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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Rasio Biaya Operasi Pendapatan Operasi (BOPO)

BOPO merupakan rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan operasi.

Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka

menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti biaya bunga, biaya pemasaran,

biaya tenaga kerja, dan biaya operasi lainnya. Pendapatan operasi merupakan

pendapatan utama bank yaitu pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana

dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya. Semakin kecil BOPO

menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. Bank

yang sehat rasio BOPO-nya kurang dari satu sebaliknya bank yang kurang sehat,

rasio BOPO-nya lebih dari satu. Menurut ketentuan Bank Indonesia efisiensi

operasi diukur dengan BOPO.

BOPO menurut kamus keuangan adalah kelompok rasio yang mengukur

efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan dengan jalur

membandingkan satu terhadap lainnya. Berbagai angka pendapatan dan

pengeluaran dari laporan rugi laba dan terhadap angka-angka dalam neraca.

Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan

pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur

tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi

(Dendawijaya, 2009). Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank

tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi

biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar.
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Sedangkan menurut Rivai dkk. (2007) Rasio BOPO adalah perbandingan

antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat

efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Dalam hal

ini perlu diketahui bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dari

masyarakat dan selanjutnya menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam

bentuk kredit, sehingga beban bunga dan hasil bunga merupakan porsi terbesar

bagi bank. Rasio ini dirumuskan dengan:

BOPO = x 100%

Semakin kecil rasio beban operasionalnya akan lebih baik, karena bank

yang bersangkutan dapat menutup beban operasional dengan pendapatan

operasionalnya.

2.2 Ukuran Bank

Ukuran bank merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki

perusahaan (Andriyanti dan Wasilah, 2010).Ukuran perusahaan adalah suatu skala

dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara,

antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya

ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (large

firm), perusahaan menengah (medium-size) dan perusahaan kecil (small firm).

Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total asset perusahaan

(Machfoedz, 1994 dalam Suwito dan Herawaty, 2005).

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar

kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: log total aktiva (Marihot
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dan Setiawan, 2007), log total penjualan (Nuryaman, 2008), kapitalisasi pasar

(Halim dkk., 2005). Keputusan ketua Bapepam No. Kep. 11/PM/1997

menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan)

adalah badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus milyar,

sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total aktivanya diatas

seratus milyar. Kategori ukuran perusahaan yaitu:

1. Perusahaan besar

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih

besar dari Rp. 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki

penjualan lebih dari Rp. 50 Milyar/tahun.

2. Perusahaan menengah

Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih

Rp. 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan

lebih besar dari Rp. 1 Milyar dan kurang dari Rp. 50 Milyar.

3. Perusahaan kecil

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling

banyak Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki

hasil penjualan minimal Rp. 1 Milyar/tahun (Yuliyanti, 2011).

Sutedja dan Violita (2010) dalamArini (2011) menyatakan perusahaan

besar biasanya memiliki aset besar, pendapatan besar, dan perputaran uang tinggi

sehingga ukuran perusahaan sering digunakan sebagai proxy (Namun, pada

umumnya aset digunakan untuk menentukan besarnya ukuran suatu perusahaan

karena aset dianggap lebih stabil).
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Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa

perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini

arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik

dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa

perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding

perusahaan dengan total asset yang kecil (Daniati dan Suhairi, 2006).

2.3 Tingkat Inflasi

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari

barang/komoditas dan jasa selama satu periode waktu tertentu. Inflasi dapat

dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit

penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Definisi inflasi oleh para

ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus

dibayarkan (nilai unit penghitungan moneter) terhadap barang-barang/komoditas

dan jasa. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit penghitungan

moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi

(deflation) (Karim, 2007).

Sedangkan menurut Putong (2010) inflasi adalah naiknya harga-harga

komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program

sistem pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga, pencetakan uang dan lain

sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat.

Sebenarnya inflasi bukan masalah yang terlalu berarti apabila keadaan tersebut

diiringi dengan tersedianya komoditi yang diperlukan secara cukup dan ditimpali

dengan naiknya tingkat pendapatan yang lebih besar dari % tingkat inflasi tersebut
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(daya beli masyarakat meningkat lebih besar dari tingkat inflasi). Akan tetapi

manakala biaya produksi untuk menghasilkan komoditi semakin tinggi yang

menyebabkan harga jualnya juga menjadi relatif tinggi sementara disisi lain

tingkat pendapatan masyarakat relatif tetap maka barulah inflasi ini menjadi

sesuatu yang “membahayakan” apalagi bila berlangsung dalam waktu yang relatif

lama dengan porsi berbanding terbalik antara tingkat inflasi terhadap pendapatan

(daya beli).

Menurut Sukirno (2012) berdasarkan kepada sumber atau penyebab

kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada tiga bentuk

berikut:

1. Inflasi tarikan permintaan

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan

pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang

tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi

kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang

berlebihan ini akan menimbulkan inflasi.

2. Inflasi desakan biaya

Juga inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang

dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila

perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah,

mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji

dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru

dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi ini. Langkah ini
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mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan

menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.

3. Inflasi diimpor

Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang

diimpor. Inflasi ini akan wujud apabila barang-barang impor yang

mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam

kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan.

Berdasarkan kepada tingkat kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku,

inflasi dapat dibedakan kepada tiga golongan:

1. Inflasi merayap

Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya.

Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang

tingkatnya tidak melebihi dua atau tiga persen setahun.

2. Hiperinflasi

Hiperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat, yang

menyebabkan tingkat harga menjadi dua atau beberapa kali lipat dalam

masa yang singkat. Di Indonesia, sebagai contoh, pada tahun 1965 tingkat

inflasi adalah 500 persen dan pada tahun 1966 ia telah mencapai 650

persen. Ini berarti tingkat harga-harga naik 5 kali lipat pada tahun 1965

dan 6,5 kali lipat dalam tahun 1966.

3. Inflasi sederhana atau moderate inflation

Di negara-negara berkembang adakalanya tingkat inflasi tidak mudah

dikendalikan. Negara-negara tersebut tidak menghadapi masalah
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hiperinflasi, akan tetapi juga tidak mampu menurunkan inflasi pada tingkat

yang sangat rendah. Secara rata-rata di sebagian negara tingkat inflasi

mencapai di antara 5 hingga 10 persen. Inflasi dengan tingkat yang seperti

itu digolongkan sebagai inflasi sederhana atau moderate inflation.

Menurut Sukirno (2012) inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan

menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik

menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik

modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Antara

lain tujuan ini dicapai dengan membeli harta-harta tetap seperti tanah, rumah, dan

bangunan. Oleh karena pengusaha lebih suka menjalankan kegiatan investasi yang

bersifat seperti ini, investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan

ekonomi menurun.

Di samping menimbulkan efek buruk ke atas kegiatan ekonomi negara,

inflasi juga akan menimbulkan efek-efek berikut kepada individu dan masyarakat:

1. Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan

tetap. Pada umumnya kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-

harga. Maka inflasi akan menurunkan upah riil individu-individu yang

berpendapatan tetap.

2. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian

kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang. Simpanan di bank,

simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi-institusi keuangan lain

merupakan simpanan keuangan. Nilai riilnya akan menurun apabila inflasi

berlaku.
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3. Memperburuk pembagian kekayaan. Telah ditunjukkan bahwa penerima

pendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan dalam nilai riil

pendapatannya, dan pemilik kekayaan bersifat keuangan mengalami

penurunan dalam nilai riil kekayaannya. Akan tetapi pemilik harta tetap-

tanah, bangunan, dan rumah-dapat mempertahankan atau menambah nilai

riil kekayaannya. Juga sebagian penjual/pedagang dapat mempertahankan

nilai riil pendapatannya. Dengan demikian inflasi menyebabkan

pembagian pendapatan di antara golongan berpendapatan tetap dengan

pemilik-pemilik harta tetap dan penjual/pedagang akan menjadi semakin

tidak merata.

Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (rate of inflation) yaitu tingkat

perubahan dari tingkat harga secara umum (Karim, 2007). Persamaannya adalah

sebagai berikut:

Tingkat inflasi = x 100%

2.4 BI Rate

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau

stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan

kepada publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap

Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan dan diimplementasikan pada operasi

moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity

management) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan

moneter.
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Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan

suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku

bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga

deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor dalam perekonomian, Bank

Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan

diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia

akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah

sasaran yang telah ditetapkan.

Jadwal penetapan dan penentuan BI rate:

1. Penetapan respons (stance) kebijakan moneter dilakukan setiap bulan

melalui mekanisme RDG Bulanan dengan cakupan materi bulanan.

2. Respon kebijakan moneter (BI Rate) ditetapkan berlaku sampai dengan

RDG berikutnya.

3. Penetapan respon kebijakan moneter (BI Rate) dilakukan dengan

memperhatikan efek tunda kebijakan moneter (lag of monetary policy)

dalam memengaruhi inflasi.

4. Dalam hal terjadi perkembangan di luar prakiraan semula, penetapan

stance Kebijakan Moneter dapat dilakukan sebelum RDG Bulanan

melalui RDG Mingguan.

Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan BI Rate secara

konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 basis poin (bps). Dalam kondisi untuk

menunjukkan intensi Bank Indonesia yang lebih besar terhadap pencapaian

sasaran inflasi, maka perubahan BI Rate dapat dilakukan lebih dari 25 bps dalam

kelipatan 25 bps.
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2.5 Profit Distribution Management

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan

pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama

(akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalnya 20:80 yang

berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20%

bagi pemilik dana (shahibul mal) dan 80% bagi pengelola dana (mudharib). Bagi

hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari

waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu

tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Bagi hasil adalah suatu

sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana

pembagian hasil usaha. Nisbah bagi hasil merupakan nisbah di mana para nasabah

mendapatkan hak atas laba yang disisihkan kepada deposito mereka karena

deposito masing-masing dipergunakan oleh bank dengan menguntungkan. Jadi

pengertian bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan dalam perbankan

syariah dalam menentukan porsi yang didapat masing-masing pihak.

Pendapatan-pendapatan yang dihasilkan dari kontrak pembiayaan, setelah

dikurangi dengan biaya-biaya operasional, harus dibagi atau didistribusikan antara

bank dengan para penyandang dana, yaitu nasabah investasi, para penabung, dan

para pemegang saham sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan. Dalam

hal ini bank dapat menegosiasikan nisbah bagi hasil atas investasi mudharabah

sesuai dengan tipe yang ada, baik sifatnya maupun jangka waktunya. Bank juga

dapat menentukan nisbah bagi hasil yang sama atas semua tipe, tetapi menetapkan
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bobot yang berbeda-beda atas setiap tipe investasi yang dipilih oleh nasabah

(Muhammad, 2004).

Bagi hasil adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam

suatu kegiatan usaha/proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala

keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi. Produknya

adalah mudharabah, al muzaraah, danal musaqat (Silvanita, 2009). Sedangkan

menurut Rivai dan Arifin (2010) bagi hasil adalah bentuk return (perolehan

aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak

tetap pada bank islam. Besar-kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil

usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam.

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan

diawal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan

kerja sama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah terjadi

gharar, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip

perhitungan bagi hasil menentukan jumlah pendapatan yang digunakan sebagai

dasar perhitungan untuk bagi hasil, apakah menggunakan penerimaan bersih, laba

kotor, atau laba bersih. Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya dengan nomor

15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi

hasil (revenue sharing) maupun bagi untung (profit sharing) sebagai dasar bagi

hasil (Yaya dkk., 2009).

Perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara yaitu profit sharing

dan revenue sharing (Wiyono dan Maulamin, 2012).
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a. Pendekatan profit sharing (bagi laba)

Penghitungan menurut pendekatan ini adalah hitungan bagi hasil yang

berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha

dikurangi dengan beban usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut

(nisbah x laba bersih).

b. Pendekatan revenue sharing (bagi pendapatan)

Penghitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan laba didasarkan

pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan

usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh

pendapatan tersebut (nisbah x laba kotor).

Contoh kasus untuk perhitungan bagi hasil:

Bank XYZ melakukan kerjasama bisnis dengan A, seorang pedagang buku

menggunakan akad mudharabah (bank sebagai pemilik dana dan A sebagai

pengelola dana). Bank memberikan modal kepada A sebesar Rp 10.000.000

sebagai modal usaha pada Tanggal 1 Januari 2009 dengan nisbah bagi hasil

Bank : A = 30% : 70%. Pada tanggal 31 Januari 2009, A memberikan Laporan

Laba Rugi penjualan buku sebagai berikut:

Penjualan Rp 1.000.000

Harga Pokok Penjualan (Rp 700.000)

Laba Kotor Rp 300.000

Biaya-biaya Rp 100.000

Laba bersih Rp 200.000

Perhitungan bagi hasil adalah sebagai berikut:
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a. Profit sharing

Bank = 30% x Rp 200.000 (Laba bersih) = Rp 60.000

A = 70% x Rp 200.000 = Rp 140.000

b. Revenue sharing

Bank = 30% x Rp 300.000 (Laba Kotor) = Rp 90.000

A = 70% x Rp 300.000 = Rp 210.000

Dalam praktik di lapangan terdapat perbedaan interpretasi dalam

memahami istilah revenue sharing. Revenue sharing dalam praktik dipersepsikan

sama dengan gross profit sharing yang menganalogikan revenue adalah nilai

penjualan suatu barang (harga pokok plus margin pendapatan). Adapun revenue

yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktikkan selama

ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Dalam

akuntansi, konsep ini biasa dinamakan dengan gross profit (Yaya dkk., 2009).

Konsep bagi hasil berbeda sekali dengan bunga yang diterapkan pada bank

konvensional. Dalam bank syariah, konsep bagi hasil dikenal sebagai berikut

(Wiyono dan Maulamin, 2012):

1. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank

yang bertindak sebagai pengelola dana.

2. Bank syariah mengelola dana tersebut dalam sistem pool of fund,

selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam

proyek/usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek

syariah.
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3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja

sama, nominal, nisbah, dan jangka waktu kesepakatan tersebut.

Profit distribution (PD) atau distribusi hasil usaha adalah pembagian

keuntungan bank syariah kepada deposan berdasarkan nisbah yang disepakati

setiap bulannya. PD diatur berdasarkan produk yang menjadi pilihan deposan

terhadap bank, serta persetujuan nisbahnya. Pihak manajemen bank syariah harus

memperhatikan betul tingkat PD melalui pengelolaannya (Profit Distribution

Management). Profit Distribution Management(PDM) dapat diartikan sebagai

aktivitas yang dilakukan manajer dalam mengelola pendistribusian laba untuk

memenuhi kewajiban bagi hasil bank syariah kepada deposannya (Mulyo dan

Mutmainah, 2012).

Menurut Bank Indonesia, distribusi bagi hasil adalah pembagian

keuntungan bank syariah kepada nasabah simpanan berdasarkan nisbah yang

disepakati setiap bulannya. Jadi bisa disimpulkan secara singkat Profit

Distribution Managementmerupakan aktivitas yang dilakukan manajer dalam

mengelola pendistribusian laba untuk memenuhi kewajiban bagi hasil bank

syariah kepada nasabahnya.

2.6 Bank Syariah

Menurut undang undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November

1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2008).
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Menurut Putong (2003) pada dasarnya di dunia ini bank hanya terdiri atas

dua macam, yaitu bank sentral dan bank umum. Bank umum dalam

perkembangan selanjutnya dibagi lagi menjadi bank umum konvensional dan

syariah.

1. Bank sentral

Adalah lembaga keuangan yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah

dengan fungsi utama sebagai penerbit dan penguasa tunggal uang yang

diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan mengendalikan sistem

perbankan dimana bank sentral tersebut berada (di Indonesia bank sentral

adalah Bank Indonesia).

2. Bank umum/komersial

Bank umum atau kadang disebut bank komersial sebagaimana juga

layaknya perusahaan perseroan (PT), melakukan kegiatan perbankannya

dengan harapan mendapatkan keuntungan. Sumber dana utama yang

dimiliki oleh bank umum adalah dana masyarakat (pegiro/penabung atau

pemakai jasa bank tersebut). Sedangkan sumberkeuntungan bank umum

berasal dari para peminjam (debitur). Keuntungan yang diperoleh oleh

bank biasanya berupa selisih tingkat bunga (spread) antara bunga

deposito/tabungan dengan suku bunga kredit usaha untuk bank

konvensional dan bagi hasil (mudharabah) untuk bank syariah. Beberapa

sumber keuntungan bank umum lainnya adalah fee dari pengeluar dan

penjamin L/C, biaya transfer, jasa safe deposit, perdagangan valas
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(treasury) untuk bank konvensional, pinjaman offernite antarbank, suku

bunga surat berharga bank sentral dan sebagainya.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan

pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah

lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan

berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam

adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan

jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan

Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan bank

yang beroperasi dengan prinsip syariah islam. Bank Syariah adalah (1) bank yang

beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam; (2) bank yang tata cara

beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits.

Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang

dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya

yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut,

dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan

mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas

dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial

intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya

berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan
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dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang

utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain:

1. Memindahkan uang

2. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran

3. Mendiskonto surat wesel, surat order, maupun surat berharga lainnya

4. Membeli dan menjual surat-surat berharga

5. Memberi jaminan bank

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam

memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, 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 Islam. Bank Islam lahir di Indonesia, yang gencarnya, pada sekitar tahun 90-

an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No. 7 tahun 1992, yang direvisi

dengan Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank

yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah.

Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting,

namun di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan,

ketidakjujuran, dan “penghisapan” dari satu pihak kepihak lain (bank dengan

nasabahnya). Kedudukan bank Islam dalam hubungan dengan para kliennya

adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedang dalam hal bank pada

umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur.
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Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam

menjalankan pekerjaannya, bank Islam menggunakan berbagai teknik dan metode

investasi seperti kontrak mudharabah. Di samping itu, bank Islam juga terlibat

dalam kontrak murabahah. Mekanisme perbankan Islam yang berdasarkan prinsip

mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh karena itu, soal membayarkan bunga

kepada para depositor atau pembebanan suatu bunga dari para klien tidak timbul

(Muhammad, 2004).

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia No. 21 Tahun

2008, disebutkan bahwa bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan

bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan

usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan

Bank Perkreditan Rakyat. Adapun bank syariah adalah bank yang menjalankan

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum

Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah-BPRS (dahulu disebut

dengan nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah).

BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu

lintas pembayaran. Sementara itu, BPRS adalah bank syariah yang melaksanakan

kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 tersebut, disebutkan

bahwa bank konvensional yang hendak melaksanakan usaha syariah harus

membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang khusus beroperasi dengan

menggunakan sistem syariah (Yaya dkk., 2009).
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Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia

nomor 2/8/PBI/2000, pasal 1, bank syariah adalah “bank umum sebagaimana yang

dimaksud dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 perbankan dan telah

diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998  yang melakukan kegiatan

usaha berdasarkan prinsip syariat islam, termasuk Unit Usaha Syariah dan kantor

cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat

islam. Adapun yang dimaksud dengan Unit Usaha Syariahadalah unit kerja di

kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor

cabang syariah (Rivai dan Arifin, 2010).

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga

dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam (Kasmir, 2008).

Al-qur’an surat al-baqarah ayat 278 menyatakan:








Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang
yang beriman.

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur’an,

melainkan juga al-hadits.

بَا: قَالَ النَّبِيَّ أَنَّ َمْسُعْودْابنْ َعنِ اْلَحاِكمُ َرَوى ِمْثلُ أَْیَسُرھَابَابًاَوَسْبُعْونَ ثَالَثَةٌ الرَّ
ُجلُ یَْنِكحَ أَنْ  ھُ الرَّ ٔاُمَّ

Artinya: Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi SAW bersabda,
“Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan); yang paling rendah
(dosanya)sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya.”
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Di bank syariah jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip

syariah sesuai dengan hukum islam. Prinsip syariah yang diterapkan oleh bank

syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah),

pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli

barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang

modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya

pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh

pihak lain (ijarah wa iqtina) (Kasmir, 2008).

Menurut Wirdyaningsih (2005) ada beberapa perbedaan mendasar dalam

konsep pelaksanaan di bank konvensional dan bank Islam, yaitu antara lain

perbedaan konsep antara bunga dan bagi hasil, perbedaan konsep antara investasi

dan membungakan uang, dan perbedaan konsep antara utang uang dan utang

barang.

Menurut Machmud (2009) perbandingan bank syariah dan bank

konvensional yaitu:

Tabel 2.1
Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Aspek Bank Syariah Bank Konvensional
Legalitas Akad syariah Akad konvensional
Struktur organisasi Penghimpunan dana dan

penyaluran dana harus sesuai
dengan fatwa Dewan
Pengawas Syariah

Tidak terdapat dewan
sejenis

Bisnis dan usaha yang
dibiayai

Melakukan investasi-
investasi yang halal saja.
Hubungan dengan nasabah
dalam bentuk kemitraan.
Berdasarkan prinsip bagi
hasil, jual beli, atau sewa.
Berorientasi pada
keuntungan dan kemakmuran

Investasi yang halal dan
haram. Profit oriented.
Hubungan dengan
nasabah dalam bentuk
hubungan kreditur-
debitur. Memakai
perangkat bunga.
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dan kebahagiaan dunia
akhirat.

Lingkungan kerja Islami Non islami
Sumber: Machmud (2009)

Sedangkan menurut Antonio (2001) perbandingan antara bank syariah dan

bank konvensional disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah Bank konvensional
Melakukan investasi-investasi yang
halal saja

Investasi yang halal dan haram

Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual
beli, sewa

Memakai perangkat bunga

Profit dan falah oriented Profit oriented
Hubungan dengan nasabah dalam
bentuk hubungan kemitraan

Hubungan dengan nasabah dalam
bentuk hubungan kreditor-debitor

Penghimpuna dan penyaluran dana
harus sesuai dengan fatwa Dewan
Pengawas Syariah

Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber: Antonio (2001)

2.7 Pandangan Islam tentang Bagi Hasil

Konsep bagi hasil sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang

diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep

bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang

bertindak sebagai pengelola dana.

2. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal

dengan sistem pool of fund (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola

akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-

usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek

syariah.



29

3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup

kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya

kesepakatan tersebut(Wiyono dan Maulamin, 2012).

Dasar hukum yang mendasari konsep bagi hasil adalah Al-quran dan

Hadits. Al-quran menyatakan:








Artinya: dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu

sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang
yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh. (QS Shad: 24)

Sementara Hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan:

أَ یَُخنْ ◌َ َمالَمیَكْینِ الشَّرِ أَنَاثَالِثُ لُ یَقُوْ هللاإِنْ قَالَ ةََرفََعھُ ھَُرْیرَ بِيأَ َعنْ 
ِحبَھُ َصاھَُماَحدُ 

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah
Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang
berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’” (HR
Abu Dawud).

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi rujukan bagi

penelitian ini antara lain:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No. Judul/Peneliti/Tahun Variabel
Penelitian

Metode Analisis
Data Hasil Penelitian

1. Profit Distribution
Management By
Islamic Banks: An
Empirical
Investigation/Sayd
Farook, M. Kabir

X1:religiosity
X2: market
familiarity with
Islamic banking
X3: financial
development

Korelasi profit
distribution
directly related
to religiosity,
financial
development,
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Hassan, Gregory
Clinch/2009

X4: market
concentration
X5: GDP growth
X6: asset
composition
X7: reliance on
the
depositors’
funding
X8: existence of
discretionary
reserves
X9: bank age
Y: Profit
Distribution
Management

asset
composition, and
existence of
discretionary
reserves, while it
is inversely
related to
market
familiarity with
Islamic banking,
market
concentration,
depositor
funding reliance
and the age of
the Islamic bank.

2. Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Profit
Distribution
Managementpada
Bank Syariah di
Indonesia Periode
2008-2011/Gagat
Panggah Mulyo dan
Siti Mutmainah/2012

X1: kecukupan
modal
X2: efektivitas
DPK
X3: risiko
pembiayaan
X4: pertumbuhan
PDB
X5: proporsi
pembiayaan non
investasi
X6: proporsi
DPK
X7: penyisihan
penghapusan
aktiva produktif
X8: umur bank
Y: Profit
Distribution
Management

Regresi linear
berganda

Kecukupan
modal, proporsi
pembiayaan non
investasi, dan
penyisihan
penghapusan
aktiva produktif
secara parsial
berpengaruh
positif terhadap
PDM. Efektivitas
dana pihak ketiga
dan proporsi
dana pihak ketiga
secara parsial
berpengaruh
negatif terhadap
PDM. Risiko
pembiayaan,
pertumbuhan
produk domestik
bruto, dan umur
bank secara
parsial tidak
berpengaruh
terhadap PDM.

3. Analisis Faktor-faktor
yang Mempengaruhi
Tingkat Bagi Hasil
Simpanan
Mudharabahpada
Bank Umum Syariah
di Indonesia Tahun
2005-2008/M.
Showwam
Azmy/2008

X1: Financing
To Deposits
Ratio
X2: Non
Performing
Financing
X3: Capital
Adequacy Ratio
X4: tingkat
inflasi
X5: suku bunga
X6: pertumbuhan
ekonomi
Y: tingkat bagi

Regresi linier
berganda

FDR, NPF,
CAR, inflasi,
suku bunga, dan
pertumbuhan
ekonomi secara
simultan
berpengaruh
terhadap tingkat
bagi hasil. Secara
parsial CAR dan
inflasi
berpengaruh
negatif terhadap
tingkat bagi
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hasil hasil. Secara
parsial suku
bunga
berpengaruh
positif terhadap
tingkat bagi
hasil.

4. Pengaruh Kinerja
Keuangan Terhadap
Tingkat Bagi Hasil
Deposito
Mudharabah(Study
Kasus PT. Bank
Muamalat Indonesia
Tbk Periode 2002-
2009)/Dian
Anggrainy/2010

X1: Return On
Asset
X2: Return On
Equity
X3: Financing
To Deposits
Ratio
X4: BOPO
X5: Capital
Adequacy Ratio
Y: tingkat bagi
hasil

Regresi linier
berganda

ROA, ROE,
FDR, BOPO,
CAR secara
simultan
berpengaruh
terhadap tingkat
bagi hasil. ROA
dan BOPO
secara parsial
berpengaruh
terhadap tingkat
bagi hasil.

5. Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Bagi
Hasil pada Bank
Syariah Mandiri
(Periode Juni 2005-
Mei 2009)/Sinta
Aisiyah/2010

X1: Financing
To Deposits
Ratio
X2: Capital
Adequacy Ratio
X3: Effective
Rate of Return
X4: tingkat
bunga pinjaman
investasi
X5: tingkat
inflasi
Y: bagi hasil

Regresi linier
berganda

FDR
berpengaruh
positif tidak
signifikan
terhadap bagi
hasil. CAR
berpengaruh
negatif tidak
signifikan
terhadap bagi
hasil. Effective
Rate of Return
berpengaruh
positif signifikan
terhadap bagi
hasil. Tingkat
bunga pinjaman
investasi
berpengaruh
positif tidak
signifikan
terhadap bagi
hasil. Tingkat
inflasi
berpengaruh
negatif tidak
signifikan
terhadap bagi
hasil.

6. Pengaruh Tingkat
Suku Bunga dan Bagi
Hasil
Terhadap Volume
Deposito
Mudharabah
(Studi pada Bank
Muamalat Indonesia

X1: BI rate
X2: bagi hasil
Y: volume
deposito
mudharabah

Regresi linier
berganda

Tingkat suku
bunga
BIberpengaruh
terhadap bagi
hasil di BMI.
Tingkat suku
bunga BI tidak
berpengaruh
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Tahun 2009 -
2011)/Lina
Anniswah/2011

terhadap volume
deposito
mudharabah di
BMI. Bagi hasil
tidak
berpengaruh
terhadap volume
deposito
mudharabah di
BMI. Secara
simultan tingkat
suku bunga BI
dan bagi hasil
tidak
berpengaruh
terhadap
deposito
mudharabah di
BMI.

7. Analisis Pengaruh
Inflasi, Suku Bunga,
Kurs, dan Jumlah
Uang Beredar
Terhadap Nisbah Bagi
Hasil Deposito
Mudharabahpada
Bank Syariah Mandiri
Tahun 2008-
2012/Indrawati Setia
Utami/2013

X1: inflasi
X2: suku bunga
X3: kurs
X4: jumlah uang
beredar
Y: nisbah bagi
hasil deposito
mudharabah

Regresi linier
berganda

Inflasi, suku
bunga, kurs, dan
jumlah uang
beredar secara
simultan
berpengaruh
terhadap nisbah
bagi hasil
deposito
mudharabah.
Inflasi dan kurs
secara parsial
berpengaruh
positif signifikan
terhadap nisbah
bagi hasil
deposito
mudharabah.
Suku bunga dan
uang beredar
secara parsial
tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap nisbah
bagi hasil
deposito
mudharabah.

Sumber: Farook, dkk. (2009), Mulyo dan Mutmainah (2012), Azmy (2008), Anggrainy
(2010), Aisiyah (2010), Anniswah (2011), Utami (2013).

2.9 Kerangka Penelitian
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Sesuai dengan landasan teori yang telah dikemukakan di atas, dapat

dikembangkan suatu kerangka penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

Variabel Independen (X)

Variabel Dependen (Y)

Sumber: Arifin (2013)

2.10 Hipotesis Penelitian

2.10.1 Pengaruh Rasio BOPO terhadap Profit Distribution Management

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi (Dendawijaya, 2009).

Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam

mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka

keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. Jika keuntungan bank

meningkat, maka manajer bank syariah akan meningkatkan Profit Distribution

Management(PDM) karena dana untuk melakukan PDM diperoleh dari

keuntungan (Farook dkk., 2009). Begitu juga sebaliknya, jika rasio BOPO tinggi,

Rasio BOPO

Ukuran Bank

Tingkat Inflasi

BI Rate

Profit Distribution
Management
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maka efisiensi bank tersebut rendah dan keuntungannya rendah sehingga PDM

akan menurun.

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis berikut:

H1: Rasio BOPO berpengaruh negatif terhadap Profit Distribution

Management.

2.10.2 Pengaruh Ukuran Bank terhadap Profit Distribution Management

Ukuran bank merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki

perusahaan.Ukuran perusahaan adalah jumlah nilai kekayaan yang dimiliki suatu

perusahaan (total aktiva). Perusahaan yang memiliki total aktiva besar

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan

dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki

prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga

mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu

menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total asset yang kecil (Daniati

dan Suhairi, 2006). Dengan demikian, perusahaan besar mampu menghasilkan

laba yang lebih tinggi daripada perusahaan yang kecil ukurannya. Perusahaan

kecil cenderung akan menghasilkan laba yang lebih rendah. Dengan laba yang

tinggi bank syariah akan meningkatkan PDM, dan sebaliknya jika laba rendah

PDM akan menurun.

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis berikut:

H2: Ukuran bank berpengaruh positif terhadap Profit Distribution

Management.

2.10.3 Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Profit Distribution Management
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Tingkat inflasi yang tinggi tidak akan menggalakkan perkembangan

ekonomi. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan produktif tidak

menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya

untuk tujuan spekulasi. Antara lain tujuan ini dicapai dengan membeli harta-harta

tetap seperti tanah, rumah, dan bangunan. Oleh karena pengusaha lebih suka

menjalankan kegiatan investasi yang bersifat seperti ini, investasi produktif akan

berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi menurun (Sukirno, 2012). Usaha

produktif yang dibiayai oleh bank syariahpun akan menurun keuntungannya

sehingga PDM akan menurun karena dana yang digunakan untuk melakukan

PDM berasal dari keuntungan (Farook dkk., 2009).

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis berikut:

H3: Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap Profit Distribution

Management.

2.10.4 Pengaruh BI Rate terhadap Profit Distribution Management

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau

stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan

kepada publik. BI rate dapat mempengaruhi suku bunga. Jika BI rate tinggi,

nasabah akan lebih cenderung menempatkan dananya di bank konvensional

karena suku bunga yang tinggi. Oleh karena itu, bank harus melakukanProfit

Distribution Managementagar nasabah tidak memindahkan dananya ke bank

konvensional.

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis berikut:

H4: BI rate berpengaruh positif terhadap Profit Distribution Management.



36

2.10.5 Pengaruh Rasio BOPO, Ukuran Bank, Tingkat Inflasi, dan BI Rate

terhadap Profit Distribution Management

Dana untuk melakukan Profit Distribution Management (PDM) berasal

dari keuntungan (Farook dkk., 2009). Jika rasio BOPO tinggi keuntungan akan

menurun dan PDM ikut menurun. Jika ukuran bank besar, bank dianggap mampu

menghasilkan keuntungan lebih besar dibandingkan bank kecil. Dengan besarnya

keuntungan maka PDM akan meningkat. Jika tingkat inflasi tinggi keuntungan

bank akan menurun dan PDM ikut menurun. Jika BI rate tinggi maka bank syariah

akan menaikkan PDM agar nasabahnya tidak memindahkan dananya ke bank

konvensional.

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis berikut:

H5: Rasio BOPO, ukuran bank, tingkat inflasi, dan BI Rate secara simultan

berpengaruh terhadap Profit Distribution Management.


