
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam untuk 

menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga. Bank Islam lahir sebagai 

salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank 

dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin 

melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya Bank 

syariah.
1
 

Menurut undang-undang republik Indonesia nomor 21 Tahun 2008 bab I 

pasal 1 ayat 1, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang 

Bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2
 Karakteristik 

sistem Perbankan Syariah adalah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil serta 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang berpegang teguh 

pada al Quran dan al Hadits. Oleh karena itu, perbankan syariah terhindar dari 

praktik-praktik yang dilarang dalam Islam. 

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991 

ketika berdirinya Bank Umum Syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank 

Muamalat Indonesia. Kemudian, untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian 

di Indonesia pemerintah merubah Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 7 
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Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 

2005), hlm. 1. 
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Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi undang-undang republik Indonesia nomor 

10 Tahun 1998 dimana berisi tentang arahan bagi Bank Konvensional dalam 

membuka Unit Usaha Syariah (UUS) atau mengkonversi menjadi Bank Umum 

Syariah (BUS). Namun, hingga memasuki pertengahan tahun 2000 tidak banyak 

tercatat berdirinya Bank Umum Syariah yang baru, tetapi hanya sebatas membuka 

Unit Usaha Syariah. Hal ini dikarenakan para pakar ekonomi berpendapat bahwa 

undang-undang republik Indonesia nomor 10 Tahun 1998 belum sepenuhnya 

membahas tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Juli 2008 

pemerintah berhasil membuat suatu landasan hukum yang secara spesifik 

mengatur tentang Perbankan Syariah yaitu undang-undang republik Indonesia 

nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3
 

Pendirian Bank Syariah di Indonesia dari tahun ke tahun semakin pesat 

hingga saat ini. Pertumbuhan perbankan syariah yang pesat ini selain dikarenakan 

adanya potensi pasar yang mendapat sambutan yang cukup hangat, juga tidak 

lepas dari dukungan pemerintah, para ulama, dan regulasi Bank Indonesia yang 

terus mengakomodasi kebutuhan regulasi industri dan membuka kesempatan yang 

lebih luas kepada perbankan dan investor untuk menjalankan kegiatan usaha Bank 

syariah.
4
 

 Secara garis besar Bank syariah dalam menyalurkan dananya pada nasabah 

mengeluarkan produk pembiayaan syariah yang terbagi ke dalam empat kategori 

yang dibedakan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, 
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Muhammad Syafi’i Antonio, Bank syariah : Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 

2011), hlm. 25. 
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Indonesia, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 65. 
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pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan 

pembiayaan dengan akad pelengkap. Keuntungan bank dari pembiayaan dengan 

prinsip jual beli dan pembiayaan sewa ditentukan di depan dan menjadi bagian 

harga barang dan jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini 

adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti murabahah, salam, dan 

istishna serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu ijarah. Sedangkan 

pada kategori pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, keuntungan bank ditentukan 

dari besarnya keuntungan usaha sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati. Produk 

perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah mudharabah dan 

musyarakah. Sedangkan, pembiayaan dengan akad pelengkap ditunjukkan untuk 

memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip lainnya.
5
 

 Pada Bank Mega Syariah dalam menyalurkan dananya menggunakan 

beberapa pembiayaan di antaranya adalah pembiayaan murabahah, salam, 

istishna, qard, musyarakah dan mudharabah. Tetapi, pembiayaan yang paling 

diminati oleh nasabah adalah pembiayaan murabahah dan musyarakah. 

Pembiayaan murabahah merupakan akad dari penjual dan pembeli dalam 

akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan (margin) 

yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Produk pembiayaan murabahah adalah 

suatu produk di mana bank membiayai terlebih dahulu atau membeli barang yang 

dibutuhkan oleh nasabah, kemudian nasabah membayar kepada pihak ketiga 

beserta margin yang telah disepakati.
6
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Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. (Jakarta: PT Rajawali 

Pers, 2011), hlm. 97. 
6
Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta: Intermedia, 1995). hlm. 82. 
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Pembiayaan murabahah dapat dipengaruhi oleh suku bunga bank kredit, 

yaitu jika suku bunga kredit naik maka kemampuan masyarakat akan turun dan 

permintaan kredit bank konvensional akan turun sehingga masyarakat akan 

beralih kepada Bank syariah yaitu menggunakan akad pembiayaan murabahah. 

Tingkat suku bunga dijadikan acuan oleh kebanyakan Bank syariah dalam 

menetapkan margin murabahah karena tidak ada penetapan untuk margin 

murabahah sehingga diatur oleh kebijakan instansi masing-masing, tetapi di awal 

akad pembiayaan  murabahah disepakati terlebih dahulu . 

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau 

lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan 

ditanggung bersama sesuai kesepakatan di awal.
7
 Pembiayaan ini berupa 

penanaman dana dari pemilik modal, dalam hal ini bank mencampurkan dana atau 

modal nasabah pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan 

berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung 

semua pemilik dana berdasarkan bagian dana masing-masing.
8
 

Salah satu faktor penting dalam kegiatan Bank syariah adalah bagaimana 

Bank syariah mendapatkan pemasukan atau pendapatan untuk menjalankan 

kegiatan operasionalnya. Pendapatan bank sangat penting bagi pihak yang 

berkaitan di dalamnya, seperti pemegang saham, nasabah, deposan, dan 

masyarakat. Apabila pendapatan bank naik maka besar kemungkinan laba Bank 

                                                             
7
M. Sulhan dan Ely Siswanto, Manajemen Bank Konvensional dan Syariah, (Malang: 

UIN Malang Press, 2008), hlm. 133. 
8
Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga 

Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 22. 
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syariah tersebut juga akan naik. Jika pendapatan bank meningkat, maka tingkat 

bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat. Sebaliknya apabila 

pendapatan bank turun, maka besar kemungkinan laba Bank syariah tersebut 

jugaakan turun. Pada kesempatan ini, peneliti fokus kepada laba tahun berjalan 

yang diperoleh oleh Bank Mega Syariah. Laba tahun berjalan merupakan 

perolehan laba yang dihitung sebelum satu periode tutup buku selesai. Laba yang 

diperoleh dalam perhitungan tersebut dikurangi dengan taksiran utang pajak. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggambarkan kondisi laporan 

keuangan PT Bank Mega Syariah yang meliputi data pendapatan margin 

murabahah, pendapatan bagi hasil musyarakah dan laba tahun berjalan pada PT 

Bank Mega Syariah periode triwulan tahun 2014 – 2016. Keterangan dapat lebih 

jelas kita lihat dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Perkembangan Laporan Triwulan Pendapatan Margin Murabahah, 

Pendapatan Bagi Hasil Musyarakahdan Laba Tahun Berjalan  

PT Bank Mega Syariah Periode 2014-2016 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

Tahun Triwulan 

Pendapatan 

Margin 

Murabahah (X1) 

Pendapatan 

Bagi Hasil 

Musyarakah(X

2) 

Laba Tahun 

Berjalan 

(Y) 

2014 

I 303.167 ↓ 1.077 ↓ 24.787 ↓ 

II 592.761 ↑ 2.106 ↑ 41.264 ↑ 

III 856.897 ↑ 3.106 ↑ 14.801 ↓ 

IV 1.115.128 ↑ 3.877 ↑ 23.319 ↑ 

2015 
I 215.095 ↓ 1.027 ↓ (19.164) ↓ 

II 412.734 ↑ 1.808 ↑ (21.771) ↓ 
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Lanjutan Tabel 1.1 

 III 588.587 ↑ 2.636 ↑ (14.648) ↑ 

IV 742.151 ↑ 3.501 ↑ 16.727 ↑ 

2016 

I 161.776 ↓ 4.175 ↑ 66.372 ↑ 

II 302.877 ↑ 11.593 ↑ 87.793 ↑ 

III 438.969 ↑ 19.561 ↑ 108.606 ↑ 

IV 579.666 ↑ 30.765 ↑ 150.887 ↑ 

Sumber : Laporan Keuangan PT Bank Mega Syariah Periode Triwulan Tahun 2014-2016 

www.bi.go.id (Data diolah tahun 2018)
9
 

Tabel 1.1 tersebut memperlihatkan bahwa pendapatan margin murabahah 

dan pendapatan bagi hasil musyarakah yang naik ternyata tidak diimbangi dengan 

peningkatan laba tahun berjalan pada setiap triwulannya. Untuk gambaran yang 

lebih jelasnya lagi dapat dilihat dalam grafik berikut. 

Grafik 1.1 

Pendapatan Margin Murabahah, Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, dan 

Laba Tahun Berjalan pada PT Bank Mega Syariah Periode 2014 - 2016 

 (Dalam Jutaan Rupiah) 

 

Berdasarkan tabel 1.1 dan grafik 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa 

perkembangan laba tahun berjalan yang diperoleh PT Bank Mega Syariah pada 
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setiap triwulannya mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. Pada 

tahun 2014 triwulan ketiga pendapatan margin murabahah mengalami kenaikan 

dari Rp592.761.000.000,00 menjadi Rp856.897.000.000,00 begitupun dengan 

pendapatan bagi hasil musyarakah mengalami kenaikan dari Rp2.106.000.000,00 

menjadi Rp3.106.000.000,00, tetapi laba tahun berjalan mengalami penurunan 

dari Rp41.264.000.000,00 menjadi 14.801. Pada tahun 2015 triwulan kedua 

pendapatan margin murabahah mengalami kenaikan dari Rp215.095.000.000,00 

menjadi Rp412.734.000.000,00 begitupula dengan pendapatan bagi hasil 

musyarakah mengalami kenaikan dari Rp1.027.000.000,00 menjadi 

Rp1.808.000.000,00, tetapi laba tahun berjalan mengalami penurunan dari minus 

Rp19.164.000.000 menjadi minus Rp21.771.000.000,00. Sedangkan pada tahun 

2016 triwulan kesatu pendapatan margin murabahah mengalami penurunan dari 

Rp742.151.000.000,00 menjadi Rp161.776.000.000,00, tetapi pendapatan bagi 

hasil mengalami kenaikan dari Rp3.501.000.000,00 menjadi Rp4.175.000.000,00 

begitupun dengan laba tahun berjalan mengalami kenaikan dari 

Rp16.727.000.000,00 menjadi Rp66.372.000.000,00. 

Setelah melihat tabel 1.1 dan grafik1.1 di atas, secara keseluruhan terlihat 

bahwa pendapatan margin murabahah, pendapatan bagi hasil musyarakah,dan 

laba tahun berjalan pada PT Bank Mega Syariah ini mengalami kenaikan dari 

triwulan satu ke triwulan berikutnya. Tetapi, dapat terlihat juga bahwa pada 

beberapa triwulan pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi hasil 

musyarakah yang naik tidak berpengaruh terhadap besarnya laba tahun berjalan 

yang terjadi pada tahun 2014 triwulan III, tahun 2015 triwulan II. Pada tahun 2016 
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triwulan I pendapatan margin murabahah penurunan, sedangkan pendapatan bagi 

hasil musyarakah dan laba tahun berjalan mengalami kenaikan. Dari fakta tersebut 

antara teori dan fakta yang ada mengalami ketidaksesuaian. Berdasarkan asumsi 

seharusnya jika pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi hasil 

musyarakah tinggi, maka laba tahun berjalan yang diperoleh juga tinggi karena 

salah satu faktor yang mempengaruhi fluktuasi tingkat laba adalah pendapatan 

operasional yang salah satunya didapat dari pendapatan margin murabahah dan 

pendapatan bagi hasil musyarakah. Dengan ini, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul Pengaruh Pendapatan 

Margin Murabahah dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba 

Tahun Berjalan PT Bank Mega Syariah Periode  2014-2016. 

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Mengacu kepada latar belakang di atas, peneliti ingin membahas tentang 

seberapa besar pengaruh pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi 

hasil musyarakah terhadap laba tahun berjalan pada PT Bank Mega Syariah. 

Adapun rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan margin murabahah terhadap laba tahun 

berjalan PT Bank Mega Syariah tahun 2014-2016 secara parsial? 

2. Seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba 

tahun berjalan PT Bank Mega Syariah 2014-2016 secara parsial? 

3. Seberapa besar pengaruh pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi 

hasil musyarakah terhadap laba tahun berjalan PT Bank Mega Syariah 2014-

2016 secara simultan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Mengacu kepada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan margin murabahah terhadap 

laba tahun berjalan PT Bank Mega Syariah secara parsial; 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan bagi hasil musyarakah 

terhadap laba tahun berjalan PT Bank Mega Syariah secara parsial; 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan margin murabahah dan 

pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba tahun berjalan PT Bank Mega 

Syariah secara simultan. 

D. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengetahuan mengenai 

bagaimana cara Bank Syariah memperoleh pendapatan secara maksimal yang 

sesuai dengan syariat Islam untuk kegiatan operasionalnya. Selain itu, juga 

menambah pengetahuan mengenai keuntungan atau laba agar keuntungan yang 

diperoleh lembaga keuangan syariah dapat meningkat pada setiap tahunnya. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi pihak PT Bank Mega Syariah diharapkan penelitian ini dapat 

membantu pihak manajemen dalam melihat faktor-faktor yang dapat 
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mempengaruhi laba. Selain itu, juga memberikan masukan agar lebih 

memperhatikan perolehan pendapatan operasionalnya, khususnya 

pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah yang 

berpengaruh terhadap besarnya laba. Dengan demikian, diharapkan dengan 

meningkatnya laba, maka kelangsungan hidup lembaga keuangan tersebut 

akan bertahan lama. 

b. Bagi lingkungan akademisi diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 

referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya serta menambah ilmu 

pengetahuan dan wawasan mengenai pendapatan margin murabahah, 

pendapatan bagi hasil musyarakah dan laba tahun berjalan. 

c. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumber informasi yang 

dapat menambah pemahaman mengenai hubungan pendapatan margin 

murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah suatu lembaga keuangan 

syariah yang dapat berpengaruh pada perolehan laba tahun berjalan pada 

setiap tahunnya. Selain itu, diharapkan dapat menambah pengalaman dan 

juga sebagai bentuk aplikasi dari pembelajaran perkuliahan. 

 


