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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.1 Istilah Bank dalam literatur Islam tidak dikenal. Suatu lembaga yang 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, dalam 

literatur Islam dikenal dengan istilah Baitul Mal atau Baitul Tamwil. Istilah lain yang 

digunakan untuk Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik istilah Islam dan 

syariah berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan bank syariah 

mempunyai pengertian yang sama. 

Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. 

Beberapa cendekiawan dan ekonom melihat Islam dengan sistem tatanan 

normatifnya, sebagai faktor penghambat pembangunan. Kesimpulan yang tergesa-

gesa ini hampir dapat dipastikan timbul karena kesalahpahaman terhadap Islam. 

Seolah-olah Islam merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual, 

bukan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek 

kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industri perbankan 

sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian. 

                                                           
1 Lukman Dandawijaya, Manajemen Perbankan Syariah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001) 

hlm. 25 
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Krisis ekonomi yang melanda Indonesia adalah suatu bukti bahwa asumsi 

tersebut salah total, bahkan ada sesuatu yang tidak beres dalam sistem tatanan yang 

kita anut selama ini. Tidak adanya nilai-nilai Ilahiyah yang melandasi operasional 

perbankan dan lembaga keuangan lainnya telah menjadikan lembaga ini sebagai 

sarang-sarang perampok berdasi yang meluluhlantahkan sendi-sendi perekonomian 

bangsa. 

Diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan 

pada awal periode 1980-an. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan 

bank Islam di Indonesia baru dilakuka pada tahun 1990. Bank Muamalat Indonesia 

lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI, yang di tandatangani pada tanggal 1 

November 1991.2 

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan 

Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap 

kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari agama, harus 

dihindari.3 Untuk menjaga agar aktivitas perbankan tetap eksis dan terus memberikan 

keuntungan, maka setiap manajemen bank diminta untuk menjaga kesehatannya dari 

waktu ke waktu. Artinya setiap bank harus dinilai kesehatannya setiap periode.4 

Bank perlu memperhatikan pendapatan yang diterima dan pengeluaran yang 

dilakukan selama kegiatan operasi berlangsung agar dapat menghasilkan laba yang 

                                                           
2 Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 25 
3 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP-Akademi 

Manajemen Perusahaan YKPN, 2005) hlm, 2. 
4 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan,(Jakarta: Rajawali Press, 2013) hlm. 256 
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diinginkan. Untuk mengetahui dari mana saja pendapatan yang diperoleh dari bank 

dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional dapat dilihat pada 

laporan laba/ rugi bank. Laba/ rugi bank merupakan pengurangan biaya-biaya atas 

pendapatan yang diperoleh bank. Biaya bank umum meliputi biaya operasional, biaya 

non operasional dan biaya penghapusan aktiva.5 Dalam perhitungan laba rugi, 

besarnya biaya akan mengurangi laba atau menambah rugi perusahaan.6 Untuk 

melihat kenaikan dan penurunan yang terjadi, di bawah ini dicantumkan perubahan 

beban promosi, beban tenaga kerja dan laba tahun berjalan pada Bank Victoria 

Syariah. 

Tabel 1.1 

Data Perbandingan Tingkat Beban Promosi dan Beban Tenaga Kerja Terhadap 

Laba Tahun Berjalan PT. Bank Victoria Syariah Periode 2014-2016 

Triwulan 
Beban 

Promosi 

 Beban Tenaga 

Kerja 

 Laba Tahun 

Berjalan 

 

II-2014 120  15.648  (146)  

III-2014 259 ↑ 22.646 ↑ (14.917) ↑ 

IV-2014 1.732 ↑ 31.592 ↑ (26.049) ↓ 

I-2015 225 ↓ 7.002 ↓ (6.006) ↑ 

II-2015 114 ↓ 13.339 ↑ 9.917 ↑ 

III-2015 190 ↑ 19.603 ↑ 549 ↓ 

IV-2015 837 ↑ 26.233 ↑ (31.986) ↓ 

I-2016 13 ↓ 6.373 ↓ (10.153) ↑ 

II-2016 143 ↑ 13.012 ↑ (46.008) ↓ 

III-2016 209 ↑ 19.695 ↑ (67.609) ↓ 

                                                           
5 M. Sulhan dan Ely Siswanto, Manajemen Bank,(UIN-Malang Press, 2008) hlm. 65 
6 Kuswadi. Meningkatkan Laba Melalui Pendekatan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi 

Biaya, (Jakarta:Elex Media Kompuntindo, 2007) hlm 78 
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IV-2016 782 ↑ 26.797 ↑ (27.884) ↑ 

Sumber: PT. Bank Victoria Syariah. 

Data diolah oleh peneliti. 

 

 Mengacu kepada tabel di atas terdapat beberapa permasalahan dari Beban 

Promosi dan Beban Tenaga Kerja terhadap Laba Tahun Berjalan di beberapa triwulan 

tertentu. Beban promosi mengalami peningkatan di setiap triwulannya, namun pada 

triwulan I dan II tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1.507 dan 111. Pada 

triwulan selanjutnya mengalami kenaikan di triwulan III mengalami kenaikan sebesar 

76 begitu pula pada triwulan IV terjadi kenaikan sebesar 647. Namun mengalami 

penurunan kembali pada triwulan I tahun 2016 sebesar 824. Pada triwulan 

selanjutnya mengalami kenaikan secara terus menerus dari triwulan II sampai 

triwulan IV tahun 2016 sebesar 130, 66 dan 573. 

Terjadi peningkatan pada beban tenaga kerja dari triwulan II tahun 2014 

sampai triwulan III sebesar 6.998 dan 8.946. Terjadi penurunan sebesar 24.590. 

kenaikan terjadi kembali pada tahunan 2015, triwulan II mengalami kenaikan sebesar 

6.337, triwulan III mengalami kenaikan sebesar 6.164, dan pada triwulan ke IV 

mengalami kenaikan sebesar 6.703. Pada triwulan pertama tahun 2016 mengalami 

penurunan sebesar 19.860. Dan pada triwulan berikutnya mengalami kenaikan. 

Sedangkan laba tahun berjalan terjadi penurunan dan peningkatan secara 

fluktuatif pada setiap triwulan. Pada triwulan ke III tahun 2014 mengalami kenaikan 

sebesar 14.771. Pada triwulan ke IV tahun 2014 laba tahun berjalan mengalami 

penurunan sebesar 11.078 tetapi pada triwulan I dan II tahun 2015 mengalami 
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kenaikan sebesar 20.043 dan 3.911. Triwulan berikutnya laba tahun berjalan justru 

mengalami penurunan sampai triwulan IV tahun 2015. Selanjutnya pada triwulan I 

tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 21.833. sama dengan triwulan pada tahun 

sebelumnya, pada tahun 2016 laba tahun berjalan mengalami penurunan dari triwulan 

ke II sampai triwulan III. Namun mengalami peningkatan kembali di triwulan ke IV 

sebesar 39.725. untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 

Grafik1.1 

Perbandingan Tingkat Beban Promosi dan Beban Tenaga Kerja Terhadap Laba 

Tahun Berjalan PT. Bank Victoria Syariah. 

 Sumber: PT. Bank Victoria Syariah, Tbk. 

 Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat perkembangan dari beban promosi, 

beban tenaga kerja dan laba tahun berjalan mengalami fluktuatif, beberapa 

permasalahan terjadi di triwulan tertentu. Beban operasional dan beban tenaga kerja 

pada triwulan II sampai triwulan IV tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan. Peningkatan pada beban promosi dan beban tenaga kerja diikuti oleh 
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kenaikan laba tahun berjalan. Hal ini berbeda dengan teori yang dikemukakan, bahwa 

besarnya biaya akan mengurangi laba atau menambah rugi perusahaan. 

Triwulan pertama tahun 2015 beban promosi dan beban tenaga kerja 

mengalami penurunan yang diikuti oleh kenaikan laba tahun berjalan. Namun 

triwulan II tahun 2015 beban promosi mengalami penurunan sedangkan beban tenaga 

kerja dan laba tahun berjalan mengalami peningkatan. Dalam teori, jika beban tenaga 

kerja mengalami penurunan maka laba tahun berjalan mengalami peningkatan. 

Sebaliknya, jika beban tenaga kerja mengalami kenaikan maka laba tahun berjalan 

akan mengalami penurunan. 

Dapat dilihat dari tabel dan grafik pada PT Bank Victoria Syariah perode 

2014-2016 di atas, terdapat beberapa masalah yang muncul dalam penelitian ini. Oleh 

karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Beban Promosi dan Beban Tenaga Kerja Terhadap Laba Tahun Berjalan PT. 

Bank Victoria Syariah Tahun 2014-2016”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang di atas bahwa Beban Promosi dan Beban Tenaga 

Kerja Terhadap Laba Tahun Berjalan PT. Bank Victoria Syariah. Maka yang akan 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa Besar pengaruh Beban Promosi secara parsial terhadap Laba Tahun 

Berjalan di Bank Victoria Syariah? 
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2. Seberapa Besar pengaruh Beban Tenaga Kerja secara parsial terhadap terhadap 

Laba Tahun Berjalan di Bank Victoria Syariah? 

3. Seberapa Besar pengaruh Beban Promosi dan Beban Tenaga Kerja secara 

simultan terhadap Laba Tahun Berjalan di Bank Victoria Syariah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Bedasarkan permasalahan yang timbul di atas, maka penulis bertujuan untuk 

mengetahui: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Beban Promosi secara parsial terhadap Laba Tahun 

Berjalan di Bank Victoria Syariah; 

2. Untuk mengetahui pengaruh Beban Tenaga Kerja secara parsial terhadap 

terhadap Laba Tahun Berjalan di Bank Victoria Syariah; 

3. Untuk mengetahui jumlah pengaruh Beban Promosi dan Beban Tenaga Kerja 

secara simultan terhadap Laba Tahun Berjalan di Bank Victoria Syariah. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun praktik, 

seperti peneliti uraikan sebagai berikut: 

1. Kegunaan Akademik 

a. Mendeskripsikan pengaruh Tingkat Beban Promosi terhadap Laba Tahun 

Berjalan di Bank Victoria Syariah; 
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b. Mengembangkan konsep dan teori Beban Promosi serta pengaruhnya terhadap 

Beban Tenaga Kerja dan Laba Tahun Berjalan. 

2. Kegunaan Praktisi 

a. Bagi praktisi perbankan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan 

berbagai kebijakan dalam pengendalian pembiayaan serta pengaruh terhadap 

Laba Tahun Berjalan; 

b. Bagi masyarakat umum menjadi bahas pertimbangan untuk mengetahui 

kondisi bank dan mengetahui tentang Beban Promosi; 

c. Bagi pemerintah merumuskan kebijakan penting menjaga stabilitas ekonomi 

dan moneter. 


