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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya dalam melaksanakan suatu bisnis terdapat sebuah alasan 

ekonomis untuk terus melakukan suatu bisnis tersebut. Alasan tersebut biasanya 

merupakan sebuah alasan klasik, yang dimana alasan tersebut adalah untuk 

mendapatkan laba. Secara teorotis laba merupakan kompensasi atas risiko yang 

ditanggung peusahaan.1 Makin besar risiko, laba yang ditanggung perusahaan pun 

semakin besar. Laba atau keuntungan adalah nilai penerimaan total perusahaan 

dikurangi biaya total yang dikeluarkan perusahaan.2 Laba merupakan kelebihan 

total pendapatan dibandingkan total bebannya. Jumlah laba adalah laba bersih tahun 

berjalan dikurangi pajak penghasilan.3 Laba juga bisa disebut sebagai pendapatan 

bersih atau net earnings. 

Laba atau laba bersih merupakan laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, 

biaya riset dan pengembangan. Laba bersih disajikan dalam laporan laba rugi 

dengan menyandingkan antara pendaptan dengan biaya. Laba operasional 

merupakan selisih positif antara pendapat operasional dengan beban operasional4. 

                                                             
1 Prathama Rahardja Dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi 

Dan Makroekonomi) Edisi Ketiga (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia) 2008 hlm 133 
2 Prathama Rahardja Dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi 

Dan Makroekonomi) Edisi Ketiga (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia) 2008 hlm 133 
3 Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal Dan Ferry N, BANK AND FINANCIAL 

INSTITUTION MANAGEMENT Conventional And Syar’I System (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada) 2007 hlm 663 
4 Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal Dan Ferry N. Idroes, BANK AND FINANCIAL 

INSTITUTION MANAGEMENT Conventional And Syar’I System (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada) 2007 hlm 660 
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Laba operasional meliputi semua pendapatan dan beban, serta untung dan rugi yang 

berasal dari on going operation atau transaksi- transaksi terkait dengan usaha pokok 

dan di luar usaha pokok perusahan. Laba operasional sering juga disebut income 

from operations yang dimana ditentukan dengan mengurangi beban opearasi dari 

laba kotor. Laba operasional merupakan laba operasi atau hasil operasi yang 

dihitung dengan mengurangkan beban- beban operasi dari pendapatan atau marjin 

kotor. 

Dalam pandangan Islam, laba dapat dikatakan sebagai pertambahan pada 

modal pokok perdagangan. Laba Islami memberikan tuntunan pada manusia dalam 

perilakunya dengan keterbatasan alat kepuasan dengan jalan yang baik dan alat 

kepuasan yang tentunya halal. Konsep laba dalam Islam secara teoritis dan realita 

tidak hanya berdasarkan pada logika semata- mata melainkan berdasarkan pada 

nilai- nilai moral dan etika serta tetap berpedoman kepada petunjuk- petunjuk dari 

Allah SWT. Komponen laba adalah pendapatan dan biaya (beban).5 Pendapatan itu 

sendiri adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya. Pada 

perkembangannya, pendapatan memiliki penafsiran yang berbeda- beda, 

tergantung dengan latar belakang disiplin ilmu yang digunakan untuk menyusun 

konsep pendapatan bagi pihak- pihak tertentu. 

Pendapatan dapat berpengaruh pada suatu pertambahan aset yang 

mengakibatkan bertambahnya Owner’s Equity, tetapi bukan karena penambahan 

modal dari pemiliknya dan bukan pula merupakan pertambahan aset yang 

disebabkan karena bertambahnya liabilities. Pendapatan adalah aliran masuk atau 

                                                             
5 Hery, Akuntansi Dan Rahasia Di Baliknya Untuk Para Manajer Non- Akuntansi, (Jakarta: 

Pt. Bumi Aksara) 2012 hlm 20 
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kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utang (kombinasi dari 

keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan 

barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama 

badan usaha. Pendapatan dapat diklasifikasikan menajadi dua, yaitu pendapatan 

operasional dan pendapatan non operasional. 

Musyarakah dapat dijadikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau 

lebih untuk usaha tertentu, diamana masing- masing pihak memberikan kontribusi 

dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, 

sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.6 Musyarakah itu sendiri 

juga dilaksanakan diantara pemilik modal yang mencampurkan modal dengan 

tujuan mencari keuntungan. Musyarakah juga merupakan akad kerja sama diantara 

pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari 

keuntungan.7 Dalam musyarakah, para mitra sama- sama menyediakan modal 

untuk menbiayai suatu usaha tertentu untuk bekerja sama mengelola usaha tersebut. 

Dalam musyarakah itu sendiri para masyarakat sama- sama menyediakan modal 

untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja sama mengelola usaha tersebut 

sehingga digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama 

sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada 

pihak lain tanpa seizin mitra lainnya. Maka pendapatan bagi hasil musyarakah 

merupakan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya yang 

dimana aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha dengan akad 

                                                             
6PSAK nomor 106 
7 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat) 

2015 hlm 150 
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antara dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam hal modal dan keuntungan yang 

diperoleh. 

Dalam menentukan laba operasional juga terdapat pengaruh dari biaya 

(beban). Biaya itu sendiri merupakan semua beban yang dikeluarkan bank pada 

periode tertentu, baik biaya yang bersifat tunai maupun biaya non tunai. Biaya tunai 

berasal dari biaya bunga dan biaya- biaya lain yang dibayar secara tunai, sedangkan 

biaya non tunai merupakan pembebanan atas suatu aktiva sesuai dengan usia 

ekonomis.8 Biaya juga dibagi menjadi dua, yakni biaya operasional dan biaya non 

operasional. Pada pos biaya operasional, pos ini bertujuan melaporkan seluruh 

biaya dalam rupiah dan valuta asing yang dikeluarkan atas kegiatan usaha yang 

lazim dilakukan oleh bank syariah.9 

Bagi ekonom upah pekerja adalah biaya eksplisit dengan asumsi upah yang 

dibayarkan adalah sama besar dengan upah yang diterima tenaga kerja bila bekerja 

di tempat yang lain. Biaya personalia dapat dibagi ke dalam tiga golongan besar 

seperti gaji, premi lembur dan biaya- biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja 

(labor related costs). Dalam perusahaan, biaya personalia digolongkan dengan 

berbagai macam cara. Menurut akuntansi, biaya personalia dapat dilihat dan 

ditinjau melalui empat tahap, yakni pencatatan distribusi biaya tenaga kerja, 

pencatatan upah, pencatatan pembayaran upah kepada karyawan yang berhak dan 

penyetoran pajak penghasilan karyawan ke kas negara. Laporan Pendapatan Bagi 

                                                             
8 Ismail, Akuntansi Bank Teori Dan Aplikasi Dalam Rupiah Edisi Pertama, (Jakarta: 

Kencana Perdana Media Group) 2010 hlm 20 
9 Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal Dan Ferry N. Idroes, Bank And Financial 

Institution Management Conventional And Syar’I System (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) 2007 

hlm 658 
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Hasil Musyarakah, Biaya Personalia dan Laba Operasional tersebut dapat di lihat 

dalam Tabel 1.1 yang telah disajkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 

Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, Biaya Personalia dan Laba Operasional 

PT. Bank Muamalat 

Periode 2015-2017 

(dalam jutaan) 

TAHUN 
TRI 

WULAN 

PENDAPATAN 

BAGI HASIL 

MUSYARAKAH 

BIAYA 

PERSONALIA 

LABA 

OPERASIONAL 

2015 

1 570.593  241.343  96.659  

2 1.020.919 ↑ 476.486 ↑ 155.084 ↑ 

3 1.517.133 ↑ 664.086 ↑ 177.978 ↑ 

4 2.034.722 ↑ 924.521 ↑ 167.133 ↓ 

2016 

1 330.362 ↓ 267.667 ↓ 40.319 ↓ 

2 623.778 ↑ 515.516 ↑ 31.176 ↓ 

3 1.182.601 ↑ 707.179 ↑ 48.893 ↑ 

4 1.571.753 ↑ 880.812 ↑ 85.766 ↑ 

2017 

1 396.148 ↓ 181.064 ↓ 22.706 ↓ 

2 856. 426 ↑ 370.620 ↑ 61.828 ↑ 

3 1.249.720 ↑ 553.158 ↑ 60.463 ↓ 

Sumber: 

Laporan Keuangan Publikasi PT. Bank Muamalat periode 2015-2017 

yang telah diolah(www.bi.go.id) 

 

 Dari data tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan perolehan pendapatan 

bagi hasil musyarakah, biaya personalia dan laba operasional pada PT. Bank 

Muamalat periode 2015-2017 selalu mengalami kenaikan dan penurunan. 

Perolehan pendapatan bagi hasil musyarakah, biaya personalia dan laba operasional 

yang ada pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pada pendapatan bagi hasil 

musyarakah setiap triwulan-nya pada tahun 2016 dan pada pendapatan bagi hasil 

musyarakah setiap triwulan-nya pada tahun 2017 mendapat nilai perolehan 

http://www.bi.go.id/
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pendapatan bagi hasil musyarakah yang kecil pada PT. Bank Muamalat sehingga 

mengalami penurunan dibanding perolehan setiap triwulan-nya pada tahun 2015 

yang dimana nominal pendapatan bagi hasil musyarakah-nya lebih besar dibanding 

nominal pendapatan bagi hasil musyarakah periode selanjutnya 2016 dan 2017 

Data pendapatan bagi hasil musyarakah, biaya personalia dan laba 

operasional tersebut dapat dilihat kenaikan dan penurunannya pada grafik seperti 

yang telah tertera dalam Grafik 1.1 yang terdapat perkembangan naik- turunnya 

pendapatan bagi hasil musyarakah  PT. Bank Muamalat periode tahun 2015- 2017 

sebagai berikut: 

Grafik 1.1 

Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah 

PT. Bank Muamalat 

Periode 2015-2017 

 
 

 Grafik di atas memperlihatkan bahwa perolehan pada pendapatan bagi hasil 

musyarakah PT. Bank Muamalat periode 2015- 2017 tiap tahunnya mengalami 

kenaikan dan penurunan. Dilansir pada laporan laba rugi PT. Bank Muamalat, 
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pendapatan bagi hasil musyarakah pada triwulan pertama tahun 2015 merupakan 

pencapain yang paling tinggi dibanding pendapatan bagi hasil musyarakah periode 

2016 dan 2017. Sedangkan pada tahun 2016 pencapaian pendapatan bagi hasil 

musyarakah PT. Bank Muamalat merupakan periode yang dimana perolehannya 

paling kecil dibanding tahun 2015 dan 2017.  Penurunan dan kenaikan pada biaya 

personalia PT. Bank Muamalat periode 2015- 2017 ini dapat dilihat 

perbandingannya dengan kolom grafik sebagai berikut: 

Grafik 1.2 

Biaya Personalia 

PT. Bank Muamalat 

Periode 2015-2017 

 

 

 Pada grafik diatas dapat dilihat perolehan nilai biaya personalia PT. Bank 

Muamalat periode 2015-2017 pada setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, 

kecuali pada periode 2017 mengalami penurunan. Pada triwulan pertama tahun 

2016 biaya personalia PT. Bank Muamalat memiliki perolehan nominal yang tinggi 
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disbanding periode 2015 dqan 2017, serta pada triwulan ke empat biaya personalia 

PT. Bank Muamalat tahun 2015 memperoleh nominal yang tinggi dibanding biaya 

personalia PT. Bank Muamalat periode 2016. Selain Pendapatan Bagi Hasil 

Musyarakah dan Biaya Personalia terhadap Laba Operasiona PT. Bank Muamalat 

memiliki perkembangan dimana laba operasional ini sama- sama mengalami 

kenaikan dan penurunan, sama hal-nya dengan pendapatan bagi hasil musyarakah 

dan biaya personalia. Berikut merupakan perkembangan grafik laba operasional PT. 

Bank Muamalat periode 2015-2017: 

Grafik 1.3 

Laba Operasional 

PT. Bank Muamalat 

Periode 2015-2017 

 

 

Pada grafik 1.3 dapat dilihat bahwa laba operasional PT. Bank Muamalat 

periode 2015-2017 mengalami kenaikan dan penurunan. Perolehan laba 
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laba operasional tahun 2016 dan 2017 yang dimana pada grafik tersebut terlihat 

bahwa laba operasional PT. Bank Muamalat periode 2015-2017 mengalami 

penurunan setip tahunnya. Namun pada tahun 2017 triwulan ketiga, perolehan laba 

operasional PT. Bank Muamalat kembali mengalami kenaikan disbanding triwulan 

ketiga pada tahun 2016, meskipun pada table tersebut menunjukkan bahwa triwulan 

pertama tahun 2017 merupakan angka yang paling kecil dibandingkan dengan 

perolehan laba operasional PT. Bank Muamalat periode 2015-2017 yang 

memperoleh angka yang cukup tinggi. 

Pada data grafik maupun data tabel diatas terlihat jelas bahwa laba 

operasional akan mengalami beberapa penurunan yang signifikan apabila biaya 

personalia-nya tinggi. Maka dari itu dapat di simpulkan bahwa hasil pemaparan di 

atas dapat di fluktuasikan antara Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah dan Biaya 

Personalia serta Laba Operasional tampaknya dapat menimbulkan keterkaitan, 

karena pendpatan dan biaya (beban) merupakan komponen dari laba rugi.10 Dimana 

laba operasional adalah selisih positif antara pendapatan operasional dengan biaya 

operasional.11 Apabila pendapatan bagi hasil musyarakah naik maka laba 

operasional nya juga naik, namun apabila biaya personalia nya naik maka laba 

operasional nya turun. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah dan Biaya 

                                                             
10 Hery, S.E., M.Si., AKUNTANSI DAN RAHASIA DI BALIKNYA Untuk Para Manajer 

Non- Akuntansi, (Jakarta: PT Bumi Aksara) 2012 hlm 20 
11 Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A, Andria Permata Veithzal, B.Acct., M.B.A Dan Ferry 

N. Idroes, S.E., M.M, BANK AND FINANCIAL INSTITUTION MANAGEMENT Conventional And 

Syar’I System (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) 2007 hlm 660 
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Personalia terhadap Laba Operasional pada PT. Bank Muamalat Periode Tahun 

2014-2016 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan bahwa masalah 

pada penelitian teersebut dapat mengenai beberapa hal yang dapat memengaruhi 

profitabilitas bank. Dimana dalam penelitian ini terdapat pokok permasalahan yang 

menjadi fokus permasalahannya, yakni adalah mengenai Pendapatan Bagi Hasil 

Musyarakah dan Biaya Personalia sera Laba Operasional. 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh secara parsial Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah 

terhadap Laba Operasional pada PT. Bank Muamalat? 

2. Seberapa besar pengaruh secara parsial Biaya Personalia terhadap Laba 

Operasional pada PT. Bank Muamalat? 

3. Seberapa besar pengaruh secara simultan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah 

dan Biaya Personalia terhadap Laba Operasional pada PT. Bank Muamalat? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu kepada latar belakang dan rumusan masalah di atas yang telah 

diuraikan, maka penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan sebagai berikut 

ini: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial Pendapatan Bagi 

Hasil Musyarakah terhadap Laba Operasional pada PT. Bank Muamalat; 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial Biaya Personalia 

terhadap Laba Operasional pada PT. Bank Muamalat; 
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3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara simultan Pendapatan Bagi 

Hasil Musyarakah dan Biaya Personalia terhadap Laba Operasional pada PT. 

Bank Muamalat 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa kegunaan, baik 

kegunaan ilmiah (signifikan akademik) maupun kegunaan sosial (signifikan 

praktis). 

1. Kegunaan Ilmiah (Signifikansi Akademik) 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, ilmu, 

pengembangan serta wawasan mengenai ketertarikan antara Pendapatan Bagi 

Hasil Musyarakah dan Biaya Personalia terhadap Laba Operasional pada PT. 

Bank Muamalat. Selain itu dapat dijadikan juga bahan referensi dan menjadi 

motivator bagi penelitian- penelitian selanjutnya, sehingga penelitian ini semakin 

berkembang. 

2. Kegunaan Sosial (Signifikan Praktis) 

Bagi pihak bank syariah, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam 

pengambilan keputusan untuk meningkatkan laba operasional dari sudut pandang 

efisiensi usaha, sekaligus menjadi bentuk evaluasi kinerja keuangan bank. 

Sedangkan bagi pihak lain dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang 

teknik analisis laporan keuangan sehingga mampu menilai kinerja keuangan suatu 

perbankan, khususnya perbankan syariah. 


