003 Majelis Ulama 

Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga bank adalah 

haram. Hal ini menjadi pendorong sejumlah bank untuk mulai membuka unit 

usaha berdasarkan prinsip syariah. 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2011 cukup pesat. 

Keadaan ini ditandai dengan semangat tinggi dari berbagai kalangan, yaitu : 

ulama, akademisi, praktisi dan pengusaha untuk mengembangkan perbankan 

tersebut. Dewasa ini bank syariah sedang menjadi pilihan alternatif bagi pelaku 

bisnis perbankkan selain bank konvesional. Di Indonesia telah berdiri enam belas 

bank umum syariah, yaitu : Bank BNI, BRI, Maybank, Mega Syariah Indonesia, 

Muamalat, Bukopin, Mandiri, Victoria, Pan Indonesia Bank Syariah, CIMB 

Niaga, OCBC NISP, Danamon, Riau Kepri Syariah, BCA, BJB, Permata, dengan 

sekitar 1.104 kantor cabang. 

 Konsep mengenai bagi hasil (mudharabah) yang digunakan perbankan 

syariah memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan secara 

yuridis normatif dalam pengoperasian perbankan syariah di Indonesia yang 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_BNI_Syariah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_BRI_Syariah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_Maybank_Syariah_Indonesia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_Mega_Syariah_Indonesia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Muamalat_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Muamalat_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Muamalat_Indonesia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_Syariah_Bukopin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Syariah_Mandiri
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_Victoria_Syariah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pan_Indonesia_Bank_Syariah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=CIMB_Niaga_Syariah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=CIMB_Niaga_Syariah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=CIMB_Niaga_Syariah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=OCBC_NISP_Syariah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_Danamon_Syariah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_Riau_Kepri_Syariah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=BCA_Syariah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_BJB_Syariah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_Permata_Syariah&action=edit&redlink=1
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menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (dual banking system). Sistem 

ini ternyata disambut secara antusias oleh kalangan perbankan konvensional yang 

mulai tertarik untuk membuka unit usaha syariah. Beberapa bank yang dikonversi 

dan membuka cabang syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank IFI Syariah, 

Bank BNI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank BTN Syariah dan Lain 

sebagainya. 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga dapat dilihat dari data 

yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Penghimpunan dana Giro iB - Akad 

Wadiah (iB Demand Deposits - Wadia ) perbankan syariah sampai dengan Maret 

2011 mencapai Rp. 7.736 miliar atau mengalami peningkatan 7,53% per tiga 

bulan dari bulan Desember 2010. Tabungan iB (iB Saving Deposits) perbankan 

syariah sampai dengan Maret 2011 mencapai Rp. 22.821 miliar atau mengalami 

peningkatan 0,58% per tiga bulan dari bulan Desember 2010. Deposito iB - Akad 

Mudharabah (iB Time Deposits - Mudharabah) perbankan syariah sampai dengan 

Maret 2011 mencapai Rp. 45.909 miliar atau mengalami peningkatan 8,77% per 

tiga bulan dari bulan Desember 2010. Dengan demikian dana penghimpunan pihak 

ketiga yang mengalami peningkatan cukup pesat yaitu Deposito iB - Akad 

Mudharabah. Hal ini mengindikasikan motif mencari keuntungan masih lebih 

dominan dibandingkan motif berjaga-jaga ataupun likuiditas bagi sebagian besar 

nasabah bank syariah. 
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Tabel 1.1 

Dana Penghimpunan Pihak Ketiga 

 (dalam Miliar Rupiah) 

Sumber : Bank Indonesia 

Bank Muamalat merupakan perbankan syariah pertama di Indonesia. Akta 

pendirian Bank Muamalat ditandatangani pada 1 November 1991, dengan 

komitmen saham sebanyak Rp. 84 Milyar. Dengan tambahan dana dari Presiden 

RI menjadi sebesar Rp. 106.126.382.000,00. Dengan modal awal itu Bank 

Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Dari sekian banyak bank syariah di 

Indonesia, Bank Muamalat merupakan bank yang pertama kali menerapkan sistem 

syariah dalam aliran arus uangnya. Sekitar hampir 19 tahun beroperasi, Bank 

Muamalat tidak pernah sedikitpun terkena angin tidak sedap dalam 

perekonomiannya, apalagi saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998, yang mana 

terjadinya inflasi mencapai 300% dan meningkatnya tingkat suku bunga pada 

bank-bank konvensional sehingga mengakibatkan banyak bank konvensional 

terpaksa dilikuidasi. Namun, eksistensi Bank Muamalat Indonesia itu tidak 

terlepas dari kepercayaan nasabah terhadap produk-produk (sistem bagi 

hasil/bebas bunga) yang ditawarkan kepada mereka dan jumlah asset yang aman 

di Bank Muamalat karena tidak terkait dengan Bantuan Langsung Bank Indonesia.  

Jenis 

2009 2010 2011 

Desember Desember Maret 

1. Giro iB - Akad Wadiah (iB Demand    

Deposits - Wadia ) 5.403 7.194 7.736 

2. Tabungan iB (iB Saving Deposits 16.379 22.688 22.821 

3. Deposito iB - Akad Mudharabah (iB 

Time Deposits - Mudharabah 28.484 42.206 45.909 

Total  50.266 72.088 76.466 
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Dalam operasinya Bank Muamalat memiliki beberapa produk perbankan 

yang biasanya juga dipakai oleh perbankan syariah lainnya, diantaranya adalah 

produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, produk jasa perbankan. 

Produk-produk disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat selaku nasabah 

bank. Produk penghimpunan dana meliputi tabungan (Wadi’ah yad dhamanah dan 

Mudharabah), Giro (Wadiah yad dhamanah), Deposito (Mudharabah), Investasi 

khusus (Mudharabah Muqayyadah). Sedangkan untuk produk penyaluran dana 

meliputi pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan 

Murabahah, produksi agribisnis (Salam). Produk jasa perbankan meliputi Anjak 

Piutang (Hiwalah), dana talangan (Qardh), LC, Transfer, Kliring (wakalah), 

pinjaman social (qadrul hasan), safe deposite (Wadiah Amanah, Ujrah), jual beli 

valas (Sharf), gadai (rahn), pay roll (ujrah, wakalah), bank garansi (kafalah), 

sewa-beli (ijarah wa igtina), pembiayaan untuk akusisi asset (ijarah muntahiya 

bittamlik).  

Pertumbuhan Bank Muamalat pada tahun 2011 cukup tinggi. Terhitung 

untuk dana pihak ketiga (DPK) berupa deposito, tabungan, maupun giro 

masyarakat. Sampai dengan Maret 2011 Deposito Mudharabah mencapai Rp. 

11.241.573 juta atau meningkat 55% per tiga bulan dari bulan Desember 2010. 

sementara tabungan dan giro mencapai Rp 7.337.615 juta atau meningkat 50% per 

tiga bulan dari bulan Desember 2010. Meskipun total asset Bank Muamalat berada 

pada urutan kedua setelah Bank Syariah Mandiri (BSM) yaitu sebesar Rp.7,34 

triliun, namun Bank Muamalat telah menunjukan keberhasilannnya sebagai bank 

syariah dalam membawa umat untuk menerapkan sistem ekonomi secara syariah 
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yang juga cukup berperan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 

sekarang. Terbukti dengan melihat tabel di bawah ini menunjukkan peningkatan 

yang cukup pesat perkembangan Bank Muamalat Indonesia dilihat dari jumlah 

penghimpun dana, sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

Dana Penghimpun Bank Muamalat Indonesia 

  

(dalam Jutaan Rupiah) 

jenis  

2009 2010 2011 

Desember Desember Maret 

Dana Simpanan Wadiah       

     a. Giro Wadiah  1.475.816  853.141 1.899.019 

     b. Tabungan Wadiah 127.054 49.387 444.689 

Dana Investasi Tidak Terikat 

(Mudharabah Muthlaqah)       

     a. Tabungan Mudharabah  4.337.438  4.228.701 4.993.907 

     b. Deposito Mudharabah       

          b.1. Rupiah 5.673.238  6.351.138 10.168.846 

          b.2. Valas 741.378 897.571 1.072.727 

Sumber : Bank Muamalat Indonesia 

       Deposito mudharabah dengan sistem bagi hasih atau bebas bunga merupakan 

salah satu produk unggulan Bank Muamalat Indonesia yang telah berhasil 

membawa eksistensinya dalam perbankan syariah di Indonesia hingga sekarang. 

Terbukti dengan melihat tabel diatas, untuk dana penghimpunan berupa deposito, 

tabungan, maupun giro masyarakat. Komposisi dananya lebih banyak didominasi 

deposito yakni 61%, sementara tabungan dan giro 39%. Hal ini membuktikan 

deposito mudharabah merupakan salah satu investasi yang lebih dipilih 

masyarakat daripada tabungan atau giro. 
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Bunga merupakan salah satu pertimbangan seseorang untuk menabung 

atau mendepositokan dananya pada bank. Tingkat bunga yang tinggi akan 

mendorong seseorang untuk menabung atau mendepositokan dananya dalam 

mengorbankan konsumsi sekarang untuk dimanfaatkan dimasa yang akan datang. 

Pada sistem bunga, nasabah akan mendapat hasil yang sudah pasti berupa 

presentase tertentu dari saldo yang disimpannya di bank tersebut. Berapapun 

keuntungan usaha pihak bank, nasabah akan mendapat hasil yang sudah pasti. 

Akan tetapi, jika bagi hasil lebih besar daripada tingkat suku bunga masyarakat 

dapat memilih alternatif investasinya untuk menabung atau mendepositokan 

dananya pada bank syariah,. Dewasa ini, masyarakat lebih memilih untuk 

mendepositokan dananya daripada menabung tabungan biasa, dengan alasan 

bahwa keuntungan yang didapat lebih besar karena nasabah atau deposan bersifat 

motif  keuntungan (profit). 

Dengan melihat dari latar belakang diatas, maka peneliti mangambil studi 

kasus pada Bank Muamalat Indonesia dengan fokus permasalahan pada deposito 

mudharabah, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Bagi 

Hasil Dan Suku Bunga Terhadap Deposito Mudharabah (Studi Kasus Bank 

Muamalat)”. Sifat penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengukuran statistik 

terhadap data kuantitatif. Penelitian ini merupakan studi kasus Bank Muamalat 

Indonesia, sehingga analisis dilakukan pada laporan keuangan bank Bank 

Muamalat. Bagi hasil dan suku bunga merupakan variabel bebas, sedangkan 

deposito mudharabah merupakan variabel terikat. Hasil pengukuran ini 
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diharapkan dapat menjawab hipotesis yang telah dibuat dan menemukan 

hubungan antara bagi hasil dan suku bunga dengan deposito mudharabah. 

1.2. Rumusan Masalahan 

       Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

diambil rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Apakah bagi hasil berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah di 

Bank Muamalat Indonesia? 

2. Apakah suku bunga deposito berpengaruh negatif terhadap deposito 

mudharabah di Bank Muamalat Indonesia? 

3. Apakah bagi hasil dan suku bunga bepengaruh secara bersama-sama 

terhadap deposito mudharabah di Bank Muamalat Indonesia? 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian, penulis merasa perlu untuk melakukan 

pembatasan terhadap masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun 

yang menjadi fokus yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengukur pengaruh bagi hasil dan suku bunga terhadap deposito 

mudharabah dengan regresi linear berganda 

2. Penelitian ini merupakan studi kasus pada satu lembaga keuangan syariah 

yaitu Bank Muamalat Indonesia. Data yang digunakan dibatasi hanya data 

sekunder yaitu data laporan keuangan triwulanan yang berbentuk time 

series Bank Muamalat Indonesia selama periode Januari 2003 – maret 

2011. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui apakah bagi hasil berpengaruh positif terhadap deposito 

mudharabah. 

2. Mengetahui apakah suku bunga pada bank konvensional berpengaruh 

negatif terhadap deposito mudharabah. 

3. Mengetahui apakah bagi hasil dan suku bunga secara bersaman-sama 

berpengaruh terhadap deposito mudharabah. 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis  

       Memberikan pengetahuan dan pemahaman pada penulis tentang perbankan 

syariah khususnya pengaruh bagi hasil, suku bunga, terhadap deposito 

mudharabah di bank syariah serta sebagai bacaan, refrensi atau bahan penelitian 

dengan topik yang sama pada masa yang akan datang. 

1.5.2. Manfaat Praktis  

        Memberikan masukan berupa informasi dan saran kepada pihak-pihak yang 

berkompeten dalam perbankan syariah, yaitu : 

1. Bagi pihak akademis terutama untuk mahasiswa, dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pengaruh bagi hasil dan suku 

bunga terhadap deposito mudharabah supaya dapat dijadikan bahan diskusi 

maupun pembelajaran. 
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2. Bagi pihak pemerhati ekonomi Islam dan masyarakat umum, dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan empiris tentang lembaga keuangan 

syari‟ah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Bank Syariah 

       Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadannya 

di Negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam 

peraturan perbankan syariah dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah. Pasal 1 angka 

7, disebutkan pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank 

umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sedangkan yang dimaksud 

dengan prinsip syariah, disebutkan dalam pasal 1 angka 13, yakni prinsip hukum 

Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 

       Pada peraturan UU No. 21 tahun 2008 juga menyebutkan bahwa pemberian 

kesempatan bagi siapa saja yang ingin mendirikan bank syariah, dari bank 

konvensional menjadi bank syariah dengan wajib mencantumkan dengan jelas 

kata “syariah” pada penulisan nama banknya. 

2.1.2. Visi, Misi dan Sasaran Perbankan Syariah 

       Visi perbankan syariah berbunyi : “Terwujudnya sistem perbankan syariah 

yang kompetitf, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu 

mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi 
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hasil (share based financing) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-

menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan 

masyarakat”(Ali,2008:8) 

       Misi perbakkan syariah menjelaskan peran Bank Indonesia adalah 

mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbakan syariah yang 

istiqamah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, 

yang meliputi sebagai berikut : 

a. Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan 

perbankan syariah secara berkesinambungan 

b. Mempersiapkan konsep melaksanakan pengaturan dan pengawasan 

berbasis resiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan 

syariah yang sesuai dengan karakteristiknya 

c. Mempersiapkan infrastrukturnya guna peningkatan efisiensi operasional 

perbankan syariah. 

d. Mendisain kerangka entry and exit perbankan syariah yang dapat 

mendukung stabilitas sistem perbankan. 

       Perbankan syariah telah menentukan sasaran untuk mewujudkan visi yang 

sudah ditetapkan, sehingga sasaran dibuat dengan mempertimbangkan kondisi 

faktual, termasuk faktor-faktor yang berpengaruh dan kecenderungan membentuk 

industri di masa yang akan datang. Sasaran pengembangan perbankan syariah 

sampai 2011 adalah sebagai berikut : 

a) Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan, yaitu: (i) 

tersusunnya norma atau peraturan keuangan syariah yang standar, (ii) 
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terwujudnya mekanisme kerja yang efisien bagi pengawas prinsip 

syariah dalam operasional perbankan, (iii) rendahnya tingkat keluhan 

masyarakat dalam hal penerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi. 

b) Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan 

syariah, yaitu : (i) terwujudnya pengaturan dan pengawasan berbasis 

resiko yang sesuai dengan karakteristiknya dan didukung oleh sumber 

daya manusia yang andal. (ii) diterapkan konsep corporate governance 

dalam operasi perbankan syariah. (iii) diterapkannya kebijakan exit 

and entry yang efisien. (iv) terwujudnya real-time supervision. (v) 

terwjudnya self regulatory system. 

c) Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien, 

yaitu : (i) terciptanya sumber daya manusia yang mampu bersaing 

secara gobal. (ii) terwujudnya strategi yang efektif. (iii) terwujudnya 

kerja sama dengan lembaga-lembaga pendukung. 

d) Terciptanya stabilitas kemanfaatan bagi masyarakat luas, yang 

ditandainya yaitu : (i) terwujudnya safety net yang merupakan kesatuan 

dengan konsep operasional perbankan yang berhati-hati. (ii) 

terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan bank 

syariah di seluruh Indonesia. (iii) terwujudnya fungsi perbankan 

syariah yang kaffah dan dapat melayani seluruh segmen masyarakat. 

(iv) meningkatkanya proposal pola pembiyaan secara bagi hasil 

 

 



 

 

16 

2.1.3. Prinsip Bank Islam 

       Dewi (2007: 93) mendefinisikan prinsip syariah adalah sistem ekonomi 

syariah menekankan konsep manfaat pada kegiatan ekonomi yang lebih luas, 

bukan hanya pada manfaat di setiap akhir kegiatan melainkan pada setiap proses 

transaksi. Setiap kegiatan proses transaksi yang dimaksud, harus mengacu kepada 

konsep maslaha dan menjunjung tinggi asas keadilan. Selain itu, prinsip syariah 

menekankan bahwa para pelaku ekonomi untuk selalu menjunjung tinggi etika 

dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Bank syariah menganut prinsip-

prinsip sebagai berikut: 

1. Prinsip Keadilan 

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan 

pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan 

nasabah. 

2. Prinsip Kemitraan 

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna 

dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra 

usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang 

berimbang diantara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun 

bank. Bank berfungsi sebagai intermediary institution lewat skim-skim 

pembiayaan yang dimiliknya. 

3. Prinsip Keterbukaan 

Laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat 

mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank. 
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4. Universalitas 

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, 

ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip islam sebagai 

rahmatan lil’alamiin. 

2.1.4. Akad dalam Bank Syariah 

       Setiap transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 

dalam hukum islam harus memiliki akad yang mendasar. Akad ini diartikan 

sebagai perjanjian atau perikatan sebagai komitmen antara dua orang atau lebih. 

Seperti yang tertulis dalam QS. Al Maidah : 1) bahwa manusia diminta untuk 

memenuhi akadnya. 

       Wirdiyaningsih (2007:94) menyatakan rukun dalam akad ada tiga, yaitu 

pelaku akad, objek akad, dan shighah atau pernyataan pelaku akad. Pelaku akad 

merupakan dua orang atau lebih yang mampu melakukan akad dan mempunyai 

otoritas syariah kepada pihak lain untuk merealisasikan akad tersebut. Objek akad 

merupakan sesuatu yang diserahterimakan atau diisyaratkan sebagai barang atau 

jasa ketika terjadinya akad dan harus sesuatu yang jelas keberadaanya. shighah 

atau pernyataan pelaku akad (ijab qobul) merupakan pernyataan kehendak satu 

pihak untuk melakukan sesuatu dan disetujui untuk menerima kehendak tersebut 

kepada pihak lain. 

       Akad yang digunakan bank syariah untuk operasionalnya yaitu untuk 

kegiatan mencari keuntungan (tijarah) dan kegiatan tolong-menolong (tabarru’). 

Akad ini juga digunakan dalam setiap produk perbankkan syariah, yaitu sebagai 
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penghimpun dana (funding), penyaluran dana (financing), dan jasa pelayanan 

(service). 

2.1.5. Kegiatan Usaha Bank Syariah 

       Berdasarkan fungsi bank syariah, Direktorat Bank Perbankan Syariah Bank 

Indonesia membagi produk bank syariah dalam tiga kategori, yaitu : produk 

penghimpun dana (funding), produk penyalur dana (financing), dan jasa pelayanan 

(service). 

2.1.5.1.   Penghimpun Dana  

       Produk penghimpunan dana syariah merupakan fasilitas yang diberikan oleh 

bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang mempunyai 

kelebihan dana guna menyimpan dananya. Produk penghimpunan dan dibagi 

menjadi tiga, yaitu :  giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah (Dewi, 

2007:155-156). 

1. Giro Berdasarkan Prinsip Wadi’ah 

Giro adalah simpanan dana nasabah di bank yang dapat diambil sewaktu-

waktu dengan mengunaan cek atau alat sejenis lainnya. Wadi’ah 

merupakan akad titipan yang tidak memberikan wewenang kepada 

penerima titipan untuk mengunakan mengunakan harta atau benda yang 

dititipakan. Tetapi, penerima titipan mempunyai hak upah atas jasa titipan. 

Prinsip wadiah dibagi menjadi dua, yaitu : wadi’ah yad adh-dhamanah dan 

wadi’ah  yad al-amanah. Wadi’ah yad adh-dhamanah yakni bank dapat 

menggunakan harta atau benda milik nasabah dengan jaminan dapat 

mengembalikan secara utuh. Bank juga memiliki tanggung jawab atas 
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segala resiko yang terjadi pada harta atau benda tersebut sehingga bank 

tidak memperoleh upah dari nasabah atas jasa titipannya. Akan tetapi 

berhak mendapatkan semua keuntungan yang diperoleh dari hasil 

penggunaan dana nasabah tersebut.  Wadi’ah yad al-amanah  merupakan 

titipan yang penerima titipan tidak berhak untuk menggunakan titipan 

tersebut sehingga penerima titipan atau bank berhak atas upah dari jasanya. 

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia mengatur segi hukum produk 

giro syariah dalam Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No: 01/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Giro. 

2. Tabungan Berdasarkan Prinsip Wadi’ah Dan Atau Mudharabah 

Tabungan merupakan simpanan dana nasabah di bank yang dapat diambil 

sewaktu-waktu oleh nasabah dengan menggunakan buku tabungan atau alat 

lainnya. Terdapat dua akad yang dimiliki tabungan, yaitu wadi’ah dan 

mudharabah. Prinsip wadi’ah pada tabungan sama halnya dengan produk 

giro. Bank sebagai penerima titipan berhak menggunakan dana nasabah dan 

berhak atas keuntungan dari hasil penggunaan dana tersebut. Prinsip 

mudharabah pada tabungan merupakan antara nasabah dan bank 

mengadakan akad mudharabah, yaitu nasabah menyimpan sejumlah dana 

kepada bank untuk dikelola oleh bank, hasil keuntungan yang diperoleh  

akan dibagikan kepada nasabah sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan 

bank sebagai pengelola dana (mudharib). Besarnya bagi hasil tersebut 

ditetapkan diawal akad. Akan tetapi apabila mengalami kerugian maka 

ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah. Direktorat Bank Perbankan 
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Syariah Bank Indonesia mengatur segi hukum produk tabungan syariah 

dalam Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Tabungan. 

3. Deposito Berjangka Berdasarkan Prinsip Mudharabah 

Deposito berjangka merupakan penyimpanan dana oleh nasabah kepada 

bank dengan ketentuan waktu penarikan dana. Jangka waktu deposito 

berjangka dihitung sejak penyetoran dananya, seperti 30 hari, 90 hari, dan 

sebagainya. Deposito berjangka mudharabah merupakan bank syariah 

sebagai pengelola dana (mudharib) yang melakukan kegiatan usaha sesuai 

dengan prinsip syariah dan diharapkan memperoleh keuntungan yang akan 

dibagi sesuai nisbah yang disepakati oleh pemilik dana (shahibul mal). 

Direktorat Bank Perbankan Syariah Bank Indonesia mengatur segi hukum 

produk deposito syariah dalam Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No: 

03/DSN-MUI/IV/200 tentang deposito. 

2.1.5.2.   Penyaluran Dana 

       Dana yang disimpan atau dititipkan oleh masyarakat di bank syariah tidak 

dibiarkan saja karena dalam ekonomi Islam uang tersebut harus berputar untuk 

menjalankan sektor ekonomi lain. Bank harus melakukan kegiatan penyaluran 

dana yang biasa disebut pembiayaan. Dari pembiayaan ini bank akan memperoleh 

pendapatan baik dari nisbah bagi hasil maupun margin keuntungan. Untuk produk 

pembiayaan di perbankan syariah, dibagi berdasarkan akad yang digunakannya, 

antara lain (Dewi, 2007:156-160): 
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2.1.5.2.1. Prinsi Jual Beli 

        1. Murabahah 

Murabahah merupakan jual beli barang dengan adanya tambahan dari 

harga asal sebagai keuntungan. Nasabah yang membutuhka barang tertentu 

dapat mengajukan permohonan kepada bank syariah untuk membeli benda 

tersebut. kemudia bank membeli barang tersebut, kemudian dijual kembali 

kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagai 

keuntungan bank. Direktorat Bank Perbankan Syariah Bank Indonesia 

mengatur segi hukum produk jual beli murabahah dalam Fatwa Dewan 

Syari‟ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli murabahah. 

       2. Istishna 

Istishna merupakan bank sebagi penjual (shani) mendapat pesanan dari 

nasabah sebagai pembeli (mustashani) dengan cara pembayaran dimuka 

secara angsuran atau di tangguhkan pada waktu tertentu. Direktorat Bank 

Perbankan Syariah Bank Indonesia mengatur segi hukum produk  Istishna  

dalam Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Jual Beli Istishna’. 

       3. Salam 

Perikatan salam tidak berbeda jauh dengan perikatan istishna yang telah 

diuraikan diatas. Perbedaanya terletak pembayaran harga dan sifat akadnya. 

Pembayaran harga dilakukan pada saat akad dilakukan. Direktorat Bank 

Perbankan Syariah Bank Indonesia mengatur segi hukum produk salam 
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dalam Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Jual Beli Salam. 

2.1.5.2.2.  Prinsip Bagi Hasil 

        1. Mudharabah 

Prinsip bagi hasil mudharabah merupakan bank dan nasabah dapat 

melakukan kerja sama dalam mengadakan suatu usaha. Bank sebagai 

pemilik dana (shahibul maal) menyediakan sejumlah dana untuk suatu 

usaha yang dikelola oleh nasabah (mudharib). Direktorat Bank Perbankan 

Syariah Bank Indonesia mengatur segi hukum produk bagi hasil 

mudharabah dalam Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No: 07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). 

       2. Musyarakah 

Prinsip bagi hasil Musyarakah merupakan masing-masing pihak (bank dan 

nasabah) memberikan kontribusi dana untuk suatu usaha tertentu dengan 

keuntungan dan resiko yang terjadi akan ditanggung bersama. Direktorat 

Bank Perbankan Syariah Bank Indonesia mengatur segi hukum produk 

musyarakah dalam Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No: 08/DSN-

MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Musyarakah.  

2.1.5.2.3.  Prinsip Sewa Menyewa 

1. Ijarah dan Ijarah muntahiya bittamlik 

Ijarah merupakan perikatan sewa menyewa yang memberikan hak kepada 

yang menyewakan (muaajir) menerima upah dari penyewa (mustajir) atas 

manfaat yang diperolehnya. Bank menyewakan barang yang dibutuhkan 
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oleh nasabah sebagai pendapatan usaha bank syariah. Nasabah sebagai 

penyewa wajib membayar uang sewa kepada bank selama nasabah 

menggunakan barang sewaannya. Ijarah muntahiya bittamlik merupakan 

bank menyewakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, barang yang 

disewakan terkadang akan merepotkan bank dalam hal pemeliharaannya. 

Oleh karena itu bank dapat memberikan opsi kepada nasabah untuk 

menjadi pemilik atas barang yang disewa setelah masa sewa berakhir. 

Direktorat Bank Perbankan Syariah Bank Indonesia mengatur segi hukum 

produk Ijarah dan Ijarah muntahiya bittamlik dalam Fatwa Dewan Syari‟ah 

Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, dan Fatwa 

Dewan Syari‟ah Nasional No: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah al 

Muntahiyah bi al-Tamlik. 

2.1.5.2.4.  Prinsip Pinjam-Meminjam Berdasarkan Akad Qardh 

1. Qardh  

Qardh merupakan pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah tanpa 

adanya imbalan. Perikatan ini bertujuan utuk menolong, bukan sebagai 

perikatan yang mencari untung (komersil). Direktorat Bank Perbankan 

Syariah Bank Indonesia mengatur segi hukum produk pinjam-meminjam 

syariah dalam Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 

tentang Al Qardh. 
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2.1.5.3.   Jasa Pelayanan 

1. Wakalah  

Wakalah merupakan sebagai wakil dari nasabah sebagai pemberi kuasa 

(muwakil) untuk melakukan sesuatu (taukil), dalam hal ini bank akan 

mendapatkan upah atau biaya administrasi atas jasa tersebut. 

2. Hawalah 

Pengalihan utang atau hawalah dapat juga dilakukan oleh bank syariah. 

Dalam praktiknya, perikatan ini biasanya dilakukan pada produk 

perbankan berikut ini : 

a) Factoring atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki 

piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, 

bank lalu membayar piutang tersebut dan mengihnya dari pihak ketiga 

itu. 

b) Post dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa 

membayar dulu piutang tersebut. 

c) Bill discounting, secara prinsip, bill discounting serupa dengan 

hawalah. Hanya saja bill discounting, nasabah harus membayar fee, 

sedangkan pembahasan fee tidak didapati dalam kontrak hawalah. 

3. Kafalah 

Kafalah adalah akad pemberian jaminan (makful alaih) yang diberikan 

satu pihak kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan (kafii) 

bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak 

penerima jaminan (makful) 
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4. Rahn 

Rahn merupakan perikatan pemberi jaminan yang diberikan oleh nasabah 

atas pinjamannya dari bank. Dalam bank syariah, rahn dapat digunakan 

sebagai produk pelengkap dan produk tersendiri. Produk pelengkap yaitu  

pada saat nasabah melakukan perikatan dalam benuk lain (seperti 

mudharabah, murabahah, dan lainnya) maka bank dapat meminta 

nasabah untuk menyerahkan jaminan. Sebagai produk tersediri, yaitu 

sering kali disebut dengan istilah gadai. 

2.1.6. Pengertian Deposito Mudharabah 

       Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah 

menyebutkan pengertian deposito adalah investasi dana berdasarkan akad 

mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara 

nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS). Bank 

syariah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) sedangkan nasabah 

bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal). Bank syariah dapat melakukan 

berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga 

bank syariah sebagai mudharib memiliki sifat amanah (trustee), yakni harus 

berhati-hati dan bertanggung jawab atas dana nasabah. Selain itu, bank memiliki 

wewenang atas usaha bisnis yang diharapkan memperoleh keuntungan dan 

membagi keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah 

disepakati. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, 

terdapat dua bentuk mudharabah, yaitu (Dewi, 2007:124): 
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1. Mudharabah Mutlaqah  

Adalah bentuk kerasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya 

sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah 

bisnis.  

2. Mudharabah Muqayyadah  

Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya 

sangat sempit dan mudharib dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha.  

2.1.7. Kontrak Deposito Mudharabah 

       Terdapat dua pihak dalam kontrak mudharabah, yaitu pihak shahibul maal 

dan mudharib. Shahibul maal adalah orang yang mempunyai kelebihan dana  

yang digunakan untuk kepentingan usaha. Sementara mudharib adalah pengelola 

usaha yang membutuhkan dana dari shahibul maal. 

       Pihak yang terlibat dalam kerja sama ini ada tiga, yaitu : pihak yang 

menyimpan dana (depositor), pihak yang membutuhkan dana atau pengusaha 

(debitur), dan pihak yang mempertemukan antara keduanya (bank). (sadr dalam 

muhammad. 2008:28) 

       Fungsi bank dalam kontrak deposito mudharabah adalah menerima dan 

menyimpan dana shahibul maal serta menyerahkan kepada mudharib yang 

membutuhkan modal. Dengan kata lain, jika shaibul maal ingin mendayagunakan 

dananya, harus melewati bank, begitu juga mudharib menghendaki dana untuk 

usahanya. Kerja sama kontrak mudharabah menempatkan bank sebagai mudharib 

sekaligus shahibul maal. Bank sebagai mudharib yakni  bank mengelola dana 

yang dititipkan depositor untuk mencari keuntungan. Sementara bank sebagai 
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shahibul maal bank memberikan dana kepada nasabah (debitur) untuk dikelola 

sebuah usaha. 

2.1.8. Bagi Hasil (Profit Loss Sharing dan Revenue Sharing)  

       Bagi hasil adalah prinsip pembagian keuntungan yang diterapkan dalam 

kemitraan kerja antara nasabah dan bank. Besar kecilnya nisbah ditentukan pada 

saat awal akad kerja sama. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil 

adalah sesuai kesepakatan. Namun, jika terjadi kerugian maka akan ditanggung 

oleh penyedia dana (shahibul maal). Dalam operasionalnya, lembaga keuangan 

syariah menyediakan sarana investasi kepada dana masyarakat. Investasi bagi 

penyimpanan dana berarti nasabah yang menyimpan dana di lembaga keuangan 

syariah dianggap sebagai penyedia dana (shahibul maal) yang memperoleh hak 

bagi hasil dari usaha lembaga keuangan syariah sebagai pengelola dana 

(mudharib) yang hasilnya tidak tetap dan tidak pasti sesuai dengan besar kecilnya 

hasil usaha bank. Keuntungan bagi hasil yang diterima nasabah dihitung sesuai 

dengan lamanya dana tersebut mengendap dan dikelola oleh bank, misalnya satu 

bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun.  

       Hasil keuntungan pengelolaan deposito mudharabah dapat diperhitungkan 

dengan dua cara, yaitu : Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing), 

perhitungan dari keuntungan proyek (Profit Loss Sharing). Perhitungan dari 

pendapatan proyek (revenue sharing) merupakan pembagian keuntungan antara 

bank dengan nasabah yang berasal dari pendapatan bank sebelum dikurangi beban 

operasional. Sedangkan perhitungan dari keuntungan proyek (Profit Loss Sharing) 

merupakan pembagian keuntungan antara bank dengan nasabah yang berasal dari 
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pendapatan bank setelah dikurangi beban operasional, sehingga laba/rugi yang 

didistribusikan sebagai bagi hasilnya. 

2.1.9. Pengertian Bunga 

       Pada umumnya dalam ilmu ekonomi, bunga uang timbul dari sejumlah uang 

pokoknya yang lazim disebut dengan istilah “capital” atau “modal” berupa uang. 

Dalam dunia ekonomi bunga uang lazim disebut dengan istilah “rente: juga 

dikenal dengan istilah “interest” dan oleh karena itu, maka istilah tersebut 

dipandang sebagai bunga uang. 

       Menurut mohammad hatta berbendapat bahwa rente (bunga) itu ada dua 

macam yaitu rente konsumtif dan rente produktif. Rente konsumtif, ialah bunga 

uang yang dipungut dari orang miskin yang meminjam uang untuk keperluan 

hidupnya. Rente produktif ialah bunga uang yang dipungut dari orang yang 

meminjam uang untuk membuka perusahaan. Rente itu adalah sebagain daripada 

keuntungan yang diperoleh dengan bantuan orang lain (Hatta dalam harahap. 

1984:37) 

       Dalam dunia usaha, praktek membungakan uang biasanya dilakukan  oleh 

orang pribadi atau oleh perusahaan yang berbentuk hukum. Orang atau lembaga 

keuangan yang meminjamkan uang kepada pihak lain akan memperoleh imbalan 

bunga atau yang disebut bunga pinjaman. Orang atau badan hukum yang 

menyimpan uang kepada lembaga keuangan akan memperoleh imbalan bunga 

atau yang disebut bunga simpanan. Ada beberapa ciri bunga dalam dunia usaha, 

antara lain : (Wirdyaningsih, 2007:26) 
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1. bunga merupakan tambahan uang yang disimpan atau dipinjamkan kepada 

lembaga keuangan. 

2. besarnya bunga ditetapkan dimuka tanpa melihat apakah usaha lembaga 

keuangan untung atau tidak. 

2.1.10. Bunga Deposito Berjangka 

       Tinggi rendahnya bunga deposito ditetapkkan oleh lembaga penjamin 

simpanan (LPS) Bank Indonesia setiap periode tertentu yang disesuaikan oleh 

pasar dan dana bank. Terdapat dua bunga deposito, yaitu : suku bunga counter dan 

negoisasi. Suku bunga counter merupakan yang tercantum di papan pengumuman 

bank atau di media cetak. Suku bunga negoisasi merupakan suku bunga yang 

diberikan oleh nasabah dengan simpanan yang besar. Jatuh tempo deposito 

umumnya: 

a) 1 bulan (jangka pendek) 

b) 3 bulan 

c) 6 bulan 

d) 12 bulan (jangka panjang) 

e) 18 bulan 

f) 24 bulan 
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2.1.11. Perbedaan Antara Bagi Hasil dan Bunga 

       Bunga dan bagi hasil memberikan kentungan bagi pemilik dana, namun 

keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata dan mendasar. 

Table 2.1 

 Perbedaan Bunga Dan Bagi Hasil 

BAGI HASIL BUNGA 

Penentuan besarnya rasio atau nisab 

bagi hasil dibuat pada waktu akad 

dengan berpedoman pada 

kemungkinan untung rugi. 

Penentuan bunga dibuat pada waktu 

akad dengan asumsi selalu untung 

Besarnya rasio bagi hasil 

berdasarkan pada jumlah 

keuntungan yang diperoleh. 

Besarnya persentase berdasarkan 

pada 

jumlah uang (modal) yang 

dipinjamkan. 

Bagi hasil bergantung pada 

keuntungan proyek yang dijalankan. 

Bila usaha merugi, kerugian akan 

ditanggung bersama oleh kedua 

belah pihak tergantung akad diawal. 

Pembayaran bunga tetap seperti 

dijanjikan apakah proyek yang 

dijalankan oleh pihak nasabah 

untung 

atau rugi. 

Jumlah pembagian laba meningkat 

sesuai dengan peningkatan jumlah 

pendapatan. 

Jumlah pembayaran bunga tidak 

meningkat sekalipun jumlah 

keuntungan berlipat atau keadaan 

ekonomi sedang booming. 

Tidak ada yang meragukan 

keabsahan bagi hasil. 

Eksistensi bunga diragukan oleh 

semua agama termasuk islam. 

Sumber : (Diana, 2005:6) 
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2.2. Penelitian Terdahulu 

       Hubungan antara deposito mudharabah dengan bagi hasil dan suku bunga, 

terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Seperti 

Kusumadewi (2010) tentang pengaruh bagi hasil terhadap deposito mudharabah. 

Penelitian ini menggunakan bagi hasil sebagai variabel bebas dan deposito 

mudaharabah sebagai variabel terikat. Hasil yang didapat adalah bagi hasil 

berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah. 

       Raditiya (2007) tentang tingkat bagi hasil dan suku bunga terhadap deposito 

mudharabah. Penelitian ini menggunakan bagi hasil dan suku bunga sebagai 

variabel bebas. deposito mudharabah sebagai variabel terikat. Hasil yang didapat 

adalah bagi hasil berpengaruh positif dan suku bunga berpengaruh negatif.  

       Widiastama (2006) pengaruh total bagi hasil, suku bunga dan fatwa MUI 

terhadap simpanan mudharabah. Penelitian ini menggunakan total bagi hasil dan 

suku bunga sebagai variabel bebas. Simpanan mudharabah sebagai variabel 

terikat. Hasil yang didapat total bagi hasil berpengaruh positif, sedangkan suku 

bunga berpengaruh negatif. 

2.3. Hipotesis Penelitian 

    2.3.1   Hubungan Antara Deposito Mudharabah Dengan Bagi Hasil.  

       Bagi hasil merupakan distribusi keuntungan dari deposito mudharabah. 

Pembagian nisbah (presentase awal pembagian keuntungan di bank syariah) 

deposito mudharabah dengan sistem bagi hasil ditetapkan diawal akad. Apabila 

nisbah yang diberikan bank syariah kepada nasabah tinggi maka deposito 

mudharabah akan mengalami kenaikan. Begitu sebaliknya, apabila nisbah yang 
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diberikan bank syariah kepada nasabah rendah maka deposito mudharabah 

mengalami penurunan. Keuntungan bagi hasil yang diterima dapat diketahui pada 

akhir periode. Apabila hasil usaha bank dalam mengelola dana deposito 

mudharabah besar maka bagi hasil yang diterima nasabah juga besar. Begitu pula 

sebaliknya, apabila hasil bank dalam mengelola dana deposito mudharabah 

rendah maka bagi hasil yang diterima nasabah juga rendah. Sehingga ada 

keterkaitan erat antara bagi hasil dengan deposito mudharabah. Dari hasil literatur 

dan penelitian terdahulu, peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut: 

H1  :  Bagi hasil berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah. 

       2.3.2. Hubungan antara Deposito Mudharabah dengan Suku Bunga.  

       Teori Keynes menekankan adanya hubungan langsung antara kesediaan orang 

membayar harga uang (tingkat bunga) tersebut dengan unsur permintaan akan 

uang untuk tujuan spekulasi. Tujuan spekulasi adalah mencari keuntungan yang 

diperoleh dengan ketidakpastian di masa mendatang. Menurut teori klasik, jika 

harga uang/barang (bunga) naik maka permintaan barang turun. Begitu pula 

sebaliknya jika harga uang/barang turun maka permintaan barang naik. Artinya 

jika harga atau bunga bank mengalami kenaikan maka permintaan akan deposito 

mudharabah akan mengalami penurunan sedangkan jika suku bunga itu menurun 

maka permintaan akan deposito mudharabah bertambah atau meningkat. Hal ini 

disebabkan keinginan masyarakat dalam mendepositokan dananya adalah bersifat 

profit motif yang mencari alternatif investasi lain untuk mendapatkan keuntungan 

yang besar. Dari hasil literatur dan penelitian terdahulu, peneliti menentukan 

hipotesis sebagai berikut: 
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H2  :  Suku bunga bank konvensional sebagai pembanding bagi hasil berpengaruh       

           negatif terhadap deposito mudharabah.  

2.3.3. Kerangka Hipotesis 

       Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, kerangka hipotesis dibuat untuk 

mendiskripsikan arah penelitian ini. Penelitian ini berusaha untuk mencari 

hubungan atau pengaruh antara variabel independen (bagi hasil dan suku bunga) 

dengan variabel dependent (deposito mudharabah) 

Gambar 2.1 

Kerangka Hipotesis 
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BAB  III 

METODOLOGI PENELITIAN PENELITIAN 

 

 

3.1. Populasi dan Sampel  

       Populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari suatu objek yang 

menjadi sasaran penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, 

udara, gejala, nilai, peristiwa, dan sikap hidup, dan sebaginya, sehingga objek-

objek ini dapat menjadi sumber data penelitan. Sampel merupakan keseluruhan 

populasi merangkap sebagai sampel penelitian.( Bungin, 2006: 99).         

       Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilaksanakan pada PT. Bank 

Muamalat Indonesia. Sampel penelitian ini adalah laporan keuangan Bank 

Muamalat Indonesia (BMI) yang dipublikasi sejak tahun 2003 hingga tahun 2011. 

Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan publikasi triwulanan selama 9 

periode. Laporan keuangan triwulanan dipilih karena memiliki jangka waktu 

pelaporan yang tidak terlalu singkat dan juga tidak telalu lama. Sampel yang telah 

disebutkan diperoleh data sejumlah 33 buah.  

3.2. Data Penelitian  

3.2.1. Jenis dan Sumber Data  

       Sumber data penetian ini menggunakan data sekunder. Data dan sumber data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari 

data yang  dibutuhkan. Data bersumber dari laporan keuangan perbankan yang 

diperoleh dari Direktori Perbankan Indonesia dan website Bank Muamalat 
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Indonesia. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan publikasi 

triwulanan periode tahun 2003 hingga 2011.   

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data  

       Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua cara, 

yaitu : 

1. Melakukan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur 

yang bertujuan untuk mendapatkan landasan teori dan teknik analisa dalam 

memecahkan masalah.  

2. Melakukan pengumpulan data laporan keuangan triwulanan Bank 

Muamalat Indonesia yang dipublikasikan dari laporan keuangan BMI , 

Statistik keuangan Bank Indonesia, dan sumber-sumber lain yang 

mendukung penelitian ini  

3.3. Variabel Penelitian 

       Variabel penelitian adalah sebuah fenomena (yang berubah-ubah) dengan 

demikian maka bisa jadi tidak ada satu peristiwa dialam ini yang tidak dapat 

disebut variabel, tinggal tergantung bagaimana kualitas variabelnya, yaitu 

bagaimana bentuk variasi fenomena tersebut. (Bungin, 2006:57). Variabel 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Variabel dependen (variabel Y) yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi 

oleh variabel indepeden. Variabel dependen dalam penelitian ini deposito 

mudharabah. Deposito mudharabah adalah simpanan berdasarkan prinsip 

bagi hasil yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 

berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, dalam penelitian 
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ini penulis mengambil data deposito mudharabah dari laporan keuangan 

Bank Muamalat Indonesia (dalam satuan juta). 

2. Variabel independen (variabel X) yaitu variabel yang menjadi sebab 

terjadinya atau terpengaruhinya variabel dependen. Variabel independen 

dalam penelitian ini yaitu bagi hasil dan suku bunga 

a. Bagi hasil adalah pembagian keuntungan yang berdasarkan 

kesepakatan diawal dalam perjanjian antara shahibul maal dengan 

mudharib. Data didapat dari laporan keuangan Bank Muamalat 

Indonesia (dalam satuan juta). 

b. Suku bunga yang harus dibayarkan kepada nasabah dalam 

memberikan keuntungan dari hasil mendepositokan dananya di bank 

konvensional. Data yang digunakan bersumber dari statistik keuangan 

Bank Indonesia yang berupa persentase (%). 

3.4. Metode Analisis Data 

       Analisis data penelitian kuantitatif merupakan kegiatan setelah pengumpulan 

data. Teknis analisis data kuantitatif menggunakan statistik. Tujuan  analisis  data 

untuk  mendapatkan informasi relevan yang terkandung  dalam  data  tersebut  dan 

menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Penelitian ini 

menggunakan analisa regresi linier berganda. 

Analisis  regresi  linier  berganda  digunakan  untuk menguji  pengaruh bagi 

hasil dan suku bunga terhadap deposito mudharabah Bank Muamalat Indonesia. 

Sebelum analisa regresi linier berganda, data harus diuji terlebih dahulu dengan 

uji asumsi klasik yang bertujuan untuk memastikan apakah model regresi tidak 
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terdapat masalah normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan 

autokolerasi. Untuk memudahkan perhitungan maka penelitian ini menggunakan 

bantuan program SPSS 16. 

3.4.1. Pengujian Asumsi Klasik 

       Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. untuk 

memenuhi pengujian yang baik, maka ditentukan dengan menggunakan uji 

hipotesis melalui uji-t dan uji-f, serta untuk menentukan ketepatan model perlu 

dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian ini terdiri dari uji normalitas, 

multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

3.4.1.1. Uji Normalitas 

       Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji 

t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Adapun 

cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak ada dua 

yaitu melalui analisis grafik dan uji statistik. (Ghozali 2001: 147). Untuk 

melakukan uji asumsi normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik 

non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. 

3.4.1.2. Uji Muktikolinearitas 

       Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 

2006: 95). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model 

regresi adalah sebagai berikut: 
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a. nilai R
2
 yang dihasilkan oleh estimasi model regresi empiris  sangat tinggi, 

tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak 

signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar 

variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 

0.90), maka hal ini menunjukkan adanya indikasi terjadi multikolonieritas.  

c. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya 

(2) variance inflation factor (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0.10 atau 

sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

3.4.1.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model 

regresi yang baik merupakan model regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah 

satunya cara yang digunakan untuk menditeksi autokorelasi adalah dengan 

menggunakan Run Test. Ghozali (2006: 107). Run test sebagai bagian dari 

statisitk non-parametrik dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual 

terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi 

maka residual adalah acak atau random. Run Test digunakan untuk melihat 

apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Hipotesis yang 

digunakan adalah: 

H0 : residual (res_1) random (acak) 

Ha : residual (res_1) tidak random 
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3.4.1.4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskestisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homoskedistisitas dan jika berbeda disebut heteroskedistisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedistisitas atau tidak terjadi 

heteroskedstisitas.  

Analisis grafik plot memiliki kelemahan, yakni sampel yang sedikit 

menyebabkan kesulitan dalam meniterpretasikan hasil plot. Oleh karena itu 

diperlukan pengujian statistik yang dapat memberikan hasil yang akurat. Salah 

satu metode yang bisa digunakan adalah Uji Glejser. Langkah yang dilakukan 

adalah meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel 

independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada 

indikasi terjadi heteroskedastisitas. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 

5%.  

3.4.2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisa regresi linier berganda (multiple linier regression method) karena memiliki 

dua variabel bebas. Tujuan analisis linear berganda adalah untuk memperoleh 

gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel 

yang lain. Variabel dependen yaitu deposito mudharabah dan variabel 

independennya adalah bagi hasil dan suku bunga. Persamaan regresi yang 

digunakan adalah sebagai berikut:  
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Y = a + b1x1 + b2x2 + e 

Keterangan:  

Y   = Deposito mudharabah 

a  = Konstanta    

b1-b2   = Koefisien regresi variabel independen 

x1  = Bagi Hasil  

x2   = Suku Bunga  

e   = error    

3.4.3. Pengujian Hipotesis 

Alat yang digunakan untuk melakukan menguji hipotesis dalam penelitian 

ini adalah uji t dan uji f. Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta mengetahui 

besarnya dominasi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. 

Langkah-langkah untuk menguji hipotesis yang diajukan didalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

3.4.3.1. Uji Statistik t  

Pengujian secara parsial menggunakan uji t. Langkah-langkah yang 

ditempuh dalam uji t, yaitu:  

1. Menyusun hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha)  

Ho : b1 = 0, diduga variabel independen secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen.  

Ha : b1 ≠ 0, diduga variabel independen secara parsial berpengaruh  

terhadap variabel dependen.  
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2. Menetapkan kriteria pengujian yaitu :   

 Tolak Ho jika angka signifikansi lebih kecil dari α = 5%   

 Terima Ho jika angka signifikansi lebih besar dari α = 5%   

3.4.3.2. Uji Statistik F  

Pengujian secara simultan menggunakan uji F (pengujian signifikansi secara 

simultan). Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengujian adalah:  

1. Menyusun hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha)  

Ho : b1 = b2 = 0, diduga variabel independen secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen.  

Ha :  b1 ≠ b2 ≠ 0, diduga variabel independen secara bersama-sama  

berpengaruh terhadap variabel dependen.  

2. Menetapkan kriteria pengujian yaitu :   

 Tolak Ho jika angka signifikansi lebih kecil dari α= 5%   

 Terima Ho jika angka signifikansi lebih besar dari α= 5%   

3.4.3.3. Koefisien Determinasi (R
2
)   

       Koefisien determinasi (R
2
) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan 

paling baik dalam analisa regresi, dimana hal yang ditunjukkan oleh besarnya 

koefisien determinasi (R
2
) antara 0 (nol) dan 1 (satu). Koefisien determinasi (R

2
) 

nol, berarti variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Apabila koefisien determinasi mendekati satu, maka  dapat dikatakan 

bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.  

 

 

 



 

 

42 

BAB  IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 

       PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai 

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai 

kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Dengan dukungan dari Ikatan 

Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. 

Pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan dari masyarakat, terbukti dari 

komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat 

penandatanganan akta pendirian perseroan. Pada acara silaturahmi peringatan 

pendirian perseroan di Istana Bogor, diperoleh tambahan modal dari masyarakat 

Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar. 

       Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank 

Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan 

sebagai Bank Devisa ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai bank 

syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk 

yang terus dikembangkan. 

Pada tahun 1998, Bank Muamalat Indonesia ikut terkena dampak negatif 

krisis moneter. Jumlah pembiayaan bermasalah naik hingga mencapai lebih dari 

60%, bank rugi sekitar Rp. 105 Miliar. Upaya Bank Muamalat memperkuat 

permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial dan ditanggapi 

secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di 
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Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi 

salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Dalam kurun waktu antara tahun 

1999 sampai 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus 

keberhasilan bagi Bank Muamalat karena berhasil membalikkan kondisi dari rugi 

menjadi laba. Hal ini tidak terlepas dari sumber daya manusia yang berkualitas 

yaitu upaya dan dedikasi setiap pegawai Bank Muamalat, ditunjang oleh 

kepemipinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan 

terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni. 

       Saat ini Bank Muamalat Indonesia melayani lebih dari 2,5 juta nasabah 

dengan 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan Bank 

Muamalat meliputi lebih dari 4000 kantor pos online, 32.000 ATM, dan 95.000 

merchant debet. Bank Muamalat Indonesia saat ini merupakan satu-satunya bank 

syariah yang telah membuka cabang luar negeri yaitu di kuala lumpur, Malaysia. 

Jumlah penghargaan yang diterima oleh Bank Muamalat Indonesia atas kinerja 

dan prestasinya selama 5 tahun terakhir tidak kurang dari 70 penghargaan baik di 

tingkat nasional maupun internasional. 

4.1.1. Visi dan Misi 

a. Visi  

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di 

pasar rasional.  
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b. Misi  

Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada 

semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang 

inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi stakeholder.  

4.1.2. Struktur Organisasi dan Kepengurusan 

       Struktur organisasi menggambarkan wewenang dan tugas serta hubungan 

antara karyawan dengan pimpinan dalam suatu organisasi. Struktur organisasi 

Bank Muamalat Ditetapkan di Jakarta, 2 Agustus 2004 / 15 Jumadas Tsaniyah 

1425 H. Struktur organisasi yang terdapat di PT. Bank Muamalat Indonesia secara 

garis besar terdiri  Presiden Direktur (President Director) yang bertanggung 

jawab secara langsung terhadap Dewan Komisaris (Board Of Commissioners) dan 

secara tidak langsung kepada Dewan Pengawas Syariah (Sharia Supervisory 

Board).  

       Secara umum pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris antara 

lain: memberikan saran/petunjuk kepada presiden direktur, dan laporan 

pengawasan komisaris mengenai rencana bisnis disampaikan kepada Bank 

Indonesia setiap semester (6 bulanan), serta laporan rapat yang dilaksanakan 

antara Komisaris dan Direksi. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah memiliki 

tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:  

1. Penasehat dan pemberi saran kepada Dewan Direksi, Unit Usaha Syariah 

(UUS), dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan syariah,  
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2. Sebagai mediator dalam mengkomunikasikan usul dan saran 

pengembangan bank yang diawasi Dewan Syariah Nasional sekurang-

kurangnya setahun sekali,  

3. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang kegiatannya 

melaporkan usaha serta pengembangan bank yang diawasi ke Dewan 

Syariah Nasional sekurang-kurangnya setahun sekali.   

       Presiden Direktur mempunyai tugas dan tanggungjawab yang tercantum 

dalam Anggaran Dasar Bank Muamalat dengan berpedoman kepada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku termasuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan 

ketentuan pelaksanaan good corporate governance serta memenuhi prinsip 

syariah. Presiden Direktur merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab 

penuh atas pelaksanaan pengelolaan untuk kepentingan Bank Muamalat sesuai 

dengan maksud dan tujuan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar 

pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank Muamalat. Bagan organisasi 

Bank Muamalat Indonesia dapat dilihat di lampiran. 

4.1.3. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia 

       Bank Muamalat Indonesia memiliki 2 produk utama, yaitu : produk 

penghimpunan dana dan pembiayaan. 

1. Penghimpunan dana 

Produk penghimpunan dana merupakan produk yang ditawarkan Bank 

Muamalat untuk menghimpun dana dari masyarakat. Masing-masing 

produk penghimpunan dana memiliki tujuan yang berbeda, meliputi. 

a. Shar„e 
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Shar-„e adalah tabungan instan investasi syari‟ah yang memadukan 

kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam satu kartu 

dan dapat dibeli di kantor pos seluruh Indonesia. Kartu shar„e ini 

sebagai salah satu sarana menabung/berinvestasi di Bank Muamalat. 

Shar„e dapat diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan bagi hasil 

kompetitif. Shar-„e Memiliki keunggulan yaitu easy, everywhere, 

extraordinar. Easy yakni mudah memilikinya, mudah penyetorannya, 

mudah pengelolaan dananya. Everywhere yakni pembelian dan 

penyetoran tabungan paket shar-e dapat dilakukan di kantor pos online 

terdekat di seluruh Indonesia. Extraordinary yakni setiap bulan 

nasabah memperoleh bagi hasil murni syariah yang akan ditambahkan 

ke rekening  setiap bulannya. Akad yang digunakan Shar-„e yakni akad 

mudharabah muthlaqah (bagi hasil) 

b. Tabungan Ummat 

Tabungan ummat merupakan investasi tabungan dengan akad 

mudharabah di counter Bank Muamalat di seluruh Indonesia maupun 

di gerai Muamalat yang penarikannya dapat dilakukan di seluruh 

counter Bank Muamalat. Nasabah memperoleh bagi hasil yang berasal 

dari pendapatan bank atas dana tersebut. Akad yang digunakan 

tabungan ummat prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah 

(bagi hasil) 
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c. Tabungan Haji Arafah 

Tabungan haji arafah merupakan tabungan untuk mewujudkan niat 

nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu 

nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan 

keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Tabungan haji 

arafah memberikan keamanan dana tabungan karena dana yang 

disimpan akan dikelola secara syari‟ah. Akad yang digunakan 

tabungan haji arafah prinsip syariah dengan akad wadiah. 

d. Tabungan Muamalat Umroh 

Tabungan muamalat umroh merupakan produk tabungan yang 

memungkinkan nasabah untuk merencanakan umroh di masa 

mendatang. Nasabah juga dapat mengambil tabungan muamalat umroh 

secara penuh atau dengan tambahan pembiayaan umroh muamalat. 

Adapun angsuran per bulan ditentukan berdasarkan jumlah biaya 

umroh dan jangka waktu yang diinginkan. Akad yang digunakan 

tabungan muamalat umroh prinsip syariah dengan akad mudharabah  

(bagi hasil) 

e. TabunganKu 

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan 

mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di 

Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Akad yang digunakan tabunganku prinsip 

syariah dengan akad wadiah. 
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f. Deposito Mudharabah 

Deposito mudharabah merupakan jenis investasi bagi nasabah 

perorangan dan badan hukum dengan bagi hasil yang menarik. 

Simpanan dana masyarakat akan dikelola melalui pembiayaan kepada 

sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil 

yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Akad 

yang digunakan deposito mudharabah prinsip syariah dengan akad 

mudharabah (bagi hasil) 

g. Deposito Fulinves 

Deposito fulinves merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi 

nasabah perorangan, dengan jangka waktu enam dan 12 bulan dengan 

nilai nominal minimal Rp 2.000.000,- atau senilai USD 500 dengan 

fasilitas asuransi jiwa yang dapat dipergunakan sebagai jaminan 

pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat. Nasabah 

memperoleh bagi hasil yang menarik tiap bulan. Akad yang digunakan 

deposito Fulinves prinsip syariah dengan akad mudharabah (bagi 

hasil) 

h. Giro Wadi‘ah 

Giro wadi‘ah merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan 

giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek, bilyet, giro, dan pemindahbukuan. Diperuntukkan 

bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas 
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usaha. Akad yang digunakan giro wadi‘ah prinsip syariah dengan akad 

wadiah. 

i. Dana Pensiun Muamalat 

Dana pensiun muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia 

minimal 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45-65 

tahun dengan iuran sangat terjangkau, yaitu minimal Rp 20.000 per 

bulan dan pembayarannya dapat didebet secara otomatis dari rekening 

Bank Muamalat atau dapat ditransfer dari Bank lain. nasabah juga 

dapat mengikuti program WASIAT UMMAT, dimana selama masa 

kepesertaan, peserta dilindungi asuransi jiwa sebesar nilai tertentu 

dengan premi tertentu. Dengan asuransi ini, keluarga peserta akan 

memperoleh dana pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika 

peserta meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun. Akad yang 

digunakan dana pensiun muamalat prinsip syariah dengan akad wadiah 

j. Asuransi 

Selain melakukan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro 

dan deposito, Bank Muamalat juga mengeluarkan produk asuransi 

yang beragam antara lain Kartu fulPROTEK, Syariah Mega Covers, 

Ta‟awun card, dan Fitrah Card. Akad yang digunakan dana pensiun 

muamalat prinsip syariah dengan akad wadiah 

2. Pembiayaan 

Produk pembiayaan adalah produk penyaluran dana masyarakat yang 

ditawarkan oleh Bank Muamalat kepada pihak perusahaan maupun 
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usahawan yang membutuhkan bantuan atau tambahan modal usaha. Selain 

untuk memperlancar keuangan perusahaan, produk ini juga bisa memenuhi 

kebutuhan konsumsi masyarakat. Produk pembiayaan dibagi menjadi tiga, 

yaitu : jual beli, bagi hasil, sewa dan pelayanan jasa. 

a. Jual beli 

(1) Murabahah 

Jual beli murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah 

selama masa perjanjian. Bank akan membelikan barang yang 

dibutuhkan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah untuk 

diangsur sesuai dengan kemampuan keuangan nasabah. Target 

pembiayaan dari produk ini untuk memenuhi berbagai kebutuhan 

usaha modal kerja dan investasi yang meliputi pengadaan barang 

modal seperti mesin, peralatan, dan lain-lain, juga pembiayaan pribadi, 

misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah, dan lain-lain. Akad 

yang digunakan murabahah maka bank menetapkan margin 

keuntungan atas barang yang dijual kepada nasabah. 

(2) Salam 

Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari 

dimana pembayaran dilakukan di muka/tunai. Produk salam biasanya 

digunakan untuk pembiayaan pertanian hasil panen baru yang diterima 

setelah musim panen tiba. Atas pembiayaan ini bank juga memperoleh 

pendapatan atas margin keuntungan dari nasabah. 
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(3) Istishna 

Istishna adalah jual beli barang dimana shani’ (produsen) ditugaskan 

untuk membuat suatu barang (pesanan) dari mustashni’ (pemesan). 

Istishna’ sama dengan salam yakni dari segi obyek pesanannya yang 

harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. 

Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya yaitu Istishna’ 

pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan.  

b. Konsep bagi hasil 

(1) Musyarakah 

Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk 

suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko 

akan ditanggung sesuai kesepakatan. Bagi hasil atas keuntungan 

maupun bagi rugi atas kerugian diterima dan ditanggung bersama-

sama sesuai dengan porsi pembiayaan. Jenis usaha yang dapat 

dibiayai antara lain perdagangan, industri/manufacturing, usaha 

atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi. 

(2) Mudharabah 

Mudharabah adalah kerjasama antara bank dengan mudharib 

(nasabah) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk 

mengelola usaha. Dalam hal ini pemilik modal (shahibul maal) 

menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (mudharib) 

untuk dikelola. Pendapatan usaha disepakati bagi hasil antara bank 
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dengan nasabah. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak 

bank kecuali kerugian muncul akibat kesalahan pengelolaan, 

kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, 

kecurangan dan penyalahgunaan. Jenis usaha yang dapat dibiayai 

antara lain perdagangan, industri/manufacturing, usaha atas dasar 

kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi. 

c. Konsep Sewa 

(1) Ijarah 

Ijarah adalah perjanjian antara bank (muajjir) dengan nasabah 

(mustajir) sebagai penyewa suatu barang milik bank dan bank 

mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakannya. 

(2) Ijarah Muntahia Bittamlik 

Ijarah muntahia bittamlik adalah perjanjian antara Bank (muajjir) 

dengan nasabah sebagai penyewa. Mustajir/penyewa setuju akan 

membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan 

bila sewa selama masa sewa berakhir penyewa mempunyai hak 

opsi untuk memindahkan kepemilikan obyek sewa tersebut. 

d. Pelayanan Jasa 

(1) Wakalah  

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian 

mandat. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberian 

wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang ( sebagai pemberi 

mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan 
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urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak 

dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang 

memberikan kuasa. 

(2) Kafalah 

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung 

(kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak 

kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga 

berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin 

dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai 

penjamin. 

(3) Hawalah 

Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang 

kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian 

lain, merupakan pemindahan beban hutang dari muhil (orang yang 

berhutang) menjadi tanggungan muhal ‘alaih atau orang yang 

berkewajiban membayar hutang. 

(4) Rahn  

Rahn adalah menahan salah satu milik si peminjam sebagai 

jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan 

tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan 

memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian 

piutangnya. Secara sederhana rahn adalah jaminan hutang atau 

gadai. 
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(5) Qardh 

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat 

ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qardh 

adalah pemberian pinjaman dari bank ke nasabah yang 

dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan 

dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat 

konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu 

tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada 

tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara 

angsuran atau sekaligus.  

e. Jasa Layanan (Services) 

(1) ATM 

Layanan ATM 24 jam yang memudahkan nassabah melakukan 

penarikan dana tunai, pemindahbukuan antara rekening, 

pemeriksaan saldo, pembayaran zakat, infaq, sedekah (hanya pada 

ATM muamalat), dan tagihan telepon. 

(2) SalaMuamalat 

SalaMuamalat merupakan layanan Phone Banking 24 jam dan call 

center yang memberikan kemudahan bagi nasabah, setiap saat dan 

di manapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai 

produk, saldo dan informasi transaksi, transfer antara rekening, 

serta mengubah PIN. 
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(3) Pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) 

Jasa yang memudahkan nasabah dalam membayar ZIS, baik ke 

lembaga pengelola ZIS Bank Muamalat maupun ke lembaga-

lembaga ZIS lainnya yang bekerjasama dengan Bank Muamalat, 

melalui Phone Banking dan ATM Muamalat di seluruh cabang 

Bank Muamalat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

56 

(4) Jasa-jasa lain 

Bank Muamalat juga menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya 

kepada masyarakat luas, seperti transfer, collection, standing 

instruction, bank draft, referensi Bank. 

4.2. Hasil Analisis 

        Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Kegiatan ini meliputi 

analisis atas deskripsi statistik data, pengujian asumsi klasik, menemukan model 

regresi yang terbentuk, dan mengetahui hasil uji hipotesis. 

4.2.1. Deskripsi Statistik 

       Data berjumlah 33 berbentuk time series. Data terdiri dari variabel-variabel 

yang akan diukur yaitu nilai dari deposito mudharabah, bagi hasil, dan suku 

bunga. Setelah pengumpulan data, maka dilakukan perhitungan dengan 

menggunakan bantuan SPSS, diperoleh hasil statistik deskriptif  sebagai berikut : 

Tabel 4.1  

Deskriptif Statistik 

  

Jumlah Terkecil Terbesar Rata-Rata Standar 

Deviasi 

Deposito Mudharabah 33 1008398 11241573 4462313 2587140 

Bagi Hasil 33 18687 658273 217680 159574 

Suku Bunga 33 5.86 11.98 8.38 1.771 

Jumlah Variabel 33         
Sumber : Outout SPSS data diolah 

Dari tabel di atas, maka kita dapat mengetahui nilai terkecil, terbesar, rata-

rata, dan standar deviasi selama periode 9 tahun untuk masing-masing variabel.  
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Deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia memiliki nilai 

terendah (minimum) sebesar 1008398, sedangkan nilai tertinggi (maximum) 

sebesar 11241573. Selama sembilan periode, nilai rata-rata (Mean) deposito 

mudharabah sebesar 44623123. Standar deviasi yang lebih kecil dari mean yakni 

sebesar 2587140 menunjukkan sebaran  variabel  data  yang  kecil  atau  tidak 

adanya kesenjangan yang cukup besar dari rasio terendah dan tertinggi.   

Bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia memiliki nilai terendah (minimum) 

sebesar 18687, sedangkan nilai tertinggi (maximum) sebesar 658273. Selama 

sembilan periode, nilai rata-rata (mean) bagi hasil sebesar 217680, Standar deviasi 

yang lebih kecil dari mean yakni sebesar 159574 menunjukkan sebaran  variabel  

data  yang  kecil  atau  tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari rasio 

terendah dan tertinggi.   

Suku bunga pada Bank Muamalat Indonesia memiliki nilai terendah 

(minimum) sebesar 5.86, sedangkan nilai tertinggi (maximum) sebesar 11.98. 

Selama sembilan periode, nilai rata-rata (Mean) bagi hasil sebesar 8.38. Standar 

deviasi yang lebih kecil dari mean yakni sebesar 1.771 menunjukkan sebaran  

variabel  data  yang  kecil  atau  tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari 

rasio terendah dan tertinggi.   

4.2.2. Pengujian Asumsi Klasik   

Sebelum melakukan uji regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk 

melihat data yang telah memenuhi syarat yang ditentukan sebelum dilakukan uji 

hipotesis melalui uji-t dan uji-f serta untuk menentukan ketepatan model. 
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4.2.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi, variabel pengganggu 

atau residual memiliki distribusi normal karena uji t dan Uji F mengasumsikan 

bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Uji normalitas yang digunakan 

ada dua cara yaitu analisis grafik dan analisis statistik. Setelah dilakukan 

pengolahan atas data diperoleh hasil sebagai berikut:   

Gambar 4.1 

Pengujian Asumsi Normalitas Menggunakan Grafik Histogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Sumber : Outout SPSS data diolah 
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Gambar 4.2 

Pengujian Asumsi Normalitas Menggunakan Grafik Normal Probability Plot 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Sumber : Outout SPSS data diolah 

       Uji normalitas diatas memiliki dua grafik yaitu grafik histogram dan grafik 

normal plot. Distribusi data grafik histogram merata antara sisi kanan dengan sisi 

sebelah kiri sehingga data terlihat normal. Grafik normal plot terlihat bahwa data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga 

menunjukkan pola distribusi normal. 

       Uji normalitas dengan grafik saja dapat menyesatkan, oleh sebab itu 

disamping pengujian grafik, juga harus dilengkapi pengujian secara statistik. 

Penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik kolmogorov-smirnov. 

Untuk menentukan apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal atau tidak, maka dapat dilihat melalui nilai 

signifikansi dalam tabel hasil uji kolmogorov-smirnov. Residual dalam model 

regresi memiliki distribusi normal jika nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov 
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> 0,05 dan apabila nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov < 0,05 berarti 

residual dalam model regresi memiliki distribusi tidak normal. Hasil uji 

Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 

Pengujian Asumsi Normalitas Menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 33 

Kolmogorov-Smirnov Z 0.813 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.523 

   Sumber : Output SPSS data diolah 

       Hasil output SPSS menunjukkan, jumlah data (N) sebanyak 33, nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0.813 dengan tingkat signifikan sebesar 0.523. 

Ini berarti variabel memiliki tingkat signifikansi lebih dari 0,050 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel pengganggu atau residual dalam model regresi 

penelitian ini berdistribusi normal 

4.2.2.2. Uji Multikolinearitas   

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolonieritas di dalam 

model regresi dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance 

inflation factor (VIF). Nilai cutoff dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

Setelah dilakukan pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Pengujian Asumsi Normalitas Menggunakan Kolinier Statistik 

Model Collinearity 

Statistics Keterangan 

Tolerance VIF 

  

1 (Constant)   

 

  

  bagi hasil 0.992 1.008 tidak terjadi Multikolinearitas 

  suku bunga 0.992 1.008 tidak terjadi Multikolinearitas 

a. Dependent Variable: deposito 

mudharabah 
   Sumber : Output SPSS data diolah 

       Hasil output diatas menunjukkan, nilai tolerance variabel bebas dari lebih 

besar dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang 

nilainya lebih dari 95%. Nilai Variance Inflation Factor (VIF) memiliki nilai 

kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak ada 

multikolonearitas antar variabel independen.  

4.2.2.3. Uji Autokorelasi   

Uji autokorelasi bertujuan menguji model regresi linear ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Metode yang digunakan 

untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah Run Test. Setelah dilakukan 

pengolahan data, diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

Pengujian Asumsi Normalitas Menggunakan Uji Runs Test 

Runs Test 

Test Valuea 339351 

Z -1.057 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.291 

a. Median 

  Sumber : Output SPSS data diolah 

Hasil output SPSS menunjukkan nilai test sebesar 339351 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0.291. karena tingkat signifikan ditentukan 0,050, ini berarti H0 

diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi 

autokorelasi antar nilai residual. 

4.2.2.4. Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Penelitian ini mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat 

grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen yaitu ZPREI) dengan 

residualnya SRESID. Setelah dilakukan pengolahan data diperoleh hasil sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.3 

Pengujian Asumsi Normalitas Menggunakan Grafik Scatterplot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Output SPSS data diolah 

Grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.  

Selain melakukan pengamatan terhadap grafik scatterplot, untuk memperoleh 

keyakinan yang lebih maka dilakukan juga pengujian secara statistik dengan 

menggunakan uji glejser. Langkah yang dilakukan adalah dengan mengabsolutkan 

nilai residual. Hasil yang di dapat adalah: 
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Tabel 4.5 

Pengujian Asumsi Normalitas Menggunakan Uji Glejser 

Model t Sig. keterangan 

Bagi Hasil 0.172 0.865 Tidak Signifikan 

Suku Bunga -1.835 0.076 Tidak Signifikan 

                            Sumber : Output SPSS data diolah 

Hasil output SPSS diatas menunjukkan bahwa semua variabel independen 

secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut. 

Hal ini terlihat dari signifikansinya di atas 5% sehingga model regresi tidak 

mengandung heteroskedastisitas.   

4.2.3. Uji Regresi Linear Berganda 

       Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen maka digunakan suatu alat analisis yaitu regresi linear berganda. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah bagi hasil dan suku sunga, 

sedangkan variabel dependen adalah deposito mudharabah. Besarnya pengaruh 

dari variabel independen tersebut terhadap variabel dependen dapat dihitung 

melalui persamaan regresi. 

Setelah melakukan pengolahan data, regresi linear yang diperoleh adalah: 

Y = 2.201  + 5.125x1 – 1.085x2 

Dari persamaan regresi linear tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:  
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1. Koefisien regresi bagi hasil (x1) diperoleh sebesar 5.125. Hasil tersebut 

menunjukkan apabila bagi hasil naik sebesar 1 satuan dengan asumsi 

variabel independen lainnya bernilai konstan, akan diikuti dengan 

kenaikan deposito mudharabah sebesar 5.126 satuan. 

2. Koefisien regresi suku bunga (x2) diperoleh sebesar -1.085. Hasil tersebut 

menunjukkan apabila suku bunga naik sebesar 1 satuan dengan asumsi 

variabel independen lainnya bernilai konstan, akan diikuti dengan 

penurunan deposito mudharabah sebesar 1.085 satuan. 

4.3. Pengujian Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi klasik serta uji regresi berganda, maka 

selanjutnya dapat dilakukan pengujian atas hipotesis. 

4.3.1. Pengujian Secara Parsial   

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial 

memiliki pengaruh terhadap variable dependen. Setelah dilakukan pengolahan 

data diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Hasil Pengujian Hipotesis Menggunakan Regresi Linear berganda (Uji t) 

Coefficientsa 

Model 

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

    B Std. Error Beta   

1 (Constant) 3831048.6 1740372.2   2.201 0.0356 

  bagi hasil 10.894 2.125 0.672 5.125 0.000 

  suku bunga -207588.4 191397.6 -0.142 -1.085 0.287 

a. Dependent Variable: deposito mudharabah 

Sumber : Output SPSS data diolah 

 

          Dari tabel tersebut dapat kita simpulkan masing-masing dari hipotesis yang 

telah dibuat sebelumnya antara lain: 

1. Bagi hasil memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000, karena tingkat 

signifikansi kurang dari 0,050, maka H0 ditolak dan Ha diterima yang 

berarti variabel bagi hasil secara parsial berpengaruh terhadap variabel 

deposito mudharabah. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang erat 

antara bagi hasil dengan deposito mudharabah yang sesuai dengan 

literatur.  

Sedangkan berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa nilai t sebesar 

5.125 dengan koefisien untuk variabel ini bernilai positif, sehingga dapat 

diartikan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel bagi hasil terhadap 

deposito mudharabah adalah positif. Kondisi ini mengandung arti bahwa 

apabila bagi hasil mengalami kenaikan satu satuan maka deposito 

mudharabah juga mengalami kenaikan sebesar 5.125. Apabila bagi hasil 

mengalami penurunan satu satuan maka deposito mudharabah juga 

mengalami penurunan sebesar 5.125, sehingga hipotesis H1 diterima. 
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2. Suku bunga memiliki tingkat signifikan sebesar 0,287. Karena tingkat 

signifikansi lebih dari 0,050, maka H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti 

variabel suku bunga secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel 

deposito mudharabah.  

Sedangkan berdasarkan persamaan regresi terlihat nilai t sebesar -1.085 

dengan koefisien untuk variabel ini bernilai negatif. Sehingga dapat 

diartikan pengaruh yang diberikan oleh variabel suku bunga terhadap 

deposito mudharabah adalah negatif. Kondisi ini mengandung arti bahwa 

apabila suku bunga mengalami kenaikan satu satuan maka deposito 

mudharabah akan mengalami penurunan sebesar 1.085. Apabila suku 

bunga mengalami penurunan satu satuan maka deposito mudharabah akan 

mengalami kenaikan sebesar 1.085, sehingga hipotesis H2 ditolak. 
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4.3.2. Pengujian secara Simultan   

Uji F dilakukan untuk menemukan apakah variabel independen secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Setelah dilakukan pengolahan 

data diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Hipotesis Menggunakan Regresi Liner berganda (Uji F) 

ANOVAb 

Model F Sig. 

Regression 14.322 0.000 

Sumber : Output SPSS data diolah 

Dari tabel di atas kita dapatkan nilai F sebesar 14.322 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0.000. Karena signifikansi lebih kecil dari 0,050, maka H0 

ditolak dan Ha diterima. Hasil output SPSS dapat disimpulkan bahwa bagi hasil 

dan suku bunga secara simultan mempunyai pengaruh terhadap deposito 

mudharabah. 

4.3.3. Uji Koefisien Determinasi (R
2
)   

      Untuk mengukur ketepatan suatu garis regresi terhadap hasil observasi 

digunakan analisis determinasi (R
2

). Koefisien determiansi menunjukan besarnya 

kontribusi dari variabel independent secara bersama-sama dapat menjelaskan 

variabel dependen.  Setelah dilakukan pengolahan data diperoleh Nilai R Square 

sebesar 0.588 dan Adjusted R Square sebesar 0.554 sebagaimana ditunjukkan 

dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Hipotesis Menggunakan Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model R R Square Adjusted 

R Square 

1 0.799 0.588 0.554 

Sumber : Output SPSS data diolah 

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan secara statistik, maka perlu 

dijelaskan tentang kesesuaian antara hipotesis dengan hasil statistik. Apabila 

diperoleh hipotesis yang sesuai dengan hasil statisik maka perlu adanya 

pemaparan yang detail, begitu sebaliknya. 

4.4.1. Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah 

       Kusumadewi (2010), Raditiya (2007), dan Widiastama (2006) dalam 

penelitiannya membuktikan bahwa bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap 

deposito mudharabah.  

       Pengaruh bagi hasil terhadap deposito mudharabah dari hasil statistik regresi 

yakni uji-t dengan tingkat signifikan 0,000 membuktikan bahwa bagi hasil 

memiliki pengaruh terhadap deposito mudharabah, hal ini sesuai dengan literatur 

yang menyatakan bahwa bagi hasil merupakan distribusi keuntungan dari deposito 

mudharabah sehingga ada keterkaitan erat antara deposito mudharabah dengan 

bagi hasil. Analisis statistik uji-t memiliki nilai 5.125 yang menunjukkan bahwa 

bagi hasil berpengaruh secara positif terhadap deposito mudharabah, yang berarti 

apabila semakin besar nilai bagi hasil, maka semakin besar pula deposito 

mudharabah. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin kecil bagi hasil maka 
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deposito mudharabah juga semakin kecil. Artinya pembagian bagi hasil lebih adil 

karena apabila keuntungan yang diperoleh pihak pengelola dana (bank) yang 

didapat besar maka bagi hasil yang didapat penyalur dana (nasabah)  juga besar, 

tetapi jika rugi maka penyedia dana (nasabah) menanggung risiko atas usaha 

tersebut sesuai dengan akadnya, karena kerugian atas pengelolaan dana deposito 

mudharabah bukan kelalaian yang disengaja oleh pihak bank. Maka hipotesis H1 

yang menyatakan bagi hasil berpengaruh positif terhadap suku bunga diterima. 

4.4.2. Pengaruh Suku Bunga Terhadap Deposito Mudharabah 

       Raditiya (2007), dan Widiastama (2006) dalam penelitiannya membuktikan 

bahwa suku bunga memiliki pengaruh negatif terhadap deposito mudharabah.  

       Pengaruh suku bunga terhadap deposito mudharabah dari hasil statistik 

regresi yakni uji-t dengan tingkat signifikan sebesar 0,287 yang membuktikan 

bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Namun 

suku bunga perlu diperhitungkan dalam mempengaruhi besar kecilnya deposito 

mudharabah karena suku bunga merupakan komponen yang dapat mempengaruhi 

minat nasabah untuk menginvestasikan dana mereka. Analisis statistik uji-t 

memiliki nilai -1.084 yang menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh secara 

negatif terhadap deposito mudharabah, yang berarti apabila semakin besar suku 

bunga, maka semakin kecil deposito mudharabah. Begitu pula sebaliknya, apabila 

semakin kecil suku bunga maka semakin besar deposito mudharabah. Artinya 

dengan melihat tingkat signifikan dan pengaruh negatif suku bunga terhadap 

deposito mudharabah dapat disimpulkan bahwa suku bunga memiliki pengaruh 

negatif akan tetapi tidak terlalu terasa dampaknya terhadap deposito mudharabah. 
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Maka hipotesis H2 yang menyatakan suku bunga berpengaruh negatif terhadap 

suku bunga ditolak. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan suku 

bunga berpengaruh negatif terhadap deposito mudharabah dikarenakan perbedaan 

pada tahun pengambilan data sampel suku bunga dan deposito mudharabah yakni 

tahun 2003-2011. 

4.4.3. Pengaruh Bagi Hasil Dan Suku Bunga Terhadap Deposito 

Mudharabah 

       Dari hasil statistik untuk mengetahui variabel independen yaitu bagi hasil dan 

suku bunga secara simultan berpengaruh terhadap deposito mudharabah, 

diperoleh hasil nilai F sebesar 14.322 dengan tingkat signifikan 0.000 yang berarti 

bahwa hipotesis bagi hasil dan suku bunga secara simultan berpengaruh terhadap 

deposito mudharabah diterima. 

       Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, besarnya nilai R
2
 dalam model 

regresi sebesar 0.554. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu bagi 

hasil dan suku bunga mampu mempengaruhi variabel dependen yakni deposito 

mudharabah sebesar 55.4% melalui persamaan ini. Sedangkan sisanya 44.6% 

dipengaruhi factor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi. Nilai R
2
 

semakin mendakati 1 maka variabel bebas yaitu bagi hasil dan suku bunga 

semakin kuat pengaruhnya dalam variabel terikat yakni deposito mudharabah. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pengujian secara parsial dengan menggunakan uji-t terhadap 

variabel independen menunjukkan bahwa :  

a) Variabel bebas (independen) yakni bagi hasil (X1) berpengaruh positif 

terhadap deposito mudharabah (Y) pada Bank Muamalat Indonesia. 

Dengan tingkat signifikansi 0,000. Sehingga H1 yang menyatakan bahwa 

bagi hasil berpengaruh positif terhadap  deposito mudharabah diterima. 

b) Variabel bebas (independen) suku bunga (X2) berpengaruh negatif 

terhadap deposito mudharabah (Y) pada BMI. Dengan tingkat 

signifikansi 0,287. Sehingga H2 yang menyatakan suku bunga 

berpengaruh negatif terhadap deposito mudharabah ditolak. Akan tetapi 

pengaruh nilai negatif suku bunga terhadap deposito mudharabah 

mengidentifikasi bahwa suku bunga berpengaruh negatif akan tetapi 

tidak terlalu berasa pengaruhnya terhadap deposito mudharabah. 

2. Berdasarkan pengujian secara simultan hasil uji F yang dilakukan secara 

serempak menunjukan bahwa variabel independen yaitu bagi hasil (X1), 

suku bunga (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap deposito 

mudharabah dengan nilai F 14.322  dengan tingkat signifikan sebesar 

0,000 
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       Berdasarkan keterangan diatas bagi hasil dan suku bunga berpengaruh 

terhadap deposito mudharabah. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa manusia 

cenderung melakukan motif ekonomi yakni motif mencari keuntungan (profit 

motif) daripada motif ekonomi lainnya. Pengaruh bagi hasil adalah positif, yang 

berarti jika bagi hasil lebih besar dibandingkan suku bunga maka nasabah memilih 

investasi ke bank syariah untuk mencari alternatif investasi yang menguntungkan. 

Hal ini juga dapat berbanding terbalik ketika kondisi tingkat suku bunga lebih 

tinggi dari tingkat bagi hasil maka nasabah memilih untuk menyimpan dananya 

dibank konvensional karena pengaruh suku bunga adalah negatif.  

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni objek penelitian hanya pada satu 

bank syariah yakni Bank Muamalat Indonesia maka hasil yang diperoleh belum 

mampu mencangkup semua bank syariah. Walaupun bank syariah saat ini ada 16, 

namun Bank Muamalat Indonesia dapat dijadikan sampel penelitian karena Bank 

Muamalat merupakan bank syariah terbesar ke-dua setelah Bank Mandiri Syariah 

sehingga bank muamalat diharapkan dapat mencangkup atau mewakili bank 

syariah yang lain.  

5.3. Rekomendasi  

       Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah sampaikan di 

atas, maka rekomendasi yang dapat diberikan antara lain:  

1. Peneliti merekomendasikan untuk nasabah dengan motif mencari 

keuntungan agar tidak menyimpan dananya di bank umum saja, akan 

tetapi bank syariah dapat menjadi alternatif investasi, supaya ketika suku 
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bunga turun maka investasi di bank syariah lebih menguntungkan. 

Kelebihan lain investasi di bank syariah yakni pembagian keuntungan 

lebih adil dari pada suku bunga yakni jumlah pembagian laba meningkat 

sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan bank dalam pengelolaan 

dana nasabah. Selain itu dana nasabah yakni deposito mudharabah tidak 

ada yang meragukan keabsahannya dalam pengelolahan ke sektor riil 

sehingga terhindar dari transaksi yang dilarang oleh islam yakni 

ketidakpastian (gharar). 

2. Peneliti lanjutan yang ingin mengkaji lebih dalam sehubungan dengan 

penelitian ini untuk memperbanyak sampel bank umum syariah karena 

pada tahun 2011 mulai banyak jumlah bank umum syariah yang 

bermunculan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Nilai Deposito Mudharabah, bagi hasil, suku bunga 

periode Januari 2003 – maret 2011 

Tahun Triwulan 

(Y) 

Deposito 

(X1) 

bagi hasil 

(X2) 

suku bunga 

    Mudharabah (juta Rp) (juta Rp) (%) 

2003 3 1,008,398 18,687 11,90 

  6 1,088,348 41,987 10,31 

  9 1,294,986 65,591 7,67 

  12 1,585,400 98,399 6,62 

2004 3 1,614,288 35,600 5,86 

  6 1,704,194 80,948 6,23 

  9 2,085,658 141,177 6,31 

  12 2,723,373 207,573 6,43 

2005 3 2,698,713 50,205 6,5 

  6 3,107,270 104,806 6,98 

  9 3,523,481 170,263 9,16 

  12 3,624,213 257,719 11,98 

2006 3 3,187,322 95,277 11,61 

  6 3,406,605 192,273 11,34 

  9 3,738,784 295,028 10,47 

  12 3,652,577 396,771 9,75 

2007 3 3,789,815 89,282 9,25 

  6 4,055,645 170,150 8,50 

  9 4,065,404 248,422 8,25 

  12 4,353,832 338,304 8,25 

2008 3 4,763,627 88,266 8,00 

  6 4,716,454 165,769 8,50 

  9 5,145,300 258,862 9,25 

  12 5,398,177 378,378 10,00 

2009 3 5,814,830 130,290 9,50 

  6 7,248,709 282,677 8,25 

  9 7,018,472 466,659 7,50 

  12 7,671,766 658,273 7,00 

2010 3 6,644,445 147,312 7,00 

  6 6,414,616 282,345 7,00 
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Lanjutan 

  9 7,850,160 421,639 7,00 

 
12 11,019,886 605,782 7,00 

2011 3 11,241,573 198,716 7,25 
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Lampiran 2 

Hasil Pengelohan Data SPSS 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

deposito mudharabah 33 1008398.00 11241573.00 4462312.7576 2587140.38190 

bagi hasil 33 18687.00 658273.00 217679.6970 159574.20495 

suku bunga 33 5.86 11.98 8.3824 1.77191 

Valid N (listwise) 33     

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .799
a
 .588 .554 1911070.66962 

a. Predictors: (Constant), suku bunga, bagi hasil 

b. Dependent Variable: deposito mudharabah 

 

 

 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.046E14 2 5.231E13 14.323 .000
a
 

Residual 1.096E14 30 3.652E12   

Total 2.142E14 32    

a. Predictors: (Constant), suku bunga, bagi hasil   

b. Dependent Variable: deposito mudharabah   
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.831E6 1.740E6  2.201 .036   

bagi hasil 10.894 2.125 .672 5.126 .000 .992 1.008 

suku bunga -207588.385 191397.617 -.142 -1.085 .287 .992 1.008 

a. Dependent Variable: deposito mudharabah      
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Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 3.39351 

Cases < Test Value 16 

Cases >= Test Value 17 

Total Cases 33 

Number of Runs 14 

Z -1.057 

Asymp. Sig. (2-tailed) .291 

a. Median  
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 33 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.85038622E6 

Most Extreme Differences Absolute .142 

Positive .142 

Negative -.106 

Kolmogorov-Smirnov Z .813 

Asymp. Sig. (2-tailed) .523 

a. Test distribution is Normal.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


