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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia perekonomian pada dasarnya memiliki hubungan yang erat 

kaitannya dengan dunia keuangan dan dunia perbankan. Karena pertumbuhan 

ekonomi tergantung pada baik atau buruknya suatu keadaan keuangan dalam 

suatu negara dan peran perbankan berjalan dengan baik atau tidak. Seiring dengan 

keadaan perekonomian di Indonesia yang sedikit memburuk dengan penurunan 

nilai mata uang rupiah, maka masyarakat mulai banyak mencari penghasilan 

melalui kegiatan bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berjalannya 

kegiatan bisnis tersebut membutuhkan modal dana yang cukup besar, sehingga 

kebanyakan dari masyarakat pembisnis bekerja sama dengan pihak bank. Peran 

bank dalam hal ini sebagai lembaga intermediasi antara bank dan masyarakat, 

yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat untuk 

kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat 

banyak.
1
 Bank adalah suatu badan yang memiliki tujuan dalam memuaskan segala 

kebutuhan kredit atau to satisfy the needs of credit, baik itu dengan jalan 

menggunakan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan menggunakan uang yang 

telah didapatkan dari orang lain, maupun dengan cara mengedarkan alat-alat 
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penukar tersebut dalam bentuk uang giral atau circulate new tool excange in the 

form of demand deposits. 

Perkembangan perbankan di Indonesia diiringi dengan perkembangan 

teknologi, memudahkan bank-bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perbankan di Indonesia mengenal sistem 

ganda (dual banking system), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara kenvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah.
2
 Perbedaan mendasar 

antara bank konvensional dan bank syariah adalah adanya larangan bunga dalam 

bank syariah sebagaimana sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional, 

sehingga dalam menjalankan kegiatan operasinya bank syariah menganut sistem 

bagi hasil.  

Kesempatan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya 

terbuka sejak tahun 1988 dengan adanya ketentuan bahwa bank boleh beroperasi 

dengan mengenakan bunga sebesar 0%.
3
 Setelah adanya rekomendasi dari lokal 

karya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua (Bogor) pada19-22 

Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 7/1992 tentang perbankan dimana bagi hasil mulai diakomodasi, maka 

berdirilah  Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank umum Islam pertama 

yang beroperasi di Indonesia.
4
 

Perbankan syariah menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut kelembagaan, kegiatan 
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Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun1992 Tentang Perbankan.  
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usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
5
 Dalam 

pasal 1 ayat 7 disebutkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah.
6
 

Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang dalam 

operasionalnya tidak hanya mengedepankan aspek profitabilitas, tapi juga 

menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam mengelola kinerja keuangannya. 

Sehingga sepatutnya umat Islam memilih bank syariah sebagai sarana dalam 

menyimpan uangnya. Apalagi saat ini perbankan syariah sudah bisa bersaing 

dengan bank konvensional, baik dalam hal pelayanan maupun fasilitas yang 

diberikan pada masyarakat.   

Perbankan syariah dalam melakukan penghimpunan dana umumnya 

menggunakan dua konsep akad yaitu akad wadi’ah (titipan) dan  atau 

mudharabah (bagi hasil). Dari kedua konsep tersebut, deposito pada bank syariah 

menggunakan akad mudharabah. Yaitu, nasabah penyimpan sebagai shahibul 

maal (pemilik dana) dan bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola). 

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak 

pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya 

menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi 

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi 

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian ini bukan akibat kelalaian si 

pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian 

si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 
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Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang 

dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh 

pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. 

Deposito dalam sebuah perbankan adalah merupakan salah satu produk 

simpanan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Karakteristik daripada 

deposito adalah jenis simpanan yang penarikannya berdasarkan jangka waktu 

tertentu. Jadi, nasabah yang telah menyimpan uangnya dalam bentuk deposito 

boleh mengambilnya ketika jangka waktu yang telah disepakati selesai atau 

berakhir. Penerapan mudharabah terhadap deposito dikarenakan adanya 

kesesuaian yang terdapat diantara keduanya . Yaitu, bahwa akad mudharabah 

mensyaratkan adanya jangka waktu antara penyetoran dan penarikan supaya dana 

bisa diputarkan. Seperti jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 

bulan. 

Deposito mudharabah adalah produk simpanan dalam bentuk kerjasama 

antara bank syariah (mudharib) dan deposan (shabibul maal), maka bank syariah 

akan memberikan bagi hasil kepada deposan (shahibul maal) dari hasil usaha 

bank syariah, dalam hal ini dari usaha bank dalam manajemen pengelolaan dana. 

PT. BPRS Amanah Insani Bekasi berdiri pada tanggal 14 Oktober 1997 

berdasarkan SK Mentri Keuangan R.I Nomor. Kep. 540/ KM.17/ 1997 dengan 

izin operasioanl syariah, maka terbentuk lembaga keuangan yaitu PT BPRS 

Amanah Insani Bekasi. Tujuan untuk mendapatkan izin syariah agar dapat ikut 

berperan serta bersama pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

mandiri, untuk kepentingan masyarakat luas agar terhindar dari unsur pengaruh 

riba. 



 

 

 

5 
 

 
 

Peneliti memilih laba operasional sebagai variabel Y. Kemudian memilih 

bagi hasil deposito mudharabah sebagai variabel X. Adanya bagi hasil deposito 

mudharabah akan berpengaruh pada laba operasional. Ketika bagi hasil deposito 

mudharabah naik maka laba operasional akan naik. Sebagaimana informasi yang 

terdapat pada laporan keuangan publikasi PT. BPRS Amanah Insani Bekasi, 

terdapat persamaan yang erat kaitannya dengan asumsi tersebut. Berikut ini tabel 

publikasi laporan keuangan PT. BPRS Amanah Insani Bekasi. 

Tabel 1.1 

Jumlah Bagi hasil deposito mudharabah dan Laba operasioanl  

PT. BPRS Amanah Insani Bekasi  

periode 2013-2016 

 (dalam jutaan rupiah) 

 

Tahun Triwulan Bagi hasil 

deposito 

mudharabah 

Laba operasional 

Jumlah Jumlah 

2013 I 447.071 97.351 

II 910.504 147.912 

III 1.445.020 349.713 

IV 1.986.934 687.331 

2014 I 591.651 79.760 

II 1.120.790 525.869 

III 1.749.805 760.025 

IV 2.449.526 1.031.618 

2015 I 724.363 73.158 

II 1.538.701 838.538 

III 2.371.795 1.057.550 

IV 3.218.310 2.255.113 

2016 I 857.731 278.963 

II 1.704.591 300.523 

III 2.482.602 529.666 

IV 3.248.418 1.384.236 

Total 26.847.812 10.397.326 
 

Sumber : 

Laporan Keuangan Publikasi BPRS Amanah Insani Bekasi Tahun 2013-2016 
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 Berdasarkan data di atas pada tahun 2013 terlihat bahwa bagi hasil 

deposito mudharabah mengalami kenaikan secara terus menerus dari 447.071 

hingga 1.986.934. Begitupun dengan Laba operasional yang mengalami kenaikan 

secara terus menerus dari 97.351 hingga 687.331. 

Pada tahun 2014 triwulan I bagi hasil deposito mudharabah mengalami 

kenaikan secara terus menerus dari 591.651 hingga 2.449.526. Begitupun pada 

jumlah laba operasional mengalami kenaikan secara terus menerus dari 79.760 

hingga 1.031.618..  

Pada triwulan 1 tahun 2015 bagi hasil deposito mudharabah mengalami 

kenaikan secara terus menerus dari 724.363, triwulan II 1.538.701, triwulan III 

2.374.795 kemudian pada triwulan IV 3.218.310. Kenaikan pun terjadi pada laba 

operasioanl dari 73.158 hingga 2.255.113. 

Pada triwulan tahun 2016 bagi hasil deposito mudharabah terjadi kenaikan 

secara terus menerus pada triwulan I 857.731, triwulan II 1.704.591, triwulan III 

2.482.602 hingga triwulan IV 3.248.418. Begitupun dengan laba operasional 

mengalami kenaikan dari 278.963 hingga 1.384.236. 

Berdasarkan data di atas, pengaruh bagi hasil deposito mudharabah 

terhadap laba operasional terlihat sangat signifikan. Ketika bagi hasil deposito 

mudharabah naik, laba operasional pun ikut mengalami kenaikan. Hal ini 

membuktikan adanya persamaan antara teori dan praktik. Untuk melihat naik 

turunnya Bagi hasil deposito mudharabah, dan laba operasional dapat dilihat pada 

grafik di bawah ini. 
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Grafik 1.1 

Bagi Hasil Deposito Mudharabah dan Laba Operasional PT. BPRS Amanah 

Insani Bekasi periode 2013-2016 

(dalam jutaan rupiah) 

 

 

 Secara teoritis semakin tinggi bagi hasil deposito mudharabah maka laba 

operasioanalnya akan ikut naik. Hal ini membuktikan adanya persamaan antara 

teori dan praktik. Begitu juga dengan realita yang ada di BPRS Amanah Insani 

Bekasi pada periode 2013-2016 (triwulan), ada beberapa triwulan yang 

menunjukkan bagi hasil deposito mudharabah mengalami kenaikan, maka dengan 

sendirinya laba operasionalnya pun ikut mengalami kenaikan. Oleh karena  hal 

tersebut menunjukkan adanya kesesesuaian antara teori dan praktik.  

Berdasarkan latar belakang di atas, menunjukkan kesesuaian antara teori 

dan praktik. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji, menganalisa dan 

merumuskannya menjadi judul penelitian yaitu Pengaruh Bagi Hasil Deposito 

Mudharabah terhadap Laba Operasional Di PT. BPRS Amanah Insani Bekasi 

Periode 2013-2016. 
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B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, peneliti berpendapat 

bahwa tingginya Bagi hasil deposito mudharabah tampaknya memiliki korelasi 

terhadap Laba operasional, yang mana korelasi tersebut diduga kuat berpengaruh 

terhadap Laba operasional itu sendiri. Selanjutnya, peneliti merumuskannya 

dalam beberapa pertanyaan peniliti sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh Bagi hasil deposito mudharabah terhadap laba 

operasional di PT. BPRS Amanah Insani Bekasi periode 2013-2016? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa seberapa besar pengaruh Bagi hasil 

deposito mudharabah terhadap laba operasional di PT. BPRS Amanah Insani 

Bekasi periode 2013-2016. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun secara 

praktis, seperti peneliti uraikan sebagai berikut: 

1. Kegunaan Akademik 

a. Mendeskripsikan pengaruh Bagi hasil deposito mudharabah terhadap laba 

operasional di PT. BPRS Amanah Insani Bekasi; 

b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh Bagi hasil 

deposito mudharabah terhadap laba operasional di PT. BPRS Amanah 

Insani Bekasi; 
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c. Mengembangkan konsep dan teori Bagi hasil deposito mudharabah 

terhadap laba operasional di PT. BPRS Amanah Insani Bekasi. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi praktisi perbankan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan 

berbagai kebijakan dalam pengendalian Bagi hasil deposito mudharabah 

serta pengaruhnya terhadap laba operasional di PT. BPRS Amanah Insani 

Bekasi; 

b. Bagi masyarakat umum menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui 

kondisi likuiditas bank dan mengambil keputusan berinvestasi di bank; 

c. Bagi pemerintah dapat menjadi bahan pertimbangan merumuskan 

kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. 


