
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bank syariah secara umum bertujuan untuk mendorong dan mempercepat 

kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, 

finansial, komersial, dan investasi sesuai kaidah syariah. Hal ini selaras dengan 

pendapat Sujarweni, bahwa Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi 

berdasarkan prinsip bagi hasil (sesuai kaidah ajaran Islam tentang hukum riba). 

Bank Syariah finansial memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan yang 

menghimpun dana dari masyarakat dan melaksanakan kegiatan operasionalnya 

kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan.
1
  

Awal kemunculan Bank Syariah dimulai pada tahun 1991, yaitu ditandai 

dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat 

Indonesia Tbk yang mulai beroperasi pada bulan Mei 1992 dan diprakasai oleh 

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia, serta mendapat dukungan 

nyata dari eksponen Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia dan beberapa 

pengusaha muslim. Melihat semakin pesatnya kemajuan bank syariah dan 

kebutuhan masyarakat akan bank syariah semakin meningkat, maka Pemerintah 

pada tahun 2008 telah mengesahkan dasar hukum mengenai perbankan syariah 

melalui Undang-Undang No. 21 tahun 2008. Dengan diterbitkannya undang-

undang tersebut diharapkan kedudukan Bank Syariah di tengah-tengah 

masyarakat semakin menguat.
2
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Dalam melakukan pengelolaan dana milik nasabah dalam bentuk deposito, 

Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa No: 

07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (qiradh) yang 

menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan 

prinsip mudharabah. Di mana Bank Umum Syariah bertindak sebagai mudharib 

(pengelola dana) sedangkan nasabah shahibul maal (pemilik dana) dalam 

kapasitasnya Bank Umum Syariah sebagai mudharib (pengelola dana) dapat 

melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah pada dana dari 

pihak ketiga.
3
 

Bank Umum Syariah yang berkembang di Indonesia pada prakteknya 

memiliki tiga produk pembiayaan pertama adalah bagi hasil, kedua adalah jual-

beli, dan ketiga adalah ijarah dan jasa. Bagi hasil terdiri dari mudharabah dan 

musyarakah, sistem bagi hasil sebagai ciri khas utama Bank Umum Syariah yang 

belum diterapkan secara menyeluruh dalam operasi Bank Muamalah karena bagi 

hasil hanya merupakan salah satu dari konsep fikih muamalah. Sesuai fatwa 

Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 

2000 tentang sistem distribusi hasil usaha, pendapatan yang dibagikan antara 

mudharib dan shahibul maal adalah pendapatan yang nyata-nyata telah diterima 

(cash basis) sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (accrual basis) 

maka Bank Syariah harus bisa membedakan pendapatan yang telah ada aliran kas 

masuk dan pendapatan yang masih dalam pengakuan.
4
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Deposito Mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik 

dengan cek atau yang dipersamakan dengan itu dan bank sebagai pengelola 

diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola dana tanpa dibatasi oleh persyaratan 

apapun. Jangka waktu deposito mudharabah dibagi menjadi 1 bulan, 3 bulan, 6 

bulan, 12 bulan, dan di atas 12 bulan. Hal ini selaras dengan pendapat 

Dendawijaya, bahwa deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak 

ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 

tertentu berdasarkan perjanjian.
5
 Nasabah pada deposito mudharabah akan 

memperoleh keuntungan. Manfaat adanya bagi hasil adalah baik nasabah atau 

bank syariah memperoleh kepuasan berdasarkan keadilan. Perhitungan bagi hasil 

pada perbankan syariah di Indonesia berdasarkan profit yang diperoleh (profit and 

loss sharing) yang didasarkan kepada revenue sharing (yang dibagikan 

pendapatannya).
6
  

Nasabah sebagai shahibul maal menyimpan uang di Bank Syariah dengan 

tujuan sebagai pemilik dana yang melakukan investasi pada bank syariah. Bank 

Syariah sebagai mudharib bertugas untuk mengelola dana yang diperoleh dari 

nasabah. Keuntungan tersebut akan dibagi hasilkan sesuai dengan kesepakatan 

antara nasabah dan Bank Syariah di akhir perjanjiannya. Besarnya tingkat 

keuntungan yang diterima oleh nasabah disebut dengan tingkat bagi hasil. Pada 

sistem bagi hasil, kinerja Bank Syariah akan menjadi transparan kepada nasabah, 

sehingga nasabah bisa memonitor kinerja Bank Syariah atas jumlah bagi hasil 
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yang diperoleh. Apabila jumlah keuntungan meningkat, maka bagi hasil yang 

diterima nasabah juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya, apabila jumlah 

keuntungan menurun, bagi hasil ke nasabah juga akan menurun, sehingga semua 

menjadi adil. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, 

nasabah tidak dapat menilai kinerja bank bila hanya dilihat dari bunga yang 

diperoleh.
7
 

Kinerja keuangan perbankan merupakan gambaran tentang kondisi 

keuangan. Penurunan kinerja bank dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. 

Pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank karena kegiatan 

utama bank adalah penghimpunan dana dari masyarakat kemudian 

menyalurkannya dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan yang 

akan diterima bank melalui pembiayaan digunakan untuk membiayai aktivitas 

operasional bank. Dalam mengukur seberapa baik bank dalam mendapatkan laba 

dari aktivitas operasionalnya dibutuhkan sebuah tolak ukur, yaitu rasio 

profitabilitas.
8
 

Return on Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan 

nilai total assetsnya. Rasio ini sangat penting, mengingat keuntungan yang 

memadai diperlukan untuk mempertahankan sumber-sumber modal bank. 

Menurut Mamduh dan Halim, bahwa ROA adalah perbandingan antara 

pendapatan bersih (net income) dengan rata-rata aktiva (average assets). ROA 

merupakan rasio profitabilitas, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 
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menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham yang 

tertentu.
9
 Selain ROA, terdapat faktor lainnya yang mempengaruhi pertimbangan 

seseorang untuk menabung, yaitu suku bunga. 

Suku bunga merupakan salah pertimbangan seseorang untuk menabung 

atau mendepositokan dananya pada bank. Hal ini selaras dengan pendapat Smith, 

bahwa suku bunga yang tinggi akan mendorong seseorang untuk menabung atau 

mendepositokan dananya dan mengorbankan konsumsi sekarang untuk 

dimanfaatkan di masa yang akan datang. Di mana para penabung atau deposan 

bersifat profit motif, yang mana mengandalkan keuangan di saat bunga bank 

tinggi.
10

 

Pengukuran Return On Asset, suku bunga  dan bagi hasil deposito 

mudharabah Bank Syariah Mandiri Periode 20110 -2017 dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 1.1 

ROA, Suku Bunga, dan Bagi Hasil Deposito Mudharabah 

Tahun Triwulan ROA (%) Suku Bunga (%) 
Bagi Hasil Deposito 

(Jutaan) 

2010 I 2,04 6,50 192.865 

II 2,22 6,50 170.255 

III 2,30 6,50 202.572 

IV 2,21 6,50 239.797 

2011 I 2,22 6,75 275.663 

II 2,12 6,75 221.411 

III 2,03 6,75 226.484 

IV 1,95 6,00 333.081 

2012 I 2,17 5,75 257.402 

II 2,25 5,75 277.246 

III 2,22 5,75 349.762 

IV 2,25 5,75 311.938 
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Tahun Triwulan ROA (%) Suku Bunga (%) 
Bagi Hasil Deposito 

(Jutaan) 

2013 I 2,56 5,75 292.737 

II 1,79 6,00 255.817 

III 1,51 7,25 453.210 

IV 1,53 7,50 570.633 

2014 I 1,77 7,50 511.233 

II 0,66 7,50 353.325 

III 0,80 7,50 368.174 

IV 0,17 7,75 405.648 

2015 I 0,81 7,50 337.225 

II 0,55 7,50 249.834 

III 0,42 7,50 304.178 

IV 0,56 7,50 359.622 

2016 I 0,56 6,75 403.199 

II 0,62 6,50 264.000 

III 0,60 5,00 361.000 

IV 0,59 4,75 524.000 

2017 I 0,60 4,75 536.000 

II 0,59 4,75 352.000 

III 0,56 4,75 658.000 

IV 0,59 4,75 689.000 
(Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2017) 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata ROA per 

triwulan dari tahun 2010-2017 pada Bank Syariah Mandiri menunjukkan adanya 

perubahan pada tingkat profitabilitas pada setiap tahunnya yang menunjukkan 

trendnya meningkat dan menurun. Rata-rata peningkatan tertinggi terjadi pada 

tahun 2012 yaitu sebesar 2,22%, hal ini berarti semakin tinggi ROA maka 

semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin 

baik posisi bank dalam penggunaan aset. Sedangkan rata-rata ROA terendah pada 

tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017 dengan nilai 0,59%. 

Tingkat ROA yang cenderung fluktuatif dan mengalami penurunan dikhawatirkan 

akan berdampak pada menurunnya kepercayaan nasabah yang akan 

mendepositokan dananya.  
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Suku bunga pada periode 2010-2017 mengalami kenaikan dan penurunan. 

Rata-rata suku bunga rendah pada tahun 2017 yaitu 4,75%. Suku bunga yang 

rendah dikarenakan dana yang ada dalam bank berjumlah besar, sementara 

permohonan pinjaman sedikit. Sedangkan suku bunga tinggi pada tahun 2014 

sebesar 7,56%. Suku bunga yang tinggi disebabkan karena faktor kebutuhan dana 

dikhususkan untuk dana simpanan, di mana bank kekurangan dana sementara 

permohonan pinjaman meningkat. Dengan demikian, suku bunga yang tinggi akan 

berdampak pada bagi hasil yang tinggi.  

Bagi hasil tabungan mudharabah Bank Syariah Mandiri periode 2010-

2017 mengalami fluktuatif. Rata-rata bagi hasil deposito mudharabah tertinggi 

pada tahun 2017 sebesar 558.750 (jutaan), sedangkan rata-rata terendah pada 

tahun 2010 sebesar 201.370 (jutaan). Terjadinya fluktuatif pada bagi hasil 

deposito mudharabah tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (ROA) dan tingkat suku bunga 

Bank Indonesia (BI Rate).  

Fenomena permasalahan di atas diperkuat oleh adanya research gap 

terhadap penelitian-penelitian terdahulu, yang ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 1.2 

Research Gap Return on Asset (ROA), Suku Bunga,  

dan Bagi Hasil Deposito Mudharabah 

 

No Variabel Hasil Peneliti 

1. ROA Ada pengaruh yang signifikan 

Return On Asset (ROA) 

terhadap tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah 

Agus Farianto (2014) 

Return On Asset (ROA) 

merupakan variabel yang 

paling dominan berpengaruh 

terhadap tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah 

Umiyati (2016) 
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ROA tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat 

bagi hasil deposito 

mudharabah 

Rahmawaty (2015) 

2. Suku Bunga\ Suku bunga berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat 

bagi hasil deposito 

mudharabah 

Andryani Isna K (2012) 

Suku bunga tidak 

berpengaruh terhadap tingkat 

bagi hasil deposito 

mudharabah 

Nana Nofianti (2015) 

(Sumber: Agus Ferianto, Umiyati, Rahmawaty, Andryani Isna K, dan Nana Nofianti) 

Penelitian terdahulu di atas menunjukkan hasil yang berbeda-beda, ada 

yang meghasilkan ROA dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap bagi 

hasil deposito mudharabah, dan ada yang menyatakan tidak berpengaruh. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai: “Pengaruh Return 

On Asset dan Suku Bunga Terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank 

Syariah Mandiri”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah dalam penulisan tugas akhir ini yaitu:   

1. Bagaimana pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap bagi hasil deposito 

mudharabah Bank Mandiri Syariah? 

2. Bagaimana pengaruh suku bunga terhadap bagi hasil deposito mudharabah 

Bank Mandiri Syariah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
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1. Pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap bagi hasil deposito mudharabah 

Bank Mandiri Syariah. 

2. Pengaruh suku bunga terhadap bagi hasil deposito mudharabah Bank Mandiri 

Syariah. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat secara teoritis dan praktis. 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan terutama mengenai pengaruh Return on Asset dan  suku bunga 

terhadap bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri, serta 

dapat diharapkan sebagai bahan rujukan awal bagi penelitian yang 

mengembangkan penelitian sejenis. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis memberikan manfaat berbagai pihak berikut 

ini: 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pemahaman peneliti dalam 

bidang perbankan syariah dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh Ujian Sidang Program Studi DIII  Perbankan Syari’ah pada 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah 

Palembang. 
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b. Bagi Instansi Terkait 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi 

pihak manajemen perbankan dalam penetapan kebijakan terutama 

menyangkut keuangan, suku bunga acuan dan kebijakan lain berdasarkan 

analisis rasio keuangan. 

c. Bagi Akademisi 

Menambah perbendaharaan kepustakaan. Tugas akhir ini akan 

memperkaya jumlah literatur yang dapat digunakan oleh kalangan 

akademisi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini mendeskripsikan kerangka penelitian 

secara sistematis sehingga pembaca dapat memahami penulisan ini. Jelasnya 

sistematika penulisan tugas akhir ini diuraikan berikut ini. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan permasalahan, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN TEORI 

Bab ini memuat kajian literatur mengenai Return On Asset (ROA), suku 

bunga, dan bagi hasil deposito mudharabah, penelitian yang relevan, kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat definisi operasional variabel, lokasi penelitian, ruang lingkup 

penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan 

data, dan teknik analisis data. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN 

Bab ini memuat hasil penelitian mengenai hasil peneltiian dan pembahasan 

mengenai pengaruh ROA dan suku bunga terhadap bagi hasil deposito 

mudharabah Bank Syariah Mandiri. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian, dan selanjutnya 

diberikan beberapa saran pada beberapa pihak terkait hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


