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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

2.1 Tinjuan Umum Perbankan  

Banyak bankers dan pakar mendefinisikan bank yang berbeda, namun 

sepakat bahwa bank sebagai badan usaha yang kegiatan utamanya menerima 

simpanan dan kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh 

keuntungan serta memberikan jasa-jasa lalu lintas dalam pembayaran.  

 

2.1.1 Pengertian Bank 

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia 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.” 

 

Sedangkan pengertian yang lebih teknis dapat ditemukan pada Standar 

Akuntansi Keuangan dan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 792 

Tahun 1990. Pengertian bank menurut PSAK No. 31 (Revisi 2000) mengenai 

Akuntansi Perbankan, yaitu: 

 

“Lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial 

intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan 

dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas 

pembayaran.” 

 

Selain itu, menurut Menurut Kasmir (2012 : 12), pengertian bank yaitu: 

 

“Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke 

masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.  
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Sedangkan pengertian lembaga keuangan menurut Kasmir (2012 : 12) 

adalah: 

 

“Setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana 

kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana 

atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.” 

 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha 

perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, 

dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana 

merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya 

kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya 

sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai 

rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan 

dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat sedangkan jasa-jasa 

perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama 

tersebut. 

 

2.1.2 Fungsi Bank 

Secara umum, fungsi utama dari bank adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan 

atau sebagai financial intermediary. Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006 

: 9) secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai sebagai berikut: 

1. Agent of Trust 

Dasar utama kegiatan perbankkan adalah kepercayaan (trust), baik dalam 

penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau 

menyimpan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. 

Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, 

uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat 

yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak 
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bank sendiri akan mampu menempatkan dan menyalurkan dananya pada 

debitur atau masyarakat  apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak 

bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, 

debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai 

kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitur akan 

mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban 

lainnya pada saat jatuh tempo. 

2. Agent of Development 

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak 

dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling 

mempengaruhi. Sektor riil tidak akan berkinerja dengan baik apabila sektor 

moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpun dan 

penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di 

sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan 

kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan 

jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat 

dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, 

distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan 

perekonomian suatu masyarakat. 

3. Agent of Services 

Di samping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga 

memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakan. Jasa 

yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian 

masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman 

uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian 

tagihan. 

 

Berdasarkan ketiga fungsi di atas didapatkan gambaran yang menyeluruh 

dana lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga bank tidak 

hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan (financial 

intermediary institution). 
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2.1.3 Jenis-Jenis Bank 

Menurut Kasmir (2012 : 22), perbedaan jenis perbankan dapat dilihat 

dari segi fungsi, kepemilikan dan dari segi menentukan harga. Dari segi fungsi 

perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang 

dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Kemudian kepemilikan 

perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akta pendiriannya. 

Sedangkan dari menentukan harga, yaitu antara bank konvensional berdasarkan 

bunga dan bank syariah berdasarkan bagi hasil. Untuk lebih jelasnya jenis 

perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain: 

2.1.3.1 Dilihat dari Segi Fungsi, dibagi menjadi: 

a. Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2.1.3.2 Dilihat dari Segi Kepemilikan, dibagi menjadi: 

a. Bank Milik Pemerintah, yaitu di  mana baik akta pendirian maupun 

modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini 

dimiliki oleh pemerintah pula. Sedangkan Bank Milik Pemerintah Daerah, 

yaitu di mana akta pendirian maupun modal bank sepenuhnya dimiliki 

oleh pemerintah daerah, sehingga keuntungan bank dimiliki oleh 

pemerintah daerah.  

b. Bank Milik Swasta Nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian 

besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun 

didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh 

swasta pula. Bank-bank swasta milik nasional termasuk pula bank-bank 

yang dimiliki oleh badan usaha yang berbentuk koperasi. 

c. Bank Milik Asing, merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, 

baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu Negara. 
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d. Bank Milik Campuran, merupakan bank yang kepemilikan sahamnya 

dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.  

2.1.3.3 Dilihat dari Segi Status, dibagi menjadi: 

a. Bank Devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar 

negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. 

b. Bank Non Devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk 

melakukan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat 

melaksanakan transaksi.  

2.1.3.4 Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga, dibagi menjadi: 

a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional yaitu bank yang dalam 

mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya 

menggunakan metode penetapan bunga sebagai harga jual, demikian pula 

harga beli ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan 

harga ini dikenal dengan istilah spread based dan sistem pengenaan biaya 

untuk jasa-jasa bank lainnya dikenal dengan istilah fee based.  

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah yaitu bank yang dalam mencari 

keuntungan dan menentukan harga berdasarkan prinsip syariah adalah 

pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip 

penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan 

memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal 

berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan 

pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank kepada 

pihak lain (ijarah wa iqtina).   

 

2.1.4 Sumber Dana Bank 

Pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana 

dari masyarakat (Kasmir, 2012 : 50). Dalam menghimpun dana tersebut, sudah 

tentu bank harus mengenal sumber-sumber dana yang terdapat di dalam berbagai 

lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda-beda pula. Secara garis besar 

sumber dana bank dapat diperoleh dari: 
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1. Bank itu sendiri, perolehan dana dari sumber bank itu sendiri (modal sendiri) 

maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dalam bank. Adapun pencarian 

dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari: 

a. Setoran modal dari pemegang saham, yaitu merupakan modal dari para 

pemegang saham lama atau pemegang saham baru. 

b. Cadangan laba, yaitu merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh 

bank dan sementara waktu belum digunakan. 

c. Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba tahun berjalan tapi belum 

dibagikan kepada para pemegang saham. 

2. Masyarakat luas, sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi 

kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu 

membiayai operasi sumber dana ini. Untuk memperoleh dana dari masyarakat 

luas bank dapat menggunakan tiga jenis simpanan (rekening). Sumber dana 

yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Simpanan Giro 

2. Simpanan Tabungan 

3. Simpanan Deposito 

Pembagian jenis simpanan ke dalam beberapa jenis dimaksudkan agar para 

penyimpan mempunyai pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. 

3. Dana yang bersumber dari Lembaga lain, merupakan tambahan jika bank 

mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana dari bank itu sendiri dan 

masyarakat luas. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh 

dari: 

1. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), merupakan dana yang 

diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan 

likuiditasnya. 

2. Pinjaman antar bank (Call Money). Biasanya pinjaman ini diberikan 

kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring 

dan tidak mampu untuk membayar kekalahannya. 

3. Pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh 

perbankan dari pihak luar negeri. 
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4. Surat Berharaga Pasar Uang (SBPU), dalam hal ini pihak perbankan 

menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang 

berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan. 

 

2.2 Tinjauan Umum Bank Syariah 

Usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah mengalami pertumbuhan 

yang pesat sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan 

Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 

tentang Perbankan, serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum beroperasinya bank 

syariah di Indonesia yang menandai dimulainya sistem perbankan ganda atau dual 

banking system. Perkembangan bank syariah di Indonesia merupakan suatu 

perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem 

perbankan altenatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat 

juga memenuhi prinsip syariah.  

 

2.2.1 Pengertian Bank Syariah 

Menurut Sudarsono (2012 : 29) pada umumnya yang dimaksud dengan 

bank syariah adalah: 

 

“Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan 

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

beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.” 

 

Selain itu, menurut Undang-undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 

2008, dinyatakan bahwa bank syariah adalah: 

 

“Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah.” 
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Adapun prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-undang No.10 

tahun 1998 tentang perbankan adalah: 

 

“Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan 

pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau 

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain 

pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan 

berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli 

barang dengan 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).” 

 

Dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha 

pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

pembayaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan syariat Islam dan tidak 

mengandalkan pada bunga. 

 

2.2.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah 

Fungsi dan peran bank syariah yang dikemukakan Sudarsono (2012 : 45) 

dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Syariah diantaranya 

tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI 

(Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution), yaitu 

sebagai berikut: 

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah. 

2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun 

dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. 

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat 

melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana 

lazimnya. 

4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada etentitas 

keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan 

dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat 

serta dana-dana sosial. 
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2.2.3 Macam-macam Bank Syariah 

Menurut Burhanuddin (2010 : 44) bank syariah sebagai lembaga syariah 

terbagi menjadi dua macam, yaitu: 

1. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 8). Bank umum 

merupakan suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan 

dari masyarakat dan atau pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya 

kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah tidak dapat dikonversi menjadi 

bank umum konvensional. Tetapi sebaliknya, bank umum konvensional 

setelah mendapat izin dari Bank Indonesia dapat dikonversi menjadi bank 

umum syariah. Bank umum konvensional yang akan menjalankan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah, wajib membuka Unit Usaha Syariah (UUS) 

yang berkedudukan di kantor pusatnya. 

2. Bank Pembiayaan Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 8). Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan 

Rakyat. Berbeda dengan Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) tidak diizinkan untuk membuka kantor cabang, kantor 

perwakilan, dan jenis kantor di luar negeri. 

 

2.2.4 Bentuk Kegiatan Usaha Bank Syariah 

Perbankan syariah berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan 

(financial intermediary institution) antara unit-unit ekonomi yang mempunyai 

kelebihan dana (surplus of funds) dengan unit-unit yang mengalami kekurangan 

dana (lack of funds). Karenanya untuk menjalankan fungsi intermediasi tersebut, 

lembaga perbankan syariah akan melakukan kegiatan usaha berupa penghimpun 

dana, penyaluran dana, serta menyediakan jasa transaksi keuangan kepada 

masyarakat. Adapun kegiatan di atas menurut Burhanuddin (2010 : 57) adalah 

sebagai berikut: 
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1. Penghimpun Dana, dalam perbankan dapat diwujudkan dalam bentuk 

simpanan maupun investasi. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan 

wujudnya berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah (Pasal 19 ayat 1 huruf a). Sedangkan penghimpunan 

dana dalam bentuk investasi wujudnya berupa deposito, tabungan, atau bentuk 

lain yang dipersamakan dengan itu berdasrkan akad mudharabah atau akad 

lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Pasal 19 ayat 1 huruf b). 

a. Giro 

Salah satu bentuk produk yang ditawarkan kepada masyarakat untuk 

menghimpunn dana dari bank syariah adalah giro. Menurut fatwa Dewan Syariah 

Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000, giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu 

giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. 

1) Giro wadiah adalah simpanan dana yang bersifat titipan yang penarikannya 

dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana 

perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, dan terhadap 

titipan tidak dipersyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela 

(‘athaya). 

2) Giro mudharabah adalah simpanan yang bersifat investasi yang penarikannya 

dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet 

giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, dan 

terhadap investasi tersebut diberikan bagi hasil sesuai nisabah yang telah 

disepakati di muka. 

b. Tabungan 

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan 

yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip 

mudharabah dan wadiah. 

1) Tabungan wadiah, yaitu simpanan dana nasabah bank yang bersifat titipan dan 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut bank 

tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk 

pemberian bonus secara sukarela. 
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2) Tabungan mudharabah, yaitu simpanan dana nasabah bank yang bersifat 

investasi dan penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat dan terhadap 

investasi tersebut diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati di 

muka. 

c. Deposito 

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000, 

menetapkan bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang 

berdasarkan prinsip mudharabah. Deposito adalah simpanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah 

penyimpan dengan bank. 

 

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa dalam 

perbankan syariah mengenai penghimpunan dana dari masyarakat secara langsung 

menggunakan tiga instrumen yaitu giro (deman deposit), tabungan (saving 

deposit), dan deposito (time deposit). 

 

2. Penyaluran Dana, bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial 

intermediary institution) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana, juga 

menyalurkan kembali kepada masyarkat melalui pembiayaan. 

a. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil 

Menyalurkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (profit sharing) adalah 

mendasarkan pada akad mudharabah dan akad musyarakah atau akad lain 

yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 

1) Pembiayaan mudharabah adalah penyediaan dana oleh bank untuk modal 

usaha berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah sebagai 

pihak yang diwajibkan untuk melakukan setelmen atas investasi dimaksud 

sesuai ketentuan akad. Bank bertindak sebagai shahibul maal yang 

menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai mudharib 

yang mengelola dana dalam kegiatan usaha. 

2) Pembiayaan musyarakah adalah penyediaan dana oleh bank untuk 

memenuhi sebagian modal suatu usaha tertentu berdasarkan persetujuan 
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atau kesepakatan dengan nasabah sebagai pihak yang harus melakukan 

setelmen atas investasi sesuai ketentuan akad. Bank dan nasabah masing-

masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan 

dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. 

b. Pembiayaan dengan Prinsip Ijarah atau Ijarah Mntahiya Bittamlik 

1) Pembiayaan ijarah adalah penyediaan dana atau tagihan yang berupa 

transaksi sewa dalam bentuk akad ijarah dengan opsi perpindahan hak 

kepemilikan dengan akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT) 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah 

pembiayaan sebagai pihak yang diwajibkan untuk melunasi utang/ 

kewajiban sewa sesuai akad. 

2) Pembiayaan Ijarah Muntahiyah bit Tamlik merupakan pembiayaan sewa 

beli berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah 

pembiayaan sebagai pihak yang diwajibkan untuk melunasi 

utang/kewajiban sewa beli sesuai akad. 

c. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli 

1) Pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana atau tagihan oleh bank 

syariah untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah 

margin/keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah yang harus 

membayar sesuai dengan akad. 

2) Pembiayaan salam adalah penyediaan dana atau tagihan untuk transaksi 

jual beli barang melalui pesanan (kepada nasabah produsen) yang dibayar 

di muka secara tunai oleh bank berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

dengan nasabah pembiayaan yang harus melunasi utang atau 

kewajibannya sesuai dengan akad. 

3) Pembiayaan istishna adalah penyediaan dana atau tagihan untuk trasnsksi 

jual beli melalui pesanan pembuatan barang (kepada nasabah produsen), 

yang dibayar oleh bank berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan 

nasabah pembiayaan yang harus melunasi utang/kewajibannya sesuai 

akad. 

d. Pembiayaan dengan Prinsip Pinjam Meminjam (Utang Piutang) 
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Dalam perbankan syariah, mempunyai berbagai macam akad yang dapat 

digunakan untuk menjalankan fungsi penyaluran dana. Salah satu bentuk akad 

yang menjadi ciri perbankan syariah adalah adanya produk hukum berupa 

pinjaman (qardh). Pinjaman (kredit) yang selama ini menjadi instrument riba oleh  

bank konvensional, justru dalam bank syariah menjadi bagian dari akad kebaikan 

(tabarru’). Pembiayaan qardh adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang 

sebagai pinjaman kebaikan kepada nasabah berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan sebagai pihak yang 

harus melunasi utang atau kewajibannya sesuai ketentuan akad. 

 

3. Pelayanan Jasa Bank, untuk mendukung transaksi keuangan, selain dilakukan 

melalui penghimpunan dan penyaluran dana, kegiatan usaha perbankan juga 

dapat dilakukan melalui penyediaan jasa pelayanan, seperti: 

a. Letter of Credit (LC) Import/Ekspor Syariah, dalam transaksi ini bank syariah 

dapat bertindak sebagai wakil dan penjamin impor dalam melakukan 

pembayaran (akad wakalah bil ujrah dan kafalah). 

b. Syariah Charge Card adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu 

yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang 

timbul dari suatu kegiatan ekonomi. 

c. Bank Garansi Syariah adalah jaminan yang diberikan bank syariah kepada 

pihak ke tiga sebagai pengganti atas kewajiban nasabah bank selaku pihak 

penjamin. 

d. Transfer dan Inkaso merupakan jasa yang diberikan bank syraiah mewakili 

nasabah dalam pemindahan dana dari rekening nasabah (transfer) atau 

melakukan penagihan untuk untung rekening nasabah (inkaso), dan atas jasa 

yang diberikan bank dapat memperoleh imbalan (ujrah). 

e. Pertukaran Valuta Asing, dalam melakukan kegiatannya usaha jual beli valuta 

asing ini berdasarkan akad sharf.  
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2.3 Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah 

Hal mendasar yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah 

adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan 

oleh nasabah kepada bank, dan atau yang diberikan oleh bank kepada nasabah. 

Hal inilah yang menyebabkan terdapatnya istilah bunga dan bagi hasil. Menurut 

Rivai, Basir, Sudarto dan Veithzal (2013 : 520) yang membedakan bunga dan 

bagi hasil adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 

Perbedaan antara Bunga dengan Bagi Hasil 

Sistem Bunga Bagi Hasil 

1. Penentuan bunga dibuat pada 

waktu akad dengan asumsi usaha 

akan selalu mengahasilkan 

keuntungan. 

2. Besarnya persentase didasarkan 

pada jumlah dana/modal yang 

dipinjamkan. 

3. Bunga dapat mengambang/ 

variable, dan besarnya naik turun 

sesuai dengan naik turunnya bunga 

patokan atau kondisi ekonomi. 

4. Pembayaran Bunga tetap seperti 

yang dijanjikan tanpa 

pertimbangan apakah usaha yang 

dijalankan peminjam untung atau 

rugi. 

5. Jumlah pembayaran bunga tidak 

mengikat sekalipun keuntungan 

naik berlipat ganda. 

6. Eksistensi bunga diragukan (kalau 

1. Penentuan rasio/nisbah bagi 

hasil disepakati pada waktu akad 

dengan berpedoman untung atau 

rugi. 

2. Besarnya rasio bagi hasil 

didasarkan pada jumlah 

keuntungan yang diperoleh. 

3. Rasio bagi hasil tetap tidak 

berubah selama akad masih 

berlaku, kecuali diubah atas 

kesepakatan bersama. 

4. Bagi hasil bergantung pada 

keuntungan usaha yang 

dijalankan. Bila usaha merugi, 

kerugian akan ditanggung 

bersama. 

5. Jumlah pembagian laba 

meningkat sesuai peningkatan 

keuntungan. 

6. Tidak ada yang meragukan 
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tidak dikecam) oleh semua agama. keabsahan bagi hasil. 

 

Adapun hal-hal yang membedakan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

menurut Sudarsono (2012 : 47) adalah: 

 

Tabel 2.2 

Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah 

No. Perbedaan Bank Syariah Bank Konvensional 

1. Falsafah Tidak berdasarkan bunga, 

spekulasi, dan 

ketidakjelasan. 

Berdasarkan bunga. 

2. Operasionalisasi - Dana masyarakat berupa 

titipan dan investasi 

yang baru akan 

mendapatkan hasil jika 

‘diusahakan’ terlebih 

dahulu. 

- Penyaluran pada usaha 

yang halal dan 

menguntungkan.  

- Dana masyarakat 

berupa simpanan yang 

harus dibayar 

bunganya pada saat 

jatuh tempo. 

- Penyaluran dana pada 

sektor yang 

menguntungkan aspek 

halal tidak menjadi 

pertimbangan utama.  

3. Aspek Sosial Dinyatakan secara eksplisit 

dan tegas yang tertuang 

dalam visi dan misi. 

Tidak diketahui secara 

tegas. 

4. Organisasi Harus memiliki DPS  Tidak memiliki DPS 
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2.4 Laporan Keuangan 

Setiap perusahaan, baik bank maupun nonbank pada suatu waktu (periode 

tertentu) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan akan 

menunjukan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan ini akan 

terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan 

kekuatan yang dimiliki.  

 

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan didefinisikan sebagai catatan keuangan selama periode 

tertentu. Laporan keuangan ini berguna untuk petrimbangan di dalam mengambil 

keputusan. Menurut Rivai, Basir, Sudarto, dan Veithzal (2013 : 375) laporan 

keuangan adalah: 

 

“Laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi 

yang diterima secara umum tentang status keuangan individu, asosiasi, atau 

organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, dan laporan 

perubahan ekuitas pemilik.” 

 

Selain itu, menurut PSAK No.1 Paragraf  ke 7 (Revisi 2009), laporan 

keuangan adalah: 

 

“Suatu  penyajian  terstuktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas”.   

 

2.4.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2012 : 281), secara umum tujuan pembuatan laporan 

keuangan suatu bank adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi keuangan tentang, jumlah aktiva dan jenis-jenis aktiva 

yang dimiliki. 

2. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis 

kewajiban baik jangka pendek (lancar) maupun jangka panjang. 
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3. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis modal 

bank pada waktu tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah 

pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapatan bank tersebut. 

5. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya yang 

dikeluarkan berikut jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu. 

6. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank. 

7. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari 

hasil laporan keuangan yang disajikan. 

 

Dengan demikian, laporan keuangan di samping menggambarkan kondisi 

keuangan suatu bank juga untuk menilai kinerja manajemen bank yang 

bersangkutan. Penilaian kinerja manajemen akan menjadi patokan apakah 

manajemen berhasil atau tidak dalam menjalankan kebijakan yang telah 

digariskan oleh perusahaan. 

 

2.4.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan Bank 

Sama seperti lembaga lainnya, bank juga memiliki beberapa jenis laporan 

keuangan yang disajikan sesuai dengan SAK dan SKAPI. Artinya, laporan 

keuangan dibuat sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Menurut Kasmir 

(2012 : 284) dalam praktiknya, jenis-jenis laporan keuangan bank yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

1. Neraca, merupakan laporan yang menunjukan posisi keuangan bank pada 

tanggal tertentu. Posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi aktiva (harta), 

pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu bank. Penyusunan komponen di dalam 

neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh tempo. 

2. Laporan Komitmen dan Kontinjensi, laporan komitmen merupakan suatu 

ikatan atau kontrak yang berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara 

sepihak (Irrevocable) dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang 

disepakati bersama telah dipenuhi. Sedangkan laporan kotinjensi merupakan 
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tagihan atau kewajiban bank yang kemungkinan timbulnya tergantung pada 

terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan 

datang. Penyajian laporan komitmen dan kotinjensi disajikan tanpa pos lama. 

3. Laporan Laba Rugi, merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan 

hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan ini tergambar 

jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan serta jumlah dan jenis-

jenis biaya yang dikeluarkan. 

4. Laporan Arus Kas, merupakan laporan yang menunjukan semua aspek yang 

berkaitan dengan kegiatan bank, baik yang berpengaruh langsung maupun 

tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan konsep kas 

selama periode laporan. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan, merupakan laporan yang berisi catatan 

tersendiri mengenai Posisi Devisa Neto, menurut jenis mata uang dan aktivitas 

lainnya. 

6. Laporan Keuangan Gabungan dan Konsolidasi, laporan gabungan merupakan 

laporan dari seluruh cabang-cabang bank yang bersangkutan, baik yang ada di 

dalam negeri maupun di luar negeri, sedangkan laporan konsolidasi 

merupakan laporan bank yang bersangkutan dengan anak perusahaan. 

 

2.5 Pengertian Pendapatan Bunga Bank 

Pada dunia perbankan yang menjadi dasar utama serta hal yang sangat 

fundamental dalam menentukan profitabilitas bank adalah jumlah pendapatan 

bunga yang diterima. Menurut PSAK No. 23 (Revisi 2009) pengertian 

pendapatan adalah: 

 

“Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas 

normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut 

mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi 

penanam modal.” 

 

Dengan kata lain pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas 

perusahaan yang dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, penghasilan 
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jasa (fee), bunga,  dividen, royalti dan sewa. Sedangkan pendapatan bunga dalam 

PSAK No. 31 (Revisi 2000) adalah: 

 

“Pendapatan bunga diakui secara akrual, kecuali pendapatan bunga 

dari kredit dan asset produktif lain yang non-performing. Pendapatan bunga 

dari kredit dan asset produktif lain yang non-performing diakui pada saat 

pendapatan tersebut diterima.” 

 

Dengan kata lain pendapatan bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari 

penanaman dana bank pada aktiva produktif. Kemampuan pengelolaan dana yang 

baik sangat diperlukan dalam menjalankan strategi manajemen yang baik untuk 

perbankan, karena kewajiban bank terhadap nasabahnya harus dipenuhi. Semakin 

baik pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank, maka pendapatan bunganya 

semakin besar 

 

2.5.1 Jenis Pendapatan Bank 

Di dalam suatu bank yang menjadi penyumbang terbesar atas pendapatan 

operasional menurut data Bank Indonesia berasal dari pendapatan bunga dari hasil 

kredit. Jenis-jenis pendapatan utama dari operasi suatu bank diungkapkan secara 

terpisah agar para pengguna dapat menilai kinerja bank, antara lain: 

1. Pendapatan bunga, yang terdiri dari pendapatan lain yang berkaitan langsung 

dengan pemberian kredit seperti provisi dan komisi. 

2. Pendapatan operasional lainnya, yaitu pendapatan yang berupa pendapatan 

bukan bunga yang terdiri dari provisi dan komisi selain kredit, pendapatan 

valuta asing serta pendapatan bunga lainnya. Pendapatan tersebut sebagian 

besar berupa pendapatan dari fee based activity. 

3. Pendapatan non operasional, yaitu pendapatan yang berasal dari kegiatan yang 

tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank, misalnya 

pendapatan dari penjualan aktiva tetap. 
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2.5.2 Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Bunga Bank 

Salah satu sifat tingkat bunga adalah sangat mudah berubah-ubah, turun 

naik. Fluktuasi ini sering terjadi dalam kurun waktu sangat singkat terutama 

tingkat bunga jangka pendek. Meskipun tingkat bunga jangka panjang relatif 

kurang berfluktuasi dibandingkan dengan tingkat bunga jangka pendek, kedua-

duanya cenderung naik turun dalam waktu yang sama. Agar keutungan yang 

diperoleh dapat maksimal, maka pihak manajemen bank harus pandai dalam 

menentukan besar kecilnya komponen suku bunga. Hal ini disebabkan apabila 

salah dalam menentukan besar kecilnya komponen suku bunga, akan dapat 

merugikan bank itu sendiri. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

penentuan suku bunga, baik bunga simpanan maupun pinjaman. 

Menurut Kasmir (2012 : 41), ada beberapa faktor utama yang 

menyebabkan terjadinya perubahan tingkat bunga antara lain sebagai berikut: 

1. Kebutuhan Dana 

Faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk dana simpanan, yaitu seberapa 

besar dana yang diinginkan. Apabila bank kekurangan dana, dan pemohon 

peminjam meningkat, yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat 

terpenuhi adalah dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Namun, 

peningkatan suku bunga simpanan akan menaikan pula suku bunga pinjaman.  

2. Target Laba yang Diinginkan  

Faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Hal ini disebabkan target laba 

merupakan salah satu komponen dalam menentukan besar kecilnya suku 

bunga pinjaman. Jika laba yang diinginkan besar, bunga pinjaman ikut besar 

dan demikian pula sebaliknya. Namun, untuk menghadapi persaingan target 

laba dapat diturunkan seminimal mungkin. 

3. Kualitas Jaminan 

Kualitas jaminan akan diperuntukkan untuk bunga pinjaman. Semakin likuid 

jaminan (mudah dicairkan) yang diberikan. Semakin rendah bunga kredit yang 

dibebankan dan sebaliknya. 
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4. Kebijaksanaan Pemerintah 

Dalam menentukan baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank 

tidak boleh melebihi batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 

5. Jangka Waktu 

Baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman faktor jangka waktu 

sangat menentukan. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin 

tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko macet di 

masa mendatang. 

6. Reputasi Perusahaan 

Reputasi perusahaan juga sangat menentukan suku bunga terutama untuk 

bunga pinjaman. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kerdit 

sangat menetukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena 

biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet di masa 

mendatang relatrelativel dan demikian sebaliknya perusahaan yang kurang 

bonafid faktor risiko kredit macet cukup besar. 

7. Produk yang Kompetitif 

Produk yang kompetitif sangat menetukan besar kecilnya bunga pinjaman. 

Kompetitif maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran. 

Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relative rendah 

jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan 

produk yang kompetitif tingkat perputaran produknya tinggi sehingga 

pembayaran diharapkan lancar. 

8. Hubungan Baik  

Biasanya bunga pinjaman dikaitkan dengan faktor kepercayaan kepada 

seseorang atau lembaga. Dalam praktiknya, bank menggolongkan nasabahnya 

antara nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan 

ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan 

terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan baik denga 

pihak bank, sehingga dalam penetuan suku bunganya pun berbeda dengan 

nasabah biasa. Nasabah yang memiliki hubungan baik dengan bank tentu 

bunganya lebih rendah. 
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9. Persaingan 

Dalam kondisi tidak stabil dan bank kekurangan dana, sementara tingkat 

persaingan dalam memperebutkan dana simpanan cukup ketat, maka bank 

harus bersaing keras dengan bank lainnya. 

 

Faktor yang mempengaruhi suku bunga telah dijelaskan di atas tentu saja 

dapat mempengaruhi pendapatan operasional bank secara langsung terutama pada 

Bank Konvensional di mana imbalan selalu dihitung dalam bentuk bunga. 

Sedangkan bagi Bank Syariah sendiri, dalam kegiatan operasionalnya tidak 

terpengaruh oleh tingkat suku bunga yang diberlakukan oleh Bank Indonesia. 

Bank Syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga 

sebagai dasar untuk menentukan imbalan yang akan diterima atas jasa 

pembiayaan yang diberikan. Demikian pula imbalan yang akan diberikan kepada 

nasabah atas dana yang dititipkan kepada bank. Penentuan imbalan yang 

diinginkan dan yang diberikan tersebut semata-mata didasarkan pada prinsip bagi 

hasil atau jual beli. 

 

2.6 Pengertian Beban Bunga Bank 

Menurut PSAK No. 1 (2007) pengertian beban adalah: 

 

“Penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam 

arus keluar atau berkurangnya asset atau terjadinya kewajiban yang 

mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian 

kepada penanam modal.” 

 

Sedangkan pengertian beban bunga dalam jurnal akuntansi keuangan 

menurut PSAK No. 24 adalah sebagai berikut: 

 

“Kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti yang timbul selama 

suatu periode karena periode tersebut semakin dekat dengan penyelesaian.” 
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 Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan beban bunga adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah 

atau pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan penghimpunan dana. Beban 

bunga harus dikelola dengan baik agar terciptanya kinerja yang bonafid bagi suatu 

bank. Bila beban bunga berada dalam keadaan tetap (stabil) keuntungan bank 

akan semakin besar. 

 

2.6.1 Jenis Beban Bank 

Dalam sistem perbankan, beban bunga dan pendapatan bunga merupakan 

dua bagian yang saling berkaitan dan mempengaruhi terhadap keuntungan yang 

akan diperoleh suatu bank. Beban bunga merupakan beban yang harus 

dikeluarkan bank atas kegiatan penghimpunan dana yang dilakukannya.  

Jenis beban utama dari operasi suatu bank juga diungkapkan secara 

terpisah agar para pengguna dapat menilai kinerja bank, antara lain: 

1. Beban bunga, yaitu beban bunga dan beban lain yang dikeluarkan secara 

langsung dalam rangka penghimpunan dana termasuk pemberian hadiah. 

2. Beban operasional lainnya, yaitu beban yang berupa beban bukan bunga yang 

terdiri dari beban administrasi dan umum, beban personalia, penyisihan dan 

penurunan atas aktiva produktif serta beban operasional non beban bunga 

lainnya. Beban operasional lainnya disebut overhead cost. 

3. Beban non operasional, yaitu beban yang diakibatkan dari kegiatan yang tidak 

berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank, misalnya rugi dari 

penjualan aktiva tetap. 

 

2.6.2 Faktor yang Mempengaruhi Beban Bunga Bank 

Beban diakui dalam laporan laba-rugi apabila penurunan manfaat ekonomi 

masa depan uang berkaitan dengan penurunan asset atau kenaikan kewajiban telah 

terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi 

bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan asset 

(misalnya, akrual hak karyawan atau penyusunan asset tetap). 
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Beban diakui dalam laporan laba-rugi atas dasar hubungan langsung antara 

biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang 

biasanya disebut pengaitan biaya pendapatan ini melibatkan pengakuan 

penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara 

langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama. 

Beban segera diakui dalam laporan laba-rugi kalau pengeluaran tidak 

menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau jika sepanjang manfaat ekonomi 

masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui 

dalam neraca sebagai asset. Beban juga diakui dalam laporan laba-rugi pada saat 

timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan asset. 

Dalam PSAK No. 31 (2009), bunga yang dibayar dan bunga serta deviden 

yang diterima oleh lembaga keuangan biasanya diklasifikasikan sebagai arus kas 

operasi. Namun demikian, bagi perusahaan lain belum ada kesepakatan mengenai 

klasifikasi arus kas ini. Bunga yang dibayarkan dan bunga serta deviden yang 

diterima dapat diklasifikasikan sebagai arus kas operasi karena mempengaruhi 

laba atau rugi bersih. Sebagai altenatif, bunga yang dibayarkan dan bunga serta 

deviden yang diterima dapat diklasifikasi, masing-masing sebagai arus kas 

pendanaan dan investasi karena merupakan biaya perolehan sumber daya 

keuangan atau sebagai hasil investasi (return on investmen).  

 

2.7 Perbandingan Laporan Keuangan Bank Konvensional dengan Bank 

Syariah 

Menurut Faisol dalam jurnal bisnis dan manajeman secara sederhana, bank 

mempunyai laporan keuangan pokok yang terdiri Neraca dan Laporan 

Laporan/Rugi. Berdasarkan Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 pasal 34, 

tentang perbankan menyebutkan bahwa: 

 

“Setiap bank umum diwajibkan menyampaikan laporan keuangan 

berupa neraca dan perhitungan laba-rugi berdasarkan waktu dan bentuk 

yang ditetapkan Bank Indonesia.”  
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Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, neraca bank umum dapat dilihat 

sebagai berikut: 

 

Tabel 2.3 

Neraca Bank Umum Konvensional 

Aktiva Pasiva 

1. Kas 

2. Giro pada Bank Indonesia  

3. Tagihan pada Bank lain 

a. Giro 

b. Call Money 

c. Deposito berjangka 

d. Kredit yang diberikan 

4. Surat Berharga dan tagihan lain 

5. Kredit yang diberikan 

6. Penyertaan 

7. Cadangan aktiva yang 

diklasifikasikan 

8. Rupa-rupa aktiva 

1. Giro 

2. Call money 

3. Tabungan 

4. Deposito berjangka 

5. Kewajiban lainnya 

6. Surat berharga 

7. Pinjaman diterima 

a. Bank Indonesia 

b. Subordinasi lainya 

8. Rupa-rupa pasiva 

9. Modal: 

a. Modal disetor 

b. Agio Saham 

c. Cadangan 

d. Laba di tahan 

10. Laba/rugi tahun berjalan 

Total Aktiva Total Pasiva 

 

Metode tersebut meskipun berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, 

bukanlah satu-satunya metode yang digunakan untuk menampilkan neraca bank 

umum. Untuk bank syariah terdapat beberapa perbedaan sedikit instrumen di 

dalam neraca bank. Perbedaan tersebut diletakan pada perbedaan sistem dalam hal 

pemberian pinjaman, pembiayaan, dan pengelolaan dana pihak ketiga. Pada bank 

syariah, karena tidak menggunakan instrumen bunga baik dalam hal kredit 
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maupun simpanan nasabah, maka untuk hal-hal tersebut digunakan kontrak 

mudharabah dan musyarakah.  

 

Tabel 2.4 

Neraca Bank Syariah 

Aktiva Pasiva 

1. Kas 

2. Penempatan di Bank Indonesia  

3. Penempatan pada Bank Lain 

4. Piutang penjualan 

a. Piutang mudharabah 

b. Piutang salam 

c. Piutang istishna 

5. Invstasi dalam surat Berharga 

6. Pembiayaan yang diberikan 

a. Pembiayaan mudharabah 

b. Pembiayaan musyarakah 

c. Pembiayaan lain-lain 

7. Penyertaan 

8. Investasi aktiva ijarah 

9. Aktiva tetap dan inventaris 

10. Aktiva lain-lain 

1. Giro 

2. Tabungan mudharabah  

3. Deposito mudharabah 

4. Kewajiban pada BI 

5. Surat berharga yang diterbitkan 

6. Pembiayaan yang diterima 

7. Kewajiban lainnya 

8. Setoran jaminan 

9. Pasiva lain 

10. Modal disetor 

11. Selisih penilaian kembali aktiva 

tetap 

12. Cadangan 

13. Laba/rugi 

a. Tahun lalu 

b. Tahun berjalan 

Total Aktiva Total Pasiva 

 

Bentuk neraca di atas bukanlah satu-satunya bentuk pada Bank Syariah. 

Bentuk-bentuk lain untuk neraca bank syariah dapat ditampilkan sesuai dengan 

posisi keuangan bank syariah yang bersangkutan. 

Selain neraca, terdapat beberapa perbedaan laporan laba-rugi antara bank 

konvensional dengan bank syariah, yaitu dapat digambarkan pada tabel berikut: 
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Tabel 2.5 

Perbedaan Laporan Laba/Rugi Bank Konvensional dengan Bank Syariah 

Bank Konvensional Bank Syariah 

1. Pendapatan bunga 

2. Pendapatan komisi 

3. Beban provisi dan komisi 

4. Keuntungan atau kerugian 

penjualan efek 

5. Keuntungan atau kerugian 

investasi efek 

6. Keuntungan atau kerugian tax 

valas 

7. Pendapatan deviden 

8. Pendapatan operasional lainnya 

9. Beban kerugian kredit 

10. Beban Administrasi umum 

11. Beban operasional Lainnya 

 

1. Pendapatan operasi utama 

 Pendapatan dari jual beli 

(murabahah, salam, ijarah) 

 Pendapatan dari sewa 

 Pendapatan dari Bagi Hasil 

(mudharabah, musyarakah) 

 Pendapatan operasi utama 

lainnya 

2. Hak pihak ketiga atas bagi hasil 

investor tidak terikat 

3. Pendapatan Operasi Lainnya 

4. Beban Operasi Lainnya 

5. Pendapatan Non Operasi 

6. Beban Non Operasi 

7. Zakat 

8. Pajak 

 

 

Berdasarkan uraian di atas laporan keuangan bank konvensional dan bank 

syariah terdapat beberapa perbedaan nama rekening pada laporan keuangan bank 

konvensional dan bank syariah. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan 

prinsip antara bank syariah dan bank konvensional dalam kegiatan usahanya. 

Rekening-rekening yang dimaksudkan dapat dilihat ditabel berikut: 
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Tabel 2.6 

Perbandingan Laporan Keuangan Bank Konvensional dengan Bank Syariah 

No. Katerangan Bank Konvensional Bank Syariah 

1.  Neraca Kredit yang diberikan 

Giro 

Tabungan 

Deposito 

Pinjaman yang diterima 

Pembiayaan yang diberikan 

Giro Wadiah 

Tabungan Mudharabah 

Deposito Mudharabah 

Pembiayaan yang diterima 

2.  Laporan Laba 

Rugi dan Saldo 

Laba 

1. Pendapatan 

1.1 Hasil Bunga 

1.2 Provisi dan Komisi 

1.3 Jumlah Pendapatan 

Bunga  

2. Beban Bunga 

2.1 Beban Bunga 

2.2 Provisi dan Komisi 

2.3 Jumlah Beban 

Bunga 

1. Pendapatan Bagi Hasil 

1.1 Pendapatan Bagi 

hasil Mudharabah 

1.2 Jumlah 

Pendapatan Bagi 

Hasil 

2. Beban Bonus 

2.1 Beban Operasional 

lainnya 

2.2 Jumlah Beban 

Bonus 

   

2.8 Perbandingan Besarnya Beban Bunga Bank dan Pendapatan Bunga 

Bank Konvensional dengan Bank Syariah 

Pengertian beban bunga dan pendapatan bunga masing-masing adalah 

beban yang harus dikeluarkan bank atas penghimpunan dana yang dilakukannya 

serta pendapatan bank yang diperoleh dari hasil penyaluran dana. Pada bank 

konvensional ini beban dan pendapatan dikenal dengan beban bunga dan 

pendapatan bunga sedangkan pada bank syariah dikenal dengan beban bonus, bagi 

hasil dan pendapatan margin. Pola bagi hasil pada bank syariah memungkinkan 

nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui monitoring atas 

jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jika jumlah keuntungan bank semakin besar 

maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian juga 
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sebaliknya. Jika jumlah bagi hasil yang kecil atau mengecil dalam waktu cukup 

lama menjadi indikator bahwa pengelolaan bank merosot. Keadaan itu merupakan 

peringatan dini yang transparan dan mudah bagi nasabah.  

Berbeda dari perbankan syariah, pada perbankan konvensional semakin 

baik pengelolaan dana maka pendapatan bunganya akan semakin besar sedangkan 

beban bunga tetap sehingga keuntungan bank semakin besar sementara nasabah 

penyimpanannya tetap. Apabila semakin buruk pengelolaan dana maka 

pendapatan bunganya akan semakin kecil sedangkan beban bunga tetap sehingga 

keuntungan bank semakin kecil sementara nasabah penyimpanannya tetap. Bila 

pendapatan bunga lebih kecil dari beban bunga yang diberikan bank kepada 

nasabah maka pihak bank harus menambah istilah negative spread atau 

keuntungan negative/rugi. 


