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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Dalam rangka mencapai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar 

sesuai kebutuhan sosial yang lebih luas di kalangan masyarakat. Bank syariah 

memiliki penyebaran yang sangat baik selama lima dekade terakhir diseluruh 

dunia. Di belahan dunia yang lain perbankan syariah diakui memperlihatkan titik 

perkembangan yang cukup mengesankan. Total aset perbankan islam dunia, yang 

dihimpun dari 31 negara, mencapai 1,49 triliun dolar AS. Jumlah ini mewakili 80 

persen dari total aset keuangan global (Thohta, 2013). 

 Pedoman - pedoman yang terkandung didalam hukum islam dijabarkan 

kedalam elemen transaksi keuangan non Bank ataupun perbankan menjadi salah 

satu tujuan Bank syariah. Sedangkan kegunaan utama dari perbankan syariah 

adalah sebagai sarana penguhubung antara masyarakat pemilik dana dengan 

masyarakat yang membutuhkan dana. Pada tahun 1992 di Indonesia berdiri Bank 

Muamalat Indonesia (BMI) adalah bank syariah pertama dan juga merupakan 

tonggak sejarah berdirinya bank syariah indonesia. Disejajarkan dengan negara -  

negara muslim lainnya perkembangan bank syariah yang terdapat di Indonesia 

kurang begitu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun bukan 

berarti hal tersebut menutup kemungkinan perbankan syariah di Indonesia tidak 

dapat semakin berkembang. Dalam kurun waktu atara tahun 1992 sampai 1998 

hanya ada satu bank syariah saja, namun sejak tahun 2005 yang mana sebelumnya 



2 

 

 

hanya satu bank syariah saja berkembang pesat menjadi 20 unit bank syariah yang 

di Indonesia, diantara 20 unit tersebut unit bank syariah terdapat 17 unit usaha 

syariah dan 3 bank umum syariah. Dalam hal ini pemerintah terus berusaha untuk 

mempercepat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia diantaranya dengan 

cara mengubah UU Perbankan Syariah No. 7 Tahun 1992 yang tentang Perbankan 

menjadi UU No. 19 Tahun 1998 dimana berisi tentang arahan bagi Bank 

Konvensional dalam membuka Unit Usaha Syariah (UUS) atau mengkonveksi 

menjadi Bank Umum Syariah (BUS). 

 Kenyataanya hingga menginjak akhir tahun 2016 Unit Usaha Syariah 

(UUS) sudah cukup banyak ada 22 dan Bank Umum Syariah (BUS) berjumlah 11 

bank syariah Indonesia, namun hal tersebut bukan berarti mampu meningkatkan 

pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Menurut kepala eksekutif, Nelson 

Tampubolon pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

(www.infobanknews.com). 

 Bank Islam yang biasa disebut dengan nama Bank Syari’ah merupakan 

bank yang merupakan kegiatan operasinya tidak berorientasi pada bunga atau 

(riba). Bank islam sendiri adalah lembaga keuangan atau perbankan yang 

beroperasional dari produk yang ditawarkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan 

Hadist Nabi SAW. Untuk mendirikan sebuah bank syariah membutuhkan support  

penuh dari beberapa segi seperti permodalan yang kuat dan pemerintah dari 

negara Indonesia. Sebab kemungkinan suatu bank dapat terbangun dan dapat 

dipercaya oleh masyarakat (khalayak) adalah salah satunya dari aspek permodalan 

yang harus kuat. Seperti telah menjadi rahasia umum, bank merupakan suatu 
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lembaga kepercayaan, terkait dengan persoalan kepercayaan masyarakat dengan 

bank tersebut, maka diwajibkan bagi suatu bank manajemennya mempergunakan 

seluruh elemen operasionalnya secara optimal agar memperoleh kepercayaan 

masyarakat akan bank tersebut (Novi, 2016). 

 Bank sayariah dalam menjalankan usaha keuangannya memerlukan 

sumber dana yang cukup. Salah satu sumber dana yang dimiliki oleh bank syariah 

adalah dana yang berasal dari masyarakat atau yang disebut dengan Dana Pihak 

Ketiga (DPK). Sebagian besar kegiatan operasional bank syariah khususnya 

dalam menyalurkan pembiayaan, bergantung pada besarnya DPK yang mampu 

dihimpun oleh bank syariah. Jika dana DPK yang dihimpun oleh bank syariah 

semakin meningkat, maka bank syariah memiliki kesempatan yang besar untuk 

meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkannya kepada masyarakat. Seperti 

halnya bank-bank pada umumnya, penghimpunan DPK oleh bank syariah juga 

dilakukan dengan menawarkan produk giro, tabungan, dan deposito. 

Perbedaannya terletak pada prinsip yang digunakan yaitu tidak berbasiskan bunga 

(riba), melainkan menggunakan prinsip wadiah (titipan) dan prinsip mudharabah 

(investasi). Berdasarkan akad atau prisipnya tersebut, produk penghimpunan dan 

pada bank syariah terdiri atas giro wadiah, tabungan mudharabah, serta deposito 

mudharabah. Diantara produk-produk DPK bank syariah itu, deposito 

mudharabah merupakan produk penghimpunan dana yang memberikan proporsi 

terbesar terhadap total DPK bank syariah. Deposito mudharabah merupakan 

produk investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya 
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hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian usaha sesuai nisbah 

yang disepakati di awal pembukaan rekening. 

 Berdasarkan data yang dilaporkan dalam statistik perbankan syariah pada 

tahun 2012-2016,  jumlah deposito mudharabah yang di himpun oleh perbankan 

syariah mengalami peningkatan Rp 44.07 triliun menjadi Rp 135.6 triliun. Dalam 

waktu rentang lima tahun, jumah deposito mudhrabah telah tumbuh sebesar 

207.48 persen. Selain itu, dilihat dari proporsinya terhadap total DPK, proporsi 

deposito mudharabah selama periode tahun 2012-2016 juga mengalami 

peningkatan dari 57.9 persen menjadi 62.3 persen (Republika.co.id). 

 Perbankan syariah memang semakin banyak saja dari hari ke hari. 

Memang hal ini sesungguhnya bukanlah hal yang mengherankan mengingat 

bahwa Indonesia adalah negara dengan warga negara yang mayoritasnya memeluk 

agama Islam. Sekarang ini Anda akan dapat dengan mudah menemukan kantor 

bank syariah dan ATM-nya ada di mana-mana. Tapi, nyatanya masih banyak lagi 

masyarakat belum mempunyai pengetahuan cukup tentang produk keuangan yang 

dimiliki oleh bank syariah atau penyedia produk syariah seperti deposito, serta 

beda antara deposito syariah dan deposito berjangka biasa. Masyarakat awam 

memang sering dibingungkan oleh produk-produk keuangan dengan tambahan 

merk syariah dan produk umum biasanya. Padahal deposito memiliki tiga 

keuntungan yang pertama keuntungan yang berjalan seiring dengan risiko, kedua 

porsi nisbah atau bagi hasil, dan yang ketiga dijamin menguntungkan 

(Kompas.com). 
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 Sedangkan Indonesia itu sendiri adalah Negara yang mayoritas 

penduduknya islam, dengan demikian secara tidak langsung Negara Indonesia 

memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan dan memperkuat 

perbankan syariah. Selain dari pada itu bila diamati dari jumlah penduduk muslim 

yang cukup besar di Indonesia tentunya Indonesia lebih banyak memerlukan 

perbankan syariah sebagai pilihan tabungan, simpanan dan juga simpanan yang 

terbebas dari bunga (riba). 

 Perbankan syariah dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing 

suatu bangsa dapat memanfaatkan perbankan syariah,  sudah teruji pada saat krisis 

ekonomi melanda Indonesia tahun 1998 dan 2008 lalu. Saat itu, perbankan syariah 

tetap sehat meski dilanda krisis. Tetapi bank syariah tetap membutuhkan 

revitalisasi menghadapi pasar bebas (www.republika.co.id). 

 Kinerja keuangan mampu mengetahui tingkat kesehatan bank. Karena 

kinerja keuangan dapat menunjukkan kualitas bank melalui perhitungan rasio 

keuangan. Dalam menghitung rasio keuangan dapat dilakukan dengan cara 

menganalisis laporan keuangan tahunan bank umum syariah di Indonesia yang 

telah dipublikasikan melalui website masing-masing bank. Tingkat bagi hasil 

adalah presentasi bagi hasil deposito mudharabah. Penggunaan tingkat bagi hasil 

dimaksudkan untuk menghindari fluktuasi nominal bagi hasil yang di pengaruhi 

oleh perubahan saldo deposito mudharbah. Dengan adanya peningkatan 

pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima nasabah juga meningkat. 

Indikator pengukuran kinerja keuangan adalah  retun on asset digunakan untuk 

http://www.republika.co.id/
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mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimiliki. 

 Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil 

(return) atas  jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Slamet, 2014). 

Variabel moderating adalah tipe variabel-variabel yang memperkuat atau 

memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Variabel moderating juga sering disebut sebagai variabel bebas kedua 

dan sering dipergunakan dalam analisis regresi linear. (Sofyan, 2012:110). 

 Penurunan suku bunga memaksa perbankan memangkas bunga kredit, 

termasuk perbankan syariah. Sejumlah bankir syariah yang dihubungi kontan 

berencana memotong imbal hasil pembiayaan di semester II nanti.  Penurunan ini 

sejalan dengan turunnya biaya dana (cost of fund) industri syariah. Misalnya saja 

BRI Syariah.  Sekretaris Perusahaan BRI Syariah Indri Tri Handayani 

memproyeksikan, imbal hasil pembiayaan bisa menurun sebesar 35 basis poin 

(bps) hingga akhir tahun. "Hal ini sejalan dengan penurunan BI rate beberapa 

waktu lalu”.  Sampai pertengahan Juni 2016 tercatat imbal hasil pembiayaan BRI 

Syariah telah susut sebesar 184 bps dari awal tahun. Penurunan imbal hasil 

pembiayaan ini dipicu dari pemangkasan imbal hasil deposito sebesar 237 bps 

sejak awal tahun. BRI Syariah berharap, penurunan imbal hasil pembiayaan bisa 

mendongkrak pertumbuhan pembiayaan mencapai 19% di sepanjang tahun 2016. 

Sampai Mei 2016, pertumbuhan pembiayaan BRI Syariah tercatat 11,49% 

ketimbang tahun lalu. Pengguntingan imbal hasil pembiayaan juga diperkirakan 
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bisa meredam rasio pembiayaan bermasalah (NPF) yang dipatok tidak lebih dari 

3% di pengujung tahun. 

 BNI Syariah punya rencana sama. Proyeksi anak usaha Bank Negara 

Indonesia (BNI) ini, besaran penurunan imbal hasil pembiayaan akan sama seperti 

penurunan BI rate atau terpangkas 25 bps. Direktur Utama BNI Syariah Imam 

Teguh Saptono mengatakan, imbal hasil pembiayaan BNI Syariah sudah menurun 

sebesar 50 bps-100 bps pada periode Januari hingga akhir Mei 2016. "Tapi, 

memang sampai akhir tahun diperkirakan belum mencapai single digit," ujar 

Imam kepada kontan. Sektor yang imbal hasil pembiayaan diturunkan antara dan 

pembiayaan konsumer dan ritel. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 

imbal hasil pembiayaan skema bagi hasil turun 27 bps ke 11,82%. Sementara 

imbal hasil deposito Mudharabah turun 99 bps ke kisaran 6,53%. (Kontan.co.id). 

 Peneltian tentang return on asset terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah menunjukkan hasil yang berbeda-beda tiap peneliti, menurut 

penelitian dari (M.Syukur, 2017) dan (Nur, 2013) kedua peneliti tersebut 

menyatakan bahwa return on asset sama – sama berpengaruh positif terhadap 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah sedangkan penelitian dari (Andry, 2012) 

menunjukkan return on asset berpengaruh negatif  terhadap tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah.  

 Peneltian tentang biaya operasional pendapatan operasional terhadap 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah menunjukkan hasil yang berbeda-beda 

tiap peneliti, menurut penelitian dari (Edhi, 2013) peneliti tersebut menyatakan 

bahwa biaya operasional pendapatan operasional tidak berpengaruh terhadap 

http://www.kontan.co.id/tag/bni-syariah
http://www.kontan.co.id/tag/bni-syariah
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tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan penelitian dari (M. Syukur, 

2012) menunjukkan biaya operasional pendapatan operasional berpengaruh positif  

terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

 Peneltian tentang capital adequacy ratio terhadap tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah menunjukkan hasil yang berbeda-beda tiap peneliti, 

menurut penelitian dari (Edhi, 2013) peneliti tersebut menyatakan bahwa capital 

adequacy ratio berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah. Sedangkan penelitian dari (Gilang, 2013) menunjukkan capital 

adequacy ratio tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah. 

 Peneltian tentang  non performing financing terhadap tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah menunjukkan hasil yang berbeda-beda tiap peneliti, 

menurut penelitian dari (Vivi, 2016) peneliti tersebut menyatakan bahwa non 

performing financing berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah. Sedangkan penelitian dari (Edhi, 2013) dan (Nur, 2013) 

menunjukkan non performing financing tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi 

hasil deposito mudharabah. 

 Penelitian tentang  financing deposit ratio terhadap tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah menunjukkan hasil yang berbeda-beda tiap peneliti, 

menurut penelitian dari (M. Syukur, 2017) dan (Nur, 2013) peneliti tersebut 

menyatakan bahwa financing deposit ratio berpengaruh positif terhadap tingkat 

bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan penelitian dari (Edhi, 2013) dan 
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(Ady, 2016) menunjukkan financing deposit ratio tidak berpengaruh terhadap 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

 Penelitian ini meneliti tentang inflasi tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah menunjukkan hasil yang berbeda-beda dari tiap peneliti, menurut 

penelitian dari (Jaya, 2015) penelitian tersebut menyatakan bahwa inflasi 

berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan 

penelitian dari (Novianto, 2014) inflasi tidak berpengaruh terhadap deposito 

mudharabah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian dengan 

judul : 

“ANALISIS PENGARUH BOPO, CAR, NPF, FDR, DAN INFLASI 

TERHADAP TINGKAT BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH 

DENGAN ROA SEBAGAI VARIBEL PEMODERASI PADA BANK 

UMUM SYARIAH” 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat disusun rumusan 

masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah BOPO berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil Deposito 

Mudharabah pada Bank Umum Syariah? 

2. Apakah CAR berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil Deposito 

Mudharabah pada Bank Umum Syariah? 

3. Apakah NPF berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil Deposito 

Mudharabah pada Bank Umum Syariah? 
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4. Apakah FDR berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil Deposito 

Mudharabah pada Bank Umum Syariah? 

5. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil Deposito 

Mudharabah pada Bank Umum Syariah? 

6. Apakah ROA mampu memoderasi hubungan antara BOPO terhadap 

tingkat bagi hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah? 

7. Apakah ROA mampu memoderasi hubungan antara CAR terhadap 

tingkat bagi hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah? 

8. Apakah ROA mampu memoderasi hubungan antara NPF terhadap 

tingkat bagi hasil deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah? 

9. Apakah ROA mampu memoderasi hubungan antara FDR terhadap 

tingkat bagi hasil Deposito Mudharabah padaBank Umum Syariah? 

10. Apakah ROA mampu memoderasi hubungan antara Inflasi terhadap 

tingkat bagi hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah? 

1.3   Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian adalah? 

1. Mengetahui pengaruh BOPO terhadap tingkat bagi hasil Deposito 

Mudharabah pada Bank Umum Syariah? 

2. Mengetahui pengaruh CAR terhadap tingkat bagi hasil Deposito 

Mudharabah pada Bank Umum Syariah? 

3. Mengetahui pengaruh NPF terhadap tingkat bagi hasil Deposito 

Mudharabah pada Bank Umum Syariah? 
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4. Mengetahui pengaruh FDR terhadap tingkat bagi hasil Deposito 

Mudharabah pada Bank Umum Syariah? 

5. Mengetahui pengaruh Inflasi terhadap tingkat bagi hasil Deposito 

Mudharabah pada Bank Umum Syariah? 

6. Mengetahui ROA mampu memoderasi BOPO terhadap tingkat bagi hasil 

Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah? 

7. Mengetahui ROA mampu memoderasi CAR terhadap tingkat bagi hasil 

Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syriah? 

8. Mengetahui ROA mampu memoderasi NPF terhadap tingkat bagi hasil 

Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah? 

9. Mengetahui ROA mampu memoderasi FDR terhadap tingkat bagi hasil 

Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah? 

10. Mengetahui ROA mampu memoderasi Inflasi terhadap tingkat bagi hasil 

Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah? 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagi berikut : 

1. Dalam dunia perbankan syariah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 

dan pertimbangan atas kinerja bank syariah agar mampu menghadapi 

ketatnya kompetisi dunia perbankan nasional. 
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2. Bagi peneliti 

Penelitian ini dihaarapkan mampu menambah wawasan dan pemahaman 

mengenai pengaruh BOPO, CAR, NPF, FDR terhadap tingkat bagi hasil 

deposito Mudharabah denga ROA sebagai variabel moderasi. 

3. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan mahasiswa 

yang akan mengambil konsentrasi perbankan syariah. 

1.5  Sistematika Penelitian 

 Sistematika penelitian ini dibuat agar mempermuda bagi para pembaca 

dalam pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian 

yang diuaraikan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTKA 

 Memaparkan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, 

kerangka pemikiran, dan juga hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Memaparkan tentang rancangan penelitian, batasan 

penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, teknik 
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pengambilan data dan teknik analisis data yang akan 

digunakan. 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS 

DATA 

 Bab ini berisi tentang gambaran subyek penelitian data yang 

memuat analisis dari hasil penelitian dalam bentuk analisis 

deskriptif, analisis statistik dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir, keterbatasan dan 

saran. 


