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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pertumbuhan ekonomi dunia semakin cepat dan salah satu faktor yang 

mendukung pertumbuhan ekonomi adalah kegiatan investasi (Tahir, 2012). 

Masyarakat melakukan investasi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dengan 

adanya kegiatan investasi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi baik skala 

makro maupun sektor mikro. Berbagai macam instrumen investasi yang tersedia 

saat ini,dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari mulai pasar modal, perbankan 

sampai investasi di sektor riil seperti usaha-usaha UMKM atau bentuk pembelian 

aset tetap seperti tanah, emas dan barang berharga lainnya. 

Hanya tidak semua orang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan 

investasi secara langsung dengan mendirikan suatu usaha, sehingga sebagian 

orang lebih memilih menanamkan dana yang dimilikinya pada investasi yang 

lebih mudah dan sederhana. Salah satunya yaitu melalui jasa bank dengan 

menggunakan produk deposito. Dimana nasabah memperoleh bunga atas 

penempatan dananya pada bank. Dana yang disimpan oleh bank kemudian 

dikelola dengan cara menyalurkan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan 

dana, dan bank memperoleh bunga sebagai imbalan atas jasanya. 

Deposito menurut undang-undang No.10 Tahun 1998 adalah simpanan 

yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan 

perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Saat ini terdapat dua jenis deposito 

dalam dunia perbankan. Yaitu produk deposito dari dua sistem perbankan yang 

berbeda; perbankan konvensional dan perbankan syariah. 

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 

tentang deposito menyatakan bahwa kegiatan deposito tidak semuanya dapat 

dibenarkan oleh hukum Islam (syari’ah), sehingga bank syariah menerapkan akad 
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mudharabah untuk deposito yang sesuai dengan prinsip syariah deposito yang 

diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut.
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Di Indonesia bank syariah pertama didirikan pada tahun 1992 yaitu Bank  

Muamalat Indonesia, bank syariah terus mengalami perkembangan. Jika dalam 

periode tahun 1992-1998 hanya terdapat satu bank syariah, maka pada saat ini 

sampai dengan bulan Januari tahun 2015 telah bertambah menjadi 34 unit, yaitu 

12 bank umum syariah dan 22 unit usaha syariah. Sementara jumlah bank 

perkreditan rakyat syariah bertambah menjadi 164 buah (Statistik Perbankan 

Syariah, Januari 2015). 

Hal tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah Indonesia sendiri 

terhadap perbankan syariah. Ditunjukan dengan terbitnya undang-undang No.7 

Tahun 1992 dan PP. No. 72 tahun 1992 yang menguatkan dasar hukum kegiatan 

operasional bank syariah di Indonesia sekaligus mengawali era sistem perbankan 

ganda. Pada tahun 1998 terjadi perubahan undang-undang No. 7 tahun 1992 

menjadi undang-undang No. 10 tahun 1998. Dimana bank umum konvensional 

diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu 

dengan membuka UUS (Unit Usaha Syariah). Dalam undang-undang yang baru 

ini pula untuk pertamakalinya nama “Bank Syariah” secara resmi menggantikan 

istilah “Bank Bagi Hasil” yang telah digunakan sejak tahun 1992 (Tahir, 2012). 

Pertumbuhan bank syariah yang cukup pesat juga ditunjukan dari 

keberhasilannya bertahan pada krisis ekonomi tahun 1998 dan krisis ekonomi 

tahun 2008 yang membuat investor tertarik menempatkan modalnya pada bank 

syariah. Produk yang berbeda antara bank konvensional yang menggunakan 

sistem bunga (interest) dan bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil 

(profit sharing) membuat keduanya memiliki risiko yang berbeda pula. Sehingga 

dapat mempengaruhi tingkat pendapatan yang diperoleh oleh nasabahnya. 
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Tabel 1.1 Perbandingan Komposisi DPK BUK dan BUS-UUS 

 

 

 

 
Tahun 

Komposisi DPK BUS dan UUS 

Tabungan Giro Deposito 
Total 

Rekening 

Pertumbuhan 

Total 

Rekening 

(%) 

2005 
4.367 2.048 9.169 15.584 

5.124 
2

25% 

2006 
6.430 3.416 10.862 20.708 

7.293 

2

26% 

2007 
9.453 3.750 14.807 28.001 

8.851 

2

24% 

2008 
12.471 4.238 20.143 36.852 

15.419 

2

29% 

2009 
16.475 6.202 29.595 52.271 

23.765 
3

31% 

2010 
22.906 9.056 44.075 76.036 

39.379 

3

34% 

2011 
32.602 12.006 70.806 115.415 

32.097 

2

22% 

2012 
45.072 

17.708 
84.732 147.512 

36.023 

2

20% 

2013 
57.200 18.523 107.812 183.535 

34.387 

1

16% 

2014 63.581 18.649 135.692 217.922     

(Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2006-2014) 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari segi jumlah rekening total 

Dana Pihak Ketiga (DPK) baik di perbankan konvensional dan perbankan syariah 

terus mengalami peningkatan. Namun dari segi persentase pertumbuhan 

Tahun 

Komposisi DPK Bank Umum Konvensional 

Tabungan Giro Deposito 
Total 

Rekening 

Pertumbuhan 
Total 

Rekening 

(%) 

2005 281.492 281.412 565.033 1.127.937 159.165 11% 

2006 333.928 338.011 615.163 1.287.102 223.731 15% 

2007 438.574 405.551 666.708 1.510.833 242.458 14% 

2008 498.587 430.000 824.704 1.753.291 197.421 10% 

2009 585.707 465.222 899.783 1.950.712 388.111 17% 

2010 733.157 535.855 1.069.811 2.338.823 446.089 16% 

2011 898.299 652.646 1.233.967 2.784.912 440.286 14% 

2012 1.076.830 767.070 1.381.298 3.225.198 438.780 12% 

2013 1.212.707 846.791 1.604.480 3.663.978 450.445 11% 

2014 1.284.458 889.586 1.940.379 4.114.423     
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mengalami perbedaan. Dimana perbankan konvensional pertumbuhannya 

cenderung fluktuatif bahkan terus mengalami penurunan pada tahun 2006 sampai 

tahun 2008 (masa krisis). Dan dari tahun 2009 sampai dengan 2013. 

Di sisi lain dapat terlihat perbankan syariah pertumbuhan asetnya terus 

meningkat sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2011. Bahkan tidak terpangaruh 

pada saat terjadi krisis ditahun 2008 sebagaimana yang dialami perbankan 

konvensional. Namun pada tahun 2011–2013 pertumbuhan aset perbankan syariah 

mengalami penurunan. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang perlu 

diselesaikan. 

Pertumbuhan DPK yang mengalami penurunan (tahun 2011–2013) baik 

pada perbankan syariah maupun konvensional, tentunya sangat dipengaruhi oleh 

nasabah. Nasabah yang berperan sebagai investor tidak hanya mempertimbangkan 

tingkat keuntungan yang diharapkan dari instrumen investasinya saja, namun juga 

tingkat risiko (Husnan, 2002). 

Berdasarkan data komposisi DPK, porsi Deposito sebagai salah satu 

instrumen investasi bagi nasabah selalu menempati jumlah yang terbanyak dalam 

penghipunan dana yang dilakukan bank. Oleh karenanya, deposito memiliki andil 

yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan aset perbankan dan merupakan 

sarana investasi yang banyak diminati nasabah. 

Dari fenomena penurunan DPK perbankan syariah dan konvensional, 

kemudian fakta deposito sebagai sarana investasi yang banyak diminati nasabah. 

Dari sisi nasabah atau deposan sebagai investor, tentunya nasabah akan 

mempertimbangkan tingkat keuntungan dan tingkat risiko dalam investasinya. 

Pada penelitian ini penulis mencoba menganalisis tingkat risiko deposito di bank 

konvensional dan deposito mudharabah di bank syariah yang dilihat dari sisi 

nasabah. Dari penelitian ini diharapkan nasabah bisa mengetahui tingkat risiko 

yang dimiliki bank konvensional dan bank syariah. Sehingga dapat 

menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola risiko yang ada pada produk 

deposito. 

Metode yang digunakan dalam menghitung tingkat risiko adalah metode 

VaR (value at risk). VaR berguna untuk mengetahui potensi kerugian yang dapat 
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terjadi pada rentang keyakinan dalam perkiraan waktu tertentu. “Meskipun lebih 

dulu digunakan dan berkembang di bank konvensional, model ini dapat juga 

digunakan oleh bank Islam untuk mengukur risiko pasarnya. Tergantung 

bagaimana kita mendefinisikan distribusi kerugian sebagai basis perhitungan 

VaR” Wahyudi,et al. (2013:199). 

Dalam penelitian ini, metodologi VaR digunakan dari sudut pandang 

nasabah untuk mengukur seberapa besar potensi kerugian investor (deposan) 

dalam investasi deposito dan deposito mudharabah selama horizon waktu tertentu 

dengan tingkat kepercayaan tertentu. 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan kajian dari pendapat pakar Ali Sakti (2007) mengemukakan 

bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan investasi bagi seorang investor 

dalam mengatasi ketidakpastian dimasa mendatang diantaranya adalah: 

pengetahuan tentang risiko, tingkat suku bunga, ekspektasi keuntungan pada 

sebuah projek, pendapatan dan kondisi perekonomian. 

Tingkat risiko menjadi sangat penting untuk diketahui oleh investor. 

Dengan mengetahui risiko dari sebuah instrumen investasi, tentunya akan sangat 

membantu investor dalam menanamkan dana. Sehingga investor dapat 

menyalurkan dananya melalui berbagai jenis investasi yang tersedia baik di sektor 

keuangan maupun di sektor lainnya dengan cepat dan tepat. 

Dalam sektor keuangan, umumnya risiko terbagi mejadi dua jenis yaitu 

risiko finansial dan risiko non finansial (Ahmed, 2008). Risiko finansial terbagi 

dua yaitu risiko pasar dan risiko kredit. Sedangkan risiko nonfinansial 

diantarannya meliputi risiko operasional, risiko regulator, dan risiko hukum. 

Dalam mengindentifikasi risiko diperlukan pengukuran yang baik dan 

tepat. Jika risiko tidak dapat diukur maka kita akan sulit mengelola risiko dalam 

investasi kita. Pengukuran risiko dengan perhitungan atau kuantifikasi memiliki 

banyak macam, tergantung jenis dan tipe risikonya. Teknik pengukuran risiko 
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berbeda tingkat kecanggihannya, mulai dari yang paling sederhana sampai dengan 

metode yang paling rumit. 

Tabel 1.2 Pengukuran Risiko 

Tipe risiko Definisi Teknik pengukuran 

Risiko pasar Harga pasar bergerak 
kearah yang tidak 
menguntungkan 
(merugikan) 

Value at Risk (VaR), 
stresstesting 

Risiko kredit Counterparty tidak bisa 
membayar kewajibannya 
(gagal bayar) ke perusahaan 

Credit rating, creditmetrics 

Risiko perubahan tingkat 
bunga 

Tingkat bunga berubah dan 
mengakibatkan kerugian 
pada portopolio perusahaan 

Metode pengukuran jangka 
waktu, durasi 

Risiko operasional Kerugian yang terjadi 
melalui operasi perusahaan 
(misal sistem yang gagal, 
serangan teroris) 

Matriks frekuensi  dan 
signifikansi kerugian, VaR 
operasional 

Risiko kematian Manusia mengalami 
kematian dini (lebih cepat 
dari usia kematian wajar) 

Probabilitas kematian 
dengan tabel mortalitas 

Risiko kesehatan Manusia terkena penyakit 
tertentu 

Probablitas penyakit dengan 
tabel morbiditas 

Risiko teknologi Perubahan teknologi 
mempunyai konsekuensi 
negatif terhadap perusahaan 

Analisis scenario 

(sumber: Seravine, 2011) 

Lebih khusus Seravine (2011) menjelaskan mengenai pengukuran risiko 

pasar. Dimana risiko pasar dapat diukur diantaranya dengan menggunakan: 

1. Deviasi standar 

2. VaR (Value at Risk) 

a. VaR metode historis (Back Simulation) 

b. VaR metode modeling (Analyitical Method) 

c. VaR dengan simulasi Monte Carlo 

d. Pemodelan VaR 

e. VaR untuk periode yang lebih panjang 

3. Stress - Testing 

Selain itu menurut Herman (dalam Serevine, 2011) teknik pengukuran 

risiko adalah sebagai berikut: 

1. Pengukuran risiko dengan distribusi probabilitas 
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2. Notional risiko diukur berdasarkan nilai eksposur 

3. Sensitivitas risiko diukur berdasarkan seberapa sensitif suatu eksposur 

terhadap perubahan faktor penentu 

4. Volatilitas risiko diukur berdasarkan seberapa besar nilai eksposur 

berfluktuasi 

5. Pendekatan VaR, risiko diukur berdasarkan kerugian maksimum yang bisa 

terjadi pada suatu aset atau investasi selama periode tertentu, dengan tingkat 

keyakinan tertentu 

6. Matriks frekuensi dan signifikansi risiko 

7. Analisis skenario 

Di dalam Amandement to the Basel Capital Accord to Incorporate Market 

Risk, 1998, (Iskandar, 2012) terdapat dua jenis metode yang dapat digunakan 

dalam mengukur risiko pasar yaitu standar method dan internal model / Value at 

Risk (VaR), dimana dalam VaR menurut Harper (2015) , Lina Nur (2007) dan 

Rifqi Ismal (2011) terdapat tiga motode perhitungan yang dapat digunakan yaitu 

Historical method, Variance-Covariance method, dan Monte carlo method. 

Dan dari banyak metode tersebut yang paling relevan dengan intrumen 

deposito adalah Value at Risk dengan metode perhitungan Variance-Covariance 

method. Metode perhitungan tersebut dipilih dengan beberapa alasan diantaranya 

karena  deposito sangat dipengaruhi oleh keadaan pasar dan rentan terhadap risiko 

pasar serta merupakan metode yang cukup praktis apabila dilakukan 

perhitungannya oleh nasabah. 

Dari penjelasan diatas penulis memutuskan untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Tingkat Risiko Dari Sisi Nasabah Pada Produk Deposito 

Di Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional dengan Metode Value at Risk 

(Suatu kasus pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri periode 2011 - 

2013)”. 
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C. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat risiko pada produk deposito mudharabah di Bank Syariah 

dengan menggunakan metode Value at Risk. 

2. Bagaimana tingkat risiko pada produk deposito di Bank Konvensional dengan 

menggunakan metode Value at Risk. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tingkat risiko pada produk deposito mudharabah di Bank 

Syariah dengan menggunakan metode Value at Risk. 

2. Untuk mengetahui tingkat risiko pada produk deposito di Bank Konvensional 

dengan menggunakan metode Value at Risk. 

E. Manfaat dan Kegunaan 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan 

sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu serta dapat memperkuat 

tentang teori/ paradigma yang ada. 

2. Kegunaan Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini diantaranya: 

a. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat menjadi bahan sosialisasi mengenai 

produk perbankan syariah dan konvensional. 

b. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang 

manajemen risiko perbankan. 

 


