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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangaan perekonomian saat ini menuntut  masyarakat  untuk

memilih jasa perbankan  yang cocok untuk melaksanakan sirkulasi dana yang

ada, baik untuk perorangan maupun organisasi. Dari uraian diatas dapat

dikemukakan bahwa bank mempunyai suatu falsafat atau pedoman  penting

dalam menjalankan usahanya, yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh

masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan bank menerima simpanan dari

masyarakat yang mempunyai kelebihan dana kemudian disalurkan kembali

kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak

ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Salah satu bank yang pertama

kali yang berbasis syariah adalah Bank Muamalat sebagai bank yang  menjadi

acuan bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini

ditengah perkembangan bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi

pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak

yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Semantara perbankan

yang menerapkan sistem  syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Tidak hanya itu, di tengah-tangah  krisis keuangan global yang

melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah

kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga

keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta
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keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga,

peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah.

Hal ini dapat membuktikan dari keberhasilan bank muamalat melewati

krisis dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak

menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan pada

tahun 2008, bank muamalat bahkan mampu memperoleh  laba Rp. 300 milyar

lebih. Perbankan syaraiah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini

untuk menunjukan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan kebal krisis

dan mampu tumbuh dengan signifikan.

Kasmir (2007: 23), menjelaskan pengertian perbankan adalah lembaga

keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan

deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang

(kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga

dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau

menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran

listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

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 menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Akuntansi sayariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya

akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemakan fenomena

ekonomi dalam bentuk moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan
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bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dengan masyarakat Islam.

Akuntansi syariah termasuk didalamnya isu yang tidak bisa dipikirkan oleh

akuntansi konvensional. Akuntansi harus dianggap sebagai derivasi/hisab

yaitu menghanjurkan yang baik dan melarang apa yang buruk. Realitas

akuntansi syariah adalah tercemin dalam akuntansi zakat. Disamping itu

akuntansi juga telah dinyatakan dalam Al Qur’an yang telah menggariskan

bahwa konsep akuntansinya adalah penekankan pertanggungjawaban atau

Accountability yang tujuanya menjaga keadilan dan kebenaran. Akuntansi

juga adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui

dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah,

yaitu tidak mengandung zhulum (kezaliman), riba, maysir (judi), gharar

(penipuan), barang yang haram, dam membahanyakan.

Dari sisi ilmu pengetahuan, Akuntansi adalah ilmu yang mencoba

mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan

pengukuran atas berbagai transaksi dan dikelompokkan dalam Account,

perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan

laba. Kaidah Akuntansi dalam konsep Syariah Islam dapat didefinisikan

sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang

disimpulkan dari sumber-sumber Syariah Islam dan dipergunakan sebagai

aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan,

analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan

dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.

Menurut Toshikabu Hayashi Tahun 2009, Akuntansi Barat

(Konvensional) memiliki sifat yang dibuat sendiri oleh kaum kapital dengan
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berpedoman pada filsafat kapitalisme, sedangkan dalam Akuntansi Islam ada

konsep Akuntansi yang harus dipatuhi, yaitu hukum Syariah yang berasal dari

Tuhan yang bukan ciptaan manusia dan Akuntansi Islam sesuai dengan

kecenderungan manusia yaitu hanief yang menuntut agar perusahaan juga

memiliki etika dan tanggung jawab sosial.

Perbankan syariah memberikan layanan bebas bunga (tanpa unsur

riba) kepada para nasabahnya Tentu saja, usaha yang didanai ini sudah

dilakukan monitoring secara ketat oleh Bank dan dianggap memiliki segi

potensial yang menjanjikan. Maka dari itu, di samping kita menitipkan uang

kita pada Bank, kita juga dilatih untuk belajar berinvestasi dan turut

mendongkrak perekonomian bangsa dengan memberikan pinjaman modal

kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, seperti contohnya pada

UKM-UKM untuk menggeliatkan usahanya.

Berawal dari akuisisi PT. PT. Bank BRI syariah (Persero), Tbk.,

terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan

izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya

o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT.

Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah

merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional,

kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah

Islam.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar

berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi
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aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus

pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi

bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan

perbankan. Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19

Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. PT.

Bank BRI syariah (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI

Syariah (proses spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009.

Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Ba sir selaku Direktur Utama

PT. PT. Bank BRI syariah (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku

Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Tabel 1.1
Total nasabah berinvestasi mudharabah

No Produk Tipe
nasabah

CCY Saldo reken
ing

Jumlah
nasaba

h
1 Deposito Individu IDR 19,654,156,691 72 56
2 Deposito IB

Haji
Individu IDR 38,092,849,346 158 124

3 Deposito
tabungan
Impian

Non
individu

IDR 37,333,162, 036 27 117

4 Deposito Non
individu

IDR 30,000,000,000 3 1

Jumlah 198
Tahun 2013

Sumber : PT. BRI syariah Cabang Pekanbaru

Dari data diatas bahwa secara umum dari  tahun 2013 di Bank BRI

syariah Cabang Pekanbaru jumlah nasabah yang berminat berinvestasi

bertambah.. Pertumbuhan pada Bank tersebut menunjukan perkembangan

yang cukup tinggi dengan angka yang cenderung meningkat pada

perkembangan nasabah berinvestasi. Para nasabah mempercayai untuk
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menabungkan atau menginvestasikan dananya di Bank BRI syariah, sehingga

peningkatan terus terjadi terutama pada investasi mudharabah. Dari tahun

ketahunnya investasi mudharabah yang terdiri dari produk tabungan deposito.

Maka, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari

perbankan syariah ini adalah sebagai berikut: 1). Penghapusan sistem bunga

(riba) dan menerapkan sistem bagi hasil, dari semua transaksi keuangan.

Penghapusan dan pembaharuan semua aktifitas Bank agar sesuai dengan

prinsip-prinsip Islam dan tidak merugikan di salah satu pihak. 2). Manejemen

Menerbitkan laporan keuangan  yang relevan dan transparan. Pencapaian

distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar sesuai dengan prinsip Islam. 3)

Menerapkan akuntansi syariah Sebagai sebuah media informasi untuk

mengambil keputusan yang dapat dijadikan suatu alat yang dapat

meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Dari uraian diatas, beserta fakta-fakta yang telah jelaskan, Maka

penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR

AKUNTANSI SYARIAH YANG MEMPENGARUHI NASABAH

BERINVESTASI (MUDHARABAH) PADA PT BANK BRI SYARIAH

CABANG UTAMA PEKANBARU’’.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa faktor

rumusan masalah dalam penelitian ini;

1. Apakah faktor penerapan laporan keuangan mempengaruhi nasabah

berinvestasi (mudharabah) di Bank BRI Syariah cabang utama

Pekanbaru?
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2. Apakah faktor penerapan akuntansi syariah mempengaruhi nasabah

berinvestasi (mudharanah) di Bank BRI Syariah cabang utama

Pekanbaru?

3. Apakah faktor penerapan bagi hasil mempengaruhi nasabah berinvestasi

(mudharabah) di Bank BRI Syariah cabang utama Pekanbaru?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui faktor penerapan laporan keuangan mempengaruhi

keinginan nasabah berinvestasi (mudharabah) di Bank BRI Syariah

cabang utama Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui faktor penerapan akuntansi syariah mempengaruhi

keinginan nasabah berinvestasi (mudharabah) di Bank BRI Syariah

cabang utama Pekanbaru.

c. Untuk mengetahui penerapan bagi hasil mempengaruhi keinginan

nasabah berinvestasi (mudharabah) di Bank BRI Syariah cabang utama

Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka hasil penelitian ini

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Sebagai landasan bagi penelitian-penelitian  berikutnya terutama untuk

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah berinvestasi di

Bank BRI Syariah Pekanbaru.
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b. Sebagai sarana informasi atau pengambil keputusan yang dapat

digunakan perusahaan ( Bank BRI Syariah) Pekanbaru.

c. Sebagai sarana informasi bagi nasabah mengenai keunggulan dari

produk Bank BRI Syariah Pekanbaru.

1.4 Sistematik Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi dalam 6 bab dimana

antara bab memiliki kaitan satu sama lainnya yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan berbagai macam pokok-pokok penelitian, yaitu Latar

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Manfaat dan Tujuan

Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri atas teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan

yang akan diteliti. Dalam hubungan antara variabel-variabel yang

digunakan. Hipotesis, pada dasarnya secara implisit sudah ada dan

merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian

dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Memuat uraian/deskripsi/gambaran secara umum atas subjek

penelitian dan harus merujuk pada kenyataan yang ada yang

bersifat makro dan berkaitan dengan penelitian.
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BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan

analisis statistik.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Memuat simpulan-simpulan yang langsung diturunkan dari seksi

diskusi dan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya dan

sudah harus menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Saran

merupakan hasil dari simpulan sebagai jawaban atas rumusan

masalah, sehingga dapat diketahui jika penelitian yang dilakukan

merupakan penelitian terapan, maka saran yang dimunculkan

sebagai maksud bagi pihak terkait.


