
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kedudukan ekonomi dalam islam sangatlah penting karena ekonomi 

merupakan salah satu faktor penting membawa pada kesejahteraan umat. Ekonomi 

islam hadir sebagai alternatif terhadap ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi 

islam yang didasari Al-Quran dan Sunnah, pada dasarnya adalah sistem ekonomi 

dan bisnis yang tidak mengandung riba. Segala bentuk kegiatan ekonomi yang tidak 

bersumber dari Al-Quran dan Sunnah tidak dapat dipandang sebagai ekonomi 

islam. Ekonomi islam sendiri mencakup segala aspek ekonomi, akan tetapi dewasa 

ini masyarakat lebih banyak mengenal ekonomi islam dengan konsep keuangan dan 

perbankan.  

Di Indonesia dunia perbankan sudah dikenal sejak zaman Kolonial 

Belanda. Bahkan Bank-Bank bekas peninggalan penjajahan Belanda sudah 

dinasionalisasi. Sebagai contohnya adalah De Javasce Bank dinasionalisasikan 

menjadi Bank Indonesia, Bank Nederlandische Handel Matscapij 

dinasionalisasikan menjadi Bank Nasional Indonesia 46 (BNI 46). Perbankan 

adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. 

Peran ini terwujud dalam fungsi  sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial 

intermediary institution), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam kredit atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.1  

                                                 
1 Lihat definisi Bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 



 

 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 

tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Bank 

Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan 

atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat diartikan 

bahwa terdapat dua macam perbankan yang ada di Indonesia, yaitu bank 

konvensional dan bank syariah. Kedua jenis bank ini memiliki produk bank yang 

hampir sama, hanya berbeda pada sistem operasinya. Bank konvensional 

menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi 

hasil.2 

Bank Islam di Indonesia yang dikenal dengan nama bank syariah adalah 

bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Seperti halnya bank 

konvensional, bank syariah juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi 

(intermediary instution), yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang 

membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanya bahwa bank 

syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (interest free), tetapi 

berdasarkan prinsip syariah, yaitu berdasarkan pembagian keuntungan dan 

kerugian (profit and loss sharing principle atau PLS principle). Seperti juga bank 

konvensional, selain memberikan jasa-jasa pembiayaan bank,  bank syariah juga 

                                                 
2 Dini Rizqiyanti, Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah,Mudharabah, Musyarakah, 

Dan Ijarah TerhadapTingkat Laba Bersih Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Periode 

20112016.http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/35627/1/DINI%20RIZQIYAN

TI-FEB.pdf diakses tanggal 13 Oktober pukul 12.07 Wib. 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/35627/1/DINI%20RIZQIYANTI-FEB.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/35627/1/DINI%20RIZQIYANTI-FEB.pdf


 

 

memberikan jasa-jasa lain seperti jasa kiriman uang, pembukaan letter of credit, 

jaminan Bank, dan jasa-jasa lain yang biasanya diberikan bank konvensional. Bank 

syariah adakalanya melakukan pula fungsi charity (ta’ awwun) yang biasanya tidak 

dilakukan oleh suatu bank konensional, karena orientasinya yang profit oriented. 

Misalnya dalam hal bank syariah memberikan fasilitas pembiayaan yang disebut 

Al-Qardhul Hasan (benevolent loan), yaitu pinjaman uang tanpa imbalan apapun 

dan hanya dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan jumlah pada waktu 

dipinjamkan.3 

Bank syariah di Indonesia sedang mengalami perkembangan, seperti 

diketahui Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim Perbankan 

Majelis Ulama Indonesia, yaitu dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia 

(BMI) yang akta pendiriannya ditanda tangani pada tanggal 1 November 1991.4 

Pada saat pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang perbankan, Undang-undang tersebut memberikan legitimasi bagi bank 

syariah untuk beroperasi di Indonesia, dan hal tersebut menggambarkan bahwa di 

Indonesia menganut dua sistem perbankan, yaitu konvensional dan syariah. 

Delapan tahun terakhir Perbankan Syariah mulai populer dikalangan 

masyarakat, dengan adanya Perbankan Konvensional yang mendirikan Unit Usaha 

Syariah, bahkan ada yang melepas menjadi Bank Umum Syariah. Perbankan 

Syariah semakin berkembang semenjak disahkannya Undang-undang Nomor 21 

                                                 
3 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum 

Perbankan Indonesia, cetakan III (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007) hlm 1, 2, dan 3. 
4 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Rajawali Pers: Jakarta,2002) hlm, 167.  



 

 

tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berikut data jumlah Perbankan Syariah di 

Indonesia menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) :  

Tabel 1.1 

Data Jumlah Perbankan Syariah di Indonesia 

 

Perbankan Syariah 2014 2015 2016 2017 

BUS 12 12 13 13 

UUS 22 22 21 21 

BPRS 163 163 166 167 

Sumber: http://www.ojk.go.id/id/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah 

Dari tabel diatas terlihat maraknya perkembangan perbankan syariah juga 

diikuti dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya dan 

kegiatan ekonomi yang diidentifikasikan dengan prinsip syariah. Hal tersebut 

tergambar dari banyaknya jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BPRS 

merupakan lembaga keuangan rakyat kecil yang beroperasi berdasarkan sistem 

syariah, kegiatan pokoknya diarahkan pada usaha produktif, usaha kecil menengah, 

dan investasi.  

Bank pembiayaan rakyat syariah didirikan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 

Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pasal 1 (butir 4) Undang-

undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang perbankan, disebut bahwa bank pembiayaan rakyat syariah 

yang dalam kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatan 

usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank pembiayaan 

rakyat yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah seperti 

menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana, dan melakukan kegiatan 



 

 

lazim yang dilakukan oleh Bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasioanl 

hal tersebut di atur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 

32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Pembiayaan Rakyat 

berdasarkan prinsip syariah. 5 Bank pembiayaan rakyat syariah yang selanjutnya 

disingkat BPRS adalah bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, BPRS 

hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia 

yang seluruh pemiliknya WNI, pemerintah daerah, atau gabungan dua pihak atau 

lebih dari WNI, badan hukum Indonesia dan pemerintah daerah (Pasal 9). BPRS 

juga dilarang untuk membuka produk simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas 

pembayaran serta kegiatan valuta asing kecuali penukaran valuta asing (Pasal 25).6 

Memasuki usianya yang ke sepuluh, PT. BPRS Artha Madani semakin 

dikenal dan dipercaya oleh masyarakat luas. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan 

Visi dan Misi perusahaan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, kemudian 

diupayakan untuk memperluas jaringan dan mengembangkan BPRS khususnya di 

wilayah lain termasuk Bekasi. Maka didirikanlah PT. BPRS Artha Madani 

berdasarkan akte nomor 58 tanggal 06 April 2005 dibuat dihadapan Arry Supratno, 

S.H, Notaris Jakarta Pusat. Kinerja PT. BPR Syariah Artha Madani sampai dengan 

akhir tahun 2014 secara umum menunjukkan suatu pencapaian hasil yang baik, dari 

segi pertumbuhan asset, volume bisnis maupun pencapaian laba yang menunjukan 

pencapaian hasil di atas anggaran yang ditetapkan. Diusianya yang relatif masih 

                                                 
5 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, ............................................Hlm 159, 163. 
6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, melalui http://www.lps.go.id/ketentuan-terkait/-

/asset_publisher/nZ5y/content/uu-21-th-2008-perbankan-syariah diakses tanggal 13 Oktober pukul 

11.21 Wib. 

http://www.lps.go.id/ketentuan-terkait/-/asset_publisher/nZ5y/content/uu-21-th-2008-perbankan-syariah
http://www.lps.go.id/ketentuan-terkait/-/asset_publisher/nZ5y/content/uu-21-th-2008-perbankan-syariah


 

 

muda, PT BPR Syariah Artha Madani Bekasi mengalami peningkatan kinerja 

operasional yang cukup tinggi, sehingga berdampak positif, lebih baik serta lebih 

besar  dalam melayani masyarakat khususnya pengguna jasa perbankan maupun 

yang membutuhkan dana usaha pada berbagai sektor di masyarakat pada umumnya 

untuk memberdayakan ekonomi   syariah yang lebih baik. Fokus PT. BPR Syariah 

Artha Madani kepada 3 (tiga) fungsi utama perbankan yaitu penghimpun dana 

masyarakat, penyaluran pembiayaan, usaha dan pelayanan jasa bagi masyarakat 

pada umumnya.7  

 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani Bekasi memberikan 

pelayanan ekonomi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan kondisi ekonomi 

yang jauh dari riba dan bersifat kekeluargaan. BPRSyariah Artha Madani Bekasi 

mempunyai fungsi yang sama seperti lembaga keuangan lainnya, yaitu 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito dan 

menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Hanya saja kegiatan 

BPRSyariah Artha Madani lebih sederhana dibandingkan Bank Syariah Umum 

lainnya, tidak ada simpanan giro dan kegiatan valuta asing. 

Pembiayaan salah satu aset produktif yang merupakan sumber utama 

bagi pendapatan Bank dan menjamin kelangsungan hidup Bank. Oleh sebab itu, 

Perbankan harus lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Ada dua 

pembiayaan dalam bentuk modal kerja yaitu mudharabah dan musyarakah. 

Pembiayaan musyarakah di BPRSyariah Artha Madani adalah Akad antara dua 

                                                 
7 http://arthamadani.co.id/web/tentang_kami.php?module=sambutan diakses tanggal 06 

oktober pukul 00.10 wib 

http://arthamadani.co.id/web/tentang_kami.php?module=sambutan


 

 

pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, 

sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Akad ini 

diterapkan pada usaha atau proyek yang sebagiannya dibiayai oleh lembaga 

keuangan sedangkan selebihnya dibiayai oleh nasabah. Dibalik pembiayaan adalah 

sumber utama penghasilan bank, pembiayaan juga memiliki risiko yang besar pula, 

seperti tidak terbayarnya pinjaman. 

Non Peforming Financing (NPF) adalah tingkat pengembalian 

pembiayaan atau kredit yang diberikan deposan kepada bank, dengan kata lain Non 

Peforming Financing (NPF) merupakan tingkat pembiayaan macet pada bank 

tersebut. Non Peforming Financing (NPF) diketahui dengan menghitung 

pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Apabila semakin rendah Non 

Peforming Financing (NPF) maka bank tersebut akan semakin mengalami 

keuntungan. Sebaliknya jika Non Peforming Financing (NPF) tinggi maka bank 

tersebut mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit atau 

pembiayaan macet.8 

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu sumber kerugian bagi 

bank, seperti kita ketahui bahwa pembiayaan adalah salah satu sumber utama 

pendapatan bank. Pembiayaan bermasalah akan menimbulkan beban bagi bank 

tersebut. Bank akan melakukan berbagai upaya agar pembiayaan bermasalah tidak 

melebihi batas maksimum, yang akan berdampak terhadap bertambahnya beban 

mengakibatkan berkurangnya laba yang akan diperoleh oleh bank tersebut. 

                                                 
8 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Iindonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 

2013), hlm 86. 



 

 

Beban (expense) merupakan arus kas atau penggunaan lain dari aktiva atau 

timbulnya kewajiban (atau kombinasi keduanya) dari penyerahan atau produksi 

suatu barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan 

usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut. Kuswadi dalam perhitungan 

laba rugi, besarnya biaya ini akan mengurangi laba atau menambah rugi 

perusahaan. Menurut Juki, tingginya biaya operasi akan membuat peningkatan laba 

turun, begitu juga jika nilai biaya operasi rendah peningkatan laba akan naik.9 

Berikut adalah data perbandingan antara Rasio Non Peforming Financing 

(NPF), Beban Operasional dan Laba Tahun Berjalan BPRS Artha Madani Bekasi. 

Tabel 1.2 

Data Perbandingan Non Peforming Financing (NPF) dan  

Beban Operasional Terhadap Laba Tahun Berjalan  

di BPRS Artha Madani Bekasi Periode 2015-2017  

(Dalam Ribuan Rupiah) 

 

Tahun Periode 

Non Peforming 

Financing  

(NPF)  

(%) 

Beban  

Operasional 

(%) 

Laba Tahun 

Berjalan 

(%) 

2015 

1 4,37 ↑ 3.647.199 ↓ 1.244.436 ↓ 

2 4,57 ↑ 6.612.522 ↑ 2.283.617 ↑ 

3 4,71 ↑ 9.321.382 ↑ 4.151.455 ↑ 

4 2,93 ↓ 12.206.989 ↑ 6.277.375 ↑ 

2016 

1 3,88 ↑ 2.753.604 ↓ 1.444.726 ↓ 

2 4,51 ↑ 5.895.885 ↑ 2.888.729 ↑ 

3 4,85 ↑ 9.074.084 ↑ 3.731.054 ↑ 

4 3,61 ↓ 13.070.120 ↑ 4.083.773 ↑ 

2017 
1 3,88 ↑ 3.170.777 ↓ 545.921 ↓ 

2 3,92 ↑ 6.374.027 ↑ 1.339.251 ↑ 

Sumber : http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/bpr-syariah 

                                                 
9 Regiana Eka Anjani, Pengaruh Pendapatan Usaha Dan Biaya Operasional Terhadap Laba 

Bersih (Survey Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2004 2013) http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/662/jbptunikompp-gdl-

regianaeka-33056-6-unikom_r-l.pdf diakses tanggal 07 oktober pukul 00.31 wib. 

http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/bpr-syariah
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/662/jbptunikompp-gdl-regianaeka-33056-6-unikom_r-l.pdf
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/662/jbptunikompp-gdl-regianaeka-33056-6-unikom_r-l.pdf


 

 

Dari data diatas terlihat beberapa masalah secara parsial Non Peforming 

Financing (NPF) terhadap Laba Tahun Berjalan, Pada triwulan 2 tahun 2015 

dimana rasio Non Peforming Financing (NPF) naik dari 4,37% menjadi 4,45%, 

sedangkan Laba Tahun Berjalan naik dari 1.244.436 menjadi 2.283.617. Pada 

triwulan 3 tahun 2015 rasio Non Peforming Financing (NPF) naik dari 4,57% 

menjadi 4,71% sedangkan Laba Tahun berjalan ikut naik dari 2.283.617 menjadi 

4.151.455. Pada triwulan ke 2 tahun 2016 dimana rasio Non Peforming Financing 

(NPF) naik dari 3,88% menjadi 4,51% dan Laba Tahun Berjalan pun naik dari 

1.444.726 menjadi 2.888.729. Pada triwulan 3 tahun 2016 rasio Non Peforming 

Financing (NPF) naik dari 4,51% menjadi 4,85%, Laba Tahun Berjalan ikut naik 

dari 2.888.729 menjadi 3.731.054. Pada triwulan 2 tahun 2017 dimana Non 

Peforming Financing (NPF) naik dari 3,88% menjadi 3,92%, dan Laba Tahun 

Berjalan pun ikut naik dari 545.921 menjadi 1.339.251. Hal diatas tidak sesuai 

dengan teori dimana Non Peforming Financing (NPF) naik, Laba Tahun berjalan 

akan turun. Sebaliknya, apabila Non Peforming Financing (NPF) turun, Laba 

Tahun Berjalan akan mengalami kenaikan. 

Dari sisi beban non operasional terdapat permasalahan disemua triwulan 

dari awal tahun 2015 sampai tahun 2017.beban operasional triwulan 1 tahun 2015 

dimana beban operasional turun laba tahun berjalanpun turun. Triwulan 2, 3 dan 4 

beban operasional mengalami kenaikan dan laba tahun berjalan pada periode 

tersebut naik. Triwulan 1 tahun 2016 beban operasional turun dan laba tahun 

berjalan ikut turun. Triwulan 2, 3 dan 4 beban operasional naik laba tahun 

berjalanpun naik. Pada tahun 2017 triwulan 1 beban operasional turun laba tahun 



 

 

berjalan pun turun. Triwulan 2 beban operasional naik laba operasional juga naik. 

Hal ini bertentangan dengan teori dimana beban naik tingkat laba tahun berjalan 

akan turun. Dan sebaliknya apabila beban turun tingkat laba tahun berjalan akan 

naik. 

Secar simultan, berdasarkan atbel diatas terdapat permasalahan pada 

periode ke 2 dan 3 tahun 2015, periode ke 2 dan 3 tahun 2016, dan periode ke 2 

tahun 2017. Hal tersebut terlihat dari Non Peforming Financing (NPF) naik, beban 

operasional naik, laba tahun berjalan pun ikut naik. Dimana menurut teori 

seharusnya laba tahun berjalan mengalami penurunan. 

Grafik 1.1 

Perbandingan Tingkat Non Peforming Financing (NPF) dan Beban 

Operasional terhadap Laba Tahun Berjalan 

di BPRS Artha Madani Bekasi Periode 2015-2017 

(Dalam Ribuan Rupiah) 

 

 

Berdasarkan grafik diatas biru menggambarkan Non Peforming Financing 

(NPF), orange menggambarkan Beban Operasional, dan Abu menggambarkan 

4
,3

7

4
,5

7

4
,7

1

2
,9

3

3
,8

8

4
,5

1

4
,8

5

3
,6

1

3
,8

8

3
,9

2

5
,0

5

9
,1

6

1
2

,9
2 1

6
,9

2

3
,8

1

8
,1

7

1
2

,5
8

1
8

,1
2

4
,4

8
,8

4

4
,4

4

8
,1

6

1
4

,8
3

2
2

,4
3

5
,1

6

1
0

,3
2 1
3

,3
3

1
4

,5
9

1
,9

5 4
,7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Non Peforming Financing (NPF) (%)
beban operasional (%)
laba tahun berjalan (%)



 

 

Laba Tahun Berjalan, terlihat bahwa pengaruh pembiayaan Non Peforming 

Financing (NPF),  dan beban operasional terhadap peningkatan laba tahun berjalan 

di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani, dimana pembiayaan Non 

Peforming Financing (NPF) naik, turun laba tahun berjalan tetap naik pada triwulan 

tertentu. Dan apabila beban operasional naik laba tahun berjalan ikut naik dan 

begitu juga sebaliknya.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai “Pengaruh Non Peforming Financing (NPF) dan Beban 

Operasional terhadap Laba Tahun Berjalan di Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Artha Madani Bekasi Periode 2015-2017”. 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini ialah bahwa Non 

Peforming Financing dan beban non operasional memiliki pengaruh terhadap laba 

tahun berjalan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani Bekasi. 

Maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh Non Peforming Financing (NPF) secara parsial 

terhadap Laba Tahun Berjalan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha 

Madani Bekasi? 

2. Seberapa besar pengaruh Beban Operasional terhadap Laba Tahun Berjalan di 

PT Bank Pembiayaan Rakyat Artha Madani Bekasi? 



 

 

3. Seberapa besar pengaruh Non Peforming Financing (NPF) dan Beban 

Operasional terhadap Laba Tahun Berjalan di PT Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Artha Madani Bekasi? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang timbul di atas, adapun tujuan penelitian 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mngetahui pengaruh Non Peforming Financing (NPF) secara parsial 

terhadap Laba Tahun Berjalan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha 

Madani Bekasi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Beban Operasional terhadap Laba Tahun Berjalan 

di PT Bank Pembiayaan Rakyat Artha Madani Bekasi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Non Peforming Financing (NPF) dan Beban 

Operasional terhadap Laba Tahun Berjalan di PT Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Artha Madani Bekasi. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis  maupun praktik, 

seperti peneliti uraikan sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Mendeskripsikan pengaruh tingkat Non Peforming Financing (NPF) dan 

Laba Operasional terhadap laba tahun berjalan di Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Artha Madani Bekasi. 



 

 

b. Mengembangkan konsep dan teori Non Peforming Financing (NPF) dan 

Laba Operasional terhadap laba tahun berjalan di Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Artha Madani Bekasi. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi praktisi perbankan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan 

berbagai kebijakan dalam pengendalian pembiayaan serta penggunaan 

beban. 

b. Bagi masyarakat umum menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui 

kondisi bank dan mengetahui tentang produk pembiayaan. 

c. Bagi pemerintah merumuskan kebijakan penting menjaga stabilitas 

ekonomi dan moneter. 

 


