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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi 

menghimpun, menyalurkan, melayani, menyimpan dan mengkoordinir dana atau 

uang kepada masyarakat. Pada tugasnya bank memiliki tugas yaitu menghimpun 

dana atau yang biasa disebut dengan funding dan sementara tugas yang lainnya 

adalah menyalurkan dana kepada masyarakat atau financing. Pada umumnya bank 

terbagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank 

konvensional adalah bank yang pada umumnya masih mengandalkan uang 

sebagai salah satu sumber pendapatannya, karena bank konvesional dianggap 

masih mengandung riba yang tentunya akan membuat nasabah sengsara. 

Sedangkan bank syariah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2008, perbankan  syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang 

bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Karakteristik sistem 

perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil serta menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang berpegang teguh pada Al-

Qur’an dan Al Hadist. Dengan begitu perbankan syariah terhindar dari praktik-

praktik yang mengandung maysir, gharar, riba, dan bathil.  

Di Indonesia, penggunaan bank syariah sudah mulai dilakukan oleh 

sebagian masyarakat. Sebab bank syariah menawarkan berbagai jasa yang 

tentunya praktik-praktik yang dilakukan jauh dari riba. Sama pada umumnya 
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dengan bank konvesional, bank syariah menewarkan sistem bagi hasil pada 

nasabah yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip islam. Secara umum perbankan 

syariah lebih mengarah pada syariat islam yang menunjung tinggi perekonomian 

umat. Tersebarnya bank syariah di tengah-tengah masyarakat memberikan 

pengaruh dan kesedaran umat dalam memilih dan menyalurkan uang yang 

terbesar dari riba. Sebab pnasabah yang melakukan pemimjaman tidak dituntu 

untuk melakukan pembayaran riba dalam pengamBIlan uang hasil pinjaman. Para 

Ulama, ahli fiqh, dan Islamic Banker di kalangan dunia Islam menyatakan bahwa 

bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional adalah riba dan riba 

diharamkan.  

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok 

memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta 

peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. 

Bank syariah menghindari sistem bunga dalam mengoperasikan usahanya. 

Keberadaan bank syariah/bank Islam dapat dijadikan sebagai solusi alternatif 

terhadap persoalaan tentang adanya pertentangan antara bunga dengan riba.1 

Jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank syariah pada umumnya jauh berbeda 

dengan bank konvensional. Jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank syariah salah 

satunya adalah pembiayaan murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada 

harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah 

penjual harus memberitahu harga pokok produk yang ia beli dan menentukan 

suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan yang  telah disepakati oleh pihak-
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 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.: (Yogyakarta. UPP AMP YKPN. 

2005). Hal. 200. 
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pihak yang melakukan akad. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara 

pesanan.  

Dalam hal ini, pemesan dapat memesan kepada seseorang untuk 

membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua pihak membuat 

kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian 

yang masih sanggup ditanggung pemesan. Setelah itu, kedua pihak juga harus 

menyepakati berapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual 

beli dilakukan setelah barang diterima pemesan. Pembiayaan murabahah tersebut 

bank syariah akan memperoleh pendapatan penjualan dari harga yang telah 

disepakati antara nasabah dan bank syariah. Selain pembiayaan murabahah, bank 

syariah juga menawarkan pembiayaan lainnya, diantaranya pembiayaan 

Mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Kedua pembiayaan ini secara definisi 

memiliki prinsip yang hampir sama yaitu menggunakan prinsip bagi hasil melalui 

suatu bentuk kerja sama antara nasabah dengan bank syariah.  

Pengaruh pembiayaan Mudharabah dan musyarakah terhadap 

profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia menggunakan analisis regresi 

linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mudharabah memiliki 

pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap profitabilitas sedangkan 

musyarakah memberikan pengaruh yang positif terhadap tingkat profitaBIltas 

secara parsial. Secara simultan, Mudharabah dan musyarakah memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Sehingga ini yang 

membedakan antara bank konvensional dan bank syariah yang berada di tengah 

masyarakat.  
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Seiring berkembanganya zaman, bank-bank konvensional sudah mulai 

melirik untuk menggunakan bank yang berdasar pada ajaran atau syariat islam 

dalam hal ini syariah. Bank-bank seperti BRI, BNI dan Mandiri sudah melakukan 

usaha-usaha dan pembiayaan yang mengarah pada pengharaman riba seperti 

mendirikan bank yang berbasis syariat islam seperti BRI syariah, BNI Syariah dan 

Mandiri Syariah. Tujuannya untuk menarik minat masyarakat untuk melakukan 

simpan pinjam pada bank-bank tertentu yang bebas dari riba. Salah satu jasa yang 

ditawarkan oleh bank-bank syariah adalah jasa mudhrabah.  

Mudharabah adalah salah satu usaha simpan pinjam yang sesuai dengan 

syariat agama islam. Dimana tujuan dari mudharah adalah sistem bagi hasil, 

sehingga pihak nasabah tidak perlu memikirkan bunga pinjaman pada pihak bank. 

Tingkat bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi 

operasional bank umum syariah secara keseluruhan2. Tingkat bagi hasil adalah 

rata-rata tingkat imbalan atas pendanaan simpanan Mudharabah yang 

diperuntukan bagi nasabah pada saat tertentu, tingkat bagi hasil berpengaruh 

terhadap simpanan Mudharabah. Tidak adanya bunga dalam simpan pinjam yang 

ditetapkan bank-bank syariah melalui jasa Mudharabah menarik minat nasabah 

untuk menambungkan dananya pada bank-bank syariah yang sistemnya adalah 

sistem bagi hasil. 

 Namun, sistem bagi hasil yang ditawarkan melaui Mudharabah akan 

dipengaruhi oleh inflasi, nilai tukar dan BI Rate atau suku bunga pada bank-bank 

konvesional yan tentu akan memberikan dampak terhadap bank syariah. Sebab 

                                                           
2
 Rachman, R.A. Yulianto, A. Utaminingsih, A.S.. Pengaruh Bagi Hasil, Bunga, Ukuran 

Bank, dan Jumlah Cabang Terhadap Simpanan Mudharabah. (Jurnal Accounting.,2013). Vol. 12. 
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inflasi akan memberikan pengaruh terhadap naik turunnya peredaran nilai mata 

uang, Inflasi adalah kenaikan harga secara terus menerus yang berdampak pada 

pelaku ekonomi keseluruhan. Bila inflasi semakin tinggi maka masyarakat akan 

enggan untuk mendepositkan dananya ke bank karena nilai tukar rupiah semakin 

lemah.  Sedangkan nilai tukar akan memberikan dampak terhadap pendapatan 

yang didapat oleh nasabah dan pihak bank melalui sistem bagi hasil, dan suku 

bunga atau BI Rate walaupun tidak memberika pengaruh pada nilai tukar dan 

hasil dari Mudharabah. Suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap 

simpanan Mudharabah.3 Hal ini sesuai yang dilakukan oleh45. 

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk untuk meniliti pengaruh 

inflasi, Nilai tukar dan BI Rate pada Mudharabah melaui bank-bank syariah 

degan judul “Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, dan BI Rate  terhadap 

Tabungan Mudharabah Pada BNI Syariah” 

B.  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk melihat factor-faktor 

yang berpengaruh terhadap tabungan Mudharabah pada bank syariah. Batasan ini 

hanya melihat seberapa besar tabungan Mudharabah mampu memberikan 

keungtungan yang dipengaruhi oleh inflasi, nilai tukar dan BI Rate. 

                                                           
3
 Putri Sarirati dan Bambang Mulyana. “Determinan Permintaan Deposito Mudharabah 

di Indonesia”. (Jurnal Manajemen dan Bisnis. 2014) Vol 9 No. 18  
4
 Rizki Aulia R., Agung, dan Nanik. “Pengaruh Bagi Hasil, Bunga, Ukuran Bank dan 

Jumlah Cabang terhadap Simpanan Mudharabah”. (Accounting Analysis Journal, 2013).. Vol 2 
No 4 (November).  

5
 Aprilia Tri Rahayu dan Bambang Pranowo. Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga 

Deposito Bank Konvensional Terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia. 
(2012).JESP, Vol. 4, No. 1, 2012. Hal. 93104.  

 



6 

 

 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik  rumusan masalah 

dalam penelitian ini, sebagai berikut  : 

Apakah Inflasi, nilai tukar dan BI rate berpengaruh terhadap tabungan 

Mudharabah pada bank BNI Syariah? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inflasi, nilai 

tukar dan BI Rate terhadap tabungan Mudharabah pada BNI Syariah.  

E.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akedemisi 

Hasil ini penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

masukan dan kontribusi bagi para peneliti selanjutnya untuk lebih melakukan 

penelitian mengenai tabungan Mudharabah pada berbagai bank. Selain itu pula, 

hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dan referensi baru bagi penelitian yang 

bergerak pada tabungan Mudharabah dan dapat menambah wawasan bagi peneliti 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi pemerintah dan bank 

yang bergerak pada jasa Mudharabah yang tentu diharpakan memberi keBIjakan 

yang dapat meningkat daya minat masyarakat untuk melakukan simpan pinjam di 

bank-bank tertentu. 
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F. Defenisi Operasional Variabel 

Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Deposit Mudharabah 

  Menurut 6deposito Mudharabah adalah simpanan dana dengan skema 

pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan hasil yang 

diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati 

sejak awal 

2. Inflasi 

Menurut  7inflasi merupakan suatu nilai di mana tingkat harga barang dan 

jasa  secara umum mengalami kenaikan 

3. Nilai Tukar 

Menurut  8Nilai tukar (exchange rate) atau disebut juga kurs valuta asing 

(foreign exchange rate) adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk 

memperoleh satu unit mata uang asing. 

4. BI rate 

9Suku bunga adalah jumlah uang yang dibayarkan per unit waktu yang 

disebut sebagai presentase dari jumlah  yang dipinjamkan. 
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