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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Yang Relevan 

1. Hasil penelitian  Hasil uji F menunjukkan bahwa dalam penelitian ini, 

variabel Inflasi, Ukuran Perusahaan dan Jumlah Bagi Hasil Deposito 

berpengaruh secara simultan terhadap Jumlah Deposito Mudharabah pada 

Bank Umum Syariah. Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial, 

variabel Ukuran Perusahaan dan Jumlah Bagi Hasil Deposito yang 

memiliki pengaruh terhadap Deposito Mudharabah. Berdasarkan hasil 

Adjust R2 sebesar 0,875650 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini 

seluruh variabel independen memberikan kontribusi sebanyak 88% 

terhadap variabel dependen. Sisanya sebesar 12% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini10.  

2. Hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat suku bunga 

BI memiliki pengaruh signifikan terhadap penghimpunan deposito 

Mudharabah. Inflasi memiliki pengaruh terhadap deposito Mudharabah. 

Penelitian secara simultan menyatakan bahwa tingkat suku bunga BI dan 

inflasi berpengaruh signifikan terhadap simpanan deposito Mudharabah 

                                                           
10

 Fariza, R, A., “Pengaruh Inflasi, Ukuran Perusahaan Dan Jumlah Bagi Hasil Deposito 

Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016). 

(Jurusan Manajemen. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2018). Hal. 7 
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pada PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Muamalat Indonesia 

periode 2010-201511. 

3. Hasil penelitian Hasil analis uji menunjukan bahwa tingkat nisbah bagi 

hasil tidak signifikan terhadap jumlah tabungan Mudharabah sedangkan 

ukuran bank berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah tabungan 

Mudharabah. adapun koefisien determinasi (r2) sebesar 0,779. hal ini 

berarti bahwa 77,9 % variabel jumlah tabungan dapat dijelaskan oleh 

tingkat nisbah bagi hasil dan ukuran bank. dan sisanya yaitu sebesar 23,1 

% dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan12.  

4.  Hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-

sama (simultan) variabel independen (inflasi, tingkat suku bunga deposito, 

dan jumlah bagi hasil deposito) signifikan berpengaruh terhadap jumlah 

deposito Mudharabah. Nilai sig. < α  (0,000 < 0,05) dan Fhitung > Ftabel 

(43,313 > 2,758). Secara individu (parsial) variabel inflasi mempunyai 

pengaruh yang negatif terhadap jumlah deposito Mudharabah yang 

ditunjukkan dengan nilai sig. < α (0,003 < 0,05) dan t hitung < t tabel (-

3,163 < -1,671). Variabel tingkat suku bunga deposito mempunyai 

pengaruh yang negatif terhadap jumlah deposito Mudharabah, yang 

ditunjukkan dengan nilai sig. < α (0,000 < 0,05 dan t hitung < t tabel (-

6,522 < 1,671) ini disebabkan karena nasabah bank syariah juga melihat 
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 Lusiani, “pengaruh tingkat suku bunga bi dan inflasi terhadap penghimpunan deposito 

mudharabah (studi pada  pt. bank syariah mandiri dan pt. bank  muamalat indonesia  (periode 2010-2015). 

(Jurnal. Jurusan Perbankan Syariah. IAIN Surakarta., 2017). Hal 8 
12

 Indriani, N.,  “Pengaruh Tingkat Nisbah Bagi Hasil Dan Ukuran  Bank Terhadap Jumlah 

Tabungan Mudharabah  (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Dan  Bni Syariah Periode 2013-2016). 

(Perbankan Syariah. IAIN Surakarta. 2018). Hal. 9 
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suku bunga deposito yang terdapat di bank konvensional jika diasumsikan 

lebih menguntungkan dari bagi hasil yang diberikan bank syariah maka 

nasabah beralih untuk menyimpan dananya. Sedangkan variabel jumlah 

bagi hasil deposito mempunyai pengaruh yang positif terhadap jumlah 

deposito Mudharabah, yang ditunjukkan dengan nilai sig. < α (0,000 < 

0,05) dan t hitung > t tabel (4,802 > 1,671) hal ini disebabkan karena jika 

dana yang dihimpun semakin besar maka bagi hasil juga akan lebih 

menguntungkan13. 

B. Kajian Teori 

1. Pengerian Bank Syariah 

Regulasi mengenai bank syariah di Indonesia tertuang dalam UU  No. 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut 

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank 

Pembayaan Rakyat Syariah (BPRS).  

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank 

devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan 

transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara 

keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan letter 

of credit dan sebagainya. 
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 Gumelar, B, G., “Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga Deposito, Dan Jumlah Bagi Hasil 

Deposit Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah (Studi Kasus Pt Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2012). 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. (2013). Hal. 7 
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Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank 

Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit 

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja 

dari kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor 

induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.  

1.   Kegiatan Usaha Bank Syariah  

Berdasarkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor  6/24/PBI/2004 

tentang Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah, terdapat beberapa kegiatan usaha yang dilakukan bank syariah, di 

antaranya:  

a. Penghimpun dana (funding)  

Dalam menghimpun dana, terdapat dua akad yang diterapkan oleh bank 

syariah, yaitu Wadiah dan Mudharabah.  

1) Wadiah  

Wadiah berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun 

badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang penerima titipan, 

kapanpun penitip menghendaki14.  

2)  Mudharabah   

Berdasarkan PSAK Nomor 105 tentang Akuntansi Mudharabah, 

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak 
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 Yaya, R., Martawireja, A, E., dan Abdurahim A., “Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”, 

(Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2014). Hal. 52 
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pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua 

(pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara 

mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh 

pemilik dana.  Misalkan terjadi kelelaian antara kedua bela pihak maka kerugian 

di tanggung bersama, apabila kelelaian terjadi pada pihak kedua maka kerugian 

ditanggung oleh pihak kedua (pengelola dana).  

b. Penyalur dana atau pembiayaan (financing)  

Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 

ayat 12, pembiayaan berdasarkan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil. Pada pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, 

terbagi ke dalam beberapa jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaannya, 

yaitu:  

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (Ba‟i)  

a. Pembiayaan Murabahah  

 Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang 

disepakati penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan 

sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang 

diperolehnya15.  
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b. Pembiayaan Salam  

Berdasarkan PSAK Nomor 103 tentang Akuntansi Salam, salam adalah 

akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) dengan pengiriman di kemudian hari 

oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat 

disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.  

c. Pembiayaan Istishna  

Istishna menurut Fatwa DSN-MUI No: 06/DSNMUI/IV/2000 tentang Jual 

Beli Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang 

tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan 

(Pembeli/Mustashni‟) dan penjual (Pembuat/Penjual/Shani‟).  

2. Prinsip Sewa  

Kegiatan usaha dengan prinsip sewa yang ada pada bank syariah adalah 

akad ijarah. Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna 

(manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa 

(ujrah), antara perusahaan pemBIayaan sebagai pemberi sewa (mu‟ajjir) dengan 

penyewa (musta‟jir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.  

3. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)  

a. Pembiayaan Musyarakah  

PSAK Nomor 106 tentang Akuntansi Musyarakah mendefinisikan 

musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha 

tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 

ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan 

kontribusi dana.  
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b. Pembiayaan Mudharabah  

Menurut ahli fiqih, Mudharabah merupakan suatu perjanjian dimana 

seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang 

dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang 

disetujui oleh para pihak. 

Dalam Al-Qur’an terdapat  ayat-ayat  yang  secara tidak langsung telah 

memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara leBIh 

baik, seperti Q.S Al-Nisa ayat 9 dan  Q.S Al-Baqarah  ayat  266 yang  menyatakan 

bahwa “Allah  memerintahkan  manusia untuk mengantisipasi dan 

mempersiapkan  masa depan  untuk keturunan baik secara rohani atau  iman  

maupun secara ekonomi”. Menabung adalah  salah  satu langkah dari  persiapan  

tersebut16. 

a. Pengertian Tabungan  Mudharabah 

1. Mudharabah  

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana 

pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak 

lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau perjanjian akad, sedangkan 

apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat 

kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan karena kecurangan atau 
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 Azzahra, F.H. “Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank dan Bagi Hasil Terhadap 

Deposito Mudharabah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. (2014). Vol. 3. 
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kelalaian si pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian 

tersebut.  

a. Bentuk-bentuk Mudharabah  

1. Mudharabah Muqayyadah  

Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana 

dan pengelola dana, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik 

dana dalam hal tempat, cara dan/atau objek investasi. Dalam transaksi ini, bank 

syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan shahibul maal dengan 

mudharib17.   

2. Mudharabah Muthlaqah  

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan 

pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, 

maupun objek investasi. Pemilik dana memberikan kewenangan yang sangat luas 

kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Kontrak 

Mudharabah Muthlaqah dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan 

maupun pembiayaan.18  

3. Mudharabah Musytarakah  

Mudharabah Musytarakah dalam bentuk Mudharabah dimana pengelola 

dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad ini 

merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki 
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 Azzahra, F.H., Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank dan Bagi Hasil Terhadap 

Deposito Mudharabah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. (2014).Vol. 3, No. 6. Hal 1-18.  
18

 ibid 
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modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi, sedangkan adanya 

penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi19.   

d. Rukun Mudharabah  

Adapun rukun Mudharabah adalah sebagai berikut:  

1. Pelaku  

  Akad Mudharabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama 

bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) sedangkan pihak kedua yang 

bertindak sebagai pelaksana usaha20.  

2. Objek Mudharabah  

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek Mudharabah, 

sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek Mudharabah. 

Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai 

uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, 

selling skill, management skill, dll21.  

3. Nisbah Keuntungan  

  Nisbah ini merupakan rukun yang khas dalam akad Mudharabah, yang 

tidak ada dalam akad jual beli, Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak 

diterima oleh kedua belah pihak yang ber-Mudharabah. Mudharib mendapatkan 

imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul maal mendapatkan imbalan atas 

penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya 

perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. 
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 Ibid 
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 Huda, Nurul dkk. “Ekonomi Makro Islam:Pendekatan Teoritis”, (Prenada Media 

Group Kencana 2008), Jakarta. 
21

 Ibid 
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Nisbah keuntungan ini harus dinyatakan dalam bentuk persentase bukan dalam 

bentuk nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan 

kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal.  

 Keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang 

telah dituangkan dalam kontrak. Apabila mengalami kerugian akan ditanggung 

oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan dikarenakan kelalaian si 

pengelola. Seandainya kerugian tersebut disebabkan oleh kecurangan atau 

kelalaian si pengelola maka si pengelola yang harus bertanggung jawab atas 

kerugian tersebut22. 

2. Inflasi 

Inflasi merupakan suatu nilai di mana tingkat harga barang dan jasa  secara 

umum mengalami kenaikan23. Inflasi adalah salah satu peristiwa moneter yang 

menunjukkan suatu kecenderungan akan naiknya harga-harga barang secara 

umum, yang berarti terjadinya  penurunan nilai uang. Penyebab utama dan satu-

satunya yang memungkinkan gejala ini muncul menurut teori kuantitas uang 

adalah terjadinya kelebihan uang yang beredar sebagai akibat penambahan jumlah 

uang di masyarakat.  

Inflasi yaitu, kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena 

permintaan bertambah lebih besar di bandingkan dengan penawaran barang di 

                                                           
22

 Antonio, M, S., Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Aplikasi, Edisi 

Pertama,.(Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009). Hal. 122. 
23

 Sukirno : Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan, Edisi Kedua. 

(Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2004). Hal. 17 
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pasar. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum  

dan terus menerus24.   

Inflasi adalah suatu keadaan yang mengindikasikan semakin lemahnya 

daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang 

suatu negara. Inflasi merupakan suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-

harga secara tajam (absolute) yang berlangsung terusmenerus dalam jangka waktu 

cukup lama. Seirama dengan kenaikan harga tersebut, nilai uang turun secara 

tajam pula sebanding dengan kenaikan harga-harga tersebut.  

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan dalam tingkat harga umum.  Dalam 

sistem perekonomian, inflasi dianggap sebagai suatu masalah, khususnya pada 

kondisi dengan tingkat inflasi yang tinggi. Hal ini disebabkan karena inflasi 

berkaitan dengan perubahan dalam daya beli atau nilai uang. Daya beli akan turun 

ketika tingkat harga naik atau terjadi inflasi. Begitu juga sebaliknya, daya beli 

uang akan naik apabila tingkat harga turun atau tidak terjadi inflasi. Menurut 

Samuelson, inflasi dapat digolongkan menurut tingkat keparahannya, yaitu 

sebagai berikut25:  

a. Moderate inflation  

Karakteristiknya adalah kenaikan tingkat harga yang lambat. Umumnya 

disebut sebagai inflasi satu digit. Pada tingkat inflasi seperti ini orang-orang masih 

mau memegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang daripada 

dalam bentuk aset riil.  

 

                                                           
24

 Boediono, Sinopsis pengantar ilmu ekonomi: ekonomi moneter. (Yogyakarta: BPFE. 2001). Hal.  
25

 Karim, A., Ekonomi Mikro Islami. Edisi Kedua. (Jakarta. Rajawali Pers, 2013). Hal. 229. 
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b. Galopping Inflation  

Inflasi tingkat ini terjadi pada tingkatan 20% sampai dengan 200% 

pertahun. Pada tingkatan inflasi seperti ini orang hanya mau memegang uang 

seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk asset-aset riil. Orang 

akan menumpuk barang-barang, membeli rumah dan tanah. Pasar uang akan 

mengalami penyusutan dan pendanaan akan dialokasikan melalui cara-cara selain 

dari tingkat bunga serta orang tidak akan memberikan pinjaman kecuali dengan 

tingkat bunga yang amat tinggi. Banyak perekonomian yang mengalami inflasi 

seperti ini tetap berhasil walaupun sistem harga yang berlaku sangat buruk. 

Perekonomian seperti ini cenderung mengakibatkan terjadinya gangguan-

gangguan besar pada perekonomian karena orang-orang akan cenderung 

mengirimkan dananya untuk berinvestasi di luar negeri dari pada di dalam negeri 

(Capital Outflow).  

c. Hyper Inflation  

Inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu sampai 

triliunan persen per tahun. Walaupun sepertinya banyak pemerintahan yang 

perekonomiannya dapat bertahan menghadapi galopping inflation, akan tetapi 

tidak pernah ada pemerintahan yang dapat bertahan menghadapi jenis inflasi ini. 

3. Nilai Tukar 

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

exchange rate) adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh 
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satu unit mata uang asing26. Kurs valuta asing didefinisikan sebagai jumlah uang 

domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk 

memperoleh satu unit mata uang asing27. 

Definisi nilai tukar atau kurs (foreign exchange rate) antara lain 

dikemukakan adalah harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang 

negara lain. Pengertian lain dari nilai tukar ditulis oleh28 dalam bukunya 

”Macroeconomics” adalah: ”Nominal exchange rate as the price of the domestic 

currency in term of foreign currency”. 29memberikan defenisi mengenai nilai 

tukar sebagai berikut: ”An exchange rate is defined as the amount of one currency 

that can be exchanged per unit of another currency, or the price of one currency in 

terms of another currency”. 

30Mendefinisikan nilai tukar atau kurs sebagai nilai suatu mata uang relatif 

terhadap mata uang lainnya. sebagai contoh, kurs IDR/USD (rupiah Indonesia 

terhadap dolar Amerika Serikat) bernilai Rp10.000/$. Nilai tukar tersebut 

memiliki arti bahwa satu dolar Amerika Serikat nilainya sama dengan 10.000 

rupiah Indonesia. Nilai absolut dari nilai tukar tersebut barangkali tidak begitu 

penting. Dengan kata lain, dalam nilai tukar di atas misalnya, tidak berarti bahwa 

                                                           
26

 Asfia, M., Ekonomi Makro”. (Refika Aditama, Bandung. 2006). Hal. 17. 
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 Abimanyu, Y., Memahami Kurs Valuta Asing” (Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia, Jakarta. 2004), Vol. 1. 
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Blanchard, O., “Macroeconomics Fourth Edition”. (Prentice Hall, New Jersey. 2006). 
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29

 Fabozzi, F, J., dan Modigliani, F.,  “Capital Markets (Prentice Hall, New Jersey: 1992) 

dalam The Fei Ming, Day Trading Valuta Asing. Gramedia. Jakarta: (2002). Hal. 68. 
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rupiah merupakan mata uang yang leBIh buruk karena lebih murah dibandingkan 

dolar Amerika Serikat. 

Pada kenyataannya, perubahan  nilai  tukar  lebih  penting untuk 

diperhatikan. Jika rupiah memiliki kecenderungan melemah terhadap dolar AS, 

maka kecenderungan tersebut  dapat mengindikasikan  sesuatu  telah terjadi. Mata 

uang suatu Negara merupakan cerminan kondisi ekonomi Negara yang 

bersangkutan. Apabila perekonomian suatu Negara membaik, maka mata uang 

Negara tersebut cenderung menguat terhadap mata uang lainnya. Sebaliknya, 

apaBIla mata uang suatu Negara melemah terhadap mata uang. 

2. Pemintaan dan Penawaran 

Permintaan terhadap valuta asing timbul bila penduduk suatu Negara 

membutuhkan barang dan jasa yang diproduksi oleh negara lain. Permintaan 

terhadap valuta asing meningkat bila impor meningkat. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan terhadap valuta asing terutama sebagai berikut31 :  

1) Harga mata uang asing tersebut (nilai tukarnya); 

2) Tingkat pendapatan; 

3) Tingkat bunga relatif; 

4) Selera; 

5) Ekspektasi ; dan 

6) Kebijakan pemerintah; 

Penawaran terhadap valuta asing meningkat bila negara lain mengimpor 

barang dan jasa atau ekspor meningkat. Penawaran terhadap valuta asing juga 
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 Prathama, Raharja dan Manurung, M.,  “Teori Ekonomi Mikro Edisi 

Kedua”,(Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta. 2004). Hal. 57. 
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meningkat bila arus masuk modal (caption inflow) lebih besar daripada arus 

keluar modal (capital outflow)24. 

32Devaluasi terhadap mata uang suatu negara adalah penetapan nilai tukar 

yang lebih rendah bagi mata uang tersebut terhadap valuta-valuta asing secara 

mendadak lewat keputusan pemerintah. Depresiasi adalah penurunan daya beli 

mata uang domestik secara bertahap di pasar luar negara relatif dibandingkan jika 

di pasar domestik. Apresiasi adalah peningkatan daya beli mata uang domestik 

secara bertahap. 

3. Sistem Nilai Tukar 

Diantara sekian sistem moneter Internasional yang utama, ada dua ekstrem 

yang bisa dibedakan, yaitu nilai tukar tetap (fixed exchange rate) dan nilai tukar 

fleksibel (free floating exchange rate) adalah sebagai berikut33 : 

1. Nilai tukar tetap (fixed exchange rate) adalah sistem dimana nilai tukar 

bersifat tetap pada nominal tertertu. Dalam sistem nilai tukar tetap, bank 

sentral setiap negara melakukan intervensi pada bursa valuta asing untuk 

mencegah penyimpanan nilai tukar dari nominal yang telah ditetapkan. 

2. Nilai tukar flekbsibel atau nilai tukar mengambang (free floating exchange 

rate) adalah sistem nilai tukar yang berfluktuasi dengan bebas dan 

ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar tanpa adanya campur 

tangan permintaan dalam bentuk apapun. Diantara kedua sistem tersebut, 

                                                           
32

 Todaro, M, P.,  dan Smith, S, C., “Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan”, 

Erlangga, Jakarta. (2006). Hal. 67. 
33

 Nuraeni, D., “Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)” Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta. (2011). Hal. 69. 
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terdapat beberapa sistem campuran, yaitu sistem nilai tukar tetap tapi dapat 

disesuaikan (fixed but adjustable rate) dan sistem mengambang terkendali 

(managed floating exchange rate) :  

a. Sistem nilai tukar tetap tapi dapat disesuaikan (fixed but adjustable 

rate) besarnya nilai tukar ditetapkan oleh pembuat kebijakan, bank 

sentral,dan dipertahankan melalui intervensi langsung di pasar valuta 

asing atau bank sentral mengarahkan pasar dengan jalan menjual dan 

membeli valuta asing dengan harga tetap  (Simorangkir, 2004: 21). 

b. Sistem mengambang terkendali (managed floating exchange rate), 

Suatu negara menerapkan sistem nilai tukar terkendali apabila bank 

sentral melakukan intervensi di pasar valuta asing tetapi tidak ada 

komitmen untuk mempertahankan nilai tukar pada tingkat tertentu atau 

pada suatu batasan target (target zone) tertentu34. 

4. BI Rate  

BI Rate juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada 

nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah 

kepada bank (nasabah yang  memperoleh  pinjaman)35. Sedangkan suku bunga 

adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman. Suku bunga adalah jumlah 

uang yang dibayarkan per unit waktu yang disebut sebagai presentase dari jumlah  

                                                           
34

 Simorangkir, I, S., “Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar”, (Pusat Pendidikan dan Studi 

Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2004). Hal. 66. 
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yang dipinjamkan36.  BI rate merupakan indikasi suku bunga jangka pendek yang 

diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi37.  

BI rate digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter untuk 

mengarahkan agar suku bunga SBI 1 bulan hasil lelang operasi pasar terbuka 

berada disekitar BI rate. Selanjutnya BI Rate diharapkan mempengaruhi PUAB, 

suku bunga pinjaman, dan suku bunga lainnya dalam jangka panjang  Menurut 

Bank Indonesia BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap 

atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan 

diumumkan kepada publik. BI Rate  merupakan indikasi suku bunga jangka 

pendek yang diinginkan Bank Indonesia  dalam upaya mencapai target  inflasi38, 

stabilitas suku bunga sangat diharapkan karena stabilitas suku bunga, mendorong 

pula terjadinya stabilitas pasar keuangan sehingga kemampuan pasar keuangan 

untuk menyalurkan dana dari orang yang memiliki peluang investasi produktif 

dapat berjalan lancar dan kegiatan perekonomian juga tetap stabil. 

BI rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat 

Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang 

dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) 

di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.  

 

 

                                                           
36

 Samuelson, P, A.,  dan Nordhaus, W, D., Makro Ekonomi. (Jakarta. Erlangga.  2004). Hal. 23 
37

 Pohan, A., Potret Kebijakan Moneter Indonesia. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008).  

Hal. 87 
38

 Mishkin, Frederic S. “Ekonomi, Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan”. (Edisi 8. 

Buku 2, 2008) Jakarta: Salemba Empat. Hal. 60 
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a. Macam-Macam BI Rate 

BI Rate juga dapat diartikan sebagai yang harus dibayar kepada nasabah 

(yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank 

(nasabah yang memperoleh pinjaman). Terdapat dua macam bunga yang 

diberikan kepada nasabah dalam kegiatan perbankan sehari-hari yaitu:  

1. Bunga simpanan, bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi 

nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga 

yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga 

tabungan, dan bunga deposito;  

2. Bunga pinjaman, bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang 

harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga 

kredit.  

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan 

pendapatan bagi bank. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-

masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Pengukuran besarnya bunga 

bank disebut dengan istilah tingkat suku bunga39. Faktor-faktor utama yang 

mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut:  

a. Kebutuhan dana, apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan 

pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat 

terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga 

simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Namun, 
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apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan simpanan 

sedikit, maka bunga simpanan akan turun.  

b. Persaingan, dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor  

promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memerhatikan pesaing. 

Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16%, maka jika hendak 

membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di atas 

bunga pesaing misalnya 16%. Namun, sebaliknya untuk bunga pinjaman kita 

harus berada di bawah bunga pesaing.  

c. Kebijaksanaan pemerintah, baik untuk bunga simpanan maupun bunga 

pinjaman tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 

d. Target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka bunga 

pinjaman ikut besar maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.  

e. Jangka waktu, semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi 

bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa 

mendatang, demikian pula sebaliknya.  

f. Kualitas jaminan, semakin likuid jaminan yang diberikan, semakin rendah 

bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya.  

g. Reputasi perusahaan, bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh 

kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, 

karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet 

dimasa mendatang relative kecil dan sebaliknya.  
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h. Produk yang kompetitif, produk yang dibiayai tersebut laku di pasaran. Untuk 

produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika 

dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.  

i. Hubungan baik, biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah 

utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan 

kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. 

Nasabah utama  biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank 

sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah BIasa.  

j. Jaminan pihak ketiga, jika pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari 

segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, 

maka bunga yang dibebankan pun berbeda. Demikian sebaliknya jika penjamin 

pihak ketiganya kurang bonafid atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin 

tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan40.  

b. Teori Tingkat BI Rate  

Tingkat bunga merupakan presentase pembayaran modal yang dipinjam 

dari bank lain. Ada beberapa teori yang membahas mengenai tingkat bunga, 

diantaranya adalah teori tingkat suku bunga fischer dan teori tingkat suku bunga 

keynes berikut ini adalah penjelelasannya:  

1. Teori Tingkat BI Rate Fischer  

Ada dua tingkatan bunga, yaitu tingkat bunga nominal adalah suku bunga 

dalam nilai uang. Suku bunga ini merupakan nilai yang dapat dibaca secara 

umum. Suku bunga ini menunjukkan sejumlah rupiah untuk setiap satu rupiah 
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yang diinvestasikan. Dan tingkat bunga riil adalah suku bunga yang telah 

mengalami koreksi akibat inflasi dan didefinisikan sebagai suku bunga nominal 

dikurangi laju inflasi.  Tingkat bunga yang dibayar oleh bank adalah tingkat bunga 

nominal dan kenaikan dalam daya beli masyarakat adalah tingkat bunga riil. 

Hubungan antara ketiga variabel tersebut dalam dinyatakan dalam persamaan 

Fischer sebagai berikut:   

r = i – π  

Di mana:  

r : real interest rate (tingkat bunga riil)  

i : nominal interest rate (tingkat bunga nominal)  

π : tingkat inflasi  

Tingkat bunga riil adalah tingkat bunga nominal dikurangi dengan tingkat 

inflasi. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa perubahan tingkat bunga dapat 

terjadi karena adanya perubahan tingkat bunga riil atau perubahan tingkat inflasi.  

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. 

Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori. 
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1. H0 : Diduga Inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan 

Murabahah pada Bank Umum Syariah. 

 H1 : Diduga Inflasi berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan 

Murabahah pada Bank Umum Syariah. 

2. H0 : Diduga nilai tukar tidak berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan 

Murabahah pada Bank Umum Syariah. 

 H1 : Diduga nilai tukar berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan 

Murabahah pada Bank Umum Syariah. 

3 H0 : Diduga BI Rate tidak berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan 

Murabahah pada Bank Umum Syariah. 

 Hi : Diduga BI rate berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan 

Murabahah pada Bank Umum Syariah. 

 

D.  Kerangka Pikir 

 Bank syariah adalah salah satu bank yang bergerak atau menawarkan jasa 

melaui system bagia hasil. Dalam melakukan kegiatan simpan pinjam bank 

syariah mengambil prinsip yang sesuai dengan syariat/ataua islam yaitu bebas 

riba. Salah satu jasa yang di tawarkan oleh berbagai bank syariah adalah 

Mudharabah atau system bagi hasil antara pemilik modal dalam hal ini bank dan 

nasabah dalam hal ini pelaku usaha, sehingga tidak memberatkan pelaku usaha 

yang meminjam dana atau menyinpan dana di bank-bank syariah tersebut. 

 Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana 

dan pengelola dana, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik 
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dana dalam hal tempat, cara dan/atau objek investasi. Namun, seiring berjalannya 

kegiatan Mudharabah akan dipengaruhi oleh inflasi, nilai tukar dan BI Rate yang 

tentu akan memberikan pengaruh terhadap system bagi hasil yang ditawarkan oleh 

bank-bank syariah melaui system Mudharabah.  

 Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang 

tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran 

sistematis dan kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari 

serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat disajikan dalam 

bentuk bagan, deskripsi kualitatif, dan atau gabungan keduanya41. Kerang pikir 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini : 
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Gambar 1. Kerang Pikir Penelitian 
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