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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak 

mengandalkan bunga.1 Bank syariah hadir di Indonesia merupakan wujud dari 

permintaan pasar yang membutuhkan lembaga keuangan dengan sistem 

perbankan yang halal dan memenuhi prinsip syariah. Perbankan syariah dalam 

peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic banking atau disebut juga 

dengan interest free banking, peristilahan dengan menggunakan kata Islamic tidak 

dapat dilepaskan dari asal usul bank syariah sendiri. Bank syariah pada awalnya 

dikembangkan sebagai respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan 

muslim yang berupa mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang 

mengirimkan agar tersedia jasa transaksi yang dilaksanakan sejalan dengan nilai 

moral dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Umumnya berkaitan dengan 

pelanggaran praktik riba, kegiatan maisir (spekulasi), dan gharar (ketidak 

jelasan).2 

Secara umum, perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam 

aktivitas perekonomian suatu Negara, karena lembaga perantara keuangan tebesar 

adalah bank. Kemampuan dan instrumen yang dibutuhkan bank Islam unik dan 

has, disamping harus menguasai sistem operasional konvesional, bank juga harus 

                                                             
1 Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pofit Margin pada Bank Syariah, 

(Yogyakarta, UII Press, 2004), hlm 1. 
2 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Edisi revisi Kedua, (Yogyakarta: UUP-STIM 

YKPN, 2011), hlm 15. 
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menguasai sistem Islmanya, begitu pula instrumen dan produk bank Islam harus 

sesuai dengan syari’at, ekonomis dan strategis.3 

Secara umum, bank mempunyai fungsi dalam dua sisi, yaitu bank dalam 

menghimpun dana secara langsung dari masyarakat yang sedang kelebihan dana 

(surplus unit), dan bank dalam menyalurkan dana secara langsung kepada 

masyarakat yang membutuhkan dana (deficit unit) untuk memenuhi kebutuhan 

nasabah atau masyarakat tersebut, sehingga bank sebagai perantara keuangan 

dapat disebut financial depository institution. 

Pengoperasian bank untuk menghindari sistem bunga, Islam 

memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, bank syariah 

lahir sebagai solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bank dengan 

Riba. Sehingga dalam Islam dengan sistem operasional dan prodak dikembangkan 

berdasarkan pada Al-qur’an dan Hadits Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam. 

Sistem perbankan di Indonesia yang digunakan adalah dual banking 

system atau sistem perbankan ganda yaitu terselenggarakannya dua sistem 

perbankan (konvesional dan syariah) secara perbandingan. Perbedaan mendasar 

antara bank syariah dan bank konvesional adalah adanya larangan bunga dalam 

bentuk syari’ah sebagaimana sistem bunga yang dianut oleh sistem bank 

konevsional, sehingga dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank syariah 

menganut istilah bagi hasil. 

Definisi bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang 

perbankan syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

                                                             
3 Veithzal Rivai dan Ariyan Arifin, Islamic Banking, Sistem Perbankan Islam Bukan 

Hanya Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan 

Ekonomi Global, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 311. 
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dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak 

dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank umum dan bank perkreditan rakyat 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bank konvesional dan bank dengan prinsip 

syariah. Gagasan pendirian bank syariah muncul karena untuk menggantikan 

sistem perbankan konvesional yang berdasarkan sistem bunga, dalam 

penghimpunan maupun penyaluran dana. Disahkannya Undang-undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang perbankan syariah oleh pemerintah bertujuan untuk 

menetapkan Undang-undang khusus yang lebih independen dan komprehensip 

untuk mengatur perbankan syariah guna memayungi kemampuan legalisasinya 

dan penghasilan ini diharapkan perbankan syariah dapat lebih berkembang pesat 

serta mampu memberikan manfaat lebih besar. Kepastian hukum dan jaminan 

kemanan juga lebih nyata bagi para investor dan para pelaku usaha perbankan ini. 

Undang-undang terbaru Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 1 

bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan, kegiataan usaha, serta cara 

dan proses dalam melaksanakan.4 

Pendirian perbankan syariah di Indonesia semakin pesat. Persaingan antar 

perbankan dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk menarik nasabahnya 

juga semakin tinggi. Beragam jasa pelayanan yang diberikan oleh bank juga 

mengalami perkembangan. Berbagai penelitian menemukan bahwa perilaku 

nasabah dalam memilih bank syariah didorong oleh faktor memperoleh 

keuntungan. 

                                                             
4 Sinar Grafika, Undang-undang Perbankan Syariah. Nomor 21 Tahun 2008. 
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Apabila dilihat secara makro ekonomi, perkembangan bank syariah di 

Indoensia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya luas sejurus dengan 

mayoritas penduduk Indonesia. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

perbankan syariah tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank Negara swasta 

Nasional bahkan pihak asing sekalipun untuk membuka cabang syariah di 

Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang 

transaksi keuangan di dunia keuangan kita, terutama bila terjalin kerjasama antara 

bank-bank syariah. 

Secara garis besar, dalam proses pengembangan produk bank syariah dapat 

dikelompokan menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut: pertama Produk 

Penghimpunan Dana (Funding), kedua Penyaluran Dana (financing atau landing), 

ketiga Produk Jasa (service).5 

Bank syariah memiliki sumber dana untuk membiayai kegiatan 

operasional dangan salah satunya yaitu dari pihak ketiga, dimana dana pihak 

ketiga ini terdiri dari tabungan, giro dan deposito. Dana pihak ketiga menjadi 

tolak ukur dalam mencapai sebuah keberhasilan suatu bank. Bank menghimpun 

dana yang cukup untuk kegiatan operasional, karena bank harus mempunyai 

sumber dana yang cukup untuk menyalukan kepada masyarakat. 

Bank syariah dalam fungsinya sebagai penghimpun dana, penyaluran dana 

ataupun proses operasionalnya perbankan syariah banyak diminati oleh 

masyarakat Indonesia, bahkan peminat perbankan syariah cenderung meningkat 

dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena perbankan syariah dinilai sangat 

                                                             
5 Muhammad, Op. Cit, hlm. 90. 
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menjanjikan dan tidak merugikan nasabah, sehingga semakin tahun peranan 

perbankan syariah semakin penting bagi masyarakat Indonesia pada bank syariah 

memiliki tujuan mendapatkan keuntungan dari proses operasional tersebut 

sehingga dapat diproses laba operasional lebih signifikan dari proses laba 

operasional periode sebelumnya. Laba Operasional Bank Syariah terus mengalami 

kenaikan secara signifikan hal tersebut didorong oleh tingginya jumlah simpanan 

dana pihak ketiga. 

Menurut teori Muhammad dalam bukunya Manajemen Bank Syariah, edisi 

revisi kedua menjelaskan bahwa bank syariah merupakan bank yang berorientasi 

pada laba (profit). Laba bukan hanya untuk kepentingan atau pemilik atau pendiri, 

tetapi juga sangat penting untuk pengembangan bank syari’ah. Laba bank syariah 

terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-

biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk dapat memperoleh hasil 

yang optimal, bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara 

efesien dan efektif, baik di atas dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat 

(Dana Pihak Ketiga), serta dana pemilik/pendiri bank syariah maupun atas 

pemanfaatan atau penanaman dana tersebut.6 

Secara umum tujuan didirikan setiap perusahaan adalah untuk 

menghasilkan laba, untuk dapat menghasilkan laba usaha maka setiap perusahaan 

harus memiliki produk yang harus dijual kepada masyarakat. Produk perusahaan 

adalah segala sesuatu yang menjadi sumber pendapatan bank. Produk tersebuat 

dapat berupa barang  berwujud atau jasa pelayanan. Jadi, pada dasarnya produk 

                                                             
 6 Muhammad, Op. Cit, hlm. 247 
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perusahaan hanyalah merupakan alat untuk mencapai tujuan umum perusahaan. 

Karena laba merupakan tujuan umum setiap perusahaan, maka laba usaha adalah 

elemen penting yang menggerakan seluruh aktifitas produktifitas didalam suatu 

perusahaan.7 

Pembiayaan Mudharabah adalah penyediaan dana atau tagihan untuk kerja 

sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana (shahibul mal) menyediakan 

seluruh dana, sedangkan pengelola dana (mudharib) bertindak selaku pengelola, 

dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian 

finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Salah satu keuntungan pembiayaan 

mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain 

untuk suatu usaha yang produktif.8 

Laba adalah kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi 

sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari 

semua transaksi atau kejadian lain yang mempunyai badan usaha selama satu 

periode, kecuali yang timbul dari pendapatan (revenue) atau investasi pemilik.9 

Laba Operasional merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil 

kegiatan usaha utama setelah dikurangi dengan biaya-biaya oeprasional pada 

suatu periode tertentu. Operasional Income (laba bersih) adalah pada perusahaan 

yang diperoleh dari kegiatan usaha pokok perusahaan yang bersangkutan dengan 

waktu tertentu. 

                                                             
7 Rudianto, Penganggaran, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm 130. 
8 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 07/Dsn-Mui/IV/2000 Tentang Pembiayaan 

Mudharabah (Qiradh) 

 
9 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2012), hlm62 
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Pembiayaan Multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu, berupa transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk 

ijarah  untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

Bank Syari’ah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi 

fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan ijarah, tanpa imbalan atau bagi hasil.10 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memfokuskan hanya pada 

pembiayan mudharabah dan piutang multijasa. Dikarenakan bahwa pembiayaan 

mudharabah merupakan salah satu pembiayaan yang menjadi penyaluran 

terbanyak dan juga banyak terjadi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan itu 

khususnya di BPRS AL SALAAM AMAL SALMAN Kota Depok. Berdasarkan 

uraian diatas, menunjukan bahwa besarnya pembiayaaan bank sangat berpengaruh 

dalam menentukan besar kecilnya pendapatan bank dan pada akhirnya 

mempengaruhi besarnya perolehan laba operasional bank. Hal tersebut dapat 

dilihat data Pembiayaan mudharabah dan Piutang Multijasa terhadap Laba 

Operasional periode 2014-2016. 

Tabel 1.1 

Laporan Keuangan Pembiayaan Mudharabah, Piutang Multijasa dan Laba 

Operasional di PT. BPRS AL SALAAM AMAL SALMAN 

 

Periode 
Pembiayaan 

Mudharabah 
Piutang Multijasa Laba Operasional 

2014 

I 566.975  1.986.645  1.485.675  

II 873.685  1.014.384  2.393.823  

III 3.822.225  932.165  2.788.787  

                                                             
10 Kodifikasi produk perbankan syari’ah yang di keluarkan oleh Direktorak Bank 

Indonesia pada tahun 2008 
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IV 1.661.975  1.237.185  3.322.702  

2015 

I 924.475  1.428.773  1.292.574  

II 321.975  1.402.013  1.690.246  

III 2.391.975  1.349.996  2.459.722  

IV 2.601.367  1.413.312  3.500.593  

2016 

I 2.989.074  1.478.628  1.593.489  

II 4.271.664  1.575.393  2.525.078  

III 4.145.520  1.783.795  3.799.235  

IV 3.648.550  2.168.589  4.438.595  

Sumber Data : www.bi.go.id 

Berdasarkan tabel diatas dalam laporan publikasi PT. BPRS AL SALAAM 

AMAL SALMAN terdapat permasalahan antara pembiayaan mudharabah dan 

piutang multijasa terhadap laba operasional dalam beberapa triwulan terakhir. 

Pada tahun 2014 triwulan kedua dan ketiga piutang multijasa mengalami 

penurunan sedangkan laba operasional mengalami peningkatan di triwulan yang 

sama, sedangkan pada triwulan keempat pembiayaan mudharabah mengalami 

penurunan sedangkan laba operasional mengalami peningkatan. 

Pada tahun 2015 piutang multijasa triwulan pertama mengalami 

peningkatan sedangkan laba operasional mengalami penurunan, begitupun di 

triwulan kedua pembiayaan mudharabah dan piutang multijasa mengalami 

penurunan sedangkan laba operasional mengalami peningkatan, di triwulan ketiga 

piutang multijasa mengalami penurunan sedangkan laba operasonal mengalami 

peningkatan. 

Pada tahun 2016 di triwulan pertama pembiayaan mudharabah dan piutang 

multijasa mengalami peningkatan namun sebaliknya terjadi pada laba operasional 

yang mengalami penurunan, sedangkan pada triwulan ketiga dan keempat 
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pembiayaan mudharabah mengalami penurunan namun berbeda dengan laba 

operasional yang mengalami peningkatan. 

Implikasi bagi Bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah, 

diantaranya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh laba dan 

berpengaruh bagi profitabilitas bank.11 

Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa, jika jumlah penyaluran 

pembiayaan mengalami kenaikan maka tingkat Laba Operasional  akan 

mengalami kenaikan. Sedangkan jika jumlah pembiayaan mengalami penurunan 

maka akan mengakibatkan tingkat Laba Operasional ikut mengalami penurunan. 

Grafik 1.1 

Laporan Keuangan Pembiayaan Mudharabah, Piutang Multijasa dan Laba 

Operasional  

di PT. BPRS Al SALAAM AMAL SALMAN 

 

 

 

Data diatas menunjukkan bahwa pergerakan Pembiayaan mudharabah, 

Piutang Multijasa dan Laba Operasional mengalami perubahan fluktuatif dan 

terdapat penyimpangan teori, dimana seharusnya apabila pembiayaan pembiayaan 

                                                             
11 Lukman Denda Wijaya, Manajemen Perbankan (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), hlm 88. 
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mudharabah dan piutang multijasa naik maka Laba Operasional ikut mengalami 

kenaikan. 

Berdasarkan grafik di atas bahwa Pembiayaan Mudharabah mengalami 

kenaikan Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian 

lebih lanjut dengan judul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Piutang 

Multijasa terhadap Laba Operasional pada PT. BPRS AL SALAAM AMAL 

SALMAN. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

kedalam beberapa pertanyaan peneliti, yaitu sebagai berikut :  

1. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba 

Operasional di PT. BPRS Al Salaam Amal Salman secara parsial? 

2. Seberapa besar pengaruh Piutang Multijasa terhadap Laba Operasional di 

PT. BPRS Al Salaam Amal Salman secara parsial? 

3. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Piutang Multijasa 

terhadap Laba Operasional di PT. BPRS Al Salaam Amal Salman secara 

simultan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap 

Laba Operasional di PT. BPRS Al Salaam Amal Salman secara parsial; 
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2. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh Piutang Multijasa terhadap Laba 

Operasional di PT. BPRS Al Salmaan Amal Salman periode secara parsial; 

3. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan 

Piutang Multijasa terhadap Laba Operasional di PT. BPRS Al Salaam Amal 

Salman periode secara simultan. 

 

D. Keguanaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, diantaranya : 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini menjadi sumbangan bagi akademik sehingga dapat berguna 

bagi pengembangan ilmu serta menjadi referensi tambahan bagi penelitian-

penelitian selanjutnya khususnya dalam ruang lingkup manajemen keuangan 

syariah. 

2. Kegunaan Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi dunia Perbankan 

Syariah khususnya PT. BPRS Al Salaam Amal Salman dalam usahanya untuk 

meningkatkan kinerja keuangan terutama dalam peningkatan Pembiayaan 

Mudharabah, Piutang Multijasa agar dapat meningkatkan Laba Operasionalnya.  


