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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah salah satu negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di 

dunia. Melihat fakta tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan 

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dengan melibatkan Pemerintah dan 

pengusaha Muslim mendirikan bank syariah di Indonesia pada tahun 1991. Prinsip-

prinsip syariah tentunya diakomodasi dan disertakan dalam produk-produk yang 

disediakan bank syariah. 

Kelahiran bank syariah di Indonesia yang menggunakan sistem tanpa bunga 

telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap sistem perbankan di Indonesia. 

Konsep bunga pada bank konvensional oleh sebagian umat Islam dianggap sebagai 

riba terlebih lagi dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang 

haram nya bunga bank.1 

Perbankan syariah mulai diakui eksistensinya oleh bangsa Indonesia karena 

dipicu oleh keraguan umat Islam yang diwakili oleh organisasi masa Muslim 

terhadap kehalalan bunga uang. Nahdatul Ulama berpendapat bahwa bunga uang 

hukumnya haram, Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum bunga adalah 

syubhat, Mathla’ul Anwar berpendapat bahwa bunga uang haram hukumnya, dan 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa hukum bunga uang adalah 

haram karena termasuk riba nasi’ah.2 

                                                           
1 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, ( Jakarta: Gema Insani, 

2001), hlm. 17. 
2 Jaih Mubarok, Akad Mudharabah, (Bandung : Fokusmedia, 2013), hlm 29. 
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Secara de jure sistem perbankan syariah mulai berjalan setelah 

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu 

dengan diberlakukannya sistem bagi hasil dalam kegiatan usaha perbankan. Namun 

demikian, praktik bagi hasil menggantikan sistem bunga telah berjalan sejak Bank 

Muamalat berdiri tahun 1991.  

Regulasi perbankan syariah berfungsi sebagau aturan main yang membatasi 

praktik bisnis dari kegiatan gharar dan penipuan yang merugikan banyak pihak. 

Sementara itu, para regulator tertuntuk untuk bersikap hati-hati (ikhtiyat) dalam 

menyusun berbagai peraturan, sehingga instiusi keuangan, seperti perbankan, dan 

pelaku bisnis memiliki acuan yang pasti dalam kegiatan usahanya.3 

Konferensi Islamic  Bank yang diadakan di Singapura pada bulan Agustus 

1998, dapat diketahui bahwa lembaga keuangan Islam mengalami perkembangan 

yang pesat di dunia. Jumlahnya telah mencapai 200 buah, di antaranya 160 berupa 

bank dan sisanya berupa lembaga keuangan non bank. Potensi pasar yang besar 

bagi kegiatan perbankan Islam, telah membuka cakrawala baru bagi bank-bank 

yang berasal dari negara non muslim untuk membuka islamic division di bank 

tersebut.4 

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti 

ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara 

bermuamalah secara Islam.  

                                                           
3 Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah, ( Bandung : PT Refika Aditama, 2011 ) , 

hlm 87 
4 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum 

Perbankan Indonesia, ( Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 192. 



3 
 

 
 

Bank berdasarkan prinsip syariah seperti halnya bank konvensional, juga 

berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi ( intermediary institution ), yaitu 

mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada 

masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Bedanya hanyalah bank 

syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga, tetapi berdasarkan 

prinsip bagi hasil.5 

Prinsip bagi hasil dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil 

karena semua pihak dapat saling berbagi, baik keuntungan maupun potensi risiko 

yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan 

nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mendorong pemerataan ekonomi 

nasional karena hasil kentungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, 

tetapi juga oleh pengelola modal. Pada dasarnya lembaga keuangan syariah boleh 

menggunakan prinsip bagi hasil (net revenue sharing) maupun bagi untung (profit 

sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra atau nasabahnya.  

Munculnya konsep perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil dinilai 

lebih menguntungkan dibandingkan dengan bank konvensional yang masih 

menerapkan sistem bunga. Hal ini disebabkan karena sistem bagi hasil pada bank 

syariah tidak terpengaruh oleh negative spread. Bank syariah tidak dibebankan 

membayar bagi hasil yang jumlahnya tetap kepada nasabah, namun besarnya bagi 

hasil yang  diberikan sesuai dengan besarnya pendapatan yang diperoleh. 

Revenue sharing (bagi hasil), secara bahasa revenue berarti uang masuk, 

pendapatan, atau income. Dalam istilah perbankan revenue sharing berarti proses 

                                                           
5 Ibid, hlm. 1. 



4 
 

 
 

bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya 

operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan 

hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau 

jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus 

dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. 

Pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan yang diperoleh oleh 

bank tanpa menunggu pengurangan atas pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank 

dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan 

revenue sharing ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam 

prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang 

diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan 

jika terjadi kerugian dalam usaha maka shohibul mall ikut menanggung 

kerugiannya. 

Pendapatan bagi hasil diperoleh dari produk pembiayaan bank syariah. 

Pembiayaan adalah transaksi penyediaan dana atau barang serta fasilitas lainnya 

kepada mitra yang tidak bertentangan dengan syariah dan standar akuntansi 

perbankan syariah.6 Salah satu produk pembiayaan bank syariah yang 

menggunakan sistem bagi hasil adalah mudharabah.   

 

 

 

 

                                                           
6 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: Rajawali Pers, 

2004), hlm. 203. 
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Tabel 1.1 

Perbandingan Akad Pembiayaan pada PT.Bank Victoria Syariah 

Periode 2011-2017 

Tahun Triwulan Pendapatan 

Margin 

Murabahah 

Pendapatan 

Sewa 

Ijarah 

Pendapatan 

Bagi Hasil 

Mudharabah 

Pendapatan 

Bagi Hasil 

Musyarakah 

2011 I 975 259 59 - 

II 2,214 365 74 - 

III 4,040 443 59 259 

IV 8,135 489 60 867 

2012 I 9,646 94 662 487 

II 22,335 165 705 1,324 

III 35,888 204 724 2,269 

IV 50,260 259 828 4,366 

2013 I 15,430 72 156 2,546 

II 34,123 156 206 4,609 

III 53,294 225 370 10,087 

IV 99,169 19 1,419 16,000 

2014 I 21,197 65 823 8.989 

II 41,708 216 1,322 21,034 

III 62,703 372 1,405 34,687 

IV 75,787 596 1,460 51,704 

2015 I 14,371 238 400 19,575 

II 28,030 - 1,023 38,731 

III 38,851 - 1,486 14,558 

IV 45,380 - 1,801 74,695 

2016 I 6,619 - 161 17,260 

II 14,895 - 332 32,596 

III 22,248 - 480 49,972 

IV 29,043 - 861 68,542 

2017 I 6,809 - 676 22,611 

II 13,298 - 1,664 44,179 

III 20,015 - 3,307 67,872 

Sumber : Laporan Keuangan PT.Bank Victoria Syariah periode 2011-2017 (data 

diolah) 

 

Menurut tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Margin 

Murabahah menghasilkan angka tertinggi dengan jumlah 776,463, dan diikuti oleh 

Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah dengan jumlah 609,819, sementara itu 
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Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah hanya mendapatkan jumlah sebesar 22,523, 

dan Pendapatan Sewa Ijarah dengan jumlah 4,237. 

Pembiayaan mudharabah adalah suatu akad kerja sama antara shahib al-

mal (pemilik modal) dengan mudharib (pihak yang mempunyai keahlian atau 

keterampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal.7 Pihak bank 

berperan sebagai shahib al-mal membiayai 100 %  usaha nasabah dan nasabah 

sebagai mudharib (pengelola dana). Menurut para  fuqaha, mudharabah adalah 

akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya 

kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari 

keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah 

ditentukan. Sedangkan menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang 

tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena 

harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.8 

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan 

barang dagangan, produk, atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan 

utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung 

dengan usaha pokok perusahaan yang bersangkutan. Pendapatan ini sifatnya normal 

sesuai dengan tujuan dan usaha perusahaan dan terjadinya berulang-ulang selama 

perusahaan melangsungkan kegiatannya. 

Pendapatan Operasional Lainnya adalah pendapatan operasional yang 

didapatkan dari luar usaha pokok. Dalam laporan keuangan PT.Bank Victoria 

Syariah, pendapatan operasional lainnya ini meliputi Jasa Investasi (Mudharabah 

                                                           
7 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan 

Praktis,  (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 72. 
8 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2014), hlm. 135. 
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Muqayyadah), Jasa Layanan, Pendapatan dari transaksi valuta asing, Koreksi 

PPAP, Koreksi penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif, dan yang 

lainnya.  

Pendapatan operasional berbeda-beda untuk setiap perusahaan. Pendapatan 

operasional dapat diperoleh dari dua sumber yaitu Penjualan kotor yang berarti 

semua hasil penjualan barang atau jasa sebmenjadi hak pembeli dan Penjualan 

bersih yaitu hasil penjualan yang sudah dikurangi dengan biaya potongan yang 

menjadi hak pembeli. 

Laba Operasional adalah laba yang diperoleh dari kegiatan usaha pokok. 

Ketika pendapatan mengalami kenaikan, maka laba operasional juga mengalami 

kenaikan,  begitu juga sebaliknya. Ketika pendapatan mengalami penurunan maka 

laba operasional juga mengalami penurunan. Pendapatan bagi hasil dari 

pembiayaan mudharabah dan pendapatan operasional lainnya nampaknya 

berpengaruh terhadap laba operasional. Laba Operasional (net operating income) 

yaitu laba perusahaan yang diperoleh dari kegiatan usaha pokok perusahaan yang 

bersangkutan dalam jangka waktu tertentu. Berikut ini adalah data yang penulis 

dapat dari laporan keuangan salah satu bank syariah yang ada di Indonesia yaitu 

PT. Bank Victoria Syariah. 
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Tabel 1.2 

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Pendapatan Operasional 

Lainnya dan Laba Operasional di PT. Bank Victoria Syariah  

Periode 2011-2017. 

 

(dalam jutaan rupiah) 

Tahun Triwulan Pendapatan 

bagi hasil 

mudharabah 

(X1) 

Pendapatan 

Operasional 

Lainnya 

(X2) 

Laba 

Operasional 

(Y) 

 

2011 

I 67 1,290 1,373 

II 368 2,447 2,153 

III 670 6,023 3,484 

IV 1,382 42,652 26,727 

 

2012 

I 662 3,815 1,558 

II 702 6,386 3,487 

III 724 10,730 2,642 

IV 828 9,412 5,330 

 

2013  

I 156 2,182 2,571 

II 206 6,346 5,613 

III 370 9,590 10,058 

IV 1,419 9,638 4,412 

 

2014 

I 823 5,600 1,459 

II 1,322 8,577 (198) 

III 1,405 12,172 (14,976) 

IV 1,460 7,201 (25,247) 

 

2015 

I 400 2,033 (6,146) 

II 1,023 21,103 9,758 

III 1,486 22,522 343 

IV 1,801 11,333 (32,524) 

 

2016 

I 161 1,183 (10,158) 

II 332 1,767 (46,380) 

III 480 3,097 (57,906) 

IV 861 4,266 (38,619) 

 

2017 

I 676 17,471 602 

II 1,664 24,387 1,837 

III 3,307 30,580 4,098 

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank Victoria Syariah periode 2011-2017 (data 

diolah). 
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 Berdasarkan tabel 1.1 di atas penulis dapat merumuskan bahwa jumlah pada 

laporan keuangan PT. Bank Victoria Syariah terhadap pendapatan bagi hasil 

mudharabah, pendapatan operasional lainnya dan laba operasional dari tahun 2011-

2017 mengalami fluktuatif. Dimana setiap naik turunnya pendapatan bagi hasil 

mudharabah atau pun pendapatan operasional lainnya diikuti dengan berubahnya 

nilai laba operasional. Tingkat pendapatan bagi hasil dan pendapatan operasional 

yang tinggi menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola dananya. Semakin 

tinggi pendapatan bagi hasil mudharabah dan pendapatan operasional , semakin 

tinggi juga laba operasional yang didapatkan. 

 Pendapatan bagi hasil mudharabah dan laba operasional dari tahun 2011-

2017 pada PT. Bank Victoria Syariah, pada triwulan II dan III pada tahun 2012, 

untuk pendapatan dari bagi hasil mudharabah Rp.702.000.000 dan 

Rp.724.000.000, sedangkan jumlah laba operasional Rp.3.487.000.000 dan 

Rp.2.642.000.000.  

 Pendapatan bagi hasil mudharabah dan laba operasional pada triwulan III 

dan IV tahun 2013 jumlah pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 

Rp.370.000.000 dan Rp.1.419.000.000, sedangkan jumlah laba operasional 

Rp.10.058.000.000 dan Rp.4.412.000.000. 

 Pendapatan bagi hasil mudharabah dan laba operasional pada triwulan I dan 

II tahun 2014 jumlah pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar Rp.823.000.000 

dan Rp.1.322.000.000, sedangkan jumlah laba operasional Rp.1.459.000.000 dan 

Rp.-198.000.000. Lalu pada triwulan II ke III pun mengalami masalah dengan 
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pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar Rp.1.322.000.000 dan 

Rp.1.405.000.000, sedangkan laba operasional sebesar Rp.-198.000.000 dan Rp.-

14.976.000.000. Pada triwulan III ke IV pun terdapat masalah dimana pendapatan 

bagi hasil mudharabah sebesar Rp.1.405.000.000 dan Rp.1.460.000.000, sedangkan 

laba operasional sebesar Rp.-198.000.000 dan  Rp.-25.247.000.000. 

 Pendapatan bagi hasil mudharabah terhadap laba operasional pada 

pergantian tahun triwulan IV 2014 dan triwulan I tahun 2015 pun mengalami 

masalah karena laba operasional yang naik dari Rp. -25.247.000.000 ke Rp. - 

6.146.000.000, padahal pendapatan bagi hasil mudharabah turun dari sebesar Rp. 

1.405.000.000 ke Rp. 400.000.000 

 Pendapatan bagi hasil mudharabah dan laba operasional pada triwulan I dan 

II tahun 2015 jumlah pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar Rp.400.000.000 

dan Rp.1.023.000.000, sedangkan jumlah laba operasional Rp.- 6.146.000.000 dan 

Rp.9.758.000.000. Lalu pada triwulan II ke III pun mengalami masalah dengan 

pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar Rp.1.023.000.000 dan 

Rp.1.486.000.000, sedangkan laba operasional sebesar Rp.9.758.000.000 dan 

Rp.343.000.000. Pada triwulan III ke IV pun terdapat masalah dimana pendapatan 

bagi hasil mudharabah sebesar Rp. 1.486.000.000 dan Rp.1.801.000.000, 

sedangkan laba operasional sebesar Rp. 343.000.000 dan  Rp.-32.524.000.000. 

 Pendapatan bagi hasil mudharabah terhadap laba operasional pada 

pergantian tahun triwulan IV 2015 dan triwulan I tahun 2016 pun mengalami 

masalah karena laba operasional yang naik dari Rp. -32.524.000.000 ke Rp. - 
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10.158.000.000, padahal pendapatan bagi hasil mudharabah turun dari sebesar Rp. 

1.801.000.000 ke Rp. 161.000.000. 

 Pendapatan bagi hasil mudharabah dan laba operasional pada triwulan I dan 

II tahun 2016 jumlah pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar Rp.161.000.000 

dan Rp.332.000.000, sedangkan jumlah laba operasional Rp.- 10.158.000.000 dan 

Rp.- 46.380.000.000. Lalu pada triwulan II ke III pun mengalami masalah dengan 

pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar Rp. 332.000.000 dan Rp.480.000.000, 

sedangkan laba operasional sebesar Rp. - 46.380.000.000 dan Rp.-57.906.000.000.  

 Pendapatan bagi hasil mudharabah terhadap laba operasional pada 

pergantian tahun triwulan IV 2016 dan triwulan I tahun 2017 pun mengalami 

masalah karena laba operasional yang naik dari Rp. -38.619.000.000 ke 

Rp.602.000.000, padahal pendapatan bagi hasil mudharabah turun dari sebesar 

Rp.861.000.000 ke Rp. 676.000.000. 

 Terlihat jelas ada penyimpangan dari teori yang ada. Pada triwulan tersebut 

jumlah pendapatan bagi hasil mudharabah mengalami peningkatan namun jumlah 

laba operasional mengalami penurunan dan juga sebaliknya. Selain dari pendapatan 

bagi hasil mudharabah, pendapatan operasional lainnya pun mengalami 

penyimpangan. Pada triwulan II dan III tahun 2012 jumlah pendapatan operasional 

lainnya sebesar Rp. 6.386.000.000 dan Rp. 10.730.000.000, sedangkan jumlah laba 

operasional sebesar Rp. 3.487.000.000 dan Rp.2.642.000.000. Pada triwulan III dan 

IV tahun 2015 jumlah pendapatan operasional lainnya sebesar Rp. 10.730.000.000 

dan Rp.9.412.000.000, sedangkan jumlah laba operasional sebesar 

Rp.2.642.000.000 dan Rp. 5.330.000.000. Pendapatan operasional lainnya pada 
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triwulan III dan IV tahun 2013 sebesar Rp. 9.590.000.000 dan Rp.9.638.000.000, 

sedangkan laba operasional sebesar Rp.10.058.000.000 dan Rp.4.412.000.000.  

Pendapatan operasional lainnya pada triwulan I dan II tahun 2014 sebesar 

Rp.5.600.000.000 dan Rp.8.577.000.000, sedangkan laba operasional sebesar 

Rp.1.459.000.000 dan Rp. -198.000.000. Lalu pada triwulan II dan III tahun 2013 

pendapatan operasional lainnya sebesar Rp. 8.577.000.000 dan Rp.12.172.000.000. 

sedangkan laba operasional sebesar Rp.-198.000.000 dan Rp.-14.976.000.000.  

Pendapatan operasional lainnya terhadap laba operasional pada pergantian 

tahun triwulan IV 2014 dan triwulan I tahun 2015 pun mengalami masalah karena 

laba operasional yang naik dari Rp. -25.247.000.000 ke Rp. -6.146.000.000, 

padahal pendapatan operasional lainnya turun dari sebesar Rp. 7.201.000.000 ke 

Rp.2.033.000.000. Pada triwulan II dan III tahun 2015 pendapatan operasional 

lainnya sebesar Rp.21.103.000.000 dan Rp.22.522.000.000, sedangkan laba 

operasional sebesar Rp.9.758.000.000 dan Rp. 343.000.000.  

Pendapatan operasional lainnya pada triwulan I dan II tahun 2016 sebesar 

Rp.1.183.000.000 dan Rp.1.767.000.000, sedangkan laba operasional sebesar Rp.-

10.158.000.000 dan Rp. -46.380.000.000. Lalu pada triwulan II dan III tahun 2016 

pendapatan operasional lainnya sebesar Rp. 1.767.000.000 dan Rp.3.097.000.000. 

sedangkan laba operasional sebesar Rp. -46.380.000.000 dan Rp.-57.906.000.000.  

Terlihat jelas ada penyimpangan dari teori yang ada. Pada triwulan tersebut 

jumlah pendapatan operasional lainnya mengalami peningkatan namun jumlah laba 

operasional mengalami penurunan dan juga sebaliknya. Hal tersebut berbanding 

terbalik dengan teori yang disebutkan bahwa meningkatnya pendapatan bagi hasil 
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mudharabah harus diiringi pula dengan meningkatnya jumlah laba operasional dan 

jika bagi hasil Mudharabah menurun maka menurun pula jumlah laba operasional, 

dan meningkatnya pendapatan operasional lainnya harus diiringi dengan 

meningkatnya jumlah laba operaional dan jika pendapatan operasional lainnya 

menurun maka menurun pula jumlah laba operasional. Untuk melihat pertumbuhan 

pendapatan bagi hasil mudharabah, pendapatan operasional lainnya dan laba 

operasional, penulis menyajikan dalam bentuk persentase pertumbuhan pada grafik 

berikut.  

 

Grafik 1.1 

Perbandingan Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Pendapatan 

Operasional Lainnya dan Laba Operasional pada PT. Bank Maybank 

Syariah Indonesia Periode 2014-2016 

 

 

 Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat perkembangan pendapatan bagi 

hasil mudharabah, pendapatan operasional lainnya dan laba operasional mengalami 
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fluktuatif. Beberapa permasalahan mengenai pendapatan bagi hasil mudharabah, 

pendapatan operasional lainnya dan laba operasional terdapat di beberapa triwulan 

tertentu.  

Tingkat pendapatan bagi hasil mudharabah paling tinggi terjadi pada tahun 

2015 triwulan ke IV dan paling rendah terjadi pada tahun 2011 triwulan ke I, 

sedangkan tingkat pendapatan operasional lainnya paling tinggi terjadi pada  tahun 

2011 triwulan ke IV dan paling rendah terjadi pada tahun 2016 triwulan ke I, dan 

Laba Operasional paling tinggi terjadi pada tahun 2011 triwulan ke IV dan paling 

rendah pada tahun 2016 triwulan ke III.  

  Terjadinya penyimpangan hubungan antara variabel yang satu dengan 

variabel yang lainnya diperoleh dari data statistik perbankan syariah dengan teori 

yang ada menunjukkan adanya fenomena gap antara pendapatan bagi hasil 

mudharabah, pendapatan operasional lainnya dan laba operasional PT. Bank 

Victoria Syariah. Berdasarkan fenomena gap di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil 

Mudharabah dan Pendapatan Operasional Lainnya terhadap Laba Operasional 

di PT. Bank Victoria Syariah Periode 2011-2017. 

 

B. Rumusan Masalah 

Laba operasional dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti beban dan jumlah 

pendapatan dari penyaluran dana baik itu pendapatan dari piutang murabahah, 

isthisna’ dan ujrah maupun pendapatan dari bagi hasil mudharabah dan 

musyarakah. Selain jumlah pendapatan dari penyaluran dana,  pendapatan dan 

beban operasional lainnya juga mempengaruhi besar kecilnya Laba Operasional. 
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Dalam penelitian ini akan di batasi yaitu jumlah pendapatan bagi hasil mudharabah 

dan Pendapatan Operasional Lainnya terhadap Laba Operasional. Identifikasi 

masalah tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam pertanyaan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah terhadap jumlah 

laba operasional pada PT. Bank Victoria Syariah periode 2011-2017 secara 

parsial? 

2. Seberapa besar pengaruh pendapatan operasional lainnya terhadap jumlah laba 

operasional pada PT. Bank Victoria Syariah periode 2011-2017  secara parsial? 

3. Seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah dan pendapatan 

operasional lainnya terhadap jumlah laba operasional pada PT. Bank Victoria 

Syariah periode 2011-2017 secara simultan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat dipaparkan tujuan penellitian 

sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil 

mudharabah terhadap jumlah laba operaisonal pada PT. Bank Victoria Syariah 

periode 2011-2017 secara parsial. 

2. Untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh pendapatan operasional lainnya 

terhadap jumlah laba operasional pada PT. Bank Victoria Syariah periode 

2011-2017  secara parsial. 

3. Untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil 

mudharabah dan pendapatan operasional lainnya terhadap jumlah laba 
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operasional pada PT. Bank Victoria Syariah periode 2011-2017 secara 

simultan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan memberikan manfaat 

atau kegunaan antara lain sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan wawasan dan 

pengetahuan, khususnya pada lingkup manajemen keuangan syariah. Penelitian ini 

juga dilakukan untuk memperkuat teori terkait pengaruh pendapatan bagi hasil 

mudharabah dan pendapatan operasional lainnya terhadap jumlah laba operasional 

pada PT. Bank Victoria Syariah periode 2011-2017  sehingga diharapkan dapat 

menarik minat peneliti lain, khususnya kepada kalangan mahasiswa untuk 

mengembangan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa. 

Sehingga dari hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengkaji lebih 

dalam dan lebih komprehensif. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan acuan bagi setiap lembaga 

keuangan syariah dalam pemecahan masalah penyaluran pembiayaan dengan cara 

mengidentifikasi, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat 

berpengaruh terhadap besarnya laba bank, sehingga dapat mengembalikan dana 

masyarakat atau kewajiban jangka pendeknya. 
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