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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara yang menerapkan dual banking system atau 

sistem perbankan ganda, sistem tersebut bertujuan menghadirkan alternatif jasa 

perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat (Bank Indonesia 2012). 

Dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), sistem perbankan syariah 

dan perbankan konvensional saling bersinergi dalam mendukung mobilitas dana 

masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi 

sektor-sektor perekonomian nasional (Bank Indonesia 2012). 

 Bank syariah sebagai alternatif jasa keuangan sudah mulai dirintis sejak 

tahun 1980-an, namun demikian baru direalisasikan pada tahun 1992 dengan 

berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di 

Indonesia. saat itu, pembentukan bank syariah belum diimbangi dengan kemajuan 

pada bidang hukum perbankan syariah, hingga pada tahun 2008 perbankan 

syariah mulai mendapat pijakan kuat dengan diterbitkannya undang-undang 

perbankan syariah nomor 21 tahun 2008. Hasan (2009) menjelaskan bahwa 

undang-undang perbankan syariah tersebut sangat diperlukan karena: Pertama, 

sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai 

terciptanya masyarakat yang adil dan makmur melalui sistem ekonomi yang 

berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan 

kemanfaatan, sehingga bank syariah menjadi institusi yang tepat dalam 

menerjemahkan tujuan tersebut.  

Kedua, kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap jasa perbankan syariah 

yang semakin meningkat. Hal tersebut ditunjukan dengan meningkatnya pelaku 

ekonomi mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang cocok menggunakan sistem 

profit and loss sharing yang dilakukan oleh perbankan syariah. Ketiga, perbankan 

syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. 

Kekhususan tersebut tercermin pada sektor riil sebagai fokus bidang yang dibiayai 

oleh perbankan syariah, sehingga tidak relevan jika kekhususan tersebut diatur 

dengan perundang-undangan yang sama dengan perbankan konvensional. 

Keempat, perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional 

memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang 

maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 

Kini setelah kuatnya pijakan hukum, perbankan syariah semakin tumbuh 

seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bisnis dan 

ekonomi syariah, hampir tiga dasawarsa sejak berdirinya BMI sebagai bank 

syariah pertama di Indonesia, perbankan syariah mampu menawarkan jasa 

keuangan berbasis syariah yang memberikan keuntungan bagi nasabahnya. Per 

Juli 2019, bank syariah mampu membukukan aset sebesar Rp495.88 triliun, 

pembiayaan sebesar Rp335.59 triliun, DPK sebesar Rp384.24 triliun, dan laba 

sebesar Rp11.31 triliun dengan dukungan 14 (empat belas) Bank Umum Syariah 

(BUS), 20 (dua puluh) Unit Usaha Syariah (UUS) dan 99 (sembilan puluh 

sembilan) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi di 

Indonesia (OJK 2019). 
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Pertumbuhan bank syariah tersebut pun tidak lepas dari dukungan 

pemerintah dalam mendorong kinerja usahanya. Peran pemerintah dalam 

mendorong pertumbuhan bank syariah tersebut dibuktikan dengan penyusunan 

startegi diantaranya dengan: (i) memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas 

dengan pemerintah dan stakeholder, (ii) memperkuat permodalan, (iii) 

memperluas segmen pembiayaan, (iv) memperbaiki kualitas layanan, (v) 

memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM, TI serta infrastruktur, (vi) 

meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat, (vii) memperkuat harmonisasi 

antara pengaturan dan pengawasan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan 

usaha yang tercermin dengan pertumbuhan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), 

penyaluran pembiayaan serta laba usaha (OJK 2015). Pertumbuhan usaha bank 

syariah terlihat pada Gambar 1 berikut:  

 

 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2014 – Juni 2019) 

Gambar 1  Kinerja Bank Syariah Tahun 2014 - Juli 2019 

 

Walaupun adanya peningkatan dari sisi aset, pembiayaan dan DPK, namun 

terlihat perlambatan pertumbuhan volume usaha pada lima tahun terakhir ini, 

hingga akhir tahun 2018 market share bank syariah hanya mencapai 5.96% (OJK 

2018).  

Fenomena perlambatan volume usaha harus menjadi perhatian pelaku 

industri, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Jika melihat perannya 

sebagai lembaga intermediasi, baik bank syariah maupun bank konvensional harus 

mampu membantu tumbuhnya perekonomian secara makro, sehingga pemerintah 

dalam hal ini Bank Indonesia sebagai pemegang mandat untuk menjaga stabilitas 

sistem keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas lembaga 

keuangan, harus mampu mendorong fungsi intermediasi bank syariah dan 

mengidentifikasi data perlambatan usaha bank syariah (Gunadi dan Taruna 2015).  

Beberapa alasan perlambatan volume usaha bank syariah disebabkan oleh 

beberapa hal, yaitu (OJK 2015): (i) biaya dana yang mahal yang berdampak pada 

keterbatasan segmen pembiayaan, sehingga struktur pendanaan bank syariah 

belum mampu se-efisien Bank Umum Konvensional, hal tersebut tercermin pada 

Cash and Saving Account (CASA) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) sebagaimana gambar berikut: 
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Sumber: Otorits Jasa Keuangan (2014 - 2019) 

Gambar 2   Kinerja CASA dan BOPO BUS terhadap BUK Tahun 2014-Juli 

2019 

 

Gambar 2 menjelaskan bahwa komposisi CASA dan BOPO bank syariah 

masih kurang efisien dibandingkan dengan bank konvensional. Walaupun secara 

trend, bank syariah terus menurunkan rasio BOPO hingga per Juli 2019 rasio 

BOPO tersebut sebesar 85.58%, namun masih tinggi jika dibandingkan dengan 

bank konvensional yang sebesar 81.08%.  

Belum efisiennya bank syariah menyebabkan model bisnisnya hanya dapat 

dioptimalkan pada sektor ritel dan consumer dengan margin yang relatif terbatas, 

sehingga pencapaian ROA relatif rendah (OJK 2015). Selain itu, model bisnis 

yang lebih fokus pada sektor ritel dan consumer memiliki tenor jangka panjang 

menimbulkan terjadinya short term mismatch pada bank syariah, tercatat per Juli 

2019 total aktiva jangka pendek bank syariah hanya mampu membayar 25.39% 

dari kewajiban jangka pendek (OJK 2019), pada kondisi tersebut menyebabkan 

bank syariah harus menanggung risiko likuiditas akibat short term mismatch 

sebesar 74.61%.  

Penyebab (ii) pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah 

sehingga nasabah bank syariah hanya didominasi oleh kalangan-kalangan tertentu 

yang disebut dengan deposan inti (core deposan). Deposan inti (core deposan) 

merupakan nasabah penyimpan dana terbesar baik pada produk giro, tabungan, 

ataupun deposito dengan jumlah deposan inti tersebut ditentukan berdasarkan 

total aset bank (Bank Indonesia 2011), perilaku deposan inti tersebut cenderung 

menempatkan dananya pada produk deposito yang merupakan dana mahal karena 

imbal hasil yang diberikan lebih tinggi dibandingkan dengan produk tabungan 

atau giro. Tahun 2018, komposisi penempatan dana pada produk deposito 

mencapai 57.00% dari total seluruh DPK dengan dominasi deposan inti sebesar 

36.06% dari seluruh deposan Bank Umum Syariah (OJK 2018). Sementara akhir 

Juli 2019, komposisi penempatan dana pada produk deposito mengalami 

penurunan menjadi sebesar 54.84% dari total seluruh DPK dengan dominasi 

deposan inti menjadi sebesar 33.51% (OJK 2019).  
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Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2019) 

Gambar 3  Dana Pihak Ketiga (DPK) Tahun 2014-2018 dan Komposisi 

    Deposito terhadap DPK Juli 2019 

 

Jika dibandingkan dengan bank syariah, maka jumlah dan prilaku deposan 

inti bank konvensional lebih stabil, kondisi tersebut tercermin dengan rata-rata 

rasio deposan inti di lima tahun terakhir sebesar 26,69%, yang jauh lebih rendah 

jika dibandingkan dengan bank syariah (OJK 2019).  

Penyebab (iii) pengaruh perilaku deposan inti yang (a) melakukan 

displaced commercial risk apabila suku bunga bank konvensional lebih tinggi 

daripada imbal hasil bank syariah (Kassim et al. 2009). Displaced commercial 

risk merupakan risiko unik yang harus dihadapi oleh bank syariah, risiko ini 

muncul ketika tingkat suku bunga bagi deposan dalam kondisi yang kompetitif, 

sedangkan bank syariah yang beroperasi dengan prinsip profit sharing akan 

menghadapi tingkat imbal hasil yang berfluktuasi, sehingga berpotensi terjadinya 

perpindahan deposan bank syariah ke konvensional. Kondisi ini pun 

memungkinkan bank syariah mengesampingkan keuntungannya untuk mencegah 

para deposan menarik dananya (Greuning dan Iqbal 2008). (b) dapat melakukan 

penarikan dana atau pencairan simpanan sewaktu-waktu, (c) memiliki dua akun 

atau lebih pada bank konvensional dan bank syariah, sehingga memudahkan 

transfer dana antar bank. Pada kondisi dominasi deposan inti yang dipengaruhi 

prilaku tersebut, maka bank syariah harus melakukan pengendalian terhadap 

risiko likuiditas dan memelihara loyalitas dari deposan, karena deposan bank 

syariah lebih sensitif terhadap imbal hasil (Akhtar et al. 2016). 

Perlambatan volume usaha pun dapat menggambarkan kemampuan bank 

dalam mengelola aset dan liabilitas untuk memperoleh keuntungan dan 

meningkatkan nilai perusahaan dalam batasan tertentu. Wuryandani et al. (2014) 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan batasan tertentu meliputi tingkat 

likuiditas yang mencukupi, risiko yang rendah dan modal yang mencukupi. 

Sehingga jelas bahwa pengelolaan aset dan liabilitas berhubungan erat dengan 

likuiditas bank. Menurut Ismal (2010a) tiga penyebab utama yang berpotensi 

munculnya masalah likuiditas adalah: (i) deposan rasional yang sangat sensitif 

terhadap suku bunga, (ii) sebagian besar penempatan deposito pada jangka waktu 

satu bulan, menyebabkan keterbatasan bank syariah dalam mengatur alokasi 

pembiayaan yang optimal, dan (iii) faktor makro ekonomi, khususnya tren suku 

bunga yang menyebabkan deposan rasional mengalihkan simpanannya dari bank 

syaiah kepada bank konvensional.  

2014 2015 2016 2017 2018
Juli

2019

Deposito 135.629 141.329 166.174 196.202 213.794 210.844

Giro 18.649 21.193 27.972 40.187 43.594 52.277

Tabungan 63.581 68.653 85.188 98.498 114.437 121.127

Deposan Inti 83.091 79.917 108.326 131.042 134.081 128.762
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Sedangkan menurut Islam et al. (2017) mengungkapkan beberapa alasan 

utama yang mempengaruhi likuiditas bank syariah diantaranya adalah: (i) 

keterbatasan peluang berinvestasi, (ii) ketidakmampuan dalam menjual hutang 

karena alasan syariah, (iii) kendala dalam penjualan surat berharga syariah yang 

terbatas hanya untuk pasar primer, (iv) kualitas portofolio pembiayaan, (v) 

perkiraan arus kas masa depan, (vi) perbedaan sifat aset (investasi) dan kewajiban 

(deposito) dimana periode pembiayaan tetap sedangkan kewajiban deposito 

tergantung pada perilaku deposan, dan (vii) kebijakan bank sentral, serta (viii) 

deposit mix antara reputasi dan rating bank. 

Jika dibandingkan dengan bank syariah, bank konvensional lebih mampu 

mengelola likuiditasnya dengan baik, hal ini karena ketersediaan pasar uang 

seperti tagihan diskonto atau investasi terhadap surat berharga lebih mudah 

dilakukan oleh bank konvensional yang tidak terikat terhadap sharia compliance 

(Islam et al. 2017). Selain itu, Yulianti (2009) menyatakan bahwa risiko-risiko 

unik yang harus dihadapi bank lebih serius mengancam kelangsungan usaha bank 

syariah dibandingkan risiko yang dihadapi oleh bank konvensional, hasil 

penelitiannya menyimpulkan bahwa 10 (sepuluh) dari 17 (tujuh belas) negara 

mengimplikasi bahwa para deposan bank syari‟ah berpotensi menarik 

simpanannya jika bank syari‟ah memberikan imbal hasil yang lebih rendah 

daripada bunga bank konvesional. Kemudian Sabri (2014) menegaskan pula 

bahwa bank syariah lebih rentan terhadap risiko likuiditas, hal tersebut karena 

ketatnya regulasi permodalan, kepatuhan terhadap syariah, risiko yang muncul 

dari aktivitas pembiayaan yang tergantung pendapatan riil atau Gross Domestic 

product, serta ukuran bank yang belum sebesar bank konvensional. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penting melakukan analisis terhadap 

sensitivitas deposan inti untuk menjaga likuiditas baik dalam kondisi normal 

maupun krisis, karena kemampuan bank dalam menjaga likuiditasnya 

menunjukan kemampuan bank memenuhi kebutuhan pendanaan untuk kegiatan 

usaha penyaluran pembiayaan, sehingga tercapai maksimalisasi keuntungan yang 

mampu berkontribusi dalam petumbuhan ekonomi nasional. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Jumlah dan perilaku deposan inti pada bank syariah akan berpengaruh 

kepada kinerja bank, hal ini karena jenis nasabah yang memiliki core deposit 

cenderung berbeda-beda, diantaranya nasabah yang telah memiliki loyalitas tinggi 

dan nasabah yang cenderung profit oriented.  

Bank Indonesia dan MarkPlus.co (2011) menjelaskan pengembangan 

pasar dan segmentasi nasabah bank syariah secara umum terbagi pada 5 (lima) 

segmen, yaitu: (i) Sharia loyalist, merupakan nasabah yang sangat loyal dan tidak 

akan terpengaruh terhadap kondisi apapun, dan merupakan nasabah yang 

dipengaruhi oleh faktor-faktor religius yang memahami secara jelas prinsip-

prinsip syariah serta didukung oleh lingkungan yang religius (Khoirunissa 2003), 

(ii) Follower, merupakan nasabah yang menggunakan bank syariah karena adanya 

dorongan dari orang lain, (iii) Functional benefit atau rational depositors yang 

menggunakan dan menyimpan dana apabila memberikan keuntungan, (iv) 

Obligatory, merupakan nasabah yang terpaksa menggunakan bank syariah karena 
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suatu hal, misalnya pembayaran gaji atau transaksi harus melalui bank syariah, (v) 

Essentially conventional, merupakan nasabah loyal bank konvensional yang tidak 

akan terpengaruh terhadap kondisi apapun.  

Mangkuto (2004), nasabah bank syariah lebih didominasi oleh functional 

benefit atau rational depositors yang merupakan nasabah pengguna jasa 

perbankan karena alasan keuntungan, pada kondisi tersebut tentunya akan 

berpengaruh pada jumlah simpanan di bank, dimana naik turunnya jumlah 

simpanan tergantung dari prilaku nasabah terhadap imbal hasil. Ismal (2010b) 

menjelaskan pula bahwa deposan akan meningkatkan dana simpanannya apabila 

bank syariah menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi, dan sebaliknya akan 

menutup account apabila imbal hasil yang dibayarkan kepada deposan tidak 

sesuai harapan. 

Selain itu, jumlah simpanan dari deposan inti pada bank syariah 

dipengaruhi pula oleh kebijakan dual banking system yang berdampak pada 

persaingan antara bank konvensional sebagai holding company dan bank syariah 

sebagai anak perusahaan, hal tersebut dapat mendorong terjadinya displaced 

commercial risk antar deposan. Nurwati (2014) jika ditinjau dari kinerja 

perusahaan, secara umum menunjukan kinerja yang sejalan bahwa apabila 

perusahaan induk positif, maka perusahaan anak juga positif kecuali pada 

beberapa Bank Umum Syariah. Namun demikian, apabila ditinjau dari rata-rata 

kinerja, Bank Umum Syariah (BUS) sebagai perusahaan anak, memiliki kinerja 

yang lebih rendah bila dibandingkan dengan kinerja Bank Umum Konvensional 

(BUK) sebagai perusahaan induk. Selanjutnya Nurwati (2014) pada hasil 

penelitiannya menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya 

pertumbuhan kinerja bank syariah karena: (i) struktur pasar dan prilaku 

perusahaan, (ii) kurangnya transfer knowledge dan komitmen sumber daya dari 

perusahaan induk (bank konvensional) kepada perusahaan anak (bank syariah) 

terutama untuk bank-bank swasta, (iii) adanya persaingan bank induk dalam 

memperebutkan pangsa pasar DPK. 

Di lain sisi, krisis keuangan, inflasi, pertumbuhan ekonomi juga memiliki 

pengaruh terhadap perilaku nasabah dalam menempatkan dananya di bank yang 

berpengaruh terhadap likuiditas bank, sejalan dengan Wuryandani et al. (2014) 

bahwa likuiditas bank lebih ditentukan oleh kondisi operasional, permodalan, 

kondisi sistem keuangan dan makro ekonomi. Soprano (2015) menegaskan bahwa 

faktor makro ekonomi berupa tingkat suku bunga memiliki pengaruh signifikan 

terhadap perilaku nasabah, lebih jauh lagi Abduh et al. (2011) menjelaskan 

hubungan faktor makro ekonomi berupa inflasi memiliki pengaruh negatif 

terhadap total simpanan bank syariah yang mencerminkan perubahan pada pola 

konsumsi deposan selama resesi. 

Dalam hal nasabah yang telah memiliki loyalitas tinggi (sharia loyalist), 

tentu akan menjadi sumber likuiditas sebagai deposan yang menempatkan 

dananya dalam jangka panjang (lebih dari satu tahun) sedangkan bagi nasabah 

yang hanya berorientasi pada keuntungan (functional benefit) akan menimbulkan 

risiko likuiditas terhadap bank karena lebih sensitif terhadap imbal hasil.  

Ketimpangan sumber-sumber pendanaan bank yang didominasi oleh 

pendanaan jangka pendek, sedangkan penggunaan dana bank yang diarahkan pada 

penyediaan dana jangka panjang akan menimbulkan risiko likuiditas. Risiko 

likuiditas dapat muncul dari sisi kewajiban dan aset, menurut Jeanne dan 
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Svensson (2007) ketidakmampuan bank dalam mengembalikan dana kepada 

deposan akan menjadi perangkap likuiditas bagi bank sehingga bank harus 

menjaga kesenjangan antara asset dan liabilities. Lebih jauh lagi, apabila risiko 

likuiditas yang dihadapi bank bersifat struktural yang tidak dapat diatasi dalam 

jangka waktu singkat, maka akan terjadi defisit aliran dana cash inflow dan cash 

outflow sehingga menimbulkan risiko-risiko lain pada bank.  

Hal ini harus menjadi fokus bank dalam menentukan arah bisnis dan 

melakukan mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya risiko likuiditas yang 

nantinya akan menghambat bank dalam meningkatkan profitabilitas dan kinerja 

usaha sekaligus menjadi early warning indicator likuiditas yang dapat 

memprediksi terjadinya tekanan likuiditas yang berasal dari sensitivitas deposan 

inti. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah:  

1. Deposan inti perbankan sangat sensitif dan mempengaruhi kinerja bank.  

2. Pengaruh perilaku deposan inti cukup besar kepada risiko likuiditas. 

3. Dibutuhkan strategi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku deposan inti 

agar jangan mempengaruhi kinerja bank.  

Berdasarkan masalah penelitian tersebut, secara khusus, tesis ini 

menjawab pertanyaan: 

1. Seberapa besar tingkat sensitivitas deposan inti dan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhinya? 

2. Bagaimana pengaruh deposan inti terhadap risiko likuiditas bank syariah dan 

bank konvensional? 

3. Bagaimana strategi bank syariah dan bank konvensional dalam menjaga 

likuiditasnya dari pengaruh deposan inti? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, 

yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sensitivitas deposan inti bank 

syariah dan bank konvensional. 

2. Mengidentifikasi pengaruh deposan inti terhadap risiko likuiditas bank syariah 

dan bank konvensional. 

3. Merekomendasikan strategi dalam menjaga likuiditas bank dari pengaruh 

sensitivitas deposan inti. 
 

 

Manfaat Penelitian 
 

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak seperti 

pelaku bisnis sektor perbankan, kalangan akademisi, regulator, nasabah, 

masyarakat secara umum, dan ulama. Manfaat tersebut diantaranya: 

1. Perbankan, dapat memberikan gambaran bagi perusahaan terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhi sensitivitas deposan, sehingga dapat memberikan 

gambaran dalam penerapan manajemen risiko serta memberikan rekomendasi 

terhadap strategi bisnis dalam menjaga likuiditas. 
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2. Akademisi, memberikan manfaat dan solusi bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan kepada kalangan akademisi terkait permasalahan penelitian 

tentang profil risiko likuiditas, sensitivitas deposan inti dan memberikan 

referensi terhadap strategi bisnis bagi sektor perbankan khususnya perbankan 

syariah yang dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. 

3. Regulator, memberikan manfaat sebagai referensi dalam menentukan 

kebijakan terhadap pengendalian atau pembatasan deposan inti. 

4. Nasabah dan masyarakat, memberikan manfaat kepastian kepada nasabah 

terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo 

termasuk memenuhi permintaan nasabah saat penarikan dana secara tiba-tiba. 

5. Ulama, memberikan manfaat sebagai referensi dalam memberikan 

pemahaman kepada masyarakat khususnya berkaitan dengan permasalahan 

deposan inti pada bank syariah.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 Penelitian ini terbatas pada kajian mengenai deposan inti dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi baik pada faktor kinerja bank ataupun faktor makro ekonomi, 

dengan ruang lingkup pembahasan hanya dilakukan terhadap Bank Umum 

Syariah (BUS) dan Bank Umum Konvensional (BUK) dengan periode data dari 

tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Sehingga Bank Perkreditan Rakyat (BPR), 

Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak 

menjadi konteks penelitian ini.  

 Penggunaan data BUS ini dapat mewakili data secara agregat, karena 

mewakili 64.99% dari total industri perbankan syariah. Sedangkan untuk UUS 

hanya sebesar 32.43% dan BPRS hanya sebesar 2.58% dari total industri, 

sehingga untuk dua kategori bank tersebut tidak akan berpengaruh signifikan 

terhadap kajian ini. Sementara itu, penggunaan data BUK bertujuan untuk 

membandingkan prilaku sensitif deposan inti bank syariah dengan bank 

konvensional. 

Variabel yang dianalisis adalah kineja bank syariah dan bank konvensional 

yang meliputi rasio Financial to Deposit Ratio (FDR) atau Loan to Deposit Ratio 

(LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA), Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Variabel kinerja yang 

digunakan dapat merepresentasikan beberapa rasio keuangan bank yang penting 

dan menjadi perhatian utama pemilik dana, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas 

dan rasio rentabilitas (Kasmir 2008). Sedangkan variabel makro ekonomi yang 

dianalisis adalah inflasi, Gross Domestic Product (GDP), Suku Bunga Acuan 

Bank Sentral (Repo Rate 7 day), dan nilai tukar. 

Penelitan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model dinamis 

untuk menganalisis deposan inti dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, 

sehingga dapat menjawab tujuan penelitian. Adapun implikasi manajerial dan 

implikasi kebijakan yang dirumuskan pada penelitian ini hanya sebatas referensi 

dan early warning sign risiko likuiditas pada industri perbankan, sehingga 

implementasinya harus dipertimbangkan baik dari sisi mikro perusahaan maupun 

sisi makro di industri perbankan.  

 




