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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini, perkembangan lembaga keuangan syariah mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin 

banyaknya lembaga keuangan berbasis syariah yang didirikan. Di Indonesia 

sendiri, keberadaan lembaga keuangan syariah bukan lagi sesuatu yang langka. 

Bahkan sekarang lembaga keuangan dibawah naungan konvensional pun ikut 

mendirikan kantor cabang berbasis syariah. Hal ini terjadi setelah serangkaian 

krisis ekonomi yang dialami negara-negara kapitalsime yang menganut ekonomi 

liberal. Faktor utama dari kegagalan pasar adalah sistem bunga. Lembaga 

keuangan di Indonesia juga pernah mengalami krisis ekonomi dikarenakan 

penerapan sistem bunga itu sendiri yang mengakibatkan banyak lembaga 

keuangan mengalami likuidasi saat Indonesia mengalami inflasi. Bank satu-

satunya yang mampu bertahan pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia 

adalah Bank Muamalat Indonesia yang berhasil bertahan dikarenakan 

penggunaan prinsip syariah yang diterapkan. 
1
 

Lembaga keuangan khususnya perbankan syariah berdiri dan berjalan 

didasarkan atas al-Qur’an dan Hadist, yaitu menghilangkan sistem bunga yang 

merupakan pondasi dari ekonomi kapitalisme. Hal ini didasarkan pada al-Qur’an 

                                                           
1
 Herni Ali M., Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan 

Syariah di Indonesia, Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 6 (1), April 2016. Hal : 32.  
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surat al-Baqarah ayat 275-279, Q.S Al-Imran ayat 130, Q.S An-Nisa 

ayat 160-161, dimana ayat-ayat tersebut menegaskan tentang 

diharamkannya riba atay bunga. Hal inilah yang menjadi alasan sistem 

kapitalis dianggap tidak lagi efisien dan sebenarnya telah keropos dan rawan 

akan krisis serta resensi. 
2
 

Keberadaan Perbankan Syariah sendiri menjadi semakin kokoh setelah 

disahkannya Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Unit Usaha 

Syariah yang memungkinkan bank konvensional membuka Unit Usaha 

Syariah (UUS). Kemudian disahkan Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 

yang menjadi pijakan kebangkitan era Perbankan Syariah di Indonesia. Pada 

tahun 2005 tercatat jumlah BUS hanya 304 unit, 19 unit syariah, dan 92 

Unit BPRS yang semakin berkembang dengan meningkatnya jumlah 

tersebut pada tahun 2009 menjadi 643 unit BUS, 25 unit usaha syariah, dan 

133 unit BPRS. 
3
 Sebelum UU No. 21 Tahun 2008, keberadaan perbankan 

syariah di Indonesia sudah dieksistensikan secara hukum positif melalui 

Pasal 6 huruf m UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam pasal ini 

belum disebutkan mengenai “Perbankan Syariah” hanya menyebutkan 

“menyediakan pembiayaan bagi nasabah dengan prinsip bagi hasil sesuai 

ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah”. Oleh karena itu keberadaan 
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Perbankan Syariah diperkuat dengan disahkannya UU yang baru guna 

menegaskan keberadaannya di Indonesia. 
4
 

Perkembangan ini terjadi tentu bukan hanya karena kerja keras pihak 

perbankan namun hal ini juga menunjukkan peningkatan minat masyarakat 

terhadap perbankan syariah. Semakin tinggi minat masyarakat dalam 

berinvestasi di perbankan syariah tentu akan menjadi dorongan kuat bagi 

perbankan syariah untuk lebih berkembang didunia perbankan karena salah 

satu faktor meningkatnya perbankan syariah adalah dukungan dana dan 

kepercayaan yang diberikan masyarakat sehingga perbankan syariah dapat 

memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana 

dengan maksimal. Kendati gagasan perbankan syariah masih tergolong baru 

yang tidak lebih dari dua dekade, namun tetap menarik perhatian investor 

diseluruh dunia. Dilihat dari sudut pandang strategis, kebaruan ini 

menguntungkan dan tidak menguntungkan diwaktu yang bersamaan 

sehingga mampu menghasilkan sisi positif dengan menjadi gagasan baru 

sehingga berpotensi menarik pelanggan baru yang berakibat meningkatnya 

pangsa pasar bank syariah. 
5
 

Sebagai perbankan syariah terbesar nomor tiga di Indonesia, tentu Bank 

Rakyat Indonesia Syariah akan menerapkan strategi-strategi yang matang 

guna meningkatkan kualitas produknya sehingga dapat menjaga 
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kepercayaan masyarakat pada Bank Rakyat Indonesia Syariah. Aktivitas 

Bank Rakyat Indonesia Syariah menjadi semakin kuat ditandatanganinya 

akta yang berisi tentang pemisahan Unit Usaha Syariah Bank Rakyat 

Indonesia untuk melebur ke dalam Bank Rakyat Indonesia Syariah pada 19 

Desember 2008 yang berlaku secara efektif pada 1 Januari 2009. Bank 

Rakyat Indonesia Syariah menjadi bank terbesar ketiga berdasarkan aset 

dimana Bank Rakyat Indonesia Syariah tumbuh dengan pesat dengan fokus 

pada segmen menengah kebawah. Bank Rakyat Indonesia Syariah akan 

menargetkan untuk bisa menjadi bank ritel modern dengan berbagai ragam 

produk dan layanan perbankan. 
6
 

Ditengah likuiditas yang ketat, Bank Rakyat Indonesia Syariah tetap 

berhasil melakukan penghimpunan dana pihak ketiga. Pada akhir bulan 

September 2018, Bank Rakyat Indonesia Syariah berhasil menghimpun 

dana dari pihak ketiga senilai Rp 27,76 triliun dengan nilai laba sebesar Rp 

151 miliar. Salah satu produk yang dipakai guna mengumpulkan dana pihak 

ketiga adalah tabungan wadiah dan giro wadiah. 
7
  

Berikut grafik yang menunjukkan tingkat pertumbuhan tabungan 

wadiah dan giro wadiah Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 2014-2018 
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Grafik 1.1 

Pertumbuhan Giro Wadiah  

Bank Rakyat Indonesia  Syariah 

Tahun 2012-2019 

 
Sumber : Laporan Tahunan Bank Rakyat Indonesia Syariah 

 

 

 

Grafik 1.2 

Pertumbuhan  Tabungan Wadiah 

Bank Rakyat Indonesia  Syariah 

Tahun 2012-2019 
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Sumber : Laporan Tahunan Bank Rakyat Indonesia Syariah 

 

 

 

Pada grafik 1.1 diatas terlihat bahwa jumlah giro wadiah dan tabungan 

wadiah pada Bank Rakyat Indonesia Syariah terus mengalami kenaikan dari 

tahun 2012 sampai tahun 2019. Jumlah Giro Wadiah tertinggi ada pada 

tahun 2019 dengan nilai mencapai Rp 1.709.685 di kuartal kedua atau pada 

bulan Juni selama satu periode. Sedangkan jumlah terendah ada pada tahun 

2017 dikuartal pertama atau pada awal tahun 2017 dengan nilai hanya 

sebesar Rp 311.847. Sedangkan,  Jumlah Tabungan Wadiah tertinggi ada 

pada tahun 2019 dengan nilai mencapai Rp 6.207.621 di kuartal ke empat 

atau pada bulan Desember. Sedangkan jumlah terendah ada pada tahun 2017 

dikuartal pertama atau pada awal tahun 2017 dengan nilai hanya sebesar Rp 

1.050.514.  

Selain dari Giro Wadi’ah dan Tabungan Wadi’ah, Bank juga 

menghimpun dana dengan Tabungan Mudharabah. Jika dalam akad 

Wadi’ah simpanan bersifat titiapan, berbeda dengan akad Mudharabah. 
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Dalam akad Mudharabah, simpanan bersifat bagi hasil. Dalam akad 

Mudharabah, nasabah berperan sebagai pemilik modal (shahibul maal), 

sedangkan Bank sebagai pengelola dana. Bank akan menyalurkan dana 

simpanan untuk membiayai usaha nasabah pembiayaan untuk kemudian 

keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah 

dibuat.  

 

 

 

 

 

 

Berikut grafik yang menunjukkan tingkat pertumbuhan tabungan 

mudharabah Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 2014-2018 : 

Grafik 1.3 

Pertumbuhan Tabungan Mudharabah 

Bank Rakyat Indonesia  Syariah 

Tahun 2012-2019 
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Sumber : Laporan Tahunan Bank Rakyat Indonesia Syariah 

 

Pada grafik 1.3 diatas terlihat bahwa jumlah tabungan mudharabah 

pada Bank Rakyat Indonesia Syariah bersifat fluktuatif atau naik turun tiap 

tahunnya. Jumlah Tabungan Wadiah tertinggi ada pada tahun 2019 dengan 

nilai mencapai Rp 6.207.621 di kuartal ke empat atau pada bulan Desember. 

Sedangkan jumlah terendah ada pada tahun 2017 dikuartal pertama atau 

pada awal tahun 2017 dengan nilai hanya sebesar Rp 1.050.514.  

Pertumbuhan suatu bank tidak lepas dari pengaruh perkembangan 

kemampuan bank dalam  menghimpun dan menyalurkan dana kepada 

masyarakat. Hal ini terjadi karena bank berdiri sebagai lembaga 

intermediary antara pihak yang surplus dengan pihak yang deficit.  Jika 

suatu bank tidak mampu mencukupi kebutuhan dananya maka kegiatan 

operasional bank akan terganggu yang akan berakibat pada menurunnya 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Untuk mencegah 

hal itu terjadi, suatu perbankan harus pintar memanajemen dananya 

sehingga tidak akan mengalami kekurangan ataupun kelebihan dana karena 

selain kekurangan, keadaan dimana bank mengalami kelebihan dana juga 

akan menjadi gangguan bagi pihak bank karena bank juga harus 

mengembalikan dana yang dipercayakan nasabah kepadanya saat bank juga 

harus memenuhi kebutuhan operasionalnya. Oleh karena itu, perlu adanya 

manajemen dana yang baik sehingga perputaran dana yang ada di bank 

berjalan dengan seimbang. 
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Setelah bank mampu menghimpun dana dari masyarakat, tugas bank 

adalah harus menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana 

karena itulah tugas utama adanya lembaga perbankan. Ada banyak produk 

pembiayaan yang digunakan Bank Rakyat Indonesia Syariah untuk 

menyalurkan dananya. Salah satu produk pembiayaan yang dijalankan Bank 

Rakyat Indonesia Syariah adalah pembiayaan jual beli dengan akad 

murabahah.  

Dalam pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah, bank 

bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Kedua belah 

pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga 

jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat 

dirubah selama akad berlangsung. 
8
 

Berikut grafik yang menunjukkan tingkat pertumbuhan pembiayaan 

murabahah  Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 2014-2018 

Grafik 1.4 

Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah 

Bank Rakyat Indonesia  Syariah 

Tahun 2012-2019 
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 Pkes Publishing, Perbankan Syariah (Jakarta: Pkes Publishing, 2008), hal : 33-34. 
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Sumber : Laporan Tahunan Bank Rakyat Indonesia Syariah 

 

Dari Grafik 1.4 dapat dilihat bahwa Pembiayaan Murabahah Bank 

BRI Syariah selama 8 tahun bersifat fluktuatif atau naik turun tiap tahunnya 

namun cenderung mengalami kenaikan dan hanya sedikit mengalami 

penurunan disetiap kuartalnya. Jumlah Pembiayaan Murabahah tertinggi ada 

pada tahun 2019 dengan nilai mencapai Rp 18.757.429 di kuartal ke empat 

atau pada bulan Desember. Sedangkan jumlah terendah ada pada tahun 2012 

dikuartal pertama atau pada awal tahun 2012 dengan nilai hanya sebesar Rp 

7.906.853. 

Dari grafik diatas, giro wadiah, tabungan wadiah dan tabungan 

mudharabah mempunyai pengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan 

pembiayaan murabahah pada Bank Rakyat Indonesia Syariah. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen sehingga mengambil judul “Pengaruh Giro 

Wadiah, Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah terhadap 

Pembiayaan Murabahah pada Bank Rakyat Indonesia Syariah” 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Perkembangan yang dialami Bank Rakyat Indonesia Syariah didukung 

oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut sehingga 

Bank Rakyat Indonesia Syariah dapat menjalankan tugasnya.  

2. Tingkat pertumbuhan pembiayaan berbanding lurus dengan tingkat 

pertumbuhan penghimpunan dana.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah Giro Wadi’ah berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan 

Murabahah Bank Rakyat Indonesia 

2. Apakah Tabungan Wadi’ah berpengaruh signifikan terhadap 

Pembiayaan Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah  

3. Apakah Tabungan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap 

Pembiayaan Murabahah Bank Rakyat Indonesia 

4. Apakah Giro Wadi’ah, Tabungan Wadi’ah dan Tabungan Mudharabah 

berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Pembiayaan 

Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah. 

 

D. Tujuan Penelitian 
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1. Untuk menguji signifikansi pengaruh Giro Wadi’ah terhadap 

Pembiayaan Murabahah Bank Rakyat Indonesia 

2. Untuk menguji signifikansi  pengaruh Tabungan Wadi’ah terhadap 

Pembiayaan Murabahah Bank Rakyat Indonesia 

3. Untuk menguji signifikansi pengaruh Tabungan Mudharabah terhadap 

Pembiayaan Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah 

4. Untuk menguji signifikansi pengaruh Giro Wadi’ah, Tabungan Wadi’ah 

dan Tabungan Mudharabah secara bersama-sama terhadap Pembiayaan 

Murabahah Bank Rakyat Indonesia. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, hasil yang akan dicapai diharapkan dapat 

membawa manfaat atau kegunaan, antara lain : 

1. Manfaat secara Teoritis 

Secara teoritis dalam penelitian ini bahwasannya mengetahui 

Giro Wadiah, Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah 

berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah 

pada Bank Rakyat Indonesia Syariah. Sehingga ketiga variabel 

tersebut harus diimplementasikan secara bersama-sama dengan 

harapan guna tercapainya tujuan perbankan syariah yang baik.  

2. Kegunaan secara Praktis 

a. Bagi IAIN Tulungagung (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) 
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Sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan informasi untuk 

menambah wawasan keilmuan secara teori dan praktik.  

b. Bagi Bank Rakyat Indonesia Syariah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

sebagai bahan masukan/sumbangan pikiran. Hasil penelitian ini 

dapat digunakan Bank Rakyat Indonesia Syariah sebagai bahan 

dasar evaluasi guna pengembangan perbankan syariah agar 

dapat berkembang menjadi perbankan syariah yang lebih baik 

lagi.  

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan perbandingan maupun penguat untuk menambah 

pengetahuan dan sebagai tolak ukur kemampuan yang dimiliki 

peneliti dengan menerapkan teori yang didapat dengan 

kenyataan yang ada di lapangan.  

3. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

a. Ruang Lingkup 

Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi pertumbuhan 

pembiayaan murabahah, diantaranya terdapat 3 variabel 

independen, yaitu : Giro Wadiah, Tabungan Wadiah dan 

Tabungan Mudharabah.  

b. Keterbatasan Penelitian 
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Penelitian ini berfokus pada variabel bebas (X) dan variabel 

terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Giro 

Wadiah (X1), Tabungan Wadiah (X2), Tabungan Mudharabah 

(X3), sedangkan variabel terikatnya yaitu Pembiayaan 

Murabahah (Y). Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah 

Bank Rakyat Indonesia Syariah.  

4. Penegasan Istilah 

a. Penegasan Konseptual 

1) Giro Wadi’ah 

Giro wadi’ah merupakan simpanan berupa giro yang 

dijalankan dengan akad wadi’ah yang menggunakan akad 

wadi’ah yad al-dhamanah dimana pihak bank berlaku sebagai 

pihak yang menerima titipan dengan seizin pemilik dana akan 

memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan dengan 

menjamin bahwa dana yang dititipkan akan dapat ditarik oleh si 

pemilik dana setiap saat pemilik dana menginginkannya. 
9
 

2) Tabungan Wadi’ah 

Tabungan wadi’ah merupakan simpanan yang didasarkan 

atas akad wadi’ah yang hanya dapat ditarik berdasarkan syarat 

dan ketentuan tertentu yang telah disepakati namun tidak dapat 

                                                           
9
 Atang Hakim, Fiqh Perbankan Syariah (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal: 209 
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ditarik menggunakan alat berupa cek atau jenis alat penarikan 

dana yang serupa dengan itu. 
10

 

3) Tabungan Mudharabah 

Tabungan mudharabah merupakan tabungan yang 

dijalankan berdasarkan akad mudharabah, yakni mudharabah 

mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama 

di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan 

yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola 

hartanya. 
11

 

4) Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan Mudharabah merupakan akad jual beli 

barang dimana penjual menyatakan biaya perolehan barang dan 

biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang 

tersebut dan tingkat margin yang diinginkan.
12

 

b. Definisi Operasional 

Secara operasional dengan mengambil judul “Pengaruh Giro 

Wadi’ah, Tabungan Wadi’ah dan Tabungan Mudharabah 

terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Rakyat Indonesia 

Syariah” dimaksudkan untuk menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat Pembiayaan Murabahah dari Bank 
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 Ibid, hal: 211.  

11
 https://kerjoanku.wordpress.com/2010/01/29/tabungan-mudharabah/ diunduh tanggal 15 

April 2020 pukul 08.19 WIB. 

12
 Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 

https://kerjoanku.wordpress.com/2010/01/29/tabungan-mudharabah/
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Rakyat Indonesia Syariah. Tingkat Pembiayaan Murabahah 

menjadi hal penting bagi suatu bank karena tingkat Pembiayaan 

Murabahah  mencerminkan kemampuan suatu lembaga dalam 

menyalurkan dana yang telah berhasil dihimpun. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah adalah DPK 

(Dana Pihak Ketiga) yang dalam penelitian yang penulis kaji 

menggunakan variabel giro wadi’ah (X1), tabungan wadi’ah 

(X2), dan tabungan mudharabah (X3) apakah secara signifikan 

dapat berpengaruh pada tingkat pembiayaan murabahah (Y) 

yang dihasilkan Bank Rakyat Indonesia Syariah pada suatu 

periode akuntansi.  

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terdiri tentang isi keseluruhan penelitian yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi, sehingga dapat dengan mudah 

dipahami oleh pembaca.  

Adapun isi sistematika pembahasan skripsi ini adalah :  

Bagian awal terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, 

daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.  

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari : latar belakang, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan 
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keterbatasan masalah, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan 

skripsi.  

BAB II LANDASAN TEORI terdiri dari : teori yang membahas 

variabel/sub variabel pertama, teori yang membahas variabel/sub variabel 

kedua, dan seterusnya,kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan 

hipotesis penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN terdiri dari : pendekatan dan jenis 

penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, 

15 variabel dan skala pengukuran , teknik pengumpulan data dan instrumen 

penelitian, analisis data.  

BAB IV HASIL PENELITIAN terdiri dari : hasil penelitian, yang berisi 

deskripsi data dan pengujian hipotesis, berisi tentang : pembahasan data 

penelitian dan hasil analisis data. 

BAB VI PENUTUP berisi tentang : kesimpulan dan saran. Bagian akhir 

terdiri dari : daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian 

skripsi, dan daftar riwayat hidup. 

 


