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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara 

Eropa, Amerika, dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan 

barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua 

kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan 

berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat menyimpan 

uang, mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan 

pembayaran atau melakukan penagihan. 

Peranan perbankan sangat memengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. 

Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena 

itu, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan 

negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar 

peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan 

dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya. 

Pada dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan 

perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang 

berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. 

Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas 

dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik 

perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan. 
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Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank 

merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. 

Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan 

sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, tempat mengamankan uang, 

tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.
1
 

Definisi mengenai bank yang dikutip dibawah ini pada dasarnya tidak 

berbeda satu dengan yang lainnya. Kalaupun ada perbedaan hanya nampak pada 

tugas atau usaha bank. Ada yang mendefinisikan bank sebagai suatu badan yang 

tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga. Sedangkan definisi lain 

mengatakan, bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara 

untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang 

ditentukan. Penulis lain mendefinisikan bank adalah suatu badan yang usaha 

utamanya menciptakan kredit. Menurut Verryn Stuart, “bank adalah suatu badan 

yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat 

pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, 

maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.” 

A.Abdurrachman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan 

Perdagangan menjelaskan bahwa, “bank adalah suatu jenis lembaga keuangan 

yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, 

mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai 

tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-

perusahaan, dan lain-lain”.
2
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Definisi bank menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 Pasal 1 

tentang pokok-pokok perbankan adalah, “lembaga keuangan yang usaha 

pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan 

peredaran uang”. Sedangkan, lembaga keuangan menurut undang-undang tersebut 

ialah “semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, 

menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat”. Dilihat dari 

fungsinya pula, berbagai macam definisi tentang bank dapat dikelompokkan 

menjadi tiga. 

Pertama, bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam pengertian pertama ini 

bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan atau tabungan, deposito berjangka, dan simpanan dalam rekening 

koran/giro. Kedua, bank dilihat sebagai pemberi kredit, ini berarti bahwa bank 

melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. Menurut Mac Leod, bank is a shop 

for the sale of credit. Jadi, fungsi bank terutama dilihat sebagai pemberi kredit, 

tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan 

yang diterimanya atau bersumber ada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank 

itu sendiri. Ketiga, bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui 

sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun 

melalui penciptaan uang bank.
3
 

Jumlah perbankan di Indonesia bertambah, baik dari segi kuantitas 

maupun kualitas pelayanan. Dalam praktiknya perbankan di Indonesia saat ini 

terdapat beberapa jenis perbankan seperti diatur dalam Undang-Undang 

                                                           
3
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Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun, kegiatan 

utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya.  

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta 

kepemilikannya, dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya 

kegiatan atau jumlah produk yang ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. 

Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya. 

Dilihat dari segi fungsinya terdiri dari : Bank Umum, Bank Pembangunan, 

Bank Tabungan, Bank Pasar, Bank Desa, lumbung Desa, Bank pegawai dan 

lainnya. Dilihat dari segi kepemilikannya ada Bank pemerintah antara lain Bank 

Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara 

(BTN), Bank Mandiri. Ada juga Bank Pemerintah Daerah (BPD) antara lain 

adalah BPD Jwa Barat. BPD Riau, BPD Nusa Tenggara Barat, BPD Jawa tengah, 

dan juga Bank Aceh.
4
 

Bank daerah merupakan bank yang kepemelikannya dimiliki oleh 

pemerintah daerah, ada banyak Bank daerah yang ada di Indonesia, salah satunya 

ada Bank Aceh Syari’ah. Bank Aceh Syari’ah merupakan bank daerah yang 

sangat populer di Aceh karena Aceh dijuluki dengan  kota Serambi Mekah dan 

dominan adalah muslim. Pada tanggal 19 september 2016, Bank Aceh resmi 

menjadi Bank Aceh Syari’ah seluruhnya. Pada saat berubah status menjadi Bank 

Syari’ah maka  otomatis sistem, produk dan akad akan berbeda dari sebelumnya. 

Dulu pada saat bank Aceh masih konvensional, pada laporan keuangan ada 
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produk pembiayaan, hanya saja yang berbasis marjin yaitu pembiayaan 

murabahah,ijarah, salam, istishna, qardh dan multi jasa. Pembiyaan bagi hasil 

seperti mudharabah ataupun musyarakah tidak ada. Namun, pada bulan 

september 2016 saat telah resmi menjadi syari’ah, ada pembiayaan bagi hasil 

yaitu musyarakah di laporan keuangan. Perubahan yang terjadi akibat adanya 

kebijakan perubahan status lembaga keuangan adalah pada penerapan 

pembiayaan.  

Dulu saat masih konvensional, Bank Aceh Syari’ah memiliki jumlah laba 

operasional yang cukup besar dari pendapatan bunga. Namun sekarang saat telah 

menjadi Bank Aceh Syari’ah pendapatan bunga berubah menjadi pendapatan 

penyaluran dana,  laba operasional terlihat menurun. Maka peneliti hendak ingin 

meneliti pengaruh Laba Operasional sebelum kebijakan perubahan status dan 

Laba operasional setelah kebijakan perubahan status terhadap Laba Komprehensif 

Bank Aceh Syari’ah. Data yang akan peneliti ambil adalah data dari jumlah laba 

operasional sebelum dan sesudah kebijakan perubahan status yaitu yang dulunya 

konvensional sekarang menjadi syari’ah. 

 

Tabel 1.1 

Perkembangan Kebijakan Perubahan Status Lembaga Keuangan, laba 

Operasional, dan Laba Komprehensif PT. Bank Aceh Syari’ah  

Tahun 2015-2017 

(dalam jutaan rupiah) 

 

Triwulan Laba Operasional Laba 

komprehensif Sebelum 

kebijakan 

Setelah 

kebijakan 

Triwulan 1 2015 128.974      166.995 

Triwulan 2 2015 253.908  237.993 

Triwulan 3 2015 339.300  265.043 
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Triwulan 4 2015 512.517  414.530 

Triwulan 1 2016 156.609  164.865 

Triwulan 2 2016 295.896  265.277 

Triwulan 3 2016  21.489 15.635 

Triwulan 4 2016  56.638 101.819 

Triwulan 1 2017  147.333 116.190 

Triwulan 2 2017  259.607 150.688 

Triwulan 3 2017  369.653 240.716 

Triwulan 4 2017  490.861 275.355 

Sumber :www.bankaceh.co.id 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari triwulan setiap tahunnya 

hampir semua mengalami kenaikan. Dari tabel di atas terlihat bahwa laba 

komprehensif Bank Aceh Syari’ah selalu meningkat. Saat laba operasional  

menurun, laba komprehensif juga ikut menurun. Pada saat terjadi perubahan status 

lembaga keuangan pada Bank Aceh yang berubah menjadi Bank Aceh syari’ah 

yakni, pada triwulan 3 dan 4 tahun 2016 terlihat bahwa laba menurun cukup 

banyak dan laba komprehensif juga ikut menurun drastis. 

Pada saat penerapan kebijakan perubahan status, terjadi  penurunan yang 

sangat signifikan dari yang dulunya pendapatan operasional lumayan tinggi, saat 

terjadi perubahan status lembaga keuangan menjadi sangat turun. Pada saat terjadi 

penurunan tersebut, laba komprehensif juga ikut menurun bahkan mengalami 

penurunan yang sangat drastis juga. Sehingga menurut penulis ada masalah 

terhadap laporan keuangan bank Aceh Syari’ah tersebut. Untuk lebih lanjut 

berdasarkan tabel diatas, saya ingin melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Laba Operasional Sebelum Kebijakan Perubahan Status dan Laba Operasional 

Setelah Kebijakan Perubahan Status terhadap Laba Komprehensif di Bank 

Aceh Syari’ah Periode 2015-2017 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah ini dapat 

dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan yaitu: 

1. Seberapa besar pengaruh laba operasional sebelum kebijakan perubahan 

status lembaga keuangan terhadap laba komprehensif PT Bank Aceh 

Syari’ah? 

2. Seberapa besar pengaruh laba operasional setelah kebijakan perubahan status 

lembaga keuangan terhadap laba komprehensif PT Bank Aceh Syari’ah ? 

3. Manakah yang lebih berpengaruh antara laba operasional sebelum kebijakan 

perubahan status lembaga keuangan dan setelah kebijakan perubahan status 

lembaga keuangan terhadap laba komprehensif ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh laba operasional sebelum 

kebijakan perubahan status lembaga keuangan terhadap laba komprehensif; 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh laba operasional setelah 

kebijakan perubahan status lembaga keuangan terhadap laba komprehensif; 

3. Untuk mengetahui manakah yang lebih besar pengaruhnya antara jumlah laba 

operasional sebelum kebijakan perubahan status lembaga keuangan dan 

setelah kebijakan perubahan status lembaga keuangan terhadap laba 

komprehensif. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan Akademis 

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen 

akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika. Bagi 

penulis untuk menambah wawasan penulis mengenai wacana nilai perbankan 

khususnya perbankan Islam, untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam 

bersikap dan berprilaku. Bagi peneliti berikutnya dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta bisa dijadikan sebagai 

referensi terhadap penelitian yang sejenis. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, 

sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia 

perbankan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna 

untuk meningkatkan efektivitas kegiatan dalam mengelola keuangan. 

  


