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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan zaman, kondisi perbankan di Indonesia 

telah mengalami banyak perubahan. Dunia perbankan syariah di Indonesia 

mengalami perkembangan yang cukup pesat dan tidak pernah surut. Hal ini 

ditandai dengan banyaknya bank-bank syariah diberbagai wilayah di nusantara. 

Bank syariah dalam kehidupan masyarakat modern adalah lembaga yang sulit 

untuk dihindari keberadaannya sehingga menimbulkan ketergantungan bagi 

masyarakat. 

Undang-Undang Nomer 10 tahun 1998 tentang "Perubahan Undang-

undang Nomer 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyebutkan bahwa bank 

berdasarkan pelaksanaan kegiatan usahanya terdiri dari bank konvensional dan 

bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum 

konvensional dan bank perkreditan rakyat. Bank syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan berdasarkan 

jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat 

syariah (BPRS).
1
 Pasca disahkannya Undang-undang Nomer 21 tahun 2008, 

perbankan syariah semakin menunjukkan eksistensinya di industri perbankan 

Indonesia. Maraknya perbankan syariah ditandai dengan semangat tinggi dari 
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berbagai kalangan, yaitu: ulama, akademisi, dan praktisi untuk mengembangkan 

perbankan tersebut, dengan mengacu pada ajaran Al-Quran dan Hadist serta 

pemahaman bahwa bunga bank adalah riba.  

Melihat dari pengertian diatas, bank syariah adalah lembaga keuangan 

yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang beroprasi sesuai prinsip-prinsip syariah. 

Sedangkan prinsip syariah adalah hukum islam dalam kegiatan perbankan 

berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. 

Bank membawa banyak manfaat bagi masyarakat, karena pada hakikatnya 

bank mempertemukan para pemilik dana, pengguna dana, dan pengelola modal. 

Pada khususnya lembaga perbankan bisa diartikan sebagai salah satu lembaga 

keuanagan paling strategis dalam kehidupan masyarakat dan sangat penting bagi 

pendorong kemajuan perekonomian nasioanal serta lembaga yang berkewajiban 

turut serta memperlancar arus kegiatan dibidang ekonomi. 

Bank syariah merupakan salah satu lembaga intermediasi antara 

masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Pada 

dasarnya bank syariah sebagaimana bank konvensional berfungsi sebagai 

penghimpun dan penyalur dana. Dalam fungsinya bank syariah sebagai penyalur 

dana dalam bentuk pembiayaan menggunakan berbagai akad baik dalam prinsip 
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jual beli (murabahah, istishna, dan salam), maupun bagi hasil (mudharabah, 

musyarakah, dan sewa ijarah).
2
 

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat terkait dengan produk 

pembiayaan salah sayunya akad yang ditawarkan adalah akad musyarakah. 

Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha 

tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dalam 

hukum islam musyarakah dibagi menjadi dua, yaitu musyarakah kepemilikan dan 

musyarakah akad (kontrak). Musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan 

wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat kepemilikan satu asset oleh dua orang 

atau lebih. Sedangkan musyarakah akad tercipta dengan kesepakatan dimana dua 

orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal 

musyarakah dan berbagi keuntungan dan kerugian.
3
 

Akad musyarakah yang ditawarkan oleh bank syariah pada nasabah sangat 

cocok dibandingkan dengan pemberian kredit yang ada di bank konvensional. 

Sistem bagi hasil pada bank syariah terdapat ketentuan-ketentuan usaha yang 

diharapkan dapat memenuhi kepuasan dan transparansi. Dengan adanya 

transparansi, diharapkan para nasabah dapat meningkatkan kepercayaan pada 

bank syariah. Salah satu wujud transparansi dalam operasional bank syariah 
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adalah laporan bagi hasil setiap bulannya kepada nasabah yang didalamnya 

tercantum jumlah pendapatan yang diterima bank syariah. 

Bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternative yang 

memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan bunga. Sesuai dengan 

namanya, skema ini berupa pembagian atas bagi hasil yang dibiayai dengan 

pembiayaan. Skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik pada pembiayaan 

langsung maupun pada pembiayaan melalui bank syariah (dalam bentuk 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah).
4
 

Pendapatan bagi hasil musyarakah didapat dari keuntungan hasil usaha 

berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Nisbah adalah proporsi bagi hasil antara 

pihak bank dengan nasabah atas transaksi pendanaan dan pembiayaan dengan 

akad bagi hasil yang besarnya sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan diawal 

perjanjian. Pada dasarnya bank mengharapkan keuntungan yang selalu meningkat 

namun tidak selamanya bank syariah mengalami kondisi yang diharapkan, karena 

untuk mencapai laba, bank syariah perlu pertimbangkan unsur biaya operasiaonal 

seperti beban biaya promosi yang tidak menutup kemungkinan dapat 

mempengaruhinya. 

Kegiatan pemasaran merupakan suatu hal yang pokok dalam mencapai 

tujuan karena kegiatan pemasaran diarahkan untuk menciptakan pertukaran yang 

memungkinkan bank syariah untuk memperoleh laba. Tidak ada yang terlalu 

membedakan antara pemasaran bank syariah dengan pemasaran lainnya, 

melainkan karakteristik produknya, dimana produk yang dijual bank syariah lebih 

                                                           
4
 Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah, (Yogyakarta: UII 

Press,2001), hlm.48. 



5 
 

 
 

bersifat jasa. Pemasaran bagi bank syariah merupakan hal yang sangat penting 

dalam memperkenalkan dan menjual sarana-sarana pengumpulan dana dan 

penyaluran dana. Salah satu strategi pemasaran bank syariah yang paling ampuh 

untuk memperkenalkan produk serta menarik minat nasabah adalah melalui 

promosi.  

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang 

sangat penting dilaksanakan oleh bank syariah dalam memasarkan produk jasa. 

Hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang merupakan 

ujung tombak penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Berapapun kualitas 

suatu produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin produk 

itu akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. 

Dengan demikian, promosi merupakan suatu upaya untuk memperkenalkan suatu 

produk agar dapat dikenal publik dan menarik minat pembeli.
5
 

Kegiatan promosi yang dilakukan setiap perusahaan maupun bank tidak 

terlepas dari biaya promosi yang mereka keluarkan. Penyediaan biaya promosi 

dapat dihubungkan dengan pendapatan penjualan perusahaan. Ada anggapan 

bahwa biaya promosi harus mempunyai hubungan yang erat dengan pergerakan 

penjualan bank syariah selama siklus bisnis itu berjalan.
6
  Seperti yang kita 

ketahui, produk perbankan syariah di Indonesia bisa dikatakan seragam, tidak ada 

produk tertentu yang sangat berbeda. Mengingat produk perbankan syariah yang 

sangat seragam tersebut serta semakin banyaknya jumlah bank syariah yang 
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beroperasi, maka semakin ketat pula persaingan antar bank. Sehingga biaya 

promosi memegang peranan yang sangat penting bagi kegiatan perbankan untuk 

membiayai segala kegiatan promosinya. Dan sangat wajar jika bank syariah 

melakukan promosi besar-besaran terhadap produk-produknya. 

Pada umumnya suatu bank didirikan dengan tujuan untuk memperoleh 

laba yang optimal. Laba merupakan factor penunjang kelangsungan hidup bank, 

dimana setiap aktivitas bank yang berupa transaksi dalam rangka menghasilkan 

laba dicatat, diklasifikasi, dan disajikan dalam laporan keuangan yang digunakan 

untuk mengukur hasil operasi bank pada suatu periode tertentu. Ukuran 

keberhasilan suatu bank dapat dilihat dari besar kecilnya laba. Sebab dengan 

besarnya laba yang diperoleh bank, itu merupakan suatu ukuran keberhasilan 

bahwa bank telah bekerja dengan efisien. 

Adanya usaha membenahi diri melalui biaya operasional bank syariah 

tidak terlepas dari usaha bank didalam produk-produknya seperti bagi hasil 

musyarakah. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan perusahaan memperoleh 

laba yang maksimal atau dengan kata lain pencapaian profitabilitas yang optimal. 

Laba bagi suatu perusahaan merupakan indikator kinerja dari perusahaan tersebut 

yang merupakan factor utama dari laporan keuangan yang nantinya akan 

dilaporkan kepada pemegang saham, para investor, pihak manajemen juga kepada 

masyarakat. 

Pada pemaparan biaya operasional di atas, untuk memperoleh laba 

perusahaan perlu dilihat kembali kegiatan operasional di suatu bank apakah 

berjalan dengan baik atau tidak. Pendapatan bagi hasil musyarakah dan beban 
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biaya promosi akan menjadi acuan untuk memecahkan masalah ini. Dengan 

adanya pendapatan bagi hasil musyarakah dan beban biaya promosi ini apakah 

akan berpengaruh terhadap laba perusahaan disuatu bank.  Dalam penelitian ini, 

peneliti tertarik dengan objek penelitian di PT. Bank Mega Syariah yang mana 

pendapatan bagi hasil musyarakah dan beban biaya promosi dapat mempengaruhi 

laba perusahaan. Sebagai gambaran, peneliti menampilkan grafik dan kurva 

sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Hubungan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, Beban Biaya promosi dan 

Laba Perusahaan PT. Bank Mega Syariah Periode Maret 2014 – Drsember 

2016 (dalam jutaan rupiah) 

Tahun Triwulan 
Pendapatan 

Bagi Hasil 

Musyarakah 

Beban Biaya 

Promosi 

 

Laba 

Perusahaan 

 

2014 

I 1.077 1.056 174.327 

II 2.106 2.720 190.804 

III 3.106 4.243 14.801 

IV 3.877 6.077 17.396 

2015 

I 1.027 1.033 19.164 

II 1.436 1.938 21.771 

III 2.130 3.134 14.648 

IV 2.906 4.432 12.224 

2016 

I 4.134 843 66.372 

II 11.549 1.862 87.793 

III 19.517 3.166 108.606 

IV 30.721 5.227 110.729 

Sumber : www.bi.go.id (10 Maret 2017) 

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas terlihat pada tiga tahun terakhir, dari triwulan 

pertama tahun 2014 sampai triwulan terakhir  tahun 2016 pendapatan bagi hasil 

musyarakah mengalami perubahan yang signifikan dan beban biaya promosi yang 

dikeluarkan dalam mempromosikan produk pada tiap tahunnya mengalami 

http://www.bi.go.id/
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perubahan. Jadi, terlihat adanya perubahan pendapatan bagi hasil musyarakah dan 

beban biaya promosi tiap tahunnya membuat jumlah laba perusahaan mengalami 

perubahan juga dengan adanya total jumlah laba perusahaan pada tahun 2014 

sebesar  Rp. 397.328, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup 

derastis sebesar Rp. 67.807, lalu pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang 

signifikan yaitu sebesar Rp. 373.500. Untuk keterangan lebih jelasnya akan 

digambarkan dalam grafik dibawah ini: 

Grafik 1.1 

Perkembangan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, Beban Biaya Promosi 

Dan Laba Perusahaan PT.Bank Mega Syariah Periode Maret 

2014- Desember 2016 

 

Mengacu pada tabel dan grafik diatas, bahwa jumlah pendapatan bagi hasil 

Musyarakah dan beban biaya promosi terhadap laba perusahaan di PT. Bank 

Mega Syariah mengalami perubahan. Pada bulan Maret 2015, pendapatan bagi 

hasil musyarakah mengalami penurunan sebesar Rp. 2.850 dan beban biaya 

promosi pun, sama halnya mengalami penurunan sebesar Rp. 5.044, hal ini 

menyebabkan laba perusahaan mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.768. Kemudian 

pada bulan Maret 2016  pendapatan bagi hasil musyarakah mengalami kenaikan 
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sebesar Rp. 1.228, namun biaya beban promosi mengalami penurunan yang cukup 

derastis sebesar Rp. 3.589. Beda halnya dengan laba perusahaan yang mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 54.148. Adapun laba perusahaan tertinggi didapat pada 

bulan Juni 2014 sebasar Rp. 190.804, dengan pendapatan bagi hasil sebesar Rp. 

2.106 dan beban biaya promosi sebesar Rp. 2.720 yang mengalami kenaikan dari 

tahun sebelumnya. Sehingga dari analisis tabel dan grafik memberi kesan bahwa 

pendapatan bagi hasil musyarakah dan beban biaya promosi berpengaruh positif 

terhadap laba perusahaan.  Berdasarkan data tabel dan grafik diatas terlihat jelas 

bahwa pendapatan bagi hasil musyarakah dan biaya promosi yang ada pada PT. 

Bank Mega Syariah sangat besar tiap tahun pertriwulannya. Jika dilihat dari 

pertumbuhannya jumlah pendapatan bagi hasil musyarakah, dan beban biaya 

promosi sangatlah bervariasi adanya kenaikan ada juga penurunan, salah satu 

faktor menurunnya jumlah pendapatan bagi hasil musyarakah adalah adanya 

saingan dengan produk-produk bank lainnya. Sedangkan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kegiatan promosi dalam meningkatkan jumlah nasabah adalah 

biaya promosi.  Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat bahwa aktivitas promosi 

tersebut sangat berpengaruh terhadap jumlah pendapatan bagi hasil musyarakah 

yang akan mempengaruhi laba perusahaan. Dengan meningkatnya pendapatan 

bagi hasil musyarakah sebanding dengan biaya promosi yang dikeluarkan, 

diharapankan laba perusahaan yang akan diperoleh dapat meningkat.  

Mengacu pada latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk menggangkat 

obyek penelitian tersebut menjadi judul penelitian skripsi yaitu : Pengaruh 
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Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah dan Beban Biaya Promosi Terhadap Laba 

Perusahaan PT. Bank Mega Syariah (Periode Maret 2014 – Desember 2016). 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, peneliti berpendapat bahwa 

tingginya pendapatan bagi hasil musyarakah dan naiknya biaya promosi 

berpengaruh terhadap laba perusahaan. Selanjutnya peneliti merumuskanya 

kedalam beberapa pertanyaan peneliti sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba 

perusahaan di PT. Bank Mega Syariah Periode 2014-2016 secara parsial ? 

2. Seberapa besar pengaruh biaya promosi terhadap laba perusahaan di PT. 

Bank Mega Syariah Periode 2014-2016 secara parsial ? 

3. Seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil musyarakah dan biaya 

promosi terhadap laba perusahaan di PT. Bank Mega Syariah Periode 2014-

2016 secara simultan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah yang telah dikemukakan menghasilkan tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh serta pengelolaan pendapatan 

bagi hasil musyarakah terhadap laba perusahaan di PT. Bank Mega Syariah 

Periode 2014-2016 secara parsial; 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh serta pengelolaan biaya promosi 

terhadap laba perusahaan di PT. bank Mega Syariah Periode 2014-2016 

secara parsial; 
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3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh serta pengelolaan pendapatan 

bagi hasil musyarakah dan biaya promosi terhadap laba perusahaan di PT. 

Bank Mega Syariah Periode 2014-2016 secara simultan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun praktis, 

yaitu sebagi berikut: 

1. Kegunaan Akademik 

a. Mendeskripsikan pengaruh pendapatan bagi hasil musyarakah dan 

beban biaya promosi terhadap laba perusahaan di PT. Bank Mega 

Syariah; 

b. Mengembangankan konsep dan teori pendapatan bagi hasil musyarakah 

dan beban biaya promosi serta pengaruhnya terhadap laba perusahaan 

PT. Bank Mega Syariah; 

c. Mengembangakan pengetahuan ilmiah dibidang manajemen keuangan 

syariah, khususnya yang berhubungan dengan pendapatan bagi hasil 

musyarakah dan beban biaya promosi guna meningkatkan laba bank 

syariah. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Untuk bank secara umum; 

b. Bagi masyarakat untuk mengetahui bank yang sehat atau sebaliknya; 

c. Bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan penting menjaga 

stabilitas ekonomi dan moneter. 


