
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Umum Perbankan 

2.1.1 Pengertian Bank 

Begitu pentingnya peranan bank dalam pengelolaan dana masyarakat 

untuk pembangunan menyebabkan keberadaannya tak dapat dipisahkan dari 

kegiatan perekonomian suatu negara. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 

tahun 1998 pasal 1 ayat 1 tentang perbankan, yang dimaksud perbankan adalah: 

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya”. 

Pengertian bank dapat ditemukan dalam Undang-Undang No.10 tahun 

1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun1992 tentang perbankan 

pasal 1 poin 2. Menurut undang-undang tersebut dinyatakan bahwa: 

“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”.   
 
Menurut Dendawijaya dalam bukunya Manajemen Perbankan (2001:25), 

bank adalah: 

“Suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara 
keuangan (financial intermediaries), yang menyalurkan dana dari 
pihak yang berkelebihan dana (idle fund/surplus unit) kepada pihak 
yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (deficit unit) pada 
waktu yang ditentukan”. 
 
Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa bank adalah badan usaha yang 

menjadi perantara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang 

membutuhkan dana dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. 

 

 

 



2.1.2 Jenis Bank 

Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan 

(2000:20), menjelaskan bahwa: 

“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 ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. 

Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan saham yang ada, 

serta akte pendiriannya. Sedangkan dari menentukan harga yaitu antara bank 

konvensional berdasarkan bunga dan bank syariah berdasarkan bagi hasil. 

 

2.1.2.1 Dilihat dari segi fungsinya 

Berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun1992 tentang perbankan pasal 5 

poin 1, bank terdiri dari: 

• Bank Umum  

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran.  

• Bank Perkereditan Rakyat  

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

 

2.1.2.2 Dilihat dari segi kepemilikannya 

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya maksudnya adalah siapa saja 

yang memiliki bank tersebut, dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan 

saham yang dimiliki bank bersangkutan. Berdasarkan kepemilikannya, bank 

terbagi menjadi bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik 

asing, dan bank milik campuran.  

 

 



• Bank Milik Pemerintah  

Bank yang akte pendirian maupun modalnya dimiliki pemerintah, 

sehingga seluruh keuntungan pun dimiliki pemerintah.  

• Bank Milik Swasta Nasional  

Bank yang akte pendiriannya didirikan oleh swasta nasional dan seluruh 

atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional sehingga 

pembagian keuntungan pun diambil oleh swasta nasional.  

• Bank Milik Asing  

Bank yang dimiliki oleh swasta asing maupun pemerintah asing berupa 

cabang dari bank yang ada di luar negeri.  

• Bank Milik Campuran  

Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak 

swasta nasional dengan mayoritas kepemilikan saham dipegang warga 

negara Indonesia. (Kasmir, 2000) 

 

2.1.2.3 Dilihat dari segi statusnya 

Pembagian jenis bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan 

kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan 

ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah 

produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Berdasarkan statusnya, bank 

terbagi menjadi: 

• Bank Devisa  

Bank yang bisa melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan 

dengan mata uang asing secara keseluruhan.  

• Bank Non Devisa  

Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai 

bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi sebagaimana 

bank devisa. (Kasmir, 2000) 

 

 

 



2.1.2.4 Dilihat dari segi cara menentukan harga 

Dapat pula diartikan sebagai cara penentuan keuntungan yang akan 

diperoleh. Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga 

baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu: 

• Bank yang berdasarkan prinsip konvensional 

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya, 

bank yang berdasarkan prisip konvensional menggunakan dua metode, yaitu: 

1. Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti 

giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk 

pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga 

tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. 

2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan 

atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase 

tertentu seperti biaya administrasi, biaya privasi, sewa iuran dan biaya-

biaya lainnya. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee 

based. 

• Bank yang berdasarkan prinsip syariah 

Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian 

berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk 

menyimpan dana atau pembiayaan usaha dan kegiatan perbankan lainnya. 

Penentuan harga atau mencarai keuntungan bagi bank yang berdasarkan 

prinsip syariah adalah dengan cara: 

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) 

2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah) 

3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) 

4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) 

5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang 

disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa itiqna) 

 

 

 



2.1.3 Fungsi Bank Umum 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 3 menetapkan 

bahwa: 

“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan 

penyalur dana masyarakat”. 

Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan (2002:5), fungsi 

bank adalah: 

“Sebagai perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan 

dana dan masyarakat yang kekurangan dana”.  

Menurut Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita dalam buku Manajemen 

Dana Bank (2000:9), menjelaskan fungsi bank sebagai berikut: 

“Bank sebagai alat dalam menjaga dan memelihara kestabilan 
moneter, memberikan pelayanan akan kebutuhan kredit dan sebagai 
penjual jasa pelayanan dalam lalu lintas pembayaran, pengiriman, 
dan penagihan uang”. 
 
Dengan demikian setidaknya ada tiga fungsi dari bank, yaitu sebagai 

penghimpun dan penyalur dana masyarakat, sebagai perantara keuangan antara 

masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana, dan 

sebagai alat dalam menjaga dan memelihara kestabilan moneter. 

 

2.1.4 Usaha Bank Umum 

Pada pasal 6 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dimuat 

usaha-usaha bank umum yang terdiri dari: 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu. 

2. Memberikan kredit. 

3. Menerbitkan surat pengakuan hutang. 

4. Membeli, menjual atau meminjam, baik atas risiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabah: 



a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang 

masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam 

perdagangan surat-surat dimaksud. 

b. Surat-surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa 

berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan 

surat-surat dimaksud. 

c. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah. 

d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

e. Obligasi. 

f. Surat dagang berjangka waktu 1 (satu) tahun. 

g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 

(satu) tahun. 

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabah. 

6. Menempatkan dana pada, meminjam dari, atau meminjamkan dana kepada 

bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun 

dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya. 

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. 

8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 

9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lian berdasarkan 

suatu kontrak. 

10. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam 

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 

11. Membeli melalui pelelangan agunan baik sesama maupun sebagian dalam 

hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan 

agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. 

12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali 

amanat. 

13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. 



14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Usaha bank umum dijelaskan pula pada pasal 7 Undang-Undang No. 7 

tahun 1992 tentang perbankan: 

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing (valas) dengan memenuhi 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan di 

bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan 

efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, 

dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

3. Melakukan kegiatan pnyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat 

kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali pnyertaannya, 

dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai 

dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun 

yang berlaku. 

 

2.1.5 Sumber Dana Bank 

Dana bagi sebuah bank sangat penting, karena tanpa dana bank tidak dapat 

berbuat apa-apa, tidak berfungsi sama sekali. Menurut Sinungan dalam 

Manajemen Dana Bank (1992:59), dana didefinisikan sebagai: 

“Uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai 

bank dan setiap waktu dapat diuangkan.” 

Bank dapat memperoleh dana melalui beberapa sumber, yaitu dana pihak 

kesatu, dana pihak kedua, dan dana pihak ketiga. 

 

2.1.5.1 Dana Pihak Kesatu 

Dana pihak kesatu adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari 

pemilik bank atau para pemegang saham. Karena dananya berasal dari modal 

sendiri, maka dana ini disebut juga dana sendiri. Dana-dana ini meliputi: 



1. Modal disetor, yaitu uang yang disetor secara efektif oleh pemegang 

saham saat bank didirikan. 

2. Agio saham, yaitu selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang 

saham baru dibandingkan dengan nilai nominal saham. 

3. Cadangan-cadangan, yaitu sebagian laba bank yang disisihkan dalam 

bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk 

menutup kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari. 

4. Laba ditahan, yaitu laba milik para pemegang saham yang diputuskan oleh 

mereka melalui rapat umum pemegang saham untuk tidak dibagikan 

dimasukkan kembali ke dalam modal bank. 

 

2.1.5.2 Dana Pihak Kedua 

Dana pihak kedua adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar. 

Karena dananya berasal dari pinjaman pihak luar bank, maka dana ini disebut juga 

dana dari pinjaman pihak luar bank. Dana-dana ini meliputi: 

1. Pinjaman dari bank lain (Call Money), yaitu pinjaman dari bank lain 

berupa pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini bersifat jangka pendek 

bahkan mungkin beberapa hari saja tetapi bunganya relatif tinggi. 

2. Pinjaman biasa antar bank, yaitu pinjaman dari bank lain berupa pinjaman 

biasa dengan jangka waktu lebih lama dan tingkat bunga yang lebih lunak. 

3. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, dimana biasanya pinjaman 

ini tidak benar-benar berbentuk pinjaman tetapi lebih banyak berbentuk 

surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum tanggal jatuh tempo. 

4. Pinjaman dari bank sentral, yaitu pinjaman dari Bank Indonesia kepada 

bank membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas 

tinggi seperti kredit-kredit program. Tingkat bunga yang dikenakan dari 

pinjaman ini relatif sangat rendah. 

 

 

 

 



2.1.5.3 Dana Pihak Ketiga 

Dana pihak ketiga adalah dana-dana bank yang berasal dari masyarakat. 

Karena dananya berasal dari masyarakat, maka dana ini disebut juga dana dari 

masyarakat. Dana-dana ini meliputi: 

1. Giro, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat 

dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya 

atau dengan pemindahbukuan. Dana ini merupakan yang termurah karena 

tingkat bunganya paling rendah disbanding tabungan dan deposito. Bank 

syariah pada umumnya melakukan akad al wadi’ah yad adh dhamanah 

pada rekening giro. 

2. Tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat tertentu. Tabungan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet 

giro, dan atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Bank 

syariah pada umumnya menggunakan akad al wadi’ah yad adh dhamanah 

dan mudharabah pada rekening tabungan.  

3. Deposito atau Simpanan Berjangka, yaitu simpanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian 

antara pihak ketiga bank. Dana ini merupakan yang termahal karena 

tingkat bunganya paling tinggi dibanding giro dan tabungan. Bank syariah 

umumnya menggunakan akad mudharabah pada rekening deposito. 

 

2.1.6 Pengalokasian Dana Bank 

Sumber dana yang diperoleh bank merupakan passiva (utang) bagi bank, 

namun pengalokasiannya merupakan aktiva (aset) bagi bank. Pengalokasian dana 

atau penempatan dana bank terbagi menjadi dua sebagai berikut (Dendawijaya, 

2001): 

1. Alokasi dana pada aktiva produktif/aktiva yang menghasilkan (Earning 

Assets), yaitu penanaman dana bank pada aktiva dalam bentuk rupiah 

maupun valuta asing dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan sesuai 

dengan fungsinya. Alokasi dana pada aktiva produktif ini terbagi empat: 

Pertama, pada kredit yang diberikan terhadap nasabah debiturnya 



sebagaimana fungsi utama bank (pada bank syariah dikenal dengan istilah 

pembiayaan). Kedua, pada bank lain berupa deposito, call money, dan 

pinjaman biasa. Ketiga, pada surat-surat berharga dalam pasar uang baik 

itu yang berjangka pendek maupun jangka panjang untuk meningkatkan 

profitabillitas bank. Keempat, penyertaan modal dalam bentuk 

kepemilikan saham secara langsung pada bank atau lembaga keuangan 

lainnya. 

2. Alokasi dana pada aktiva tidak produkif/aktiva yang tidak menghasilkan 

(NonEarning Assets), yaitu penanaman dana bank pada aktiva yang tidak 

memberikan hasil bagi bank. Alokasi dana pada aktiva tidak produktif ini 

terbagi dua. Pertama, pada bentuk uang tunai dalam  kas, giro pada Bank 

Indonesia, giro pada bank lain, dan warkat dalam proses penagihan untuk 

kepentingan penjagaan posisis likuiditas bank. Kedua, pada aktiva tetap 

dan inventaris seperti gedung kantor dan peralatan kantor untuk 

kelancaran usaha bank. 

 

2.2 Tinjauan Umum Bank Syariah 

2.2.1 Pengertian Bank Syariah 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank dapat beroperasi secara 

konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang terdapat 

pada ketentuan tentang bank umum dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 

poin 3: 

“Bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara 

konvensional dan / atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.  

Sehingga bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank yang kegiatan 

usahanya didasari oleh Prinsip Syariah. Dan definisi dari prinsip syariah itu 

sendiri telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang 

perubahan Undang-Undang No. 7 tahun1992 tentang perbankan pasal 1 poin 13, 

yaitu: 



“Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara b ank dan pihak 
lain untuk penyimpanan dana dan/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 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 itiqna).” 
 
Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi 

Islam dengan karakteristik, antara lain sebagai berikut: 

a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya 

b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time-value of money) 

c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas 

d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang spekulatif 

e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang, dan 

f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad 

Karena bank syariah mengacu pada ajaran Islam, maka bank syariah 

dikenal juga dengan nama bank Islam. Dalam bukunya Apa dan Bagaimana Bank 

Islam (1992:1), Perwataatmadja dan Antonio menyebutkan bahwa Bank Islam 

adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan tata 

cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al Qur’an dan Hadist. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan 

suatu lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syariat Islam, beroperasi 

dengan prinsip bagi hasil, bukan prinsip pranata bunga, bank syariah merupakan 

profit oriented business dan tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam tetapi 

untuk selutuh masyarakat. Dan juga dapat diambil dua poin penting mengenai 

bank syariah, yaitu operasional bank syariah harus didasari oleh prinsip syariah 

dan tata cara operasinya harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Qur’an 

dan Hadist. 

 



2.2.2 Prinsip Utama Bank Syariah 

2.2.2.1 Larangan Riba (Bunga) 

Riba bukan hanya merupakan persoalan masyarakat muslim, tetapi 

berbagai kalangan dari di luar Islam pun memandang serius persoalan ini. Apapun 

jenisnya, riba adalah sesuatu hal yang diharamkan dalam ajaran Islam. Terdapat 

beberapa pengertian riba, diantaranya adalah: 

Menurut Antonio (2001:37): 

“Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli 

maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan 

prinsip muamalah dalam Islam.”  

Menurut Perwaatmadja dan Antonio (2992:10): 

“Riba dari segi istilah bahasa sama dengan Zidayah artinya 

tambahan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti 

pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara bathil.”  

Menurut Ibnu Al-‘Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkam Alqur’an 

sebagaimana dikutip Utomo (2000:9) menjelaskan bahwa riba dalam Qur’ani 

yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau 

penyeimbang yang dibenarkan syariah. 

Dengan demikian, riba dapat dikriteriakan sebagai pengambilan tambahan 

dalam transaksi secara bathil atau pengambilan tambahan tanpa disertai adanya 

transaksi pengganti atau penyeimbang. 

Larangan berbuat riba telah dinyatakan dalam Al Qur’an dan Al Hadist, 

diantaranya adalah: 

a. “… dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya 

mereka telah dilarang daripadanya…” (An-Nisaa’:161) 

b. “… janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda…” (Ali 

Imran:130)  

c. “…padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba.” (Al Baqarah:275) 

d. Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang 

menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang 



mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian Beliau bersabda , 

“Mereka itu semuanya sama.” (HR. Muslim no. 2995, kitab Al 

Masaqqat) 

Larangan riba ternyata juga ada dlam kitab suci agama lainnya, 

diantaranya adalah: 

a. Yahudi 

1. “… janganlah engkau bebankan bunga uang terhadapnya.”  

(Kitab Exodus pasal 22 ayat 25) 

2. “Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu…” (Kitab 

Deuteronomy pasal 23 ayat 19) 

3. “Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya…” 

(Kitab Levicitus pasal 25 ayat 36-37) 

b. Kristen 

1. “…dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan…” 

(Lukas 6:24-25) 

 

2.2.2.2 Menjalankan Bisnis yang Sah Menurut Syariah 

Dalam Islam, mencari keuntungan tidaklah dilarang. Namun, untuk 

memperolehnya harus dengan cara yang benar sebagaimana telah ditetapkan oleh 

syariah. Dalam syariah Islam, transaksi niaga haruslah berazazkan manfaat 

(faedah), uang diperlukan sebagai sarana pertukaran, dalam transaksi tidak boleh 

ada gharar (ketidakjelasan dan manipulatif), dalam transaksi tidak boleh ada 

maysir (perjudian), dan tidak boleh diperoleh hasil tanpa menanggung risiko. 

(Pontjowinoto, 2000:2)  

 

2.2.2.3 Memberikan Zakat 

Zakat berasal dari kata zaka sebagaimana digunakan dalam Al Qur’an 

adalah suci dari dosa (Utomo, 2000:1). Secara terminologis zakat dapat diartikan 

sebagai bagian harta yang wajib dikeluarkan oleh oleh setiap muslim (wajib 

zakat) kepada mereka yang berhak menerimanya. Pengeluaran zakat bukan karena 

berbaik hati memberikan donasi, tapi semata-mata untuk kepentingan wajib zakat 



itu sendiri. Sebagaimana fungsi dari zakat yaitu untuk membersihkan harta benda 

dan jiwa wajib zakat serta sebagai dana sosial yang dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan. Dilihat dari sudut ekonomi, 

zakat akan mempercepat perputaran uang yang beredar. 

 

2.2.3 Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

Antonio (2001:34) menyebutkan ada beberapa perbedaan mendasar antara 

bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan ini dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

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, atau sewa. 

Memakai perangkat bunga. 

Profit dan falah (mencari kemakmuran 

di dunia dan kebahagiaan di akhirat) 

oriented. 

Profit oriented. 

Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk hubungan kemitraan. 

Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk hubungan debitur-kreditur. 

Penghimpunan dan penyaluran dana 

harus sesuai dengan fatwa Dewan 

Pengawas Syariah. 

Tidak terdapat dewan sejenis. 

 

Perbedaan utama yang paling mencolok antara bank syariah dan bank 

konvensional adalah pada pembagian keuntungan. Bank konvensional sepenuhnya 

menerapkan sistem bunga atau riba. Hal ini karena kontrak yang dilakukan bank 

sebagai mediator penabung dengan peminjam dilakukan dengan penetapan bunga. 

Karena nasabah telah mempercayakan dananya, maka bank harus menjamin 

pengembalian pokok beserta bunganya. Selanjutnya keuntungan bank adalah 

selisih bunga antara bunga tabungan dengan bunga pinjaman. Jadi para penabung 



mendapatkan keuntungan dari bunga tanpa keterlibatan langsung dalam usaha. 

Demikian juga pihak bank tidak merasakan untung rugi perusahaan tersebut. 

Sedangkan pada bank syariah, dana masyarakat yang disimpan di bank 

disalurkan kepada para peminjam untuk mendapatkan keuntungan. Hasil 

keuntungan akan dibagi antara pihak penabung dan pihak bank sesuai perjanjian 

yang disepakati. Namun bagi hasil yang dimaksud adalah bukan membagi 

keuntungan atau kerugian atas pemanfaatan dana tersebut. Keuntungan dan 

kerugian dana nasabah yang dioperasikan sepenuhnya menjadi hak dan 

tanggungjawab dari bank. Penabung tak memperoleh imbalan dan tidak 

bertanggungjawab jika terjadi kerugian tetapi mereka mendapat bonus sesuai 

kesepakatan. 

Dari perbandingan tersebut terlihat bahwa dengan sistem bunga pada bank 

konvensional penabung akan menerima bunga sebesar ketentuan bank. Namun 

pembagian bunga tidak terkait dengan pendapatan bank itu sendiri. Sehingga 

berapa pun pendapatan bank, nasabah hanya mendapatkan keuntungan sebesar 

bunga yang dijanjikan saja. Pada bank syariah nasabah mendapatkan keuntungan 

bagi hasil yang jumlahnya tergantung pada pendapatan bank. Jika pendapatan 

bank syariah naik maka makin besar pula jumlah bagi hasil yang didapat nasabah. 

Ketentuan ini juga berlaku jika bank mendapatkan keuntungan sedikit.  Dalam hal 

meminjam pada bank syariah perhitungan juga tidak memakai sistem bunga. 

Perhitungan berdasarkan jenis pemakaian pinjamannya. Misalnya jika pinjaman 

akan digunakan untuk investasi dalam bentuk mesin produksi maka bank 

mendapat keuntungan atas selisih jual beli mesin.  

 

2.2.4 Perbandingan Bagi Hasil dan Bunga 

Antonio (2001:61) menyebutkan ada perbedaan mendasar antara bunga 

dan bagi hasil. Perbedaan ini dapat dilihat pada tabel 2.2. 

 

 

 

 



Tabel 2.2 

Perbandingan Bagi Hasil dan Bunga 

Bagi Hasil Bunga 

Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi 

hasil dibuat pada waktu akad dengan 

berpedoman pada kemungkinan 

untung rugi. 

Penentuan bunga dibuat pada waktu 

akad dengan asumsi harus selalu 

untung. 

Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan 

pada jumlah keuntungan yang 

diperoleh. 

Besarnya persentase berdasarkan pada 

jumlah uang (modal) yang 

dipinjamkan. 

Bagi hasil bergantung pada 

keuntungan proyek yang dijalankan. 

Bila usaha merugi, kerugian akan 

ditanggung bersama oleh kedua belah 

pihak. 

Pembayaran bunga tetap seperti yang 

dijanjikan tanpa pertimbangan apakah 

proyek yang dijalankan oleh pihak 

nasabah untung atau rugi.  

Jumlah pembagian laba meningkat 

sesuai dengan peningkatan jumlah 

pendapatan. 

Jumlah pembayaran bunga tidak 

meningkat sekalipun jumlah 

keuntungan berlipat atau keadaan 

ekonomi sedang “booming”.    

Tidak ada yang meragukan keabsahan 

bagi hasil. 

Eksistensi bunga diragukan (kalau 

tidak dikecam) oleh semua agama, 

termasuk Islam. 

 

2.2.5 Prinsip Operasi Bank Syariah 

Walaupun bunga syariah identik dengan bagi hasil, sebenarnya bagi hasil 

hanya salah satu prinsip dasar operasi bank syariah. Prinsip-prinsip dasar operasi 

lainnya akan dibahas di bawah ini berdasarkan pendapat Antonio (2001). 

 

2.2.5.1 Prinsip Titipan atau Simpanan 

Prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al wadi’ah, yaitu 

titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, 



yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Antonio, 

2001:85). Al wadi’ah terbagi dua, yaitu yad al amanah (tangan amanah) dan yad 

adh dhamanah (tangan penanggung). Dalam yad al amanah, pihak penerima 

titipan tidak bertanggung jawab terhadap segala kerusakan selama hal itu terjadi  

bukan karena kelalaian atau ketidaksengajaan dan tidak boleh memanfaatkan atau 

menggunakan barang titipan tersebut, namun dapat membebankan biaya kepada 

penitip sebagai biaya penitipan. Dalam yad adh dhamanah, pihak penerima titipan 

dapat mempergunakan barang titipan setelah meminta izin kepada pihak penitip 

dan bertanggung jawab atas segala kerusakan, kehilangan, maupun kerugian yang 

terjadi pada barang tersebut serta mengembalikannya secara utuh dengan atau 

tanpa disertai insentif/bonus. 

 

2.2.5.2 Prinsip Bagi Hasil 

Prinsip bagi hasil secara umum dapat dilakukan dalam empat akad utama, 

yaitu al musyarakah, al mudharabah, al muzara’ah, dan al musaqah. 

a) Al Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk 

suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi 

dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan 

risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 

2001:90). 

b) Al Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana 

pihak pertama (penyedia dana/shahibul maal) menyediakan seluruh 

(100%) modal, sedangkan pihak lainnya sebagi pengelola (Antonio, 

2001:95). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan perjanjian, 

sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu 

bukan akibat kelalaian pihak pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan 

oleh kecurangan atau kelalaian, maka pengelola wajib bertanggung jawab 

atas kerugian itu. 

c) Al Muzara’ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan 

dan penggarap sebagai penanam dan pemelihara lahan dengan imbalan  



tertentu (persentase) dari hasil panen. Bila benih berasal dari penggarap 

disebut mukhabarah. 

d) Al Musaqah adalah bentuk sederhana dari al muzara’ah dimana penggarap 

hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan 

imbalan berupa nisbah tertentu dari hasil panen. 

 

2.2.5.3 Prinsip Jual Beli 

Prinsip jual beli sebagai sandaran pokok pembiayaan modal kerja dan 

investasi dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, 

yaitu bai’ al murabahah, bai’ bitsaman ajil, bai’ as salam, dan bai’ al istishna.  

a) Bai’ al murabahah, yaitu kontrak jual beli barang pada harga pokok 

dengan tambahan keuntungan yang disepakati dimana barang yang 

diperjualbelikan tersebut diserahkan segera tetapi pembayaran dilakukan 

dikemudian hari secara sekaligus.  

b) Bai’ bitsaman ajil adalah kontrak jual beli seperti bai’ al murabahah, 

tetapi pembayaran dilakukan dikemudian hari secara angsuran. 

c) Bai’ as salam adalah  kontrak jual beli barang dimana pembayaran 

dilakukan dimuka secara sekaligus, sedangkan penyerahan atas barang 

tersebut dilakukan dikemudian hari.  

d) Bai’ al istishna adalah bentuk dari bai’ as salam, dimana kontrak jual beli 

barang dilakukan oleh pembeli dan produsen dengan pembayaran 

dilakukan dimuka, secara angsur dimuka, atau dikemudian hari sekaligus. 

Perbedaan prinsip jual beli (murabahah) dengan konvensional dapat 

dilihat pada tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3 

Perbedaan Murabahah Dengan Konvensional 

Bank Syariah Bank Konvensional 

Menjual barang pada nasabah Memberi kredit (uang) kepada 

nasabah 



Hutang nasabah sebesar harga jual 

(tetap) selama jangka waktu 

Murabahah 

Hutang nasabah sebesar kredit + 

bunga  

Ada analisis supplier Tidak ada analisis supplier 

Margin berdasarkan manfaat/value 

added bisnis tersebut 

Bunga berdasarkan rate pasar yang 

berlaku 

 

2.2.5.4 Prinsip Sewa 

Prinsip sewa yang umum digunakan terbagi dua, yaitu al ijarah dan al 

ijarah al muntahia bit tamlik. (Antonio, 2001:117) 

a) Al ijarah (operational lease) adalah akad pemindahan hak guna atas 

barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri. 

b) Al ijarah al muntahia bit tamlik (financial lease with purchase option) 

adalah akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan 

penyewa. 

 

2.2.5.5 Prinsip Jasa 

Prinsip jasa yang umum digunakan terbagi lima, yaitu al wakalah, al 

kafalah, al hawalah, ar rahn, dan al qard. 

a) Al Wakalah adalah pemberian mandat atau pelimpahan kekuasaan oleh 

seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. (Antonio, 

2001:120) 

b) Al Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada 

pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang 

ditanggung, dengan kata lain mengalihkan tanggung jawab seseorang yang 

dijamin dengan berpegang teguh pada tanggung jawab orang lain sebagai 

penjamin. (Antonio, 2001:123) 

c) Al Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada 

orang lain yang wajib menanggungnya. (Antonio, 2001:126) 



d) Ar Rahn adalah menahan salah satu harta pihak peminjam yang memiliki 

nilai ekonomis sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. (Antonio, 

2001:128) 

e) Al Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau 

diminta kembali, dengan kata lain meninjamkan tanpa mengharapkan 

imbalan. (Antonio, 2001:128) 

 

2.3 Tinjauan Umum Laporan Keuangan 

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan dapat dilakukan 

dengan mengamati kondisi keuangannya melalui laporan keuangan perusahaan 

yang bersangkutan. Menurut Munawir (1995:2), laporan keuangan adalah: 

“Hasil dari proses akuntansi yang dapt digunakan sebagai alat untuk 
berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan 
dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas 
perusahaan tersebut.” 
 
Menurut Myer sebagaimana dikutip Munawir (1995:5), laporan keuangan 

adalah: 

“Dua daftar yang disusun oleh Akuntan pada akhir periode untuk 
suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar 
posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi-laba. Pada 
waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-
perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus 
atau daftar laba yang tak dibagikan (laba yang ditahan)”.  
 
Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa laporan 

keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang disusun oleh Akuntan pada 

akhir periode untuk suatu perusahaan yang menggambarkan kondisi keuangan 

perusahaan tersebut dalam bentuk neraca, laporan perhitungan rugi laba, dan 

laporan laba yang ditahan. Namun demikian, laporan keuangan yang utama adalah 

neraca dan laporan perhitungan rugi laba. (Goldfeld dan Chandler, 1990) 



Pengertian neraca dan laporan perhitungan rugi laba menurut Weston dan 

Copeland dalam bukunya Managerial Finance (1986:178) adalah: 

“The balance sheet is a statement of the firm’s financial position at a 

poin in time, whereas the income statement shows the result of  

operations during an interval of time”. 

Dengan demikian neraca adalah laporan keuangan perusahaan pada suatu 

waktu tertentu, sedangkan laporan perhitungan rugi laba menunjukkan hasil 

operasi perusahaan selama satu selang waktu. Secara umum, neraca 

menggambarkan daftar kekayaan (aktiva), kewajiban (passiva), dan modal pada 

suatu waktu tertentu. Sedangkan laporan perhitungan rugi laba menggambarkan 

pendapatan dan beban operasional dan nonoperasional serta keuntungan bersih 

untuk suatu periode tertentu. 

Laporan keuangan ini merupakan pedoman utama bagi investor, 

pemegang saham, manajemen bank, dan pihak-pihak lain untuk mengambil 

keputusan penting seperti investasi dana, pemberian kredit, dan sebagainya. Oleh 

karena itu laporan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

 

2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Standar Akutansi Keuangan pada PSAK No. 1 paragaraf 5 menyatakan: 

“Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan 
informasi tentang posisi keuangan kinerja, dan arus kas perusahaan 
yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 
dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta 
menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas 
penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada 
mereka”. 
 
APB Statement No. 4 (AICPA) yang dikutip oleh Harahap (2002:17) 

membagi tujuan laporan keuangan menjadi dua, yaitu: 

a. Tujuan Umum 

 Menyajikan laporan posisi keuangan hasil usaha, dan perubahan posisi 

keuangan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang diterima. 



b. Tujuan Khusus 

Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, 

proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi lainnya 

yang relevan. 

Kasmir dalam buku Manajemen Perbankan (2000:173) menjelaskan secara 

umum tujuan pembuatan laporan keuangan suatu bank adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva, kewajiban, dan 

modal bank pada waktu tertentu. 

2. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari pendapatan 

yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu. 

3. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank. 

4. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen bank dalam suatu 

periode. 

Berbagai pendapat mengenai tujuan laporan keuangan ini pada hakikatnya 

adalah sama yaitu untuk memberi informasi mengenai keadaan finansial 

perusahaan kepada pihak luar perusahaan agar dapat dimanfaatkan sebagai 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

 

2.3.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

 Bank memiliki beberapa jenis laporan keuangan yang disajikan sesuai 

dengan SAK. Jenis-jenis laporn keuangan bank menurut kasmir dalam buku 

manajemen perbankan (2000:175) adalah: 

1. Neraca 

Neraca merupakan laporan menunjukkan 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 dan harus dilaksanakan apabila 

persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. 

3. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank yang 

menggambarkan hasil ushaha bank dalam suatu periode tertentu. 

4. Laporan Arus Kas 

Merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan 

dengan kegiatan bank baik yang berpengaruh langsung atau 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 (PDN) menurut jenis 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 perusahaannya. 

 

2.3.4 Pemakai Laporan Keuangan 

Standar akuntansi keuangan pada bab kerangka penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan menyatakan bahwa pemakai laporan keuangan meliputi 

investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok 

dan kreditur usaha lainnya, pemerintah serta lembaga-lembaganya dan 

masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan ini untuk memenuhi 

beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi: 

1. Investor  

Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan 

risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka 



lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan 

apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. 

Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan 

mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

2. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pension, 

dan kesempatan kerja. 

3. Pemberi Pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta 

bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

4. Pemasok dan Kreditor Usaha Lainnya 

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada memberi 

pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada 

kelangsungan hidup perusahaan. 

5. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan. 

6. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan 

dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk 

mengatur aktivitas  untuk perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan 



sebagai dasar untuk menyusun statistik  pendapatan nasional dan statistik 

lainnya. 

7. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dengan berbagai cara, 

misalnya perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang diperkerjakan dan 

perlindungan kepada penanaman modal domestik. Laporan keuangan 

dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi 

kecendrungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan 

serta rangkaian aktivitasnya. 

 

2.3.5 Perbandingan Laporan Keuangan Bank Syariah dan Bank 

Konvensional 

Terdapat perbedaan beberapa nama rekening pada laporan keuangan bank 

syariah dan bank konvensional. Perbedaaan ini disebabkan adanya perbedaan 

prinsip antara bank konvensional dan bank syariah dalam kegiatan usahanya. 

Sehingga, walaupun nama rekeningnya berbeda, rekening-rekening tersebut 

adalah sepadan dan dapat diperbandingkan. Rekening-rekening yang dimaksud 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.4 

Perbandingan Laporan Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

 Bank Syariah Bank Konvensional 

Neraca Pembiayaan yang diberikan 

Giro wadiah 

Tabungan mudharabah 

Deposito mudharabah 

Pembiayaan yang diterima 

Kredit yang diberikan 

Giro  

Tabungan  

Deposito 

Pinjaman yang diterima 

Laporan 

perhitungan 

rugi laba 

dan saldo 

laba 

1. Pendapatan bagi hasil 

  1.1 Marjin dan bagi hasil 

  1.2 Provisi dan komisi pembiayaan 

Jumlah pendapatan marjin dan bagi 

hasil 

1. Pendapatan bunga 

  1.1 Hasil bunga 

  1.2 Provisi dan komisi 

Jumlah pendapatan 

bunga 



2. Imbalan bagi hasil 

  2.1 Imbalan bonus dan bagi hasil 

  2.2 Imbalan lainnya selain bonus 

dan bagi hasil 

Jumlah beban bonus dan bagi hasil 

Laba/rugi sebelum pajak penghasilan 

dan zakat 

Laba/rugi tahun berjalan sebelum 

zakat 

2. Beban bunga 

  2.1 Beban bunga 

  2.2 Komisi dan provisi 

 

Jumlah beban bunga 

Laba/rugi sebelum pajak 

penghasilan 

Laba/rugi tahun berjalan 

 

2.4 Rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional 

Salah satu jenis rasio yang biasa digunakan untuk menilai kinerja suatu 

bank adalah rasio rentabilitas. Rasio ini digunakan untuk menganalisa tingkat 

efisiensi dan profitabilitas yang dicapai suatu bank. Salah satu bentuk rasio 

rentabilitas adalah rasio beban operasional yang digunakan untuk mengukur 

tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. 

Rasio ini dihitung dengan membagikan beban operasional oleh pendapatan 

operasionalnya lalu dikalikan 100%. 

     Beban Operasional 
Rasio Beban Bunga =         x 100% 

Pendapatan Operasional 
 
Mengingat kegiatan utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan 

dana, maka beban dan pendapatan operasional didominasi oleh beban bunga dan 

pendapatan bunga. Rasio beban operasional pendapatan operasional 

menggambarkan tingkat efisiensi dan atau efektifitas bank dalam melakukan 

kegiatan operasinya berdasarkan kegiatan utamanya (penghimpunan dan 

penyaluran dana). Rasio ini mengukur biaya-biaya yang dikeluarkan terhadap 

pendapatan operasionalnya. Semakin tinggi rasio ini akan menunjukkan bahwa 

bank mampu menekan biaya operasonalnya (kurang efisien) yang juga akan 

mengakibatkan semakin rendahnya tingkat keuntungan bank. Mengingat bank 

adalah media intermediasi, maka biaya dan pendapatan operasional bank 

didominasi oleh biaya bunga dan pendapatan bunga. 



Rumus dari rasio beban operasional pendapatan operasional bank 

konvensional (X1) adalah: 

Beban Bunga 
X1 =     x 100% 

Pendapatan Bunga 

Beban bunga merupakan beban yang harus dikeluarkan bank atas kegiatan 

penghimpunan dana yang dilakukannya dan juga merupakan penjumlahan dari 

beban bunga dan beban operasi lainnya. Pendapatan bunga merupakan pendapatan 

bank yang diperoleh dari hasil kegiatan penyaluran dana dan juga merupakan 

penjumlahan dari pendapatan bunga dan pendapatan operasi lainnya.  

Seperti tertera pada tabel 2.3, pada laporan keuangan bank syariah, 

pendapatan bunga dikenal dengan margin dan bagi hasil, dan beban bunga dikenal 

dengan imbalan bonus dan bagi hasil. Sehingga rumus rasio beban operasional 

pendapatan operasional bank syariah (X2) adalah: 

 

Beban Bonus dan Bagi Hasil 
X2 =      x 100% 

Pendapatan Margin dan Bagi Hasil 

Beban bonus dan bagi hasil merupakan beban yang harus dikeluarkan 

bank atas kegiatan penghimpunan dana yang dilakukannya. Pendapatan margin 

dan bagi hasil merupakan pendapatan bank yang diperoleh dari hasil kegiatan 

penyaluran dana.  

Namun demikian, seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang dan 

kerangka pemikiran, maka beban bonus dan bagi hasil dapat disebut dengan beban 

bunga, dan pendapatan marjin dan bagi hasil dapat disebut dengan pendapatan 

bunga, sehingga rumus rasio beban operasional pendapatan operasional bank 

syariah (X2) dapat pula ditulis: 

     Beban Bunga 
X2 =           x 100% 

  Pendapatan Bunga  


