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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perekonomian di Indonesia sampai saat ini tidak dapat dipisahkan dari 

dunia perbankan. Jika dihubungkan dengan pendanaan, hampir semua aktivitas 

perekonomian menggunakan perbankan sebagai lembaga keuangan yang dapat 

membantu berjalannya usaha tersebut. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 

tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.1 Pada dasarnya, bank 

berperan sebagai penyedia modal dengan memberi pinjaman berupa alternatif 

yang banyak dipilih untuk memenuhi kebutuhan dunia tersebut. 

Sistem perbankan yang digunakan di Indonesia adalah sistem 

konvensional dan sistem syariah. Salah satu perbedaan yang mendasar antara 

sistem konvensional dan sistem syariah adalah pembayaran imbalan kepada 

pemilik dana (investor). Dalam sistem konvensional, bank memberikan imbalan 

dalam bentuk bunga yang besarnya telah ditetapkan di depan saat akad, sedangkan 

dalam syariah, bank memberikan imbalan yang tidak mengandalkan pada bunga 

dan pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.2 

                                                           
1 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2013), hlm. 24. 
2 Muhammad, Manajemenen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan 

Percetakan, 2011), hlm 1. 
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Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, disebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.3 

Dengan hadirnya perbankan syariah yang cukup banyak ini tentu memberikan 

dampak yang positif bagi masyarakat Indonesia, seperti jangkauan perbankan 

syariah terhadap masyarakat menjadi lebih luas dan jumlah pembiayaan yang 

disalurkan kepada masyarakat dengan prinsip syariah menjadi bertambah.4  

Keuntungan dalam kegiatan bank terdapat penghasilan yang timbul 

dikarenakan adanya aktivitas, yang dimana pendapatan dapat menjadi objek atas 

kegiatan bank. Pendapatan merupakan perolehan dari semua pendapatan yang 

diterima bank, baik pendapatan yang diterima secara tunai maupun pendapatan 

non-tunai (pendapatan yang masih akan diterima).5  

Terdapat bentuk transaksi valuta asing dalam pendapatan saat ini, 

perubahan nilai tukar mata uang yang tidak menentu membuat masyarakat 

melakukan transaksi dalam bentuk rupiah dan valas baik dari penduduk maupun 

bukan penduduk yang dari hasil kegitannya lazim sebagai usaha bank syariah.6 

Transaksi valuta asing dilakukan untuk mempersiapkan laporan keuangan 

gabungan yang memberikan laporan pada pembaca informasi mengenai 

                                                           
3 Undang-Undang Ekonomi Syariah, (Bandung: Fokus Media), hlm. 35.  
4 Belly Arisco, Perkembangan dan Dampak Positif Bank Syari’ah. Dalam 

http://bellyarisco.blogspot.co.id/2013/09/perkembangan-dan-dampak-positif-bank.html. Diakses 

tanggal 03 Maret 2018. 
5 Ismail, Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah Edisi Pertama, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group 2012), hlm. 20. 
6 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. 

654. 

http://bellyarisco.blogspot.co.id/2013/09/perkembangan-dan-dampak-positif-bank.html
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operasional perusahaan secara global, dengan memperhitungkan laporan 

keuangan mata uang asing dari anak perusahaan terhadap mata uang asing induk 

perusahaan. Pendapatan transaksi valuta asing merupakan penghasilan yang 

timbul dikarenakan adanya aktivitas atas hasil usaha yang proses pelaporan 

informasi keuangannya dari satu mata uang ke mata uang lainnya. 

Dalam memperhitungkan pendapatan dalam transaksi valuta asing, beban 

kerugian transaksi valuta asing juga digunakan untuk mengukur efisiensi 

perusahaan atau perbankan yang ditentukan oleh seberapa akurat nasabah dapat 

memprediksi pergerakan kurs dimasa yang akan datang. Beban kerugian transaksi 

valuta asing merupakan akibat nilai tukar yang timbul ketika nilai tukar yang 

digunakan untuk mencatat transaksi pada awalnya berbeda dengan nilai tukar 

yang digunakan saat penyelesaian, yang secara langsung atau tidak langsung telah 

dimanfaatkan di dalam usaha yang menghasilkan suatu pendapatan dalam suatu 

periode, atau yang sudah tidak memberikan manfaat ekonomis untuk kegiatan 

masa berikutnya atau kegiatan yang akan datang.7 

Untuk menghasilkan laba, setiap perusahaan harus memiliki produk yang 

dapat dijual kepada masyarakat baik berupa barang maupun jasa sebagai sumber 

pendapatan perusahaan, dikarenakan laba merupakan tujuan umum keberadaan 

setiap perusahaan. Laba operasional terdiri atas selisih positif dari pendapatan 

operasional dan beban operasional. Besarnya laba operasional yang dicapai dapat 

menjadi ukuran sukses tidaknya suatu unit usaha yang memiliki unsur-unsur yaitu 

pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Laba operasional merupakan 

                                                           
7 Ratma Budi Priatna, Akuntansi Keuangan 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.33. 
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keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha utama setelah dikurangi dengan 

biaya-biaya operasional pada suatu periode tertentu.8 

Besarnya jumlah pendapatan transaksi valuta asing  ini akan 

mempengaruhi beban kerugian transaksi valuta asing. Semakin besar jumlah 

pendapatan transaksi valuta asing maka akan semakin kecil pula jumlah beban 

kerugian transaksi valuta asing yang diperoleh bank syariah, sehingga laba 

operasionalpun akan berpeluang meningkat. Namun, apabila jumlah pendapatan 

transaksi valuta asing kecil maka beban kerugian transaksi valuta asing yang 

diperoleh bank syariah pun akan meningkat sehingga laba operasional bank 

syariah pun tentunya akan menurun.9 

Begitu pula dengan PT. Bank Negara Indonesia Syari’ah, dalam kegiatan 

operasionalnya Bank Negara Indonesia Syari’ah ini memiliki keuntungan dan 

kerugian yang diantaranya adalah jumlah pendapatan transaksi valuta asing dan 

beban kerugian transaksi valuta asing terhadap laba operasional. Kinerja PT. Bank 

Negara Indonesia Syari’ah ini dapat dilihat dari jumlah pertumbuhan laba dimana 

pertumbuhan laba tersebut dipengaruhi oleh berbagi pendapatan transaksi valuta 

asing dan beban kerugian transaksi valuta asing yang diperoleh dari kegiatan yang 

dilakukan oleh bank baik dalam kegiatan operasional maupun non operasional. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari laporan keuangan dari PT. 

Bank Negara Indonesia Syari’ah.  

                                                           
8 Sujana Ismaya, Kamus Perbankan Indonesia-Inggris Inggris-Indonesia (Bandung: 

Pustaka Grafika, 2006), hlm. 384. 
9 Institute Banker Indonesia, Konsep Produk dan Implementasi Bank Syariah, (Jakarta: 

Grafika, 2003), hlm. 166. 
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Berikut data perbandingan besarnya jumlah pendapatan transaksi valuta 

asing, beban kerugian transaksi valuta asing terhadap laba operasional PT. Bank 

Negara Indonesia Syari’ah periode 2014-2017 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Data Perbandingan Jumlah Pendapatan Transaksi Valuta Asing,  

Beban Kerugian Transaksi Valuta Asing dan Laba Operasional 

PT. Bank Negara Indonesia Syariah periode 2014-2017 

 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

 

Tahun 

 

Triwulan 
Pendapatan Transaksi 

Valuta Asing 

Beban Kerugian 

Transaksi Valuta 

Asing 

Laba 

Operasional 

 

 

2014 

I 395 ↓ 9.577 ↓ 48.179 ↓ 

II 828 ↑ 4.662 ↓ 86.153 ↑ 

III 1.199 ↑ 1.718 ↓ 138.261 ↑ 

IV 2.097 ↑ 200 ↓ 222.323 ↑ 

 

 

2015 

I 9.974 ↑ - - 63.830 ↓ 

II 13.332 ↑ 149 - 120.352 ↑ 

III 27.462 ↑ 250 ↑ 160.188 ↑ 

IV 20.755 ↓ 362 ↑ 266.841 ↑ 

 

 

2016 

I 1.577 ↓ 103 ↓ 102.024 ↓ 

II 1.938 ↑ 290 ↑ 200.755 ↑ 

III 1.904 ↓ 482 ↑ 298.069 ↑ 

IV 2.651 ↑ 606 ↑ 364.989 ↑ 

 

 

2017 

I 624 ↓ 46 ↓ 105.429 ↓ 

II 847 ↑ 190 ↑ 226.839 ↑ 

III 1.946 ↑ 217 ↑ 316.597 ↑ 

 

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Negara Indonesia Syariah Periode 

Triwulan 2014-2017 (data diolah)10 

 

                                                           
10 Editor, Laporan Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Online Resources)”, dalam 

http://www.bi.go.id. Diakses tanggal 01 Juni 2017 

http://www.bi.go.id/
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Grafik 1.1

 

Berdasarkan data tabel 1.1 dan grafik 1.1 di atas dapat dilihat terjadi 

penyimpangan bahwa pergerakan jumlah pendapatan transaksi valuta asing dan 

beban kerugian transaksi valuta asing tidak searah dengan pergerakan laba 

operasional yang disalurkan oleh Bank, seperti yang terjadi pada triwulan I, III, 

dan triwulan IV tahun 2015, triwulan I, II, III, dan triwulan IV tahun 2016, 

triwulan I, II, dan triwulan III tahun 2017 . Pada triwulan I tahun 2015, 

pendapatan transaksi valuta asing mengalami kenaikan dari Rp.2.097.000.000,- 

menjadi Rp.9.974.000.000,- sedangkan laba operasional mengalami penurunan 

dari Rp.222.323.000.000,- menjadi Rp.63.830.000.000,-. Pada triwulan III tahun 

2015, pendapatan transaksi valuta asing mengalami kenaikan dari 

Rp.13.332.000.000,- menjadi Rp.27.462.000.000,- beban kerugian transaksi 

valuta asing mengalami kenaikan dari Rp.149.000.000,- menjadi 

Rp.250.000.000,- sedangkan laba operasional mengalami kenaikan dari 

Rp.120.352.000.000,- menjadi Rp.160.188.000.000,- pada triwulan IV tahun 
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2015, pendapatan transaksi valuta asing mengalami penurunan dari sejumlah 

Rp.27.462.000.000,- menjadi Rp.20.755.000.000,- beban kerugian transaksi 

valuta asing mengalami kenaikan dari Rp.250.000.000,- menjadi 

Rp.362.000.000,- sedangkan laba operasional mengalami kenaikan dari 

Rp.160.188.000.000,- menjadi Rp.266.841.000.000,-. Pada triwulan I tahun 2016, 

pendapatan transaksi valuta asing mengalami penurunan dari Rp.20.755.000.000,- 

menjadi Rp.1.577.000.000,- beban kerugian transaksi valuta asing mengalami 

penurunan dari sejumlah Rp.362.000.000,- menjadi Rp.103.000.000,- sedangkan 

laba operasional mengalami penurunan dari Rp.266.841.000.000,- menjadi 

Rp.102.024.000.000,- pada triwulan II tahun 2016, pendapatan transaksi valuta 

asing mengalami kenaikan dari Rp.1.577.000.000,- menjadi Rp.1.938.000.000,- 

beban kerugian transaksi valuta asing mengalami kenaikan dari sejumlah 

Rp.103.000.000,- menjadi Rp.290.000.000,- sedangkan laba operasional 

mengalami kenaikan dari Rp.102.024.000.000,- menjadi Rp.200.755.000.000,- 

pada triwulan III tahun 2016 pendapatan transaksi valuta asing mengalami 

penurunan dari Rp.1.938.000.000,- menjadi Rp.1.904.000.000,- beban kerugian 

transaksi valuta asing mengalami kenaikan dari Rp.290.000.000,- menjadi 

Rp.482.000.000,- sedangkan laba operasional mengalami kenaikan dari 

Rp.200.755.000.000,- menjadi Rp.298.069.000.000,- pada triwulan IV tahun 

2016, pendapatan transaksi valuta asing mengalami kenaikan dari 

Rp.1.904.000.000,- menjadi Rp.2.651.000.000,- beban kerugian transaksi valuta 

asing mengalami kenaikan dari Rp.482.000.000,- menjadi Rp.606.000.000,- 

sedangkan laba operasional mengalami kenaikan dari Rp.298.069.000.000,- 
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menjadi Rp.364.989.000.000,-. Pada triwulan I tahun 2017 pendapatan transaksi 

valuta asing mengalami penurunan dari Rp.2.651.000.000,- menjadi 

Rp.624.000.000,-beban kerugian transaksi valuta asing mengalami penurunan dari 

sejumlah Rp.606.000.000,- menjadi Rp.46.000.000,- sedangkan laba operasional 

mengalami penurunan dari Rp.364.989.000.000,- menjadi 105.429.000.000,- pada 

triwulan II tahun 2017 pendapatan transaksi valuta asing mengalami kenaikan dari 

sejumlah Rp.624.000.000,- menjadi Rp.847.000.000,- beban kerugian transaksi 

valuta asing mengalami kenaikan dari Rp.46.000.000,- menjadi Rp.190.000.000,- 

sedangkan laba operasional mengalami kenaikan dari Rp.105.429.000.000,- 

menjadi Rp.226.839.000.000,-  dan pada triwulan III tahun 2017 pendapatan 

transaksi valuta asing mengalami kenaikan dari Rp.847.000.000,- menjadi 

Rp.1.946.000.000,- beban kerugian transaksi valuta asing mengalami kenaikan 

dari Rp.190.000.000,- menjadi Rp.217.000.000,- sedangkan laba operasional 

mengalami kenaikan dari Rp.226.839.000.000,- menjadi Rp.316.597.000.000,- 

Secara teori, pergerakan jumlah pendapatan transaksi valuta asing 

seharusnya searah dengan pergerakan jumlah laba operasional, ketika pendapatan 

naik maka laba operasionalpun ikut naik dan begitu pula sebaliknya. Kemudian 

ketika pendapatan naik maka beban turun begitu pula sebaliknya. Dan beban 

kerugian transaksi valuta asing seharusnya tidak searah dengan pergerakan jumlah  

laba operasional, ketika beban naik maka laba operasionalpun turun dan begitu 

pula sebaliknya. Kemudian ketika beban naik maka pendapatan turun begitu pula 

sebaliknya. Sedangkan pergerakan jumlah pendapatan transaksi valuta asing tidak 

searah dengan pergerakan jumlah  laba operasional, pergerakan beban kerugian 
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transaksi valuta asing searah dengan pergerakan jumlah laba operasional, dan 

pergerakan pendapatan transaksi valuta asing searah dengan pergerakan beban 

kerugian transaksi valuta asing. Ketika jumlah pendapatan naik, jumlah laba 

operasional turun dan beban kerugian transaksi turun, jumlah laba operasional 

ikut turun. Dengan itu berarti terdapat ketidaksesuaian antara yang seharusnya 

dengan fakta yang terjadi. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti melakukan analisis 

tentang  Pengaruh Jumlah Pendapatan Transaksi Valuta Asing dan Beban 

Kerugian Transaksi Valuta Asing terhadap Laba Operasional pada Bank Negara 

Indonesia Syariah periode 2014-2017. 

 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu kepada latar belakang di atas, peneliti melakukan analisis 

mengenai apakah ada pengaruh jumlah pendapatan transaksi valuta asing dan 

beban kerugian transaksi valuta asing terhadap laba operasional pada PT. Bank 

Negara Indonesia Syariah. Adapun rumusan masalah untuk penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh jumlah pendapatan transaksi valuta asing terhadap laba 

operasional PT. Bank Negara Indonesia Syariah pada periode 2014 – 2017 ? 

2. Apakah ada pengaruh beban kerugian transaksi valuta asing terhadap laba 

operasional PT. Bank Negara Indonesia Syariah pada periode 2014 – 2017 ? 
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3. Apakah ada pengaruh jumlah pendapatan transaksi valuta asing  dan beban 

kerugian transaksi valuta asing terhadap laba operasional PT. Bank Negara 

Indonesia Syariah pada periode 2014 – 2017 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari 

penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah pendapatan transaksi 

valuta asing terhadap laba operasional PT. Bank Negara Indonesia Syariah 

pada periode 2014 - 2017; 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh beban kerugian transaksi 

valuta asing terhadap laba operasional PT. Bank Negara Indonesia Syariah 

pada periode 2014 - 2017; 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh jumlah 

pendapatan transaksi valuta asing dan beban kerugian transaksi valuta asing 

terhadap laba operasional PT. Bank Negara Indonesia Syariah pada periode 

2014 - 2017. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian di 

atas, maka peneliti memiliki kegunaan bagi pihak-pihak terkait, diantaranya 

adalah sebagai berikut. 

1. Kegunaan Teoritis 
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Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam hal pengembangan ilmu 

ekonomi, khususnya pada ilmu manajemen keuangan syariah. Hasil penelitian ini 

juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan pada penelitian-

penelitian yang selanjutnya yang berkaitan dengan pendapatan bagi hasil investasi 

valuta asing  dan beban kerugian transaksi terhadap laba operasional. 

2. Kegunaan Praktis 

a) Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan dan wawasan tentang 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dan beban terhadap laba di 

Bank Negara Indonesia Syariah. 

b) Bagi Nasabah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepada nasabah tentang 

kondisi kesehatan bank syariah. 

c) Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat lulus dan 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Manajemen Keuangan 

Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung 

Djati Bandung. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


