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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance 

islam modern yaitu neorevivalis da modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga 

keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslim 

untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur’an 

dan As-Sunnah. Eksistensi bank syariah juga dapat dijadikan sebagai satu diantara 

sekian indikator perkembangan ekonomi islam. Semakin besar market share 

perbankan syariah, maka semakin banyak komponen dalam masyarakat yang 

menggunakan berbagai transaksi syariah. Dengan menyediakan berbagai produk 

serta layanan jasa perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang 

kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat indonesia. 

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial 

intermediary yang artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya 

berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan 

dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang 

utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas antara lain 

yaitu: memindahkan uang, menerima dan membayarkan kembali uang dalam 

rekening koran, mendiskonto surat wesel surat oren maupun surat berharga lainnya, 

membeli dan menjual surat-surat berharga, memberi jaminan bank, membeli dan 

menjual cek, surat wesel dan kertas dagang. 
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Sedangkan bank islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi 

dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa dissebut dengan 

bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan 

produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadist Nabi SAW. 

Atau dengan kata lain bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta 

peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip islam.1 

Berkembangnya bank islam dinegara-negara islam berpengaruh ke 

Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar 

ekonomi islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut 

adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawan Rahardjo, A.M. Saefudin, M. Amin 

Azis, dan lain-lain.2 Beberapa uji cobba pada skala yang relatif terbatas telah 

diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut-Tamwil, Bandung, yang sempat tumbuh 

mengesankan. Dijakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, 

yakni Koperasi Ridho Gusti. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan 

Bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga 

Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut 

dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional IV MUI yang berlangsung di 

Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan Amanat Munas IV 

MUI, di bentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. 

                                                           
1 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta UPP STIM YKPN, 2011, cet 2)Hal 15  
2 M.Amin. Azis, Mengembankan Bank Islam Di Indonesia (Jakarta: Bankit, 1992). 
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Pada dasarnya bank islam sama seperti bank umum lainnya, yaitu 

menerima dana dalam bentuk deposito atau tabungan dan kemudian 

menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau investasi lainnya. 

Perbedaannya adalah bank islam beroperasi tidak atas dasar unga tetapi atas dasar 

pembagian (sharing) keuntungan, dasar operasi tersebut dirasakan lebih sesuai 

dengan hukum syariat islam. Meskipun kontoversi mengenai bunga bank masih 

berlanjut sampai saat ini. Dengan demikian bank islam mempunyai daya tarik 

tersendiri khususnya bagi umat islam yang berpendapat bahwa bunga bank tidak 

sesuia dengan syariat islam.3 

Pada pasal 1 (butir 4) Undang-Undang NO. 10 Tahun 1998 tentang 

perubahan atas Undang-Undang NO. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan 

bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah yang ddalam kegiatannya tidak melakukan jasa dalam melakukan lalu lintas 

pembayaran. Bank pembiayaan rakyat syariah yang melakukan kegiatan usaha 

yang berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan 

direktur Bank Indonesia NO.32/36/KEP/DIR/1994 Tanggal 12 Mei 1999 Tentang 

Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah (BPRS-Syariah) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah 

yang pada operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah 

islam. BPRS berdiri berdasarkan Undang-Undang NO. 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan dan Peraturan Pemerintah NO. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan 

prinsip bagi hasil. 

                                                           
3 Mamduh, 2004, Manajemen Keuangan Jilid Satu, Penerbit: BPEE, Yogyakarta, Hal 501 
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Pendapatan usaha bank syariah terdiri dari beberapa komponen utama 

diantaranya adalah pendapatan bagi hasil, pendapatan bagi hasil diperoleh dari 

kegiatan bank dalam menjalankan kedua fungsinya. Pada kegiatan penyaluran dana 

kepada masyarakat, pendapatan bagi hasil diperoleh dari transaksi pembiayaan 

yang menggunakan akad al-mudharabah dan al-musyarakah sedangkan dalam 

penghimpunan dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga yang digunakan prinsip 

al-mudharabah. Penghimpunan dana dengan prinsip al-mudharabah, dalam 

pelaksanaannya pihak bank bertindak sebagai mudharib atau yang mengelola dana 

yang berasal dari tabungan dan deposito mudharabah. 

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak 

dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, 

sedangkan pihak lainnya menjadi penegelola. Keuntungan usaha secara 

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, 

sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selaam kerugian itu bukan 

akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena 

kecurangan atau kelalaian si pengelola,, si pengelola harus bertanggung jawab atas 

kerugian tersebut.4 

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Daarut Tauhid memiliki 

fungsi yang sama seperti lembaga keuangan lain yang berfungsi menghimpun dana 

dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan serta menyediakan 

sarana investasi bagi penyimpanan salah satunya yang menggunakan prinsip bagi 

hasil. Peneliti hanya fokus pada pendapatan bagi hasil deposito mudharabah, beban 

                                                           
4 Ahmad Asy-Syarbasyi, al-mu’jam al-iqtisad al-islami (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987). 
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personalia dan bagaimana pengaruhnya terhadap laba operasional. Dibawah ini 

merupakan data dasar dari pendapatan bagi hasil deposito mudharabah, beban 

personalia dan laba operasional yang peneliti ambil dari laporan keuangan BPRS 

Daarut Tauhid. 

 

TABEL 1.1 

Berikut Data Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Deposito Mudharabah, 

Beban Personalia dan Laba Operasional di PT. BPRS Daarut Tauhid 

 

(Ribuan Rp.) 

Sumber: Laporan Keuangan BPRS Daarut Tauhid, Dterbitkan oleh website resmi Bank Indonesia 

(www.bi.go.id). 

 

Dari data perbandingan diatas, peneliti menemukan adanya ketidak sesuaian 

antara pendapatan bagi hasil deposito mudharabah, beban operasional, dan laba 

operasional. Pada tahun 2014 triwulan ke II, III, dan IV beban personalia 

mengalami kenaikan akan tetapi pada laba operasional mengalami kenaikan juga. 

Tahun Triwulan 

Pendapatan Bagi 

Hasil Deposito 

Mudharabah 

Beban Personalia Laba Operasional 

2014 

I 72.314 128.439 198.418 

II 139.686 230.745 347.627 

III 202.185 341.734 490.537 

IV 268.988 464.742 661.728 

2015 

I 47.319 94.379 546.669 

II 88.235 185.251 526.267 

III 141.384 301.030 643.041 

IV 192.026 441.058 612.838 

2016 

I 67.270 142.374 97.395 

II 122.558 277.191 185.265 

III 189.145 410.604 299.737 

IV 260.248 519.493 290.006 

http://www.bi.go.id/
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Pada tahun 2015 triwulan ke II pendapatan bagi hasil deposito mudharabah 

mengalami kenaikan akan tetapi laba operasional mengalami penurunan, triwulan 

ke III beban personalia mengalami kenaikan akan tetapi laba operasional 

mengalami kenaikan, dan triwulan ke IV pendapatan bagi hasil deposito 

mudharabah mengalami kenaikan akan tetapi laba operasional mengalami 

penurunan. Pada tahun 2016 triwulan ke II dan III beban personalia mengalami 

kenaikan akan tetapi laba operasional mengalami kenaikan, dan triwulan ke IV 

pendapatan bagi hasil deposito mudharabah mengalami kenaikan akan tetapi laba 

operasional mengalami penurunan 

 

Grafik 1.1 

Pendapatan Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Beban Personalia, dan Laba 

Operasional di PT. BPRS Daarut Tauhid 

(dalam Jutaan Rupiah) 
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Perbandingan data grafik diatas bahwa pendapatan bagi hasil deposito 

mudharabah dan beban personalia terhadap laba operasional terlihat mengalami 

kenaikan dan penurunan yang signifikan. Salah satu fungsi bank adalah 

menghimpun dan menyalurkan dana begitu pula pada data grafik diatas, bahwa laba 

operasional dapat dipengaruhi oleh pendapatan bagi hasil deposito mudharabah dan 

beban personalia selama periode yang diambil dari 2014-2016. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Deposito 

Mudharabah dan Beban Personalia Terhadap Laba Operasional di PT. BPRS 

Daarut Tauhid”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Seberapa Besar Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada 

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Daarut Tauhid; 

2. Seberapa Besar Pengaruh Beban Personalia pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) Daarut Tauhid; 

3. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Deposito Mudharabah dan 

Beban Personalia terhadap Laba Operasional pada PT. Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) Daarut Tauhid. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dalam penelitian ini memiliki 

tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk Mengetahui Perkembangan Pendapatan Bagi Hasil Deposito 

Mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Daarut 

Tauhid; 

2. Untuk Mengetahui Perkembangan Beban Personalia pada PT. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Daarut Tauhid; 

3. Untuk Mengetahui Seberapa besar pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Deposito 

Mudharabah dan Beban Personalia terhadap Laba Operasional pada PT. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Daarut Tauhid. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

tentang ilmu keuangan khususnya dalam memberikan penjelasan dan 

pengetahuan tentang pengaruh tingkat dana pihak ketiga terhadap 

tingkat bagi hasil mudharabah; 

b. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk mahasiswa MKS untuk 

melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat dana pihak ketiga 

terhadap tingkat bagi hasil mudharabah dan sekaligus membandingkan 

teori yang didapat selama dibangku kuliah dengan penelitian 

dilapangan. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Memberikan kontribusi yang positif dalam mensosialisasikan ke 

masyarakat tentang kegiatan perbangkan dalam bentuk simpanan dan 

pembiayaan; 

b. Memberikan gambaran seberapa besar pengaruh jumlah simpanan 

terhadap jumlah pembiayaan sehingga bisa dijadikan acuan bank untuk 

meningkatkan keuntungan. 

 

 


