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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi suatu negara tidak lepas dari peran penting 

perbankan. Peran penting perbankan dalam era pembangunan nasional adalah 

sebagai sumber permodalan dan perantara keuangan. Bank sebagai lembaga 

keuangan menjalankan sebagai fungsi utamanya sebagai mana dijelaskan dalam 

pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 

1998, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat 

banyak.1 Selain itu, perbankan menjalankan fungsi intermediasi tersebut dengan 

tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya, pertumbuhan 

ekonomi dan tercapainya stabilitas nasional. 

 Kegiatan bank dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kembali 

dalam bentuk kredit dapat mengerakan sektor riil. Kredit yang disalurkan ke 

dalam usaha – usaha produktif di berbagai sektor ekonomi, seperti pertambangan, 

pertanian, perindustrian, pengankutan, perdagangan dan jasa – jasa lainnya akan 

meningkatkan pendapatan masyarakat, yang nantinya juga akan berdampak pada 

meningkatnya pendapatan nasional. Kredit yang diberikan perbankan dapat 

mendorong masyarakat untuk menjalankan usanya dengan kepemilikan faktor – 

                                                           
1 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 

2013), hlm .3 



2 
 

 

faktor produksi. Tidak hanya itu, sektor perbankan juga memperluas lapangan 

pekerjaan dan meningkatkan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap tenaga 

kerja di masyakat.  

Kegiatan dalam pemberian jasa lalu lintas pembayaran juga dapat 

membantu dan memperlancar arus barang dan jasa dalam masyarakat. Begitu 

besarnya peranan perbankan dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi, 

membuat bank sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang menyebabkan pengaturan 

gerak langkah perbankan sangat erat kaitannya dengan kebijakan moneter 

pemerintah, dimana harus diselenggarakan secara teratur dan berencana, serta 

diarahkan bagi kesejahteraan masyarakat.  

Sementara perkembangan transaksi syariah di Indonesia terbilang pesat 

dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga lembaga keuangan yang 

menerapkan transaksi yang berbasis syariah. Perkembangan transaksi syariah 

diawali dengan menjamurnya perbankan syariah kemudian dilanjutkan dengan 

sektor – sektor lainnya. Saat ini transaksi syariah tidak hanya mencakup pada 

sektor ekonomi, transaksi syariah sudah mencakup sektor pariwisata.  

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991 ketika 

berdirinya bank umum sayariah pertama yaitu di Indonesia yaitu Bank Muamalat 

Indonesia.  

Kemudian untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian syariah di 

Indonesia pemerintah mengubah Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nommor 10 tahun 1998 

dimana berisi arahan yang lebih jelas tentang membuka Unit Usaha Syariah 
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(UUS) kemudian diperkuat lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang perbankan syariah.  

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 

terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang lebih besar bagi 

pengembangan perbankan syariah. Bank syariah lahir sebagai salah satu alternatif 

terhadap persoalan bunga bank, karena bank syariah merupakan lembaga 

keuangan perbankan yang beroprasi dan produknya dengan prinsip dasar tanpa 

menggunakan sistem bunga dengan menawarkansistem lain yang sesuai dengan 

syariah Islam. 

Prinsip inilah yang membedakan secara prinsipil antara sistem operaional 

bank syariah dengan bank konvensional. Bagi bank konvensional bunga 

merupakan hal penting untuk menarik para investor menginvestasikannya pada 

suatu bank. Semakin tinggi tingkat bunganya semakin tinggi investor untuk 

menabung pada bank tersebut. Tingkat unsur bunga merupakan unsur terpenting 

dalam sistem perbankan konvensional. Bank syariah yang bekerja menggunakan 

sistem non bunga melalui transaksi dengan menggunakan sistem profit and loss 

sharing yaitu bagi hasil keuntungan dan kerugian yang terjadi ditanggung oleh 

kedua belah pihak yaitu mudharib dan shahihhul maal.2  

Dalam sistem bunga bagi hasil mempunyai sisi persamaan yaitu sama – 

sama memberikan keutungan bagi pemilik modal, namun keduanya memiliki 

perbedaan yang prinsipil, yaitu sistem bunga uang merupakan sistem yang 

dilarang oleh ajaran Islam, sedangkan bagi hasil merupakan keuntungan yang 

                                                           
2 Muslimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia 

terhadap Perbankan Syariah, (Yogyakarta: UII Press, Cetakan Pertama, 2005), hlm. 72. 
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tidak mengandung riba dan tidak diharamkan oleh ajaran Islam. Sitem bagi hasil 

mempunyai keuntungan sebab tidak akan menimbulkan negative spread atau 

pertumbuhan modal negatif, dalam permodalan bank sebagaimana yang bisa 

terjadi dalam perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga. 

Hal itu terjadi, disatu pihak disebabkan karena adanya tingkat suku bunga 

deposito yang tinggi, dan salah satu pihak dibebani tingkat bunga yang rendah 

untuk menarik investor menanamkan modalnya. Penentuan bunga dibuat saat 

akad berlangsung dengan asumsi harus selalu untung, tidak ada asumsi kerugian. 

Pembayaran bunga tetap dilakukan misalnya dalam suatu proyek tanpa 

mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan itu mempunyai keuntungan 

atau tidak. Sedangkan sistem bagi hasil penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi 

hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan 

rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, sisi lain pada sistem bagi 

hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan 

sedangkan konvensional jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun 

jumlah keuntungan berlipat.3 

Kemudian dilihat darimana asal modal atau pendaan suatu bank pada 

dasarnya yang ditunjukan sebagai mana fungsinya menurut Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 yaitu menghimpun dana. Bank memiliki modal 

opersionalnya yang bersumber dananya berasal dari modal sendiri atau sering 

disebut dengan dana pihak ke satu, dana bersal dari pinjaman ke bank lain 

maupun dari lembaga keuangan lain disebut dana pihak kedua, serta sumber dana 

                                                           
3Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2011), hlm. 61 
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yang dikelola dari masyarakat yang disebut dengan dana pihak ketiga. Dana pihak 

ketiga merupakan sumber dana yang paling utama bagi sebuah bank.4  

Dengan meningkatkan dana pihak ketiga, maka dana yang dialokasikan 

untuk pemberian pembiayaan juga akan meningkat sehingga akan meningkatkan 

pula pendapata  bank yang akan berdampak pada peningkatan profitabilitas bank 

tersebut. Dana pihak ketiga akan masuk sebagai modal bank, kegiatan operasional 

bank akan berjalan lancar apabila bank tersebut memiliki modal yang cukup 

sehingga saat kritis bank dalam tetap posisi aman dengan memiliki cadangan 

modal yang cukup. 

Dalam penyaluran dana pada perbankan syariah produk unggulan berupa 

produk pembiayaan karena produk tersebut sangat diminati oleh nasabah 

perbankan syariah. Untuk menyalurkan dana tersebut yang mnejadikannya produk 

pembiayaan perbankan syariah sangat membutuhkan sumber dana. Oleh karena 

itu sumber dana yang berasal dari masyarakat atau dana pihak ketiga harus lebih 

diutamakan. Dengan demikian peran dana pihak ketiga sangat berpengaruh dalam 

produk – produk pembiayaan secara tidak langsung juga peran dana pihak ketiga 

berpengaruh dalam pendapatan operasional. 

Dalam kasus ini peneliti menyoroti seberapa besar peran dana pihak ketiga 

terhadap laba suatu perusahaan dari sedikit gambaran diatas peneliti menemukan 

kasus mengenai pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan di Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Insan Cita Artha Jaya terhadap laba 

perusahaan. Adapun data yang menunjukan yang terjadi sebagai berikut: meliputi 

                                                           
4 Kasmir, Dasar – Dasar Perbankan Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 

hlm. 64. 
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data pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank laba perusahaan pada 

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Cita Artha Jaya periode triwulan 

tahun 2014-2016. Dapat dilihat dalam tabel berikutm: 

Tabel 1.1 

Pendapatan Operasional Dari Pihak Ketiga Bukan Bank Laba Perusahaan 

Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Cita Artha Jaya 

Periode 2014-2016 

(Dalam Ribuan Rupiah) 

Tahun Triwulan 

Pendapatan Operasional 

Dari Pihak Ketiga bukan 

Bank 

Laba Perusahaan  

2014 

I 722.689 - 174.383  -               

II 1.562.874 ↑ 353.951 ↑         

III 2.365.132 ↑ 215.185 ↓          

IV 3.143.551 ↑ 347.779 ↑        

2015 

I 845.360 ↓ 168.105 ↓        

II 1.601.435 ↑ 297.049 ↑        

III 2.216.790 ↑ 208.412 ↓          

IV 2.898.527 ↑ 165.694 ↓          

2016 

I 576.214 ↓ 37.543 ↓      

II 1.242.451 ↑ 19.109 ↓      

III 1.933.880 ↑ 90.359 ↑      

IV 2.889.936 ↑ (469.486) ↓      
Sumber : Laporan Keuangan PT. BPRS Insan Cita Artha Jaya, Periode Triwulan 2014 – 2016 

www.bi.go.id 

Dalam tabel 1.1 dapat dilihat terjadi fluktuasi yang sangat signifikan 

terhadap pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank. Berbeda dengan 

laba perusahaan yang mengalami kenaikan dalam setiap triwulannya namun  

terdapan penurun di setiap tahunnya. Jika dilihat dari tabel 1.1 dan grafik 1.1 

pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank mengalami kenakan 

pertriwulan setiap tahunnya namun selalu mengalami penurunan di setiap awal 

triwulan, sementara laba perusahaan mengalami kenaikan disetiap triwulan namun 

http://www.bi.go.id/
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ditemukan di triwulan ketiga tahun 2014 laba perusahaan mengalami penurunan 

dengan selisih sebesar Rp.81.864.000, kemudian pada tahun 2015 mengalami 

penuruan pada dua triwulan terakhir sebesar Rp.131.355.000, sama halnya dengan 

tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2016 kembali penurunan pada triwulan kedua 

sebesar Rp.18.434.000 kemudian pada triwulan terakhir terjadi penurunan yang 

sangat signifikan yaitu sebesar Rp.379.127.000 demikian laba perusahaan Bank 

Pembiaayan Rakyat Syariah Insan Cita Artha Jaya mengalami kerugian yang 

sangat signifikan.  

Dapat lebih jelasnya fluktuasi pendapatan operasional dari pihak ketiga 

dan laba perusahaan pada grafik berikut 

Grafik 1.1 

Pendapatan Operasinal Dari Pihak Ketiga Bukan Bank dan Laba 

Perusahaan Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Cita Artha 

Jaya 

Periode  2014-2017 
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Berdasarkan grafik 1.1 tersebut memperlihatkan bahwa hasil dari 

pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank mengalami fluktuasi sama 

halnya dalam setiap triwulannya. Demikian yang dapat peneliti lihat dalam setiap 

triwulan pertama memasuki triwulan kedua selalu mengalami peningkatan dalam 

setiap tahunnya. Sama halnya dengan laba perusahaan dalam setiap tahunnya laba 

perusahaan mengalami peningkatan di setiap triwulannya namun pada tahun 2014 

di awal triwulan pertama mengalami penurunan sama halnya ditahun 2015 di dua 

triwulan terakhir mengalami penurunan. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti ingin mengkaji lebih 

dalam lagi secara komprehensif dari data dan obyek diatas berdasarkan teori 

karena banyak ketidak sesuaian dengan teori yang sejalan bahwa pada dasarnya 

ketika pendapatan operasioanal naik laba perusahaan seharunya juga naik namun 

tidak demikian ditemukan pada permasalahan diatas ketika pendapatan 

operasional dari pihak ketiga bukan bank naik namun laba perusahaan menjadi 

turun. Berdasarkan teori tersebut maka peneliti menarik judul penelitian dengan 

judul Pengaruh Pendapatan Operasional Dari Pihak Ketiga Bukan Bank 

Terhadap Laba Perusahaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan 

Cita Artha jaya Periode 2014-2016. 

B. Indentifikasi dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah 

berikut: apakah laba perusahaan yang diperoleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Insan Cita Artha Jaya dipengaruhi oleh pendapatan operasinal dari pihak 

ketiga bukan bank, karena jika melihat data di atas dimana pendapatan operasinal 
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dari pihak ketiga naik laba perolehan laba perusahaan pun ikut naik namun 

ditemukan juga ketika pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank naik 

namun laba perusahaan turun.  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan jumlah pendapatan operasional dari pihak ketiga 

pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Cita Artha Jaya tahun 

2014-2016 ? 

2. Bagaimana perkembangan jumlah laba perusahaan pada PT. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Cita Artha Jaya tahun 2014-2016? 

3. Bagaimana pengaruh pendapatan operasional dari pihak ketiga terhadap  laba 

perusahaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Cita Artha Jaya 

tahun 2014-2016 ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan diantaranya: 

1. Untuk mengetahui perkembangan jumlah pendapatan operasioanl  dari pihak 

ketiga bukan bank pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Cita 

Artha Jaya tahun 2014-2016; 

2. Untuk mengetahui perkembangan laba perusahaan pada PT. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Cita Artha Jaya tahun 2014-206; 
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3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan 

bank erhadap laba perusahaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Wakalumi tahun 2014-2016. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik kegunaan 

akademis dan kegunaan praktis. 

1. Kegunaan Akademis 

Penelitiaan ini dapat memberikan manfaat dalam hal pengembangan ilmu 

ekonomi, khususnya pada ilmu manajemen keuangan syariah. Hasil penelitian ini 

juga diharapkan dapat menarik peneliti lain khususnya dari kalangan mahasiswa 

untuk mengembangkan penelitian yang sama. Sehingga hasil dari penelitian ini 

dapat dijadikan referensi untuk  mengkaji lebih dalam dan lebih komprehensif 

tentang pengaruh pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank dan beban 

penyisihan pengahpusan aktiva produktif terhadap laba perusan pada obyek – 

obyek lainnya. 

2. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi dewan 

komisaris, pihak manajemen bank, dan nasabah bank untuk mengevaluasi 

seberapa besar pengaruh pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank 

penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap laba perusahan . 
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