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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan ekonomi di Indonesia khususnya di bidang lembaga keuangan, 

bank merupakan lembaga keuangan yang kini dibutuhkan dan telah digunaakan 

dalam berbagai aktivitas keuangan oleh masyarakat yang membutuhkannya, 

masyarakat sudah mengenal bahkan memperaktikan fungsi-fungsi perbankan ini 

dalam kehidupan perekonomian. 

Hal di atas sejalan dengan definisi bank umum yang tertera dalam pasal 1 

ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yaitu, “Bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.  

Istilah bank sudah dikenali oleh hampir seluruh lapisan masyarakat dan 

terdapat dua jenis bank yang dapat diketahui yaitu bank konvensional dan bank 

syariah, seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang 

Perbankan dan Menetapkan bahwa perbankan di Indonesia menganut dual 

banking system yaitu sistem syariah dan sistem konvensional. 

Telah diketahui bahwa bank konvensional menerapkan prinsip bunga, di 

mana penentuan bunga ini dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan untung 

dan rugi, jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada, 

pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa di ambil pertimbangan apakah 
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proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi, jumlah pembayaran 

bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda.
1
 

Munculnya konsep perbank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil dinilai 

lebih menguntungkan dari pada bank konvensional yang masih menerapkan 

sistem bunga. Hal ini disebabkan karena bank syariah tidak dibebankan membayar 

bagi hasil yang jumlahnya tetap kepada nasabah, namun bearnya bagi hasil yang 

diberikan sesuai dengan besarnya pendapatan usaha yang diperoleh bank syariah 

sehingga besarnya bagi hasil setiap bulannya tidak selalu sama sedangkan bank 

konvensional dibebankan membayar bunga yang jumlahnya tetap tanpa 

memperhitungkan besar kecilnya pendapatan usaha bank, sehingga ketika terjadi 

krisis bank konvensional mengalami kesulitan karena sedang terjadi kerisis maka 

pembayaran kredit oleh nasabah menjadi tersendat sedangkan bunga yang harus 

dibayar kepada nasabah jumlahnya tetap. 

PT. Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank 

yang beropeasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT. 

Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT. Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank 

konvensional) oleh PT. Bank Bukopin, Tbk. Proses akuisisi tersebut berlangsung 

sejak 2005 hingga 2008, dimana PT. Bank Persyarikatan Indonesia yang se-

belumnya bernama PT. Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, 

Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan 

bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Mentri Keuangan Nomor 1.659/ 

KMK.013/1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan 

                                                           
1
 Amir Machmud & H. Rukmana, Bank SyariahTeori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di 

Indonesia, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 10. 
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Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT. Bank Swansarindo 

Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank 

Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang 

Pemberian Izin Usaha Bank Umum  dan pemindahan Kantor Bank. 

Tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akusisi oleh Organisasi 

Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT. Bank Swansarindo 

Internasional menjadi PT. Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh 

persetujuan dari (BI) Nomor 5/4/KEP.DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang 

dituangakan ke dalam Akta nomor 109 tanggaal 31 Januari 2003. 

Perkembangannya PT. Bank Persyasrikatan Indonesia melalui tambahan 

modal dan asistensi oleh PT. Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah 

memperoleh izin kegiatan usaha dan umum yang beroperasi berdasarkan prinsip 

syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 

10/69/KEP.GBI/DPG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin 

Perubahan Kegiatan Usaha bank konvensional Menjadi Bank Syariah, dan 

Perubahan Nama PT. Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT. Bank Syariah 

Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tangal 9 Desember 2008, 

Kegiatan operasional secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusup Kalla, Wakil 

Presiden Indonesia periode 2004-2009. Sampai dengan akhir Desember 2014 

Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 

11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor 

Kas, 1 (satu) unit mobil kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) Kantor Layanan 

Syariah, serta 27 (dua puluh tujuh) mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan 

ATM Bank Bukopin. 
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Visi dari bank Syariah Bukopin itu sendiri adalah “Menjadi Bank Syariah 

Pilihan dengan Pelayanan Terbaik” dan memiliki misi memberikan pelayan 

terbaik pada nasabah, membentuk sumber daya insani yang profesional dan 

amanah, memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah), meningkatkan nilai tambah kepada stakeholder.
2
 

Berdasarkan perkembangan bank syariah, maka persaingan antar bank 

syariah memungkinkan secara langsung atau tidak langsung berdampak kepada 

profitabilitas bank syariah, maka perlu diperhatikan melihat profit yang diperoleh 

dari kegiatan perbankan syariah tersebut. Profit yang diperoleh dapat 

meningkatkan kegiatan usaha perbankan syariah serta memberikan arahan untuk 

memperbaiki usaha dari kegiatan perbankan syariah tersebut. 

Bank syariah harus mampu mengelola sumber pendapatan dan beban 

pendapatannya secara maksimal agar mampu mencapai tingkat keuntungan secara 

opimal. Upaya optimalisasi pendapatan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, 

yaitu memberdayakan aset produktif yang dimiliki sehingga mampu 

mengoptimalkan sumber pendapatan, baik berasal dari hasil margin, hasil sewa 

ataupun dari imbal bagi hasil. Dapat pula dilakukan dengan cara menekan segala 

beban, terutama beban pendapatan kepada pihak ketiga sebagai akibat diterimanya 

dana amanah masyarakat.
3
 

Perbankan Syariah memperoleh pendapatan operasional dari beberapa 

sumber diantaranya adalah pendapatan dari pembiayaan mudharabah dan 

                                                           
 
2
 Editor. “Profil Bank Syariah Bukopin” dalam www.syariahbukopin.co.id tanggal 18 

April 2017. 
3
 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi, 

(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 799. 

http://www.syariahbukopin.co.id/
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murabahah. Mudharabah dalam konteks perbankan berarti perjanjian kesepakatan 

bersama antara pemilik modal (Shahibul maal) dan pengusaha (amil atau 

mudharib) dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak 

pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil keuntungan. 

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI), mudharabah berarti penanaman 

dana dari pemilik dana (shahib al mal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk 

melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian mengunakan metode bagi 

hasil pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah 

yang telah disepakati sebelumnya. 

Implementasi mudharabah di perbankan syariah dapat dipilah menjadi dua 

bagian, yaitu pada saat pengerahan dana beratri mekanisne masuknya dana dari 

nasabah kepada bank, sedangkan yang dimaksud dengan penyaluran dana adalah 

keluarnya dana dari bank kepada nasabah. 

Mudharabah diimplementasikan dalam bentuk tabungan mudharabah dan 

deposito mudharabah. Tabungan mudharabah adalah dana yang disimpan 

nasabah yang akan dikelola bank untuk memperoleh keuntungan dengan sistem 

bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan yang dimaksud dengan 

deposito mudharabah adalah dana simpanan nasabah yang hanya bisa ditarik 

berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, serta nasabah ikut menanggung 

keuntungan dan kerugian yang dialami oleh bank. Perbedaan di antara keduanya, 

kalau dalam tabungan mudharabah, nasabah boleh menarik dananya di sembarang 

waktu, sedangkan dalam deposito mudharabah, nasabah hanya bisa menarik 

dananya dalam jangka waktu tertentu. 
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Selain dalam mengerahkan dana, mudharabah diimplementasikan juga di 

perbankan syariah pada saat penyaluran dana, yaitu dalam bentuk pembiayaan 

mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah bank menyediakan pembiayaan 

modal investasi atau modal kerja secara penuh (trusty financing), sedangkan 

nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil 

keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagi atau ditanggung bersama 

antara bank dan nasabah dengan keuntungan sesuai kesepakatan bersama.
4
 

Pada dasarnya pembiayaan murabahah adalah setiap penerimaan yang 

perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya 

yang berdasarkan prinsip jual beli dengan mengungkapkan harga pokok 

pembelian dan menambah tingkat margin yang telah ditetapkan oleh bank. Pada 

jenis akad ini, penerima dana telah menyepakati besaran margin yang bersifat 

fixed sampai akhir periode, maka besaran tingkat margin yang akan dibayarkan 

oleh nasabah akan sama mulai dari tahun pertama ia membayar, hingga 

berakhirnya jangka waktu perjanjian.
5
 

Pendapatan dari pembiayaan murabahah berupa margin. Margin atau 

keuntungan merupakan nilai yang diperoleh oleh bank dalam melaksanakan 

kegiatan operasinya. Margin dalam perbankan diperoleh atas transaksi jual beli, 

yaitu transaksi murabahah. 

                                                           
4
 Yadi Janwari. Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 

hlm. 64 
5
 Yuniar Fauziah, “Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Kualitas Aktiva 

Produktif (KAP) Pada PT. Bank Mandiri Syariah, TBK”, dalam Skripsi, (Bandung: UIN Sunan 

Gunung Djati, 2015), hlm 4. 
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Setiap produk bank syariah diharapkan dapat memberikan keuntungan 

bagi pihak bank syariah itu sendiri, sama halnya dengan produk mudharabah  dan 

murabahah yang dapat memberikan keuntungan. Keuntungan itu dapat dilihat 

dari tingkat profitabilitas yang diukur menggunakan laba perusahaaan yaitu 

kelebihan seluruh pendapatan  biaya untuk suatu periode tertentu setelah dikuragi 

pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi.
6
 Untuk 

mengetahui perkembangan pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan 

Margin Murabahah terhadap Laba Perusahaan di PT. Bank Syariah Bukopin 

periode triwulan dari tahun 2013-2016, berikut adalah datanya. 

 

Tabel 1.1 

Pengaruh Jumlah Pendapatan Bagi Hasil  Mudharabah dan Margin 

Murabahah Terhadap Laba Perusahaan di PT. Bank Syariah Bukopin 

Tahun 2013-2016. 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

Periode 

Pendapatan 

Bagi Hasil 

Mudharabah 

Ket 

Peendapatan 

Margin 

Murabahah 

Ket 
Laba 

Perusahaan 
Ket 

2013 

I 5.891 - 51.461 - (199.241) - 

II 12.702   105.729   (158.605)   

III 19.834   166.471   (155.121)   

IV 27.771   229.291   (157.750)   

2014 

I 7.933   63.517   (155.509)   

II 16.407   125.627   (151.745)   

III 25.506   193.820   (149.692)   

IV 34.765   262.720   (149.088)   

2015 

I 9.663   68.954   4.393   

II 20.575   134.852   12.304   

III 32.049   199.356   6.074   

IV 43.815   262.893   27.778   

2016 

I 12.836    63.733   14.365   

II 25.189   123.120   25.701   

III 39.008   182.362   38.638   

IV 49.260   241.307   65.085   

Sumber : www.syariahbukopin.co.id. 

                                                           
6
  Editor. “Laba bersih” dalam id.m.wikipedia.org tanggal 17 April 2017. 

http://www.syariahbukopin.co.id/
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Berdasarkan data tabel di atas selama penelitian mengenai pendapatan bagi 

hasil mudharabah dan margin murabahah terhadap laba perusahaan di PT. Bank 

Syariah Bukopin periode 2013-2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada 

periode 2013-2016 terdapat permasalahan antara pendapatan bagi hasil 

mudharabah dan margin murabahah terhadap laba perusahaan pada tahun 2013 

triwulan ke empat, tahun 2014 pada triwulan kesatu dan tahun 2015 pada triwulan 

kesatu dan tiga. 

Semakin besar pendapatan bagi hasil mudharabah dan margin murabahah 

yang didapat maka semakin tinggi pula laba yang akan dihasilkan perusahaan. Hal 

ini sejalan dengan teori, dimana semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh 

semakin besar pula jumlah pembagian laba yang dibagikan kepada nasabah.
7
 

pada tahun 2013 pendapatan bagi hasil mudharabah dan margin murabahah 

mengalami kenaikan pada setiap triwulannya nilai tertinggi terjadi pada triwulan 

keempat pada pendapatan bagi hasil mudharabah yaitu sebesar Rp. 27.771 juta 

sedangkan pendapatan margin murabahah mengalami kenaikan sebesar Rp. 

229.291 juta selanjutnya pada laba perusahaan mengalami penurunan pada 

triwulan keempat sebesar Rp. (157.7500) juta. 

Pada tahun 2014 pendapatan bagi hasil mudharabah mengalami kenaikan 

pada setiap triwulannya nilai tertinggi terjadi pada triwulan keempat yaitu sebesar 

Rp. 34.765 juta dan pendapatan margin murabahah mengalami kenaikan sebesar 

Rp. 262.720 juta selanjutnya pada laba perusahaan mengalami peningkatan setiap 

triwulannya. 

                                                           
7
 Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,  2007), hlm. 

26. 
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Sama halnya dengan tahun 2014, pada tahun 2015 pendapatan bagi hasil 

mudharabah mengalami kenaikan pada setiap triwulannya nilai tertinggi terjadi 

pada triwulan keempat yaitu sebesar Rp. 43.815 juta dan pendapatan margin 

murabahah mengalami kenaikan Rp. 262.893 juta selanjutnya pada laba 

perusahaan mengalami fluktuatif dimulai pada triwulan kesatu sebesar Rp. 4.393 

juta, di triwulan kedua mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.304 juta, di triwulan 

ketiga mengalami penurunan sebesar Rp. 6.074 juta dan di triwulan ke empat 

mengalami kenaikan sebesar Rp. 27.778 juta. 

Pada tahun 2016 pendaapat bagi hasil mudharabah mengalami kenaikan 

pada setiap triwulannya nilai tertinggi terjadi pada triwulan keempat yaitu sebesar 

Rp. 49.260 juta dan margin murabahah mengalami kenaikan Rp. 241.307 juta 

selanjutnya pada laba perusahaan  mengalami kenaikan Rp. 65.085 juta pada 

triwulan keempat. 

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai hasil dari pendapatan bagi hasil 

mudharabah dan  margin murabahah terhadap laba perusahaan yang mengalami 

fluktuatif, akan digambarkan lebih jelas pada grafik di bawah ini. 
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Grafik 1.1 

Pengaruh Jumlah Pendapatan Bagi Hasil  Mudharabah dan Margin 

Murabahah Terhadap Laba Perusahaan di PT. Bank Syariah Bukopin 

Periode 2013-2016
8
 

 

Mengenai pendapatan bagi hasil mudharabah dan margin murabahah 

yang dapat mempengaruhi tingkat Laba Perusahaan, mendorong peneliti 

melakukan penelitian tetang Pengaruh Jumlah Pendapatan Bagi Hasil 

Mudharabah dan Margin Murabahah Terhadap Laba Perusahaan Pada PT. 

Bank Syariah Bukopin  Periode Triwulan Tahun 2013-2016. 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan 

masalah ini adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah terhadap Laba 

Perusahaan PT. Bank Syariah Bukopin periode triwulan tahun 2013-2016 

secara parsial? 

                                                           
8
 Editor, “Laporan Keuangan Triwulan Bank Syariah Bukopin Indonesia Tahun 2014-

2016”, www.syaraihbukopin.co.id diakses tanggal 10 April 2017. 
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http://www.banksyaraihbukopin.co.id/
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2. Seberapa besar pengaruh pendapatan margin murabahah terhadap Laba 

Perusahaan  PT. Bank Syariah Bukopin periode triwulan tahun 2013-2016 

secara parsial? 

3. Seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah dan margin 

murabahah terhadap Laba Perusahaan PT. Bank Syarah Bukopin periode 

triwulan tahun 2013-2016 secara simultan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah terhadap Laba 

Perusahaan PT. Bank Syariah Bukopin periode triwulan tahun 2013-2016 

secara parsial; 

2. Mengetahui pengaruh pendapatan margin murabahah terhadap Laba 

Perusahaan PT. Bank Syariah Bukopin periode triwulan tahun 2013-2016 

secara parsial; 

3. Mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah dan margin 

murabahah terhadap Laba Perusahaan PT. Bank Syariah Bukopin periode 

triwulan tahun 2013-2016 secara simultan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan kegunaan dan manfaat antara lain sebagai berikut. 
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1. Kegunaan Teoritis 

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan pendukung untuk 

penelitian sejenis dan usaha pengembangan lebih lanjut di masa yang akan datang 

mengenai pendapatan bagi hasil mudharabah dan margin murabahah terhadap 

laba perusahaan. 

2. Kegunaan Praktis 

Sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi PT. Bank Syariah Bukopin 

dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil 

terutama dalam mengatur hasil pendapatan bagi hasil mudharabah dan margin 

murabahah agar memperoleh profitabilitas operasional yang optimal.



 
 

 
 

 


