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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Sebagai landasan dalam penelitian ini mengacu pada lima penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh tingkat suku bunga dan bagi hasil 

terhadap deposito mudharabah. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Evi Natalia, Moch. Dzulkirom AR, dan Sri Mangesti Rahayu (2014), 

menjelaskan tentang pengaruh tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan 

tingkat suku bunga deposito bank umum secara bersama-sama dan parsial 

terhadap jumlah simpanan deposito yang ada pada bank syariah. Penelitian 

ini menggunakan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai objek penelitian 

dengan menggunakan laporan keuangan dalam rentang waktu 2009 – 2012. 

Hasil yang menyatakan bahwa variabel tingkat bagi hasil deposito bank 

syariah dan tingkat suku bunga deposito bank umum secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap jumlah deposito 

mudharabah. Hasil lainnya adalah hanya variabel tingkat bagi hasil deposito 

bank syariah yang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah 

simpanan deposito mudharabah. 
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Persamaan 

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah variabel yang digunakan, 

yaitu bagi hasil dan tingkat suku bunga deposito bank konvensional untuk 

variabel independen, serta deposito mudharabah sebagai variabel dependen. 

Perbedaan 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian 

yang menggunakan laporan keuangan yang telah dipublikasi oleh Bank 

Indonesia dengan rentang waktu 2010 – 2013. Perbedaan lainnya adalah 

metode analisis yang digunakan. Jika penelitian terdahulu menggunakan 

metode eksplanatory research, penelitian ini menggunakan analisis regresi 

berganda. 

2. E. H. Ergec dan B. G. Arslan (2013), menganalisa dampak suku bunga pada 

deposito dan pinjaman yang dimiliki bank konvensional dan bank syariah. 

Periode data yang dimiliki oleh penelitian ini adalah antara Desember 2005 

hingga Juli 2009. Hasil dari penelitian ini adalah meski secara teoritis bank-

bank Islam tidak dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga, tetapi 

bank-bank Islam di Turki tetap dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku 

bunga bank konvensional. 

Persamaan 

Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang meneliti tentang pengaruh 

perubahan tingkat suku bunga terhadap produk bank syariah yaitu deposito. 
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Perbedaan  

Penelitian terdahulu hanya meneliti pengaruh tingkat suku bunga pada 

deposito dan pembiayaan dengan periode Desember 2005 hingga Juli 2009, 

sedangkan penelitian sekarang meneliti pengaruh tingkat suku bunga dan 

bagi hasil terhadap deposito mudharabah dengan rentang waktu 2010 – 

2013. 

3. Aprilia Tri Rahayu dan Bambang Pranowo (2012) yang dalam penelitiannya 

menganalisis pengaruh tingkat suku bunga bank konvensional pada deposito 

mudharabah di bank syariah di Indonesia menggunakan data sekunder yang 

diperoleh dari Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia dan Statistik 

Perbankan Indonesia. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah 

tingkat suku bunga deposito bank konvensional mempengaruhi deposito 

mudharabah secara signifikan meski memiliki efek negatif. 

Persamaan 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah variabel 

yang digunakan yaitu tingkat suku bunga deposito bank konvensional dan 

deposito mudharabah. 

Perbedaan 

Pada penelitian terdahulu periode data menggunakan rentang waktu 2007 – 

2010. Sedangkan penelitian ini menggunakan periode antara waktu 2010 – 

2013 dengan tambahan variabel yaitu bagi hasil. 

4. Pada penelitian milik Eliza Fitriah dan Nur S. Buchori ini (2011) 

mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio bagi
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hasil dari penghimpunan dana serta untuk mengetahui pengaruh rasio bagi 

hasil bank syariah terhadap penghimpunan dana bank syariah. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Kesimpulan dari 

penelitian ini menyatakan bahwa rasio bagi hasil mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap penghimpunan dana bank syariah. Hasil lain dari 

penelitian ini adalah nisbah bagi hasil mempengaruhi penghimpunan dana 

dari Bank Rakyat Bekasi. 

Persamaan 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini sama dengan penelitian 

terdahulu yaitu variabel bagi hasil untuk menganalisis pengaruhnya 

terhadap salah satu produk bank syariah. 

Perbedaan 

Penelitian terdahulu menggunakan tabungan sebagai variabel dependen, 

sedangkan penelitian ini menggunakan deposito mudharabah sebagai 

variabel dependen dan tambahan variabel tingkat suku bunga deposito bank 

konvensional sebagai variabel independen. 

5. Penelitian Radiah Abdul Kader dan Yap Kok Leong (2009) meneliti tentang 

dampak perubahan suku bunga pada permintaan pembiayaan syariah. 

Penelitian ini menggunakan data bulanan yang diambil pada periode 1999 – 

2007. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa bank syariah dapat terkena 

risiko perubahan suku bunga meski menggunakan prinsip bebas bunga 

karena nasabah berorientasi pada keuntungan yang didapatkan.  



12 

 

 

Persamaan 

Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, keduanya menganalisis 

tentang pengaruh tingkat suku bunga pada produk syariah yang 

menggunakan prinsip bagi hasil.  

Perbedaan 

Penelitian terdahulu menganalisis perubahan suku bunga terhadap 

permintaan pembiayaan bank syariah, sedangkan penelitian sekarang adalah 

ingin mengetahui pengaruh tingkat suku bunga dan bagi hasil hanya pada 

deposito mudharabah. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Dana Pihak Ketiga 

Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal 

dari masyarakat. Menurut Kasmir (2002 : 64), dana pihak ketiga adalah dana yang 

berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi 

kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika 

mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana pihak ketiga. Konsep dana 

pihak ketiga dalam perbankan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu : 

1. Giro 

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau 

dengan cara pemindahbukuan. Giro dikategorikan sebagai sumber dana yang 

sangat labil dan tidak memiliki jatuh tempo. Persentase bunga yang 
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dibayarkan bank kepada pemegang rekening giro pada umumnya masih 

lebih rendah dibandingkan suku bunga deposito berjangka dan tabungan. 

2. Deposito 

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu 

tertentu berdasarkan perjanjian nasabah sebagai pemilik dana dengan bank. 

Deposito merupakan sumber dana pihak ketiga yang bersifat semi tetap. 

Pada umumnya, deposan atau pemilik rekening deposito mengendapkan 

dananya di bank dalam bentuk deposito dikarenakan tertarik dengan tingkat 

suku bunga yang ditawarkan oleh bank. Pada saat jatuh tempo, dana 

deposito dapat ditarik kembali jika deposan tidak ingin memperpanjang 

jangka waktu simpanannya. 

3. Tabungan 

Tabungan adalah simpanan yang penarikanya hanya dapat dilakukan 

berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tabungan 

tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. Jika rekening giro dapat digunakan oleh 

pengusaha atau pedagang untuk melakukan transaksi, tabungan lebih 

diperuntukkan untuk keamanan dana oleh masyarakat luas. Tabungan juga 

mempunyai peranan yang relatif kecil di dalam komposisi sumber dana 

perbankan. 

Dana pihak ketiga dalam perbankan syariah menggunakan instrumen yang 

sama dengan penghimpunan dana yang dilakukan pada bank konvensional, yaitu 

instrumen giro, deposito, dan tabungan. Meskipun menggunakan instrumen
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penghimpunan dana masyarakat yang sama, mekanisme kerja pada masing-

masing intrumen dana pihak ketiga pada bank syariah berbeda dengan bank 

konvensional, yaitu tidak adanya bunga. Ketentuan tentang larangan 

diharamkannya pemberian bunga berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 

Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Giro, Nomor 

2 Tahun 2000 tentang Tabungan, dan Nomor 3 Tahun 2000 tentang Deposito. 

Berdasarkan fatwa DSN, mekanisme giro dan tabungan yang diperbolehkan 

adalah prinsip mudharabah dan wadiah, sedangkan deposito hanya diperbolehkan 

menggunakan prinsip mudharabah yang diperbolehkan. 

Penghimpunan dana pihak ketiga yang menggunakan prinsip mudharabah, 

bank syariah harus memberikan bagi hasil kepada pemilik dana atau nasabah 

sebesar nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal akad. Sedangkan 

penghimpunan dana yang menggunakan prinsip wadiah, bank syariah tidak 

berkewajiban untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah, tetapi bank syariah 

memberikan bonus yang besarnya tidak ditentukan di awal oleh nasabah. 

1. Giro 

Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat 

dengan menggunakan cek, bilyet giro, saran perintah lainnya, atau 

pemindahbukuan. Dalam perbankan syariah dikenal dua istilah giro wadiah 

dan giro mudharabah, tetapi yang paling umum digunakan adalah giro 

wadiah. Giro wadiah ialah giro yang harus mengikuti fatwa DSN tentang 

wadiah. Akad wadiah adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitip 

dana mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan
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tersebut dan bank wajib mengembalikan apabila penitip mengambil dana 

tersebut (Riza Salman, 2012 : 128). Pada prinsip wadiah, bank syariah 

diperbolehkan memberikan bonus secara sukarela atas dana wadiah yang 

dititipkan, namun dengan syarat tidak ada perjanjian di awal antara bank 

syariah dan pemilik dana wadiah tentang besarnya bonus yang akan 

diberikan. Giro mudharabah adalah salah satu instrumen dana pihak ketiga 

melalui giro yang menerapkan prinsip mudharabah. Akad mudharabah 

merupakan akad yang digunakan dalam perjanjian antara pemilik dana dan 

pengelola dana untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu dengan 

pembagian keuntungan yang telah disepakati di awal perjanjian. Pembagian 

hasil keuntungan yang diterima oleh nasabah adalah bagi hasil dengan 

persentase tertentu yang harus dibayar oleh bank syariah secara periodik 

sesuai dengan tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah. 

2. Deposito 

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito 

adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang 

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah 

pemilik dana dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS). 

Berdasarkan fatwa DSN MUI, deposito yang diperbolehkan adalah yang 

menggunakan prinsip mudharabah. Dana yang didepositokan dinyatakan 

secara tunai dan bukan piutang. Sebagai pengelola dana, bank syariah 

menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah keuntungan yang
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menjadi haknya dan bank syariah tidak diperbolehkan mengurangi 

persentase keuntungan nasabah tanpa persetujuan dari nasabah yang 

bersangkutan. 

3. Tabungan  

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tabungan 

adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat 

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, 

dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan fatwa 

DSN MUI, akad penghimpunan dana pihak ketiga melalui tabungan adalah 

akad mudharabah dan akad wadiah. Akuntansi untuk tabungan mudharabah 

berdasarkan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah sehingga pada akhir 

periode akuntansi, dana syirkah temporer untuk tabungan mudharabah harus 

diukur sebesar nilai tercatatnya. Insentif yang diterima oleh nasabah 

tabungan mudharabah dinamakan hak pihak ketiga atau bagi hasil yang 

dihitung dari nisbah bagi hasil untuk nasabah dan pembayarannya dilakukan 

secara periodek. Sedangkan insentif untuk nasabah tabungan wadiah 

diberikan dalam bentuk bonus yang bersifat sukarela dan tidak disyaratkan 

di awal perjanjian. 

2.2.2  Teori Permintaan 

Permintaan merupakan keinginan yang disertai dengan kesediaan serta 

kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan, sedangkan permintaan 

akan suatu barang adalah jumlah barang yang bersangkutan yang pembeli 

bersedia membelinya pada tingkat harga yang berlaku pada suatu pasar tertentu
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dan dalam waktu tertentu. Hukum permintaan menurut Alfred Marshall (1842-

1924) menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang 

yang akan diminta akan berkurang. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka 

jumlah barang yang diminta akan bertambah (Rozalinda, 2014 : 67). Ibn 

Taimiyah (1263-1328) menyatakan harga bisa naik karena penurunan jumlah 

barang yang tersedia diserta peningkatan permintaan. Menurut Ibnu Taimiyah ada 

beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan terhadap suatu barang dan 

mempengaruhi harga (Rozalinda, 2014 : 69), yaitu : 

1. Harga barang itu sendiri dan barang subtitusi. 

2. Keinginan penduduk terhadap jenis barang yang berbeda dan berubah-ubah. 

3. Perubahan juga bergantung pada jumlah konsumen, jika jumlah konsumen 

yang minat terhadap suatu barang meningkat, maka harga akan naik dan 

sebaliknya jika konsumen yang minat terhadap suatu barang mernurun maka 

harga akan turun. 

4. Permintaan juga dipengaruhi oleh menguat atau melemahnya tingkat 

kebutuhan atas suatu barang, jika kebutuhan tinggi, harga juga akan tinggi, 

dan jika kebutuhan barang menurun maka harga juga akan turun. 

5. Harga juga dipengaruhi oleh tujuan dari kontrak jual berli, jika pembayaran 

dilakukan secara tunai maka harga akan turun, namun jika jual beli 

dilakukan dengan pembayaran tangguh, maka harga akan naik. 

6. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. 

Dalam fungsi permintaan maka dapat diketahui hubungan antara variabel 

terikat dan variabel bebas, yaitu sebagai berikut : 
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Q = f ( Px, Py ) 

Dimana : 

Q = Deposito mudharabah   

Px = Tingkat suku bunga 

Py = Bagi Hasil 

2.2.3 Teori Bunga 

Menurut sejarah praktek pembungaan uang telah lama dikenal. Menjelang 

revolusi industri di Eropa dimana aktifitas perdagangan dan keuangan meningkat 

pesat yang kemudian munculnya para pakar ekonomi seperti Adam Smith, David 

Ricardo, Marshall, dan lain-lain. Menurut Adam Smith (1723-1790) dan Ricardo 

(1772-1823), bunga merupakan suatu ganti rugi yang diberikan oleh peminjam 

uang kepada pemilik uang atas keuntungan yang mungkin diperolehnya dari 

pemakaian uang tersebut. Sedangkan menurut Marshall (1842-1924), bunga uang 

dilihat dari segi penawaran merupakan balas jasa terhadap pengorbanan bagi 

kesediaan seseorang untuk  menyimpan sebagian pendapatannya yang tidak 

digunakan. 

Diantara alasan untuk membenarkan pengambilan bunga terdapat teori 

abstinence yang mengungkapkan bahwa ketika kreditur menahan diri 

(abstinence), ia menangguhkan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri 

semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Kreditur meminjamkan 

modal yang semestinya dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Jika 

peminjam menggunakan uang tersebut untuk memenuhi keinginan pribadi, maka 

ia dianggap wajib membayar sewa atas uang yang dipinjamnya. (Antonio Syafi’i, 
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2001 : 69). Teori abstinence menurut Nassau William Senior (1790-1844), bunga 

modal merupakan balas jasa kepada pemilik dana karena telah melakukan 

penghematan atau tidak berkonsumsi untuk membentuk modal. 

Berbeda dengan pandangan teori klasik seperti teori abstinence, konsep 

bunga Keynes yang dikategorikan dalam teori bunga moneter memandang 

penggunaan bunga dari sisi berbeda. John Maynard Keynes (1883-1946) 

menyatakan bahwa bunga bukan merupakan hadiah atas kesediaan seseorang 

untuk menyimpan uangnya di bank karena setiap orang bisa saja menabung tanpa 

meminjamkan uangnya untuk tujuan memungut bunga. 

2.2.4  Nisbah Bagi Hasil 

Perbedaan prinsip yang paling mudah dikenali antara bank konvensional 

dan bank syariah adalah sistem bunga pada bank konvensional dan sistem bagi 

hasil pada bank syariah. Sistem bagi hasil (profit loss sharing) yaitu nisbah atau 

presentase bagi hasil yang besarnya ditetapkan di awal transaksi yang bersifat 

tetap tetapi nilai nominalnya belum dapat diketahui dengan pasti tetapi melihat 

laba rugi yang akan terjadi nanti. Sedangkan nisbah adalah besaran yang 

digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak 

diterima kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh 

(Sri Nurhayati, 2013 : 133). Pembagian nisbah harus diketahui dengan jelas oleh 

kedua belah pihak untuk mencegah terjadinya perselisihan mengenai cara 

pembagian nisbah. Pengelola dan memperoleh imbalan atas kerjanya dan pemilik 

dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. 
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Dalam perbankan syariah prinsip bagi hasil yang banyak digunakan adalah 

musyarakah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha 

tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 

ketentuan prinsip al-musyarakah dan al-mudharabah. Dalam PSAK 106, bahwa 

keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan 

porsi kontribusi dana. Prinsip musyarakah terdiri dari dua jenis, yaitu musyarakah 

kepemilikan dan musyarakah akad atau kontrak. Musyarakah hak milik adalah 

persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang 

dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, atau warisan, 

sedangkan musyarakah akad adalah akad kerja sama dua orang atau lebih yang 

bersekutu dalam modal atau keuntungan (Rizal Yaya, 2011 : 150). Prinsip 

musyarakah dalam kegiatan bank syariah sering dipergunakan untuk pembiayaan 

suatu proyek yang dananya disediakan oleh nasabah dan bank secara bersama-

sama untuk membiayai proyek tersebut. Kegiatan bank syariah lain yang 

menggunakan prinsip musyarakah adalah modal ventura. Penanaman modal 

dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi 

atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap (Antonio, 

2011 : 93). 

Kautsar Riza Salman (2012 : 217) menjelaskan bahwa secara teknis 

mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola 

dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil 

menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan 

ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct, negligence, 
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dan  violation oleh pengelola dana. Antonio (2001 : 95) menjelaskan bahwa 

mudhabarah adalah akad kerja usaha antara dua pihak dimana pihak pertama 

(shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya 

menjadi pengelola. Keuntungan dari mudharabah dibagi menurut kesepakatan 

sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Dalam PSAK 105, prinsip 

mudharabah dibagi menjadi tiga jenis yaitu mudharabah muqayyadah, 

mudharabah muthlaqah, dan mudharabah musytarakah. 

Mudharabah muqayyadah merupakan suatu bentuk kerja sama antara 

pemilik dana dan pengelola dana tetapi pemilik dana memberikan batasan kepada 

pengelola dana, seperti tempat, cara dan/objek investasi. Oleh sebab itu, 

mudharabah muqayyadah disebut juga dengan mudharabah terikat. Mudharabah 

muthlaqah adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik dan dan pengelola tanpa 

adanya pembatasan oleh pemilik dana. Pemilik dana memberikan kebebasan 

kepada pengelola dana untuk mengelola dana yang diinvestasikan. Akad 

mudharabah muthlaqah dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan dan 

pembiayaan. Mudharabah muthlaqah biasanya juga disebut dengan mudharabah 

tidak terikat. Sedangkan mudharabah musytarakah ialah bentuk mudharabah 

dimana pengelola dana juga menyertakan dananya dalam kerjasama investasi. 

Prinsip mudharabah diterapkan bank syariah pada produk pembiayaan dan 

pendanaan. Penghimpunan dana yang menerapkan prinsip mudharabah antara 

lain tabungan dan deposito. Sedangkan untuk fungsi pembiayaan dari 

mudharabah digunakan untuk investasi dan pembiayaan modal kerja dalam 

bidang perdagangan atau jasa. 
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Prinsip bagi hasil (profit sharing) menjadi karakteristik dan landasan dasar 

bagi kegiatan operasional bank syariah. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan 

kaidah mudharabah (Antonio, 2001 : 137), bank syariah memiliki fungsi sebagai 

partner atau mitra untuk pemilik dana atau peminjam dana yang diantara 

keduanya diterapkan akad mudharabah untuk pembagian keuntungan masing-

masing pihak. 

Bagi hasil dapat dipengaruhi oleh dua faktor besar, yaitu faktor langsung 

dan faktor tidak langsung. Dalam Antonio (2001 : 139) faktor langsung yang 

mempengaruhi bagi hasil adalah sebagai berikut : 

1. Investment rate adalah persentase dana aktual yang diinvestasikan dari 

jumlah total dana yang dimiliki oleh bank.  

2. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan ialah jumlah dana yang 

berasal dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan oleh 

bank. Dana yang tersedia untuk diinvestasikan dapat dihitung dengan 

menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total 

saldo harian. 

3. Nisbah merupakan salah satu ciri dari prinsip mudharabah yang harus 

ditentukan dan disepakati di awal perjanjian. Selain berbeda dari satu bank 

dengan bank lainnya, nisbah juga berbeda dari waktu ke waktu dalam satu 

bank, seperti bulanan, triwulan, semester, atau satu tahun. Jumlah nisbah 

juga berbeda dari satu rekening dengan rekening lainnya bergantung pada 

besarnya dana dan waktu jatuh tempo. 
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Sedangkan faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah 

penentuan kesepakatan pendapatan dan biaya mudharabah.  Bank dan pemilik 

dana melakukan pembagian dalam pendapatan dan biaya (profit and sharing). 

Pendapatan yang dibagi pada nasabah adalah pendapatan yang telah dikurangi 

biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung oleh bank, maka disebut dengan 

revenue sharing. Faktor tidak langsung lainnya yang mempengaruhi bagi hasil 

adalah kebijakan dan metode accounting yang digunakan. Secara tidak langsung, 

bagi hasil dipengaruhi oleh aktivitas yang diterapkan yang berhubungan dengan 

pengakuan pendapatan dan biaya. 

Dalam menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pengelola 

dana (bank) maupun nasabah (pemilik dana) terdapat beberapa tahapan, yaitu 

sebagai berikut (Rizal Yaya, 2009) : 

1. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. 

2. Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil. 

3. Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan 

bagi hasil. 

4. Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. 

5. Akuntansi bagi hasil untuk bank syariah. 

Penentuan bagi hasil yang diterima nasabah sangat penting untuk 

mendapatkan tingkat bagi hasil yang diterima nasabah. Beberapa hal yang dapat 

dijadikan pertimbangan nisbah bagi hasil adalah tingkat bagi hasil yang ditetapkan 

kompertitor dan tingkat suku bunga bank konvensional. Jika orientasi nasabah 
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dipengaruhi oleh tingkat return  maka akan berdampak pada perpindahan dana 

nasabah. 

Tabel 2.1 

PERBEDAAN SISTEM BUNGA DAN SISTEM BAGI HASIL 

 

NO SISTEM BUNGA SISTEM BAGI HASIL 

1 Penentuan bunga dibuat pada 

waktu akad dengan asumsi harus 

selalu untung 

Penentuan besarnya nisbah bagi hasil 

dibuat waktu akad dengan berpedoman 

pada kemungkinan untung rugi 

2 Besarnya persentase berdasarkan 

pada jumlah uang (modal) yang 

dipinjamkan 

Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan 

pada jumlah keuntungan yang 

diperoleh 

3 Pembayaran bunga tetap seperti 

yang dijanjikan tanpa 

pertimbangan jika proyek yang 

dijalankan oleh pihak nasabah 

untung maupun rugi 

Bagi hasil bergantung pada keuntungan 

proyek yang dijalankan. Jika usaha 

rugi, maka kerugiannya akan 

ditanggung bersama oleh kedua belah 

pihak 

4 Jumlah pembayaran bunga tidak 

meningkat meski jumlah 

keuntungan berlipat atau keadaan 

ekonomi sedang 'booming’ 

Jumlah pembagian laba meningkat 

sesuai dengan peningkatan jumlah 

pendapatan 

5 Eksistensi bunga diragukan (kalau 

tidak dikecam) oleh semua agama 

termasuk Islam 

Tidak ada yang meragukan keabsahan 

bagi hasil 

Sumber : Antonio Syafi’i (2001 : 61) 

2.2.5 Hubungan Tingkat Suku Bunga dengan Deposito Mudharabah 

Semakin tinggi tingkat bunga, semakin besar keinginan masyarakat untuk 

menabung atau masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan pengeluaran 

guna menambah besarnya tabungan. Jika suku bunga naik maka orang cenderung 

untuk mendepositkan dananya pada bank konvensional karena keuntungan yang 

didapat juga besar dan hal ini mengakibatkan jumlah deposito mudharabah 

menurun karena masyarakat lebih memilih mendepositkan dananya pada bank 

konvesional daripada bank syariah (Tri Rahayu dan Pranowo, 2012). Hubungan 

dari teori permintaan menjelaskan bahwa jika harga barang naik maka jumlah 
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barang yang diminta akan turun dan jika harga barang turun maka jumlah barang 

yang diminta akan mengalami kenaikan. Apabila dalam penelitian ini barang yang 

dimaksud diibaratkan adalah deposito mudharabah sedangkan harga dari suatu 

pasar adalah tingkat suku bunga dan nisbah bagi hasil, maka dapat diartikan 

bahwa harga atau tingkat suku bunga deposito bank konvensional mempunyai 

hubungan dengan deposito mudharabah. 

Hubungan tingkat suku bunga deposito bank konvensional dengan deposito 

mudharabah adalah jika harga atau tingkat suku bunga deposito bank 

konvensional mengalami kenaikan, maka permintaan terhadap deposito 

mudharabah akan berkurang atau mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya, 

jika tingkat suku bunga deposito bank konvensional mengalami penurunan, maka 

permintaan terhadap deposito mudharabah dapat bertambah atau meningkat. Hal 

tersebut dapat terjadi ketika nasabah menginginkan keuntungan besar atas dana 

yang ditempatkan dalam deposito. 

2.2.4 Hubungan Nisbah Bagi Hasil dengan Deposito Mudharabah 

Perkembangan suatu bank syariah akan dipengaruhi oleh kinerja bank 

syariah dalam mengelola dana-dananya dan bergantung kepada jumlah masabah 

yang menempatkan dananya di bank syariah. Semakin tinggi tingkat keuntungan 

yang diperoleh semakin besar jumlah pembagian laba yang dibagikan kepada 

nasabah (Fitriah dan S. Buchori, 2011). Hubungan permintaan antara nisbah bagi 

hasil dengan deposito mudharabah dapat terjadi jika harga diibaratkan sebagai 

deposito mudharabah sedangkan harga adalah nisbah bagi hasil. Bagi hasil dalam 

penelitian ini diasumsikan sebagai pembanding suku bunga pada bank 
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konvensional ketika orientasi nasabah adalah menginginkan keuntungan yang 

besar dalam mendepositokan dananya. Hubungan yang terjadi antara nisbah bagi 

hasil dengan deposito mudharabah ialah jika nisbah bagi hasil yang diberikan 

kepada nasabah mengalami kenaikan maka deposito mudharabah akan meningkat 

dan sebaliknya, jika bagi hasil yang diberikan mengalami penurunan maka 

deposito mudharabah akan ikut turun menurun. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, kerangka pemikiran dibuat 

dalam diagram atau gambar sebagai alur dalam penelitian jelas dan mudah 

dimengerti. Model kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang bersifat sementara atau dugaan saja 

sehingga harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan ulasan teori dan kerangka 

pemikiran, maka dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 = Tingkat suku bunga bank konvensional berpengaruh terhadap deposito 

mudharabah. 

H2 = Tingkat nisbah bagi hasil berpengaruh deposito mudharabah. 
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Deposito Bank 
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