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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1.Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi Islam menjadi fenomena yang menarik dan 

menggembirakan terutama bagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama 

Islam. Sejak pertengahan tahun 1970 gagasan mengenai bank syariah sudah 

muncul di Indonesia dan dibicarakan pada seminar Indonesia Timur Tengah pada 

tahun 1974 dan Seminar Internasional pada tahun 1976. Bank Syariah pertama di 

Indonesia adalah Bank Muamalat yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI 

yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991, kemudian didukung 

sepenuhnya oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa 

pengusaha muslim lainnya. Kompetesi dunia perbankan di Indonesia semakin 

semarak terhitung sejak hadirnya bank syariah yang dipelopori oleh BMI tersebut. 

Paling tidak, hal ini biasa dilihat dari menjamurnya bank-bank yang menerapkan 

prinsip syariah, baik yang berbentuk Bank Umum maupun Unit Usaha Syariah. 

Per September 2012 terdapat 11 Bank Umum Syariah, 54 Unit Usaha Syariah, dan 

156 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. 

Perbankan syariah di Indonesia mendapat respon yang cukup besar dari 

masyarakat dan pihak otoritas moneter (Bank Indonesia). Burhanuddin (2010) 

menjelaskan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan 

suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem 



2 
 

 
 

perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat dan juga 

memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan berdasarkan 

prinsip syariah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara formal 

meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya. Namun demikian, agar fungsi 

perbankan dapat berjalan optimal, tentu tetap diperlukan payung hukum yang 

berlaku secara formal. 

Simpanan nasabah merupakan hal yang sangat penting yang digunakan 

dalam melakukan evaluasi tentang kinerja perbankan. Banyak masyarakat yang 

belum mengenal Bank Umum Syariah disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu: 

kurangnya promosi kepada masyarakat dan kurangnya jumlah kantor cabang. 

Promosi kepada masyarakat yang kurang menyebabkan pengetahuan dan 

pemahaman tentang penerapan Bagi Hasil pada bank Umum syariah berkurang, 

sedangkan jumlah kantor cabang yang sedikit menyebabkan Kualitas Pelayanan 

yang diterima oleh masyarakat kurang mencapai optimal, sehingga akan 

berpengaruh terhadap kurangnya minat masyarakat untuk melakukan transaksi 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

Menurut Osmad Muthaher (2011) Simpanan Mudharabah yang dimaksud 

adalah Dana syirkah temporer yang artinya dana yang diterima oleh entitas 

syariah dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan 

menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakanentitas syariah atau 

kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai 

dengan kesepakatan. Dana syirkah temporer tersebut terdiri dari tabungan 

mudharabah dan deposito mudharabah. 
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Dalam penelitian Faizi simpanan mudharabah adalah salah satu produk 

Bank Umum Syariah, yaitu salah satu produk penghimpunan dari pihak ketiga 

(DPK) dalam perbankan syariah. yang dijalankan atas akad kerjasama kemitraaan 

berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (profit and loss sharing principle), 

dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki 

dan menyediakan modal, disebut shahib-al mal atau rabb-al mal, sedang yang 

kedua memiliki keahlian (skill) dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana / 

manajemen usaha (proyek) halal tertentu, disebut mudharib. Pada umumnya rata-

rata pengelola Bank Umum Syariah merasa kesulitan pada saat menawarkan 

produk penghimpunan dana simpanan mudharabah kepada masyarakat. Mereka 

hampir selalu gagal memberikan jawaban yang memuaskan ketika calon anggota 

mengajukan pertanyaan. Namun Bank Umum Syariah mampu meyakinkan 

nasabah untuk berinvestasi. 

Simpanan Mudharabah adalah banyaknya dari simpanan pelanggan yang 

memakai produk pendanaan dalam perbankan syariah yang menggunakan akad 

Mudharabah. Simpanan ini meliputi Tabungan Mudharabah dan Deposito 

Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. Keberhasilan bank syariah dalam 

menghimpun dana dari masyarakat ditentukan beberapa faktor, yaitu meliputi 

Nisbah Bagi Hasil, Kualitas Pelayanan, kualitas produk, kepercayaan, dan 

promosi kepada masyarakat. Bagi Hasil (profit sharing) antara bank dengan 

nasabah dalam pengelolaan dananya di gunakan sebagai prinsip dalam perbankan 

syariah. Profit sharing menekankan bahwa simpanan yang ditabung pada Bank 

Umum Syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan oleh bank syariah, 
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kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan di bagi menurut nisbah yang 

disepakati bersama. Tingkat Bagi Hasil yang tinggi akan menarik nasabah dalam 

memilih perbankan Dengan memahami perilaku nasabah, bank dapat lebih intens 

dalam menghadapi persaingan di industri jasa keuangan yang semakin kuat 

daripada sebelumnya sebagai komponen layanan pada perusahaan sejenis. Oleh 

karena itu, perilaku nasabah masih banyak mendapat perhatian dari para peneliti 

khususnya mengenai produk dan layanan di bank umum syariah terhadap 

kepuasan dan loyalitas nasabah yang mengharapkan kinerja dari para pelaku 

perbankan syariah yang lebih berkualitas. 

Indikasi rate of return sebagai persentase tingkat bagi hasil simpanan bank 

Umum Syariah dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun 

faktor eksternal. Faktor internal terkait berasal dari kegiatan bank yang tercermin 

dalam laporan neraca dan laba rugi sehingga dapat disebutkan sebagai faktor 

penentu makro terhadap profitabilitas. Disamping itu juga kondisi makro ekonomi 

sebagai faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh manajemen juga cukup 

berpengaruh terhadap hasil yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan. 

Identifikasi dan kejelasan bagaimana pengaruh faktor-faktor ini sangat penting 

bagi bank syariah dalam rangka menjaga kualitas tingkat bagi hasilnya kepada 

nasabah (M. Showwam Azmy, 2008: analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia). 

Perbankan syariah menekankan pada bagi hasil, dengan pengertian bahwa 

simpanan yang ditabung atau didepositokan pada bank syariah nantinya akan 

digunakan untuk pembiayaan ke sektor riil oleh bank syariah, kemudian hasil atau 
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keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. 

Jika keuntungan yang didapat besar maka bagi hasil yang didapat besar, berbeda 

dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam pengambilan 

keuntungannya, sehingga keuntungan yang didapat oleh para nasabahpun bersifat 

tetap tanpa mempedulikan apakah bank tersebut memperoleh keuntungan besar 

ataupun kecil. Akan tetapi, walaupun kemungkinan resikonya cukup besar, 

banyak masyarakat sekarang yang menjadikan bank syariah sebagai ladang bisnis 

yang menggiurkan dan lebih berminat untuk menyimpan dananya pada bank 

syariah yang dikarenakan tingkat keuntungan dari dana yang diinvestasikan lebih 

besar. 

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu kajian yang mendalam 

untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Simpanan 

Mudharabah Pada Bank Umum Syaraiah. 

1.2.Rumusan Permasalahan 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dalam penelitian 

ini, maka rumusan masalah yang diajukan adalah adakah pengaruh besarnya Bagi 

Hasil terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia? 

1.3.Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah untuk: 

1. Mengetahui pengaruh Besar Bagi Hasil terhadap Simpanan Mudharabah 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 
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2. Untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia.  

1.4.Manfaat Penelitian 

Program ini memiliki manfaat guna bagi beberapa pihak, diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ide atau pemikiran dan 

memperluas wawasan serta pengetahuan tentang pengaruh Bagi Hasil 

terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Bank Umum Syariah di Indonesia memberikan masukan sumber 

informasi untuk pengembangan bank syariah ke depan, dan 

memberikan bahan sebagai bahan evaluasi atas kinerja bank Umum 

syariah selama ini dalam menghadapi kompetisi dalam dunia 

perbankan nasional. 

b. Bagi Akademis memberikan pengetahuan dan pemahaman serta 

menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang teoritis maupun 

praktis yang berkaitan dengan perkembangan dunia perbankan syariah 

di Indonesia. 

1.5. Sistematika Penulisan  

Untuk mendapatkan gambaran utuh secara jelas dan menyeluruh mengenai 

penulisan penelitian ini, maka penulisan disusun sebagai berikut:  



7 
 

 
 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini meliputi latar belakang masalah yang menjadi dasar 

pemikiran atau latar belakang penelitian ini untuk selanjutnya disusun 

rumusan masalah dan diuraikan tentang tujuan dan manfaat penelitian, serta 

disusun sistematika penulisan diakhir bab ini.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini meliputi tentang landasan teori yang menjadi dasar dari 

penelitian dan penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dalam perumusan 

hipotesis dan analisis penelitian ini. Setelah itu diuraikan dan digambarkan 

kerangka pemikiran dari penelitian kemudian disebutkan hipotesis-hipotesis 

yang ingin diuji dalam penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan 

secara operasional. Bab ini terdiri atas rancangan penelitian, batasan 

penelitian, Identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, instrument penelitian, dan variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini serta definisi operasionalnya. Kemudian dijelaskan mengenai 

populasi, sampel, tekni pengambilan sampel, jenis dan sumber data yang 

digunakan, serta metode pengambilan data dan diakhiri dengan alat analisis 

yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh. 


