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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bank syari’ah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai 

organisasi perantara antara yang berkelebihan dana dan yang kekurangan dana 

yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 

Bank syariah atau bank Islam, berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi 

(intermediary institution) yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali dana-dana tersebut dalam bentuk pembiayaan.1  

Nisbah bagi hasil merupakan proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank 

syariah.2 Adapun data mengenai pembagian nisbah bagi hasil yaitu: 

Tabel 1 

Gambar Mengenai Pembagian Nisbah Bagi Hasil 

Bulan  Nasabah  Bank 

1 bulan 46% 54% 

3 bulan 47% 53% 

6 bulan 49% 51% 

12 bulan 50% 50% 

                                                           
1Dawam M. Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi, Lembaga Studi Agama 

dan Filsafat, (LSAF), Jakarta, 1999, hlm. 410.  
 

2Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari’ah, (Yogyakarta: Ekonesia,2004), hal. 123. 
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Salah satu faktor yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan Bank adalah 

dengan melihat besarnya dana pihak ketiga (DPK). DPK merupakan dana yang 

dihimpun oleh pihak yang berasal dari masyarakat baik individu maupun badan 

usaha. DPK yang telah dihimpun oleh bank akan dialokasikan untuk kegiatan yang 

diperbolehkan menurut syrari’ah, untuk menghasilkan pendapatan. Selain itu, 

pengelokasian DPK mempunyai beberapa tujuan di antaranya adalah mencapai 

tingkat profitabilitas yang diharapkan, tingakat resiko yang rendah, dan 

mempertahankan kepercayaan masyarakat agar posisi likuiditas Bank tetap aman.3 

Menurut (Rofi’I, 2014) terdapat beberapa faktor yang diduga berpengaruh 

terhadap jumlah deposito mudharabah, diantaranya adalah inflasi, tingkat bunga, nilai 

bunga, nilai tukar dan tingkat bagi hasil. 

Faktor pertama yang diduga berpengaruh terhadap jumlah deposito 

mudharabah adalah inflasi, Inflasi dapat mengurangi hasrat masyarakat untuk 

menabung atau menyimpan uangnya dalam bentuk deposito, jika muncul 

ekspektasi return yang lebih rendah dibanding tingkat inflasi. 

Faktor kedua yang diduga berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah 

adalah tingkat suku bunga. dalam penelitian yang dilakukan oleh Piliyanti dan 

Wahyuni (2014) yang meneliti pada perbankan syariah di Indonesia dan 

Malaysia menunjukan bahwa tingakat suku bunga tidak berpengaruh pada 

                                                           
3Khodijah Hidayyatul Maula “Pengaruh simpanan (DPK), Modal sendiri, Margin 

Keuntungan dan Pembiyaan Mudharabah di Bank Syari’ah Mandiri ”Skripsi Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2008), hlm 5. 
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pertumbuhan deposito mudharabah. yang dimana hasil penelitian tersebut 

membuktikan bahwa masyarakat tidak lagi memperhatikan besarnya suku bunga 

yang ditawarkan oleh perbangkan ketika mereka akan menyimpan dananya pada 

perbankan. yang dimana masyarakat lebih memperhatikan pelayanan yang 

diberikan oleh bank serta kepercayaan terhadap bank tersebut. 

Faktor ketiga yang diduga berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah 

adalah niai tukar. Depresiasi Rupiah terhadap hard curerencies seperti Dollar 

Amerika serikat (Dollar AS), dapat menyebabkan capital ourflow atau pelarian 

modal masyarakat keluar negeri karena jika dibandingkan dengan mata uang 

degeri lain maka ekpektasi return investasi di Indonesia lebih rendah. Penelitian 

yang dilakukan oleh Muttaqiena (2013) bahwa kurs tengah Dollar AS terhadap 

Rupiah berpengaruh signifikan negative terhadap DPK Perbankan Syariah. 

Faktor terakhir yang diduga berpengaruh terhadap jumlah deposito mudhabah 

adalah tingkat bagi hasil. penelitian yang dilakukan oleh Diyato dan Savitri 

(2015) menunjukan bahwa secara parsial tingakat  bagi hasil berpengaruh 

signifikan terhadap deposito mudharabah.  

Deposito syariah adalah simpanan berjangka menggunakan prinsip 

Mudharabah (Bagi Hasil) dengan porsi bagi hasil yang berbeda tergantung dari 

jangka waktu penempatan deposito. Pilihan jangka waktu deposito 1, 3, 6 atau 12 

bulan. Dalam hal melakukan pengelolaan dana milik nasabah Deposito, Dewan 



4 

 

 

 

Syari’ah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa deposito yang 

dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.4 Bank 

Syari’ah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabah 

bertindak sebagai shahibul mall (pemilik dana), dalam kapasitasnya sebagai 

mudharib bank syari’ah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syari’ah serta mengembangkannya, termasuk 

melakukan akad mudharabah pada dana dari pihak ketiga. 

Deposito merupakan investment account atau salah satu instrument keuangan 

utama bank Islam dalam mengerahkan dana masyarakat, investment account juga 

dianggap sebagai instrument keuangan yang utama untuk menarik Di mana dana 

pihak ketiga bagi sistem perbankan Islam.5 Oleh karena itu bank harus lebih giat 

untuk mengembangkan kegiatan operasionalnya dalam hal untuk menarik minat 

masyarakat agar dapat menginvestasikan dananya berupa deposito yang dalam hal 

ini merupakan investment account. 

Dalam menginvestasikan dana depositonya pada bank syari’ah nasabah, 

nasabah memiliki beragam motif dan tujuan. Seperti untuk berjaga-jaga terhadap 

ketidak pastian yang akan datang, untuk persiapan pembelian suatu barang 

konsumsi di masa depan, ataupun untuk mengakumulasikan kekayaannya. 
                                                           

4Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, No. 03/DSN-MUI/IV/2000.   

5Sjahdeini Sutan Remy, Perbankan Islam (kedudukan dalam tata hukum Indonesia), 

(Jakarta: PT. Pustaka UtamaGrafiti. 1999), hal. 108. 
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Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap 

Minat Nasabah  Pada Bank Syariah  (Studi Kasus PT Bank BNI Syariah 

Cabang Kendari)”. 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan indentifikasi uraian diatas, maka peneliti ini akan membatasi, agar 

lebih terfokus dalam pembahasan. Masalah yang akan diteliti adalah “Pengaruh 

sistem bagi hasil deposito mudharabah terhadap minat nasabah pada Bank BNI 

Syariah” 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: Apakah sistem bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh 

signifikan terhadap minat nasabah pada Bank BNI Syariah. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah : Untuk mengetahui apakah sistem bagi 

hasil deposito mudharabah berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah pada 

Bank BNI Syariah. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini iyalah : 

1. Manfaat Teoritis  

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu perbankan syariah 

mengenai minat nasabah  pada Bank BNI syariah dan dapat digunakan 

sebagai dasar perluasan penelitian terutama dibidang manejemen 

perbankan syariah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

sarana untuk melatih berfikir ilmiah dengan berdasar pada disiplin ilmu 

yang diperoleh pada bangku perkuliahan khususnya lingkup manajemen 

perbankan syariah dan menerapkan pada data yag diperoleh dari objek 

peneitian 

b. Bagi kalangan akademik dan pembaca hasil penelitian ini kiranya dapat 

menambah kahsanah perpustakaan dengan referensi bagi peneliti 

selanjutnya 

c. Bagi objek penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam 

memperbaiki diri dan memberikan layanan terbaik bagi nasabah 

 

 

 


