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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya 

dukungan dari sistem keungan yang sehat dan stabil. Perkembangan 

perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan 

peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan 

bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran 

pembangunan. Oleh karena itu, peranan perbankan dalam suatu negara sangat 

penting. Tidak ada sat negarapun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga 

keuangan.1 Tujuan utama adanya lembaga keuangan berdasarkan etika tiada lain 

sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan 

ekonominya berlandasan Al-Qur’an dan As-Sunnah.2 

Bank merupakan lembaga perantara atau financial intermediary yang 

menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (surplus unit) kepada pihak 

yang membutuhkan dana (defisit unit) pada waktu yang ditentukan.3 Dewasa ini 

ketertarikan masyarakat terhadap ekonomi Islam semakin berkembang pesat. Hal 

ini ditandai dengan bermunculnya lembaga-lembaga keuangan yang sistem 

operasinya berazas dan berlandaskan pada hukum Islam. Salah satu lembaga 

keuangan yang sedang hangat dibicarakan karena perkembangan dan 

                                                           
1 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2005), 

hlm. 47. 
2 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), hlm. 18. 
3 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 

14. 
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pertumbuhannya adalah bank syari’ah.4 Perkembangan lembaga-lembaga 

keuangan syari’ah tergolong cepat. Salah satu alasannya adalah karena adanya 

keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim bahwa perbankan 

konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam.5 

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 tentang 

Perbankan Syari’ah menyatakan bahwa perbankan syari’ah adalah segala sesuatu 

yang menyangkut tentang bank syari’ah, bank perkreditan rakyat syari’ah, unit 

usaha syari’ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam melaksanakn kegiatan usahanya. 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 rakyat. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) 

menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 9 tentang 

Perbankan Syari’ah adalah bank yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam dan tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran.6 

Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat 

ekonomi bawah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Sasaran utama 

dari BPRS adalah umat Islam yang berada di daerah pedesaan dan kawasan 

kecamatan. Masyarakat yang berada di kawasan tersebut pada umumnya termasuk 

                                                           
4 Shofiniyah Ghufron, Konsep dan Implementasi Bank Syariah, (Jakarta: Renaisan, 

2005), hlm. 12. 
5 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, 

(Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hlm. 32. 
6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah 

dalam http://www.bi.go.id, diakses pada tanggal 29 Januari 2017. 
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pada masyarakat golongan ekonomi lemah. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat 

Syari’ah (BPRS) bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-

usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga pada gilirannya bisa 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.7 Yang akan dijadikan objek dalam 

penelitian ini adalah PT. BPRS Baiturridha Pusaka Bandung. 

PT. BPRS Baiturridha Pusaka merupakan lembaga keuangan hasil akuisisi 

oleh Yayasan Pusaka. Yayasan Pusaka merupakan milik dan didirikan oleh PT. 

BPRS Baiturridha Pusaka dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero). PT. BPRS 

Baiturridha Pusaka merupakan lembaga bisnis yang berorientasi profit dan 

berperan sebagai lembaga intermediasi antara pemilik dana dengan pengguna 

dana dalam bentuk pembiayaan yang sudah barang tentu ingin mejadi bank yang 

sehat, besar dan terpercaya. Dari dasar itulah, maka PT. BPRS Baiturridha Pusaka 

mengeluarkan produk simpanan dan pembiayaan. 

Dalam mempertahankan eksistensinya, bank syari’ah melakukan usaha 

melalui produk perbankan yang dimilikinya untuk memperoleh pendapatan 

margin keuntungan, salah satunya melalui penyaluran pembiayaan. Pembiayaan 

yang diberikan oleh bank syari’ah berfungsi membantu masyarakat memenuhi 

kebutuhan dalam meningkatkan usahanya.8 Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank 

syari’ah harus memenuhi dua aspek yaitu aspek syar’i dan aspek ekonomi. Aspek 

syar’i berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syari’ah 

harus tetap berpedoman pada syari’at Islam (antara lain tidak megandung unsur 

maysir, gharar, dan riba serta bidang usahanya harus halal), sedangkan aspek 

                                                           
7 Djazuli & Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2002), hlm. 108-109. 
8 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 108. 
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ekonomi, disamping mempertimbangkan hal-hal syari’ah, bank syari’ah tetap 

mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syari’ah maupun bagi 

nasabah bank syari’ah.9 Pembiayaan ynag diberikan oleh bank merupakan bagian 

terbesar dari aset yang dimiliki oleh bank. Pembiayaan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah total atau jumlah dari seluruh produk pembiayaan. 

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 

musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang 

murabahah, salam, dan istishna, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk 

piutang qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk  ijarah untuk 

transaksi multijasa.10 Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah untuk 

menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui 

pembiayaan kepada nasabah.11 Penyaluran pembiayaan bank akan menghasilkan 

pendapatan. Semakin besar pembiayaan yang diberikan, maka semakin besar pula 

pendapatan, sehingga profitabilitas (laba) akan meningkat.12 

Pemberian pembiayaan oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha 

bank untuk memperoleh laba atau keuntungan (profit) yang maksimal. Profit 

secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika pendapatan suatu perusahaan 

                                                           
9 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh & Keuangan, Edisi IV, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011), hlm. 110. 
10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syari’ah dalam http://www.bi.go.id, diakses pada tanggal 29 Januari 2017. 
11 M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta, 

2010), hlm. 51. 
12 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh &Keuangan, Edisi IV, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011), hlm. 112. 
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lebih besar dari total biaya.13 Laba bank syari’ah diperoleh dari selisih antara 

pendapatan atas penanaman dana (penyaluran dana) dan biaya-biaya yang 

dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk mendapat laba yang optimal, bank 

syari’ah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya dalam bentuk 

pembiayaan yang efisien dan efektif, dan meningkatkan penghimpunan sumber 

dana yang dikumpulkan dari masyarakat atas pemanfaatan atau penanaman 

dana.14 Laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laba Bersih. 

Laba bersih merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya 

dan pajak.15 Laba bersih sesudah potongan pajak yaitu laba bersih setelah 

ditambahn atau dikurangi dengan pendapatan dan biaya non operasional dan 

dikurangi pajak perseorangan. Laba bank syari’ah diperoleh dari selisih antara 

pendapatan atas penanaman dana (penyaluran dana) dan biaya-biaya yang 

dikeluarkan selama periode tertentu. Semakin besar tingkat keuntungan yang 

diperoleh dari kegiatan operasi, maka semakin besar pula jumlah laba yang 

diperoleh perusahaan.16  

Berikut adalah tabel dan grafik mengenai Total Pembiayaan terhadap Laba 

Bersih. Dalam penelitian ini Total Pembiayaan merupakan jumlah dari seluruh 

pembiayaan yang ada di PT. BPRS Baiturridha Pusaka yang meliputi pembiayaan 

mudharabah, musyarakah, murabahah, qardh dan ijarah multijasa. Pembiayaan 

terbanyak yaitu pembiayaan multijasa (data dapat dilihat pada halaman lampiran). 

                                                           
13 Cristoper Pass dan Bryan Lowes, Kamus Lengkap Ekonomi, Edisi ke 2, (Jakarta: 

Erlangga, 1994), hlm. 534. 
14 Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP 

YKPN, 2005), hlm. 243. 
15 Slamet Haryono, Analisis Laporan Keunangan Perbankan Syariah, (Yogyakarta: 

Pustaka Sayid Sabiq), hlm. 110. 
16 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 

hlm. 26. 
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Tabel 1.1 

Data Total Pembiayaan dan Laba Bersih 

PT. BPRS Baiturridha Pusaka Bandung 

2012-2016 

(dalam ribuan rupiah) 

Tahun Triwulan Total Pembiayaan Laba Bersih 

2012 I 22.971.637 380.690 

 II 25.328.995   859.270 

 III 26.513.541 1.453.565 

 IV 30.404.625 2.140.359 

2013 I 33.949.762 723.522 

 II 38.242.615 1.588.979 

 III 42.503.238 2.629.296 

 IV 39.510.853 3.354.263 

2104 I 36.172.307 926.693 

 II 38.115.995 1.787.262 

 III 40.902.913 2.510.724 

 IV 44.056.145 2.905.046 

2015 I 45.079.766 718.680 

 II 52.251.427 1.386.292 

 III 52.086.519 2.358.294 

 IV 55.766.016 3.904.448 

2016 I 57.230.767 1.358.839 

 II 60.331.421 2.681.483 

 III 61.591.503 3.806.259 

 IV 61.881.988 5.252.698 

Sumber Data: Laporan Keuangan PT. BPRS Baiturridha Pusaka Tahun 2012-2016 

 

Dari data tersebut dapat diketahui perkembangan Total pembiayaan dan 

Laba Bersih mengalami kenaikan setiap tahunnya, hanya saja pada tahun 2013 

dan 2015 Total Pembiayaan mengalami peurunan. Untuk lebih jelasnya, data 

Total Pembiayaan dan Laba Bersih akan digambarkan dalam tabel sebagai 

berikut: 



7 

 

 

Dari Tabel 1.1 yang digambarkan dengan grafik di atas, merupakan data 

laporan keuangan PT. BPRS Baiturridha Pusaka dan termasuk Bank Pembiayaan 

Rakyat Syari’ah. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Total 

Pembiayaan dan Laba Bersih PT. BPRS Baiturridha Pusaka periode 2012-2016 

mengalami fluktuatif. Dapat diketahui Total Pembiayaan tertinggi yaitu terjadi 

pada tahun 2016 pada triwulan IV dengan jumlah sebesar 61.881.988 dan 

terendah terjadi pada tahun 2012 pada triwulan I dengan jumlah sebesar 

22.971.637. Selanjutnya Laba Bersih tertinggi terjadi pada tahun 2016 pada 

triwulan IV dengan jumlah sebesar 5.252.698 dan terendah terjadi pada tahun 

2012 pada triwulan I dengan jumlah sebesar 380.690. 

Terdapat masalah pada variabel Total Pembiayaan yaitu pada tahun 2013 

triwulan ke IV dengan jumlah sebesar 39.510.853 dan pada tahun 2015 triwulan 

ke III dengan jumlah sebesar 52.086.519, Total Pembiayaan pada tahun dan 

triwulan tersebut mengalami penurunan tetapi Laba Bersih justru mengalami 

peningkatan. Hal ini bersimpangan dengan teori yang menyatakan bahwasanya 

tingkat keuntungan bersih bank dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor yang 
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dapat dikendalikan diantaranya pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, 

keuntungan atas transaksi jual beli dan pendapatan fee), dan faktor yang tidak 

dapat dikendalikan seperti faktor eksternal.17 Artinya ketika pembiayaan 

(keuntungan atas jual beli) meningkat maka akan mempengaruhi keuntungan 

bersih (laba bersih) bank tersebut, begitupun sebaliknya ketika pembiayaan 

(keuntungan atas jual beli) mengalami penurunan maka akan mempengaruhi 

penurunan keuntungan bersih (laba bersih) bak tersebut pula. Penyaluran 

pembiayaan bank akan menghasilkan pendapatan. Semakin besar pembiayaan 

yang diberikan maka semakin besar pula pendapatan, sehingga profitabilitas 

(laba) akan meningkat.18 

Mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu , Purnamasari yang meneliti 

tentang Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan 

Pembiayaan Murabahah terhadap Laba pada Bank Syariah, menunjukkan bahwa 

pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap laba pada bank syariah. 

Sedangkan pembiayaan musyarakah  dan murabahah tidak berpengaruh terhadap 

laba pada bank syariah. Secara simultan pembiayaan mudharabah, musyarakah, 

dan murabahah berpengaruh terhadap laba pada bank syariah.19 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian tentang Pengaruh Total Pembiayaan terhadap Laba Bersih pada PT. 

BPRS Baiturridha Pusaka Bandung.  

                                                           
17 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ahi, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan 

(UPP) AMP YKPN, 2011), hlm. 281. 
18 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh & Keuangan, Edisi IV, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011), hlm. 112. 
19 Purnamasari Sapta, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, 

dan Pembiayaan Murabahah terhadap Laba pada Bank Syariah Periode 2000-2008, Skripsi, 

(Malang: Universitas Negeri Malang, 2009). 



9 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti akan 

mengidentifikasi masalah yang akan diteliti adalah total pembiayaan pada tahun 

2013 triwulan ke IV dan tahun 2015 triwulan ke III mengalami penurunan, tetapi 

laba bersih tetap mengalami peningkatan, hal tersebut bersimpangan dengan teori. 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan 

masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan Total Pembiayaan pada PT. BPRS Baiturridha 

Pusaka? 

2. Bagaimana perkembangan Laba Bersih pada PT. BPRS baiturridha Pusaka? 

3. Seberapa besar pengaruh Total Pembiayaan terhadap Laba Bersih pada PT. 

BPRS Baiturridha Pusaka? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perkembangan Total Pembiayaan pada PT. BPRS 

Baiturridha Pusaka; 

2. Untuk mengetahui perkembangan Laba Bersih pada PT. BPRS Baiturridha 

Pusaka; 

3. Untuk mengetahui pengaruh Total Pembiayaan terhadap Laba Bersih pada PT. 

BPRS Baiturridha Pusaka. 
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D. Kegunaan Masalah 

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun praktis, 

seperti peneliti uraikan sebagai berikut: 

 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan 

dan memberikan tambahan pengetahuan sebagai bahan referensi untuk para 

peneliti lain agar dapat mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti, sehingga penelitian tentang total pembiayaan terhadap laba bersih 

dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu di dunia 

pendidikan. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk: 

a. Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, 

masukan mengenai perbankan serta sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana ekonomi pada jurusan manajemen keuangan 

syari’ah; 

b. Perbankan, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam 

memberikan informasi dan masukan dalam menjalankan kinerja bank yang 

berhubungan dengan peningkatan profitabilitas (laba bersih); 

c. Investor,  hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam 

memberikan informasi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi di perusahaan perbankan. 


