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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bank syariah di dunia sesuai dengan analisa Prof. Khursid

Achmad dan laporan International Assosiation of Islamic Bank, sehingga akhir

1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan islam yang beroprasi diseluruh

dunia, baik di Negara-negara berpenduduk muslim di Eropa, Australia maupun

Amerika. Saat ini banyak nama besar dalam dunia keuangan internasional seperti

Citibank, Jurdine Flemming, ANZ, Chasecemical Bank, Goldman Seach, dan lain-

lain membuka cabang yang berdasarkan syariah, bahkan Scharf, mantan direktur

utama Bank Islam Denmark yang Kristen itu menyatakan bahwa bank islam adalah

partner baru pembangunan.1

Bank Umum Syariah (BUS) pada akhir 2017 di proyeksi mengalami

pertumbuhan aset diatas Bank Umum Konvensional (BUK) dengan selisih tipis

yakni 0,54%. Artinya perbankan syariah pada 2017 akan terus meningkatkan

sumber dayanya, baik dalam segi kuantitas kekayaan perusahaan, maupun kuantitas

jumlah jumlah industri perbankan syariah yang akan terus meningkat.

“Bank syariah diprediksi tumbuh dua kali lipat dibanding bank

konvensional. Pada tahun 2016 berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB) saja aset

tumbuh sekitar 6% sedangkan tahun ini diproyeksi tumbuh 11,8% itu kinerja yang

1 Nita Eka Widiatsari dan Moh. Fauzi " Sejarah Dan Perkembangan Bank Syariah Di
Dunia Internasional”, dalam http://bacaanmykuliah.blogspot.co.id/2016/07/sejarah-dan-
perkembangan-bank-syariah.html?q=achmad. Diakses pada tanggal 5 maret 2015.
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baik”, kata pengamat ekonomi syariah, Adiwarman Karim kepada KORAN SINDO

usai jumpa pers  sosialisasi fatwa terbaru antara BNI syariah dengan DSN MUI di

Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Meski demikian, pihaknya memandang bahwa pada 2017 merupakan

tantangan bagi perbankan syariah dan kenyamanan bagi bank konvensional. Hal ini

dikarenakan karena pertumbuhan kredit konvensional berada pada level yang cukup

signifikan, yakni berada diatas pertumbuhan industri perbankan dan juga syariah.

Hingga akhir 2016, pertumbuhan perbankan syariah terlihat sedikit melambat. Pada

kuartal IV/2016 jumlah pertumbuhan bank syariah berada dibawah industri

perbankan dan juga bank nasional yakni 7,21%. Dimana pada tahun 2017,

perbankan syariah diproyeksi akan mempercepat pertumbuhan jumlah Dana Pihak

Ketiga (DPK) hingga 5,22 %. Sementara secara keseluruhan perkembangan industri

jasa keuangan Indonesia akan terus berkembang dengan cukup baik. Jumlah total

kredit perbankan mencapai angka tertinggi dibanding jumlah aset dan jumlah DPK

hingga 7,78% pada kuartal I/2016 dan 13,25% pada akhir 2017.2

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

rakyat.3

2 Kunthi fahmar sandy, “Aset Perbankan Syariah Diprediksi Ungguli Konvensional”,
dalam https://ekbis.sindonews.com/read/1190278/178/aset-perbankan-syariah-diprediksi-ungguli-
konvensional-1490083215 Diakses pada tanggal 21 maret 2017.

3 A.Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka
Utama, 2012), hlm 1.
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Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan

pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan serta peredaran

uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.4

Untuk memperoleh hasil yang optimal, bank syariah dituntut untuk

melakukan dana secara efisien dan efektif, baik atas dana-dana yang dikumpulkan

dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga), serta dana modal pemilik atau pendiri bank

syari’ah maupun atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut. Sumber dana dari

masyarakat (Dana Pihak Ketiga) merupakan sumber dana yang terpenting bagi

kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu

membiayai operasi dari sumber dana ini. Penghimpun dana dari masyarakat dapat

dikatakan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya.

Keuntungan lain dari dana pihak ketiga adalah jumlah yang tidak terbatas baik

berasal dari perorangan (rumah tangga), perusahaan, maupun lembaga masyarakat

lainnya.5

Transaksi jasa penyimpanan dana di perbankan syariah dilakukan atas dasar

akad (kontrak perikatan). Ada beberapa akad yang dipakai di perbankan syariah,

salah satunya adalah akad mudharabah. Dalam undang-undang nomor 21 tahun

2008 pasal 19 ayat 1 tentang perbankan syariah yang mengatur tentang kegiatan

usaha Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha

Syariah disebutkan bahwa kegiatan Usaha Bank syariah adalah menghimpun dana

dalam bentuk simpanan giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan

dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan

prinsip syariah.6

4 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Edisi Revisi Kedua, Yogyakarta:Unit Penerbit
dan Percetakan, 2011), hlm 15.

5 Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: EVI, 2010) hlm 28.
6 Undang-Undang Perbankan Syariah 2008, (Jakarta: Sianar Grafika, 2009), hlm 23.
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Kegiatan penghimpun dana dari masyarakat meliputi simpanan giro,

simpanan deposito berjangka, dan tabungan yang selanjutnya oleh pihak bank dana

tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya, dengan harapan

dapat memberikan konstribusi penting bagi pembangunan sektor riil serta secara

evolutif output dari aktifitas kegiatan mediasi tersebut juga perbankan dituntut

untuk tetap eksis didalam pencapaian laba usahanya dengan tujuan untuk menjamin

kontinuitas akselerasi kegiatan perekonomian dan menumbuh kembangkan tingkat

kepercayaan masyarakat dan persaingan antara bank sebagai konsekuensi peranan

institusi perbankan dalam proses perencanaan dan pengendalian yang berkaitan

dengan upaya peningkatan perolehan laba usaha bank secara efektif dan efesien,

dengan harapan kegiatan operasional bank dalam hal penerimaan pendapatan dari

penyaluran pembiayaan secara sinergi mutlak diperlukan konstribusi Dana Pihak

Ketiga sebagai sumber utamanya.7

Akad mudharabah menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008

merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah tidak hanya untuk menghimpun dana tetapi juga untuk

kegiatan penyaluran dana.8

Aplikasi akad mudharabah dalam dunia perbankan syariah diterapkan

dalam beberapa produk. Biasanya akad ini diterapkan pada produk-produk

pembiayaan dan produk pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah

diterapkan untuk:9

7 Teddy Hikmat Fauzi, Manajerialisasi Dana Pihak Ketiga terhadap Peningkatan Laba
Operasional Pada PT (Persero) Bank Jabar Syariah Bandung, Jurnal, (Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik Universitas Pasundan, 2008), hlm 853.

8 Atang Abd. Hakim, Fiqh Perbankan Syariah, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011)
hlm. 212

9 Ibid, hlm.97
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1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus,

seperti tabungan haji, tabungan kuban dan sebagainya;

2) Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis

tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan jasa;

2) Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber

dana khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

Kaum muslimin sepakat bahwa mudharabah itu adalah salah satu bentuk

kerja sama dalam lapangan muamalah yang diperbolehkan, karena membawa

kemaslahatan, bahkan bisa dipandangan sebagai suatu bentuk kerja sama yang perlu

dilakukan.10

Pendapatan (revenues) adalah kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban

perusahaan (atau gabungan keduanya) selama periode tertentu yang berasal dari

pengiriman barang, pengiriman jasa, atau kegiatan yang lainnya yang merupakan

kegiatan perusahaan.11

Pendapatan merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai keberhasilan

manajemen dalam mengelola perusahaan. Muhamad mendefinisikan pendapatan

adalah kenaikan atas keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan

pendapatan yang berakibat atas investasi halal, perdagangan, memberikan jasa, atau

10 Andi Nurhasanah, “Akad Mudharabah”, dalam
https://andinurhasanah.wordpress.com/2012/12/26/akad-mudharabah/. Diakses tanggal 27 April
2016

11 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm.71
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aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen investasi

terbatas.12

Pengertian pendapatan bagi hasil menurut terminologi asing dikenal

dengan profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.

Secara definisi profit sharing diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada

pegawai dari suatu Perusahaan. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem

pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara

pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (Mudharib).13

Bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang

memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan

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

kredit/pembiayaan. Skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik pada pembiayaan

langsung maupun pada pembiayaan melalui bank syariah (dalam bentuk

pembiayaan mudharabah dan musyarakah).

Dalam berkontrak bagi hasil, perlu didesain suatu skema bagi hasil yang

optimal, yakni yang secara efisien dapat mendorong entrepreneur (debitur) untuk

melakukan upaya terbaiknya dan dapat menekan terjadinya falsifikasi.14

Prinsip mudharabah juga digunakan untuk jasa pengelolaan rekening

tabungan. Salah satu syaratnya adalah dana yang disimpan harus berbentuk uang

(monetary form) dan dalam jumlah tertentu, serba diserahkan kepada mudharib.

12 Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Uup Amp Ykpn, 2005)
hlm. 237

13Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah. ( Yogyakarta: UII Press,
2001)

14 Tarsidin, Bagi Hasil: Konsep dan Analisis. (Jakarta; Lembaga Penerbit FEUI, 2010)
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Oleh karena itu, tabungan mudharabah tidak dapat ditarik sewaktu-waktu

sebagaimana tabungan wadi’ah. Tabungan jenis ini biasanya ditunjukkan untuk

saving, seperti tabungan haji, tabungan kurban atau tabungan lain yang

dimaksudkan pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.

Mekanisme pembagian keuntungan atas investasi mudharabah bergantung pada

kinerja bank.

Ijarah adalah suatu lease kontrak di bawah mana suatu bank atau lembaga

keuangan menyewakan peralatan, sebuah bangunan, barang-barang seperti mesin-

mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah sau nasabahnya berdasarkan

pembebanan biaya sewa yang sudah ditentukan sebelumnya secara pasti.15

Didalam pelaksanaanya, asset yang disewakan bank kepada nasabah

tersebut dapat berupa barang yang telah dimiliki bank maupun barang yang

diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan

kesepakatan. Dalam arti aset yang telah dimiliki oleh bank bukan berarti bank harus

sudah membeli aset sebelum ada nasabah yang memerlukannya, tetapi dalam arti

bahwa bank hanya dapat menyewakan barang itu setelah kepemilikan barang itu

secara yurudis berada ditangan bank, yaitu setelah kepemilikan itu beralih dari

pemasok kepada bank.16

Dalam mengimplementasikan ijarah di perbakan syariah terdapat dua pihak

yang terlibat, yaitu mua’jir dan musta’jir. Dalam hal ini yang bertindak sebagai

mua’jir adalah bank syariah, sedangkan yang bertindak sebagai musta’jir adalah

15 Atang Abd Hakim. Fiqh Perbankan Syariah. (Bandung: PT Refika Aditama, 2011),
hlm.252.

16 Yadi Janwari. Lembaga Keuangan., hlm.88.
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nasabah penyewa. Dengan demikian, bank syariah menyediakana fasilitas tertentu

yang kemudian fasilitas itu disewa oleh nasabah. Dalam ijarah tidak dikenal

pemindahan kepemilikan yang ada hanyalah pemanfaatan objek sewa. Namun

demikian, perbankan syariah di akhir masa sewa dapat menjual barang yang

disewakan kepada nasabah.

Bank menerima dana dari Shahib al-maal dalam bentuk Dana Pihak Ketiga

(DPK) sebagai sumber dananya. Selanjutnya dana-dana yang sudah terkumpul ini

disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang

menghasilkan (earning assets). Keuntungan inilah yang akan di bagi hasil antara

bank dan DPK.

Apabila pendapatan bagi hasil yang di terima bank keuntungannya besar

maka akan mempengaruhi terhadap Laba Operasional, begitu pula pada pendapatan

sewa ijarah. Pendapatan sewa ijarah meningkat, maka akan mempengaruhi jumlah

pada laba operasional.  Apabila pendapatan meningkat sedangkan laba operasional

menurun atau sebaliknya pendapatan menurun sedangkan laba operasional

meningkat maka ini terjadi penyimpangan dari teori diatas, hal ini terjadi pada PT.

Bank BRI Syariah.

Data Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Pendapatan Sewa Ijarah dan

Laba Operasional PT. Bank BRI Syariah adalah sebagai berikut:
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Tabel 1.1
Data Perkembangan Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Pendapatan Sewa

Ijarah dan Laba Operasional PT. Bank BRI Syariah Periode 2013-2016
(dalam jutaan rupiah)

Periode Pendapatan Bagi

Hasil Mudharabah

Pendapatan Sewa

Ijarah
Laba Operasional

Tahun Triwulan

2013

I 26.140 - 9.994 - 59.998 -

II 52.639 20.774 107.919

III 80.576 31.418 158.78

IV 116.222 7.751 179.74

2014

I 27.245 14.941 19.645

II 53.239 21.118 856

III 81.375 26.283 21.797

IV 115.656 39.914 9.887

2015

I 26.809 4.449 23.924

II 59.776 27.554 77.487

III 93.429 39.669 114.639

IV 128.509 87.608 158.979

2016

I 38.329 11.588 63.188

II 79.399 0 135.849

III 123.45 34.308 185.39

IV 187.105 45.837 239.232

Sumber: Laporan Keuangan dalam bentuk rupiah PT. Bank BRI Syariah, Periode 2013-2016.
www.brisyariah.co.id

Menurut Lukman Denda Wijaya dalam bukunya Manajemen Perbankan

(2000:88), mengatakan bahwa “Implikasi bagi pihak Bank sebagai akibat dari

timbulnya kredit bermasalah akan mengakibatkan hilangnya kesempatan

memperoleh laba dan berpengaruh buruk pada profitabilitas bank”.17 Dari

17 Lukman Dendwijaya, Manajemen Perbankan (Jakarta: Pustaka Setia, 2008), hlm.88.
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pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa, jika jumlah pendapatan mengalami

penurunan maka akan mempengaruhi tingkat pada laba operasional. Sedangkan jika

pendapatan pada bank mengalami kenaikan maka akan berpengaruh pula terhadap

laba operasional yang akan mengalami kenaikan.

Dari tabel diatas bahwa Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Pendapatan

Sewa Ijarah dan Laba Operasional PT. Bank BRI Syariah pada setiap tahunnya

mengalami fluktuatif. Dapat dilihat pada tahun 2013 Pendapatan Sewa Ijarah

mengalami penurunan pada triwulan ke-III sebesar 7.751. Kemudian pada tahun

2014 triwulan ke-I pada Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah sebesar 27.245 dan

pada Laba Operasional sebesar 19.645 sedangkan pada Pendapatan Sewa Ijarah

mengalami kenaikan. Masih pada tahun 2014, penurunan Laba Operasional juga

terlihat pada triwulan ke-II yaitu sebesar 856 dan pada triwulan ke-IV sebesar 9.887

sedangkan pada triwulan keII dan ke-IV Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan

Pendapatan Sewa Ijarah mengalami kenaikan. Berbeda pada tahun 2014, tahun

2015 tingkat penurunan terjadi pada Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah sebesar

26.809 dan Pendapatan Sewa Ijarah sebesar 4.449 pada triwulan ke-I sedangkan

kenaikan terjadi pada Laba Operasional. Semua mengalami penurunan di tahun

2016 pada triwulan ke-I.
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Grafik 1.1
Perkembangan Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Pendapatan Sewa

Ijarah Terhadap Laba Operasional PT. Bank BRI Syariah Periode Triwulan
2013-2016

Sumber: Laporan Keuangan dalam bentuk rupiah PT. Bank BRI Syariah, Periode 2013-2016.
www.brisyariah.co.id

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa fluktuatif terjadi pada

Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Pendapatan Sewa Ijarah dan Laba

Operasional pada PT Bank BRI Syariah periode triwulan 2013-2016. Pada triwulan

ke-I sampai dengan triwulan ke-IV pendapatan bagi hasil mudharabah mengalami

peningkatan di setiap tahunnya. Pada pendapatan sewa ijarah terdapat kenaikan dan

juga penurunan, hal itu dilihat pada triwulan ke-I sampa dengan III bahwa adanya

peningkatan pada pendapatan sewa ijarah. Berbeda pada triwulan ke-IV

pendapatan sewa ijarah mengalami penurunan di tahun 2013. Pada tahun 2014

pendapatan sewa ijarah pertriwulannya mengalami peningkatan, hanya pada

triwulan ke-I tahun 2015 pendapatan sewa ijarah mengalami penurunan kembali

dan pada tahun 2016 di triwulan ke-II tidak ada pemasukan atas pendapatan sewa

ijarah. Dapat dilihat pada grafik diatas bahwa laba operasional mengalami

fluktuatif karena pengaruh dari pendapatan bagi hasil mudharabah dan pendapatan

sewa ijarah.
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Laba Operasional mengalami kenaikan pada tahun 2013 di triwulan ke-I

sampai dengan triwulan ke-IV. Laba operasional mulai mengalami penurunan pada

triwulan ke-I di tahun 2014 dan kemudian mulai mengalami kenaikan pada triwulan

ke-II. Pada triwulan ke-III sampai dengan triwulan ke-IV laba operasional

mengalami penurunan kembali. Pada tahun 2015 kenaikan laba operasional terlihat

pada triwulan ke-I sampai dengan triwulan ke-IV. Kemudian laba operasional

mengalami penurunan kembali pada tahun 2016 di triwulan ke-I dan mulai kembali

terlihat kenaikan di triwulan ke-II sampai dengan triwulan ke-IV.

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis seberapa

besar pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan Sewa Ijarah

Terhadap Laba Operasional. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Jumlah Pendapatan Bagi

Hasil Mudharabah dan Pendapatan Sewa Ijarah Terhadap Laba Operasional

Periode Triwulan 2013-2016.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.02/DSN-

MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang

berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah. Pada laporan keuangan PT Bank BRI

Syariah periode triwulan 2013-2016 tercatat bahwa ada kenaikan dan penurunan

pada Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Pendapatan Sewa Ijarah dan juga

terhadap Laba Operasional. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka yang

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:
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1. Seberapa besar pengaruh Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah terhadap

Laba Operasional pada PT. Bank BRI Syariah Periode Triwulan 2013-2016

secara parsial?

2. Seberapa besar pengaruh Jumlah Pendapatan Sewa Ijarah terhadap Laba

Operasional pada PT. Bank BRI Syariah Periode Triwulan 2013-2016 secara

parsial?

3. Seberapa besar pengaruh Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan

Pendapatan Sewa Ijarah terhadap Laba Operasional secara simultan pada PT.

Bank BRI Syariah Periode Triwulan 2013-2016 secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan penelitian dari

permasalahan yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui perkembangan Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah

Terhadap Laba Operasional pada PT. Bank BRI Syariah Periode Triwulan

2013-2016 secara parsial;

2. Untuk mengetahui perkembangan Jumlah Pendapatan Sewa Ijarah Terhadap

Laba Operasional pada PT. Bank BRI Syariah Periode Triwulan 2013-2016

secara parsial;

3. Untuk mengetahui perkembangan Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah

Terhadap Pendapatan Sewa pada PT. Bank BRI Syariah Periode Triwulan

2013-2016 secara simultan;
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D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penulis mengaharapkan diperolehnya informasi yang

akurat dan relevan. Secara garis besar penelitian ini dapat berguna untuk berbagai

kalangan diantaranya :

1) Kegunaan teoritis

Penelitian ini merupakan suatu usaha untuk memberikan kejelasan diantara

teori yang di pelajari dengan kenyataan yang terjadi di lapangan serta dapat

dijadikan referensi atau sumbangan pemikiran bagi pihak yang melakukan

penelitian dengan topik yang sama dan ilmu manajemen keuangan yang

berkaitan dengan pembiayaan dan profitabilitas.

2) Kegunaan praktis

Bagi lembaga keuangan syariah, terhusus untuk Bank BRI Syariah diharapkan

penelitan ini dapat bermanfaat sebagai bahan analisa dan evaluasi demi

meningkatkan kinerja keuangan.


