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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah   

Berdirinya perbankan syariah dunia didasari dengan konsep bagi hasil yang 

sesuai dengan syariat Islam. Padamulanya prinsip-prinsip yang digunakan dalam 

bermuamalah pada perbankan Islam hanya di aplikasikan dalam bentuk pelayanan 

produk bank yang sesuai dengan syariat Islam. Setelah sukses dengan 

pengaplikasiannya perbankan Islam semakin berkembang. 

Perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance 

Islam modern: neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga 

keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin 

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

dan As-Sunnah.1 

Upaya awal penerapan sistem profit dan loss sharing tercatat di Pakistan 

dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah 

haji secara nonkonvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural 

Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.2 

Setelah dua rintisan awal itu, Bank Islam tumbuh dengan sangat pesat. 

Sesuai dengan analisa Khursid Ahmad dan laporan International association of 

Islamic Bank, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan 

                                                           
1 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, hlm 18 
2 Ibid 
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Islam yang beroprasi di seluruh dunia, baik di negara-negara berpenduduk 

muslimmaupun di Eropa, Australia, maupun Amerika.3 

Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Organisasi Konfrensi 

Islam di Karachi, Pakistan, Desember 1970, Mesir mengajukan sebuah proposal 

untuk mendirikan Bank Syariah. Propsal yang disebut Studi tentang Pendirian Bank 

Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic 

Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam 

(Federation of Islamic Banks).4 Bank syariah adalah salah satu Bank yang 

menjungjung tinggi keadilan bersama, yang beroperasi menggunakan prinsip 

syariat Islam dan tatacara pengoperasiannya dan opersionalnya mengacu kepada 

ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits.  

Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasrkan pada 

hukum Islam yang sah, menggunakan konsep berbagai risiko sebagai metode 

utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang 

ditentukan sebelumnya.5 Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negara Islam 

untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Untuk itu, Komite ahli IDB pun 

bekerja keras menyiapkan panduan tentang pendirian, peraturan, dan pengawasan 

Bank syariah. Pada periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, Bank syariah 

bermunculan di Mesir, Sudan, negara negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, 

Bangladesh, serta Turki.6 

                                                           
3 Khursid Ahmad,”Islamic Finance The Challenge of the 21st Century”, dalam 

Imtiyazuddin Ahmad (ed.) , Islamic Banking and Finance The Concept, The Practice and The 

Challenge (Plain field: The Islamic Society of North America, 1999).  
4 Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and 

its Contemporary Interpretation (Leiden: Ej Brill, 1996) 
5 Khaerul Umar, Manajemen Perbankan Syariah, Bandung, Pustaka Setia, hlm, 15. 
6 Op.cit, hlm 18 
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Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh 

hingga ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah 

sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Bank Muamalat Indonesia pun lahir 

sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI. Akte PT Bank Muamalat Indonesia 

ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. 

Istilah Bank Syariah adalah khas Indonesia yang tidak dijumpai di negara 

lain. Di tempat lain, lembaga inin disebut dengan ”Bank Islam” (Islamic Bank). Di 

Indonesia tern Bank Islam telah mengalami kontektualisasi sehingga muncul nama 

Bank Syariah. Hal ini terkait dengan tradisi menegakkan syariat seperti yang 

disyaratkan dalam naskah Piagam Jakarta. Dilihat dari dimensi peraturan 

perundang-undangan, penanaman Bank Syariah adalah wujud dari sikap taat asas, 

yaitu bahwa secara teknis yuridis, undang-undang menyebut bank yang operasinya 

berdasarkan prinsip syariah dengan, “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil (loss and 

profit sharing). Istilah ini kemudian direvisi sehingga menjadi “Bank berdasarkan 

prinsip syariah”. Belakangan ini disebut dengan “Bank Syariah” karena 

berpedoman kepada ketentuan syariah Islam.7 

Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Bank 

syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah yang dalam kegitannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran 

dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan berlaku Undang-undang No. 10 Tahun 

1998, maka landasan hukum Bank syariah telah cukup jelas dan kuat, baik dari segi 

                                                           
7 Atang Abdul Hakim, Fiqh Perbankan Syariah,(Bandung, PT Refika Aditama, 2011) 

hlm. 40 
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kelembagaannya maupun landasan operasionalnya pada saat itu. Semakin kokoh 

lagi setelah didukung UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang 

menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kedua Undang-undang tersebut menjadi 

landasan hukum bagi perbankan nasional untuk menilai, menerapkan sistem 

perbankan ganda atau dual banking system, yaitu penggunaan perbankan 

konvensional dan syariah yang berjalan secara pararel.8 

Berdasarkan pengertian diatas Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan 

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 menjadi landasan hukum bank syariah. Bank 

Muamalat Indonesia adalah bank pertama di Indonesia dimana opersionalnya 

menggunakan sistem bagi hasil yang berlandasan pada Al-Qur’an dan Hadits. Bank 

Muamalat Indonesia pun menjadi Bank syariah pertama didirikan di Indonesia. 

Pengertian pendapatan adalah pendapatan rill, yaitu pendapatan yang benar-

benar secara tunai telah diterima bank dari hasil penanaman dalam aktiva produktif, 

baik yang berupa pendapatan margin, pendapatan  nisbah, maupun pendapatan 

sewa. Seperti yang diketahui, bahwa aktiva Bank syariah secara garis besar ada tiga 

macam, yaitu piutang yang akan menghasilkan margin, pembiayaan yang akan 

menghasilkan bagi hasil dan ijarah yang akan menghasilkan pendapatan sewa.9 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59  tentang akuntansi 

perbankan syariah yang dalam pelaksanaanya diperjelas dengan pedoman Akuntasi 

Perbankan Syariah (PAPSI), dalam beberapa paragraf yang mengatur metode 

                                                           
8 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, cetakan 

pertama,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 31-32. 
9 Ibid, hl, 31-32 
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pengakuan pendapatan menyatakan bahwa pengakuan pendapatan atas aktiva 

produktif yang performing menggunakan accrual basic. Accrual basic merupakan 

salah satu metode pengakuan pendapatan yang akan mengakui adanya pendapatan 

dalam peiode timbulnya hak meskipun nasabah pada kenyataannya pada periode 

yang dimaksud belum melakukan pembayaran. 

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia telah 

mengeluarkan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan 

murabahah yang telah dijelaskan secara rinci mengenai ketentuan umum 

murabahah dalam Bank syariah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan 

dalam murabahah, utang dalam murabahah, penundaan pembayaran dalam 

murabahah hingga bangkrut dalam murabahah.10 Pada saat akad murabahah, 

piutang murabahah adalah sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah 

keuntungan yang disepakati. Dengan adanya pembiayaan murabahah, secara 

otomatis bank syariah akan memperoleh profit. Profitabilitas pembiayaan 

murabahah merupakan pendapatan margin yang ditangguhkan telah dapat diakui 

karena telah jatuh tempo atau telah dilunasi piutang murabahahnya.11 

Margin dalam perbankan syariah yaitu menunjukan keuntungan pendapatan 

yang diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli. Margin berbeda dengan bunga, 

jika bunga yang diberikan sebagai balas jasa nasabah, dan juga ditentukan besarnya 

oleh Bank, sedangkan margin berbeda karena mengambil selisih dan ditentukan 

saat awal akad dan disepakati oleh kedua belah pihak. 

                                                           
10 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-

MUI/IV/2000 
11 Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 100 



6 
 

 

Bank syariah dalam menentukan margin keuntungan berdasarkan 

rekomendasi, usul dan saran yang diberikan oleh tim ALCO (Asset dan Liability 

Commitee) dengan mempertimbangkan beberapa faktor, salah satunya yaitu 

Acquiring Cost. Acquiring Cost disebut juga biaya operasional adalah biaya yang 

dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya memperoleh dana pihak 

ketiga.12 

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries (penghubung) antara 

pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memerlukan dana, bank juga 

dapat melakukan berbagai jenis pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. 

Pelayanan jasa yang diberikan oleh bank syariah dibagi sesuai dengan jenis 

akadnya, dalam semua pelayanan jasa ini bank akan mendapatkan atau menerima 

pendapatan dalam bentuk fee based income dari phak nasabah dan lainnya.13 

Pelayanan jasa bank akan menimbulkan dampak positif terhadap 

perkembangan usaha bank. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah  untuk 

mendukung dan memperlancar kedua kegiatan utamanya, yaitu kegiatan usaha 

menghimpun dana dari masyarakat. Semakin lengkap jasa bank yang di berikan 

maka semakin banyak masyarakat yang memilih bank tersebut. 

Laba merupakan faktor pendukung kelangsungan hidup suatu bank, dimana 

setiap aktivitas transaksi dicatat, diklarifikasikan, dan disajikan dalam bentuk 

laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk mengukur hasil suatu bank 

                                                           
12 Adiwarman Karim, Bank Islam, Analis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pres, 

2004), hlm. 280. 
13 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 193. 
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pada periode tertentu. Keberhasilan suatu bank diukur dari laba yang diperoleh 

bank tersebut. 

Laba usaha (laba operasi) meliputi semua pendapatan dan beban, serta 

untung dan rugi yang berasal dari on going operations atau transaksi-transaksi 

terkait dengan usaha pokok dan diluar usaha pokok perusahaan Pertumbuhan laba 

dipengaruhi oleh perubahan komponen-komponen dalam laporan keuangan. 

Pertumbuhan laba yang disebabkan oleh pertumbuhan komponen laporan keuangan 

mislanya perubahan penjualan, perubahan harga pokok penjualan, perubahan beban 

operasi, perubahan beban bungan, perubahan pajak penghasilan, adanya perubahan 

dalam pos-pos luar biasa, dan lain-lain. Selisih antara laba bruto dan biaya usaha 

disebut laba usaha (income from ooperation) atau laba operasional (operating 

income). Laba usaha adalah laba yang diperoleh semata-mata dari kegiatan 

perusahaan. 

Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga 

sangat penting untuk pengembangan usaha bank syariah. 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 

efisien dan efektif, baik atas dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat (Dana 

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

pemanfaatan atau penanaman dana tersebut14. 

                                                           
14 Muhammad, op. Cit., h. 247 
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Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laba operasional adalah  

selisih dari pendapatan atas penanaman dana dan biaya yang dikeluarkan. 

Pendapatan operasional didapat dari seluruh pendapatan operasional dan beban 

operasional. Labapun akan menentukan berapa keutungan yang didapat, rencana 

untuk selanjutnya, dan berguna bagi para investor untuk menanamkan modalnya 

.Jadi jika pendapatan naik maka laba operasionalpun akan naik, sebaliknya jika 

pendapatan turun maka laba operasionalpun akan turun.  

Agar lebih jelasnya lagi penulis akan mengambil data jumlah perkembangan 

laporan keuangan yang diambil dari annual report PT. Maybank Syariah, mengenai 

Pendapatan Margin Murabahah dan Pendapatan Jasa Lainnya terhadap Laba 

(Rugi) Operasional. Data disajikan dalam bentuk tabel pertumbuhan dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Pendpatan Margin Murabahah, Pendapatan Jasa Lainnya 

dan Laba (Rugi) Opersional PT.Bank Maybank Syariah Indonesia 

Periode 2014-2016 

Tahun  
Triwulan 

Pendapatan 

Murabahah 

Pendapatan Jasa 

Lainnya 
Laba Operasional 

2014 I 35.003   1.949   28.545   

 II 62.428 78%   4.063 108%   24.461 -14   

  III 81.198 30%   5.692 40% 
  

59.126 142%   

  IV 123.302 52%   318 -94% 
  

75.018 27% 
  

2015 I 28.621 

-

77% 
  

161 -49%   13.849 -118% 
  

  II 22.872 95%   2.141 1230%   171.376 1137%   

  III 81.922 47% 
  

4.270 99% 
  

160.228 -7% 
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(dalam bentuk ribuan) 

Keterangan :  Naik (sesuai dengan teori) 

  Turun (tidak sesuai dengan teori) 

Sumber www.maybank.co.id di akses pada tanggal 26 September 2017 

Dari data tabel 1.1 dapat digambarkan dalam bentuk grafik seperti berikut:  

 

Berdasarkan data tabel 1.1 diatas, bahwa pertumbuhan pendapatan 

mengalami perubahan dan terdapat penyimpangan dengan teori yang menyatakan 

hubungan antara Pendapatan Margin Murabahah, Pendapatan Jasa Lainnya 

terhadap Laba (Rugi) Operasional. Pada Triwulan III tahun 2014, ketika 

Pendapatan Margin Murabahah mengalami penurunan sebesar 30%, selanjutnya 

Pendapatan Jasa Lainnya mengalami penurunan sebesar 40%, dan Laba (Rugi) 

Operasional mengalami penaikan  sebesar 142%, pada Triwulan IV tahun 2014, 
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II III IV I II III IV I II II IV

2014 2015 2016

pendapatan Murabahah pendapatan jasa laba operasional

  IV 103.561 26% 
  

1.555 -64%   391.627 144%   

2016 I 24.690 

-

76% 
  

1.117 -28%   11.075 -97% 
  

  II 14.112 

-

43%   1.358 22%   85.537 673%   

  III 25.127 78%   1.602 18% 
  

121.313 42%   

 IV 34.257 36%  1.885 18%  144.582 19% 
 

http://www.maybank.co.id/
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ketika Pendapatan Margin Murabahah mengalami penaikan sebesar 52%, dan Laba 

(Rugi) Operasional mengalami penurunan sebesar 27%. Pada Triwulan IV tahun 

2015, ketika Pendapatan Margin Murabahah mengalami penurunan sebesar 26%, 

dan Laba (Rugi) Operasional mengalami penaikan sebesar 144%. Selanjutnya pada 

Triwulan IV 2015, ketika Pendapatan Jasa Lainnya mengalami penurunan sebesar 

-64% dan Laba (Rugi) Operasional mengalami kenaikan sebesar 144%. Pada 

Triwulan I tahun 2016 Pendapatan Jasa Lainnya mengalami kenaikan sebesar -28%, 

dan Laba (Rugi) Operasional mengalami penurunan sebesar -97%. Pada Triwulan 

III tahun 2016 Pendapatan Margin Murabahah mengalami penaikan sebesar 78%, 

dan Laba (Rugi) Operasional mengalami penurunan sebesar 42%. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti melakukan 

penelitian skripsi mengenai hal tersebut tentang judul Pengaruh Pendapatan Margin 

Murabahah dan Pendapatan Jasa Lainnya terhadap Laba (Rugi) Operasional di PT. 

MayBank Syariah Periode 2014-2016. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka identifikasi dan 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan margin Murabahah terhadap laba (rugi) 

operasional secara parsial ? 

2. Seberapa besar pengaruh pendapatan jasa lainnya terhadap laba (rugi) 

operasional secara parsial ? 

3. Seberapa besar pengaruh pendapatan margin Murabahah dan pendapatan jasa 

lainnya terhadap laba (rugi) operasional secara simultan ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, adapun tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan margin Murabahah 

terhadap laba (rugi) operasional 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan jasa lainnya 

terhadap laba (rugi) operasional 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan margin Murabahah 

dan pendapatan jasa lainnya terhadap laba (rugi) operasional 

D. Kegunaan Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini penulis mengharapkan mempunyai 

manfaat bagi pihak-pihak yang terkait didalam kegiatan penelitian, antara lain : 

1. Kegunaan Teoritis 

 Untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai teori-teori keuangan 

yang digunakan bank, serta dapat dijadikan sarana pembanding dalam penerapan 

ilmu pengetahuan yang diperoleh semasa di bangku kuliah. 

2. Kegunaan Praktik 

a. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan dalam mengembangkan 

analisis penelitian selanjutnya 

b. Bagi Perbankan 

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dan mampu memberikan 

tambahan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

peningkatan Laba Operasional di perbankan syariah. 
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c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menjadi 

referensi sejenisnya dalam bidang ekonomi syariah khususnya untuk 

melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh Pendapatan Margin 

Murabahah dan Pendapatan Jasa Lainnya terhadap Laba (Rugi) Operasional 

pada perbankan syariah. Dan menguji pengetahuan yang telah didapatkan 

ketika kuliah untuk dapat diaplikasikan dalam menyusun penelitian dan 

mengelola data yang ada untuk mencapai hasil yang diharapkan. 


