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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat 

strategis dalam menyerasikan dan mengembangkan perekonomian dan 

pembangunan nasional. Kegiatatn utama dari perbankan adalah menyerap dana 

dari masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi Bank sebagai perantara 

(intermediary) antara pihak-pihak kelebihan dana (surplus of funds) dan pihak 

yang memerlukan dana (luck of funds). Sebagai agent of development, Bank 

merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui 

pembiayaan semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagaiperantara keuangan 

(financial intermediary) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan 

negara.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 

penukar tersebut dalam bentuk uang giral atau circulate new tool excange in the 

form of demand deposits. 

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan terdapat 

beberapa perubahan yang memberikan peluang lebih besar bagi pembangunan 

perbankan syariah. Bank syariah lahir sebagai salah satu alternatif terhadap 

                                                           
1 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 3. 
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persoalan bunga bank, karena bank syariah merupakan lembaga keuangan yang 

beroperasi dan produknya dengan prinsip dasar tanpa menggunakan sistem bunga 

dengan menawarkan sistem lain yang sesuai dengan syariah Islam. Prinsip inilah 

yang membedakan secara prinsipil antara bank syariah dan bank konvensional. 

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan al-Qur’an dan 

as-Sunnah, tentu saja tetap memerlukan profit. Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas 

perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal 

yang menghasilkan laba tersebut. 

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. 

Perkembangan perbankan Islam di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari 

perkembangan dan kemajuan perbankan Islam di dunia. Awal 1980-an merupakan 

tonggak awal dimulainya diskusi pendirian bank Islam sebagai pilar ekonomi 

Islam. Beberapa uji coba juga telah dilakukan, seperti di Bandung dan Jakarta, 

yaitu Bait al-Tamwil-Salman, Bandung dan koperasi Ridho Gusti, Jakarta. Tahun 

1990-an sebagai tonggak baru yang secara khusus memprakasai berdirinya bank 

Islam di Indonesia, yang diprakasai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). 
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Prakarsa khusus ini diawali dengan diselenggarakannya Lokakarya Bunga 

Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada bulan agustus tahun 

1990. Hasil lokakarya ini, kemudian diperdalam dalam Musyawarah Nasional IV 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta pada bulan agustus 1990. Hasil 

Musyawarah Nasional ini, dibentuk kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendirikan bank Islam di Indonesia, 

dengan tugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. 

Hasilnya, pada november 1991 akhirnya ditandatangani pendirian PT bank 

muamalat Indonesia (BMI), yang mulai beroperasi pada mei 1992. 

Selain PT bank muamalat Indonesia, pionir perbankan syariah yang lain 

adalah bank perkreditan rakyat (BPR) dana mardhatillah dan bank perkreditan 

rakyat (BPR) berkah amal sejahtera yang didirikan pada tahun 1991 di Bandung, 

yang diprakasai oleh Institute for Sharia Economic Development (ISED). 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari ada atau 

tidaknya dukungan dari pemerintah, yang salah satunya tercermin pada kebijakan 

perbankan yang di Indonesia berawal sejak tahun 1992, sedangkan sebelum tahun 

1992, pemerintah relatif belum ada satu pun peraturan yang menuju ke arah 

pengembangan bank Islam. Dukungan berikutnya dari pemerintah baru dimulai 

sejak tahun 1998, sehingga tahun 1998 dapat dipakai sebagai pembatasdua 

periode kebijakan pemerintah mengenai bank Islam. 

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

Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut kelembagaan, kegiatan 
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usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.2 Dalam 

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

usahanya berdasarkan prinsip syariah.3 

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip Islam, yaitu aturan perjanjian (akad) antara bank dengan 

pihak lain (nasabah) berdasarkan hukum Islam. 

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu, produk 

penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk yang berkaitan dengan 

jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya. 

Berdasarkan PSAK Nomor 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari 

manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu 

periode bila arus masuk masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang 

tidak berasal dari kontribusi penanam modal.4 

Pendapatan lazimnya dicatat berdasarkan metode accrual, dimana akan di 

bukukan sebagai pendapatan pada saat jatuh waktu bukannya pada saat diterima. 

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan uang 

dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fee), dividen. 

Royalti dan sewa, pendapatan juga sering disebut dengan laba bersih suatu 

perusahaan. 

Pendapatan dari penyaluran dana adalah total pendapatan dalam rupiah 

dan valuta asing yang dihasilkan dari penyaluran dana kepada penduduk maupun 

                                                           
2 Khairul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 

16. 
3 Undang-Undang Perbankan Syariah 2008 (UU RI No 21 Tahun 2008), (Jakarta: 

SinarGrafika, 2009), hlm. 3-4. 
4 Izzanizza, “Pengertian dan Jenis-jenis Pendapatan Tahun 2013” dalam 

http://wordpres.com. diakses tanggal 28 Maret 2013 

http://wordpres.com/
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bukan penduduk antara lain dalam bentuk penempatan pada Bank Indonesia, 

penempatan pada bank lain, surat berharga, piutang, pembayaan, penyertaan, 

tagihan lainnya, dan ijarah.5 

Pendapatan operasional lainnya adalah pendapatan dalam rupiah dan 

valuta asing yang tidak berasal dari penyaluran dana bank pelapor. Pendapatan ini 

berasal dari jasa investasi terikat, jasa layanan, pendapatan dari transaksi valuta 

asing, koreksi PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif), koreksi 

penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif, dan lainnya. 

Kinerja Bank Syariah Bukopin sebagai bank syariah yang mengkonversi 

dari bank konvensional menunjukkan perkembangan kinerja yang dapat 

dibanggakan. Hal ini dapat dilihat dari sisi kinerja keuangan baik sisi permodalan, 

likuiditas, efesiensi dan rasio keuangan lainnya. 

Dalam objek penelitian ini, peneliti memilih laba operasional sebagai 

variabel Y. Kemudian memilih pendapatan dari penyaluran dana sebagai X1 dan 

pendapatan operasional lainnya sebagai X2. Adanya jumlah pendapatan dari 

penyaluran dana dan pendapatan laba operasional lainnya akan berpengaruh 

terhadap laba operasional. Ketika jumlah pendapatan dari penyaluran dana dan 

pendapatan laba operasional lainnya naik maka laba operasional pun akan naik. 

Ketika pendapatan dari penyaluran dana dan pendapatan operasional lainnya turun 

maka laba operasional pun akan turun. Namun pada publikasi laporan PT. Bank 

Syariah Bukopin terdapat perbedaan asumsi tersebut. 

Berikut ini tabel publikasi laporan keuangan PT Bank Syariah Bukopin. 

                                                           
5 Veithzal Rivai, Sofiyan Basir, dkk, Commercial Bank Management, (Depok: PT. 

Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 414. 
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Tabel 1.1 

Pendapatan dari Penyaluran Dana, Pendapatan Operasional Lainnya dan 

Laba Operasioanl PT. Bank Syariah Bukopin  

tahun 2014-2016 

 (dalam jutaan rupiah) 

Tahun Triwulan Pendapatan dari 

penyaluran dana 

Pendapatan 

operasional 

lainnya 

Laba operasional 

Jumlah Jumlah Jumlah 

2013 I 79.443 4.705 9.538 

II 165.573 11.174 19.760 

III 264.076 21.330 24.249 

IV 366.252 35.251 30.959 

2014 I 106.760 6.618 3.025 

II 214.912 19.970 7.434 

III 334.578 28.364 10.598 

IV 460.596 42.237 16.460 

2015 I 124.919 6.625 5.135 

II 249.397 17.076 13.899 

III 373.583 31.776 27.825 

IV 505.265 52.692 44.706 

2016 I 141.039 16.256 17.378 

II 284.231 32.131 32.010 

III 426.413 48.769 48.744 

 IV 575.162 96.702 52.959 

Total 4.672.199 471.676 364.679 

 

Sumber :Laporan Keuangan Publikasi Bank Syariah Bukopin Tahun 2014-2016 

 

 Berdasarkan data di atas pada tahun 2013 terlihat bahwa pendapatan dari 

penyaluran dana mengalami kenaikan secara terus menerus dari 79.443 hingga 

366.252. Begitupun dengan Pendapatan operasional lainnya dari 4.705 hingga 

35.251. Laba operasional pun mengalami kenaikan secara terus menerus dari 

9.538 hingga 30959. 
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Pada tahun 2014 triwulan I pendapatan dari penyaluran dana mengalami 

kenaikan secara terus menerus dari 106.760 hingga . Begitupun pada Pendapatan 

operasional lainnya triwulan I sebesar 6.618 hingga 42.237. Kenaikan pun terjadi 

pada laba operasional dari 3.025 hingga 16.460. Tetapi, jumlah tersebut lebih 

kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Pada triwulan tahun 2015 pendapatan dari penyaluran dana mengalami 

kenaikan secara terus menerus dari 124.919, triwulan II 249.397, triwulan III 

273.583 kemudian pada triwulan IV 505.265. Begitupun pada Pendapatan 

operasional lainnya dari 6.625 hingga 52.692. kenaikan pun terjadi pada laba 

operasioanl dari 5.135  hingga 44.706. 

Pada triwulan tahun 2016 pendapatan dari penyaluran dana terjadi 

kenaikan secara terus menerus pada triwulan I 141.039, triwulan II 284.231, 

triwulan III 426.413 dan triwulan IV 575.162. Begitupun dengan pendapatan 

operasional lainnya dari 16.256 hingga 96.702. Kenaikan pun terjadi pada laba  

operasional dari 17.378 hingga 52.959. 

Berdasarkan data di atas, pengaruh pendapatan dari penyaluran dana dan 

pendapatan operasional lainnya terhadap laba operasional terlihat naik secara 

signifikan. Namun laba opersional pada tahun 2014 menurun dibandingkan 

dengan laba operasional pada tahun 2013. Hal ini membuktikan adanya perbedaan 

antara teori dan praktik. Untuk melihat naik turunnya pendapatan dari penyaluran 

dana, Pendapatan operasional lainnya, dan laba operasional dapat dilihat pada 

grafik di bawah ini. 
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Grafik 1.1 

Pendapatan dari penyaluran dana, Pendapatan operasional lainnya dan 

Laba operasioanl PT. Bank Syariah Bukopin tahun 2014-2016 

(dalam jutaan rupiah) 

 

 Secara teoritis semakin tinggi pendapatan dari penyaluran dana maka laba 

operasioanalnya akan naik dan semakin tinggi pendapatan operasional lainnya 

maka laba operasionalnya akan naik. Namun berbanding terbalik dengan realita 

yang ada di Bank Syariah Bukopin pada periode 2014-2016 (triwulan) ada 

beberapa triwulan yang menunjukkan pendapatan dari penyaluran dana 

mengalami kenaikan sedangkan laba operasionalnya mengalami penurunan. Hal 

ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik.  

Berdasarkan latar belakang di atas, menunjukkan ketidaksesuaian antara 

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

dan merumuskannya menjadi judul penelitian yaitu Pengaruh Pendapatan dari 

penyaluran dana dan Pendapatan operasional lainnya Terhadap Laba 

Operasional Di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2014-2016. 
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B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, peneliti berpendapat 

bahwa tingginya Pendapatan dari penyaluran dana tampaknya memiliki korelasi 

terhadap Pendapatan operasional lainnya, yang mana keduanya diduga 

berpengaruh terhadap Laba operasional. Selanjutnya, peneliti merumuskannya 

dalam beberapa pertanyaan peniliti sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh Pendapatan dari penyaluran dana secara parsial 

terhadap laba operasional PT. Bank Syariah Bukopin? 

2. Seberapa besar pengaruh Pendapatan operasional lainnya secara parsial 

terhadap laba operasional PT. Bank Syariah Bukopin? 

3. Seberapa besar pengaruh Pendapatan dari penyaluran dana dan Pendapatan 

operasional lainnya secara simultan terhadap laba operasional PT. Bank 

Syariah Bukopin? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu kepada identifikasi dan perumusan masalah diatas, penelitian ini 

memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Pendapatan dari penyaluran 

dana secara parsial terhadap laba operasional PT. Bank Syariah Bukopin; 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Pendapatan operasional lainnya 

secara parsial terhadap laba operasional PT. Bank Syariah Bukopin; 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Pendapatan dari penyaluran 

dana dan Pendapatan operasional lainnya secara simultan terhadap laba 

operasional PT. Bank Syariah Bukopin. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun secara 

praktis, seperti peneliti uraikan sebagai berikut: 

1. Kegunaan Akademik 

a. Mendeskripsikan pengaruh Pendapatan dari penyaluran dana dan 

Pendapatan operasional lainnya terhadap laba operasional PT. Bank 

Syariah Bukopin; 

b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh Pendapatan 

dari penyaluran dana dan Pendapatan operasional lainnya terhadap laba 

operasional PT. Bank Syariah Bukopin; 

c. Mengembangkan konsep dan teori Pendapatan dari penyaluran dana dan 

Pendapatan operasional lainnya terhadap laba operasional PT. Bank 

Syariah Bukopin. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi praktisi perbankan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan 

berbagai kebijakan dalam pengendalian Pendapatan dari penyaluran dana 

dan Pendapatan operasional lainnya serta pengaruhnya terhadap laba 

operasional PT. Bank Syariah Bukopin; 

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. 


