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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  Masalah Kelangsungan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tergantung pada kerja, yang salah satu indicator utamanya adalah kualitas dari penanaman dana bank. Kualitas penanaman dana yang baik akan menghasilkan keuntungan, sehingga kinerja bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah akan baik. Segala kualitas penanaman dana yang buruk akan membawa pengaruh menurunnya kinerja bank yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan usahabank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Keanekaragaman produk bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mewujudkan tata cara penilaian kualitas aset produktif yang berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah maka telah ditetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang kualitas aset produktif bagi Bank Syariah. Aset produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administrative serta Sertifikat Wadiah Bank 



2  Indonesia1. Pengelolaan dana dalam aset produktif merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai keseluruhan biaya operasional termasuk distribusi bagi hasil, biaya gaji serta biaya operasional lainnya. Maka pihak manajemen bank harus mampu mengelola kualitas aset produktif yang telah dimiliki untuk menghasilkan pendapatan yang diharapkan. Lembaga keuangan sebagian besar dari aset produktif bank berupa penggunaan dalam bentuk pinjaman yang diberikan kepada masyarakat. Tingginya tingkat kolektibilitas atau pengembalian asset produktif suatu bank dapat memenuhi kebutuhan modal bank yang diperoleh dari laba usaha bank tersebut dan sebaliknya apabila bank tersebut terus-menerus mengalami kerugian maka ada kemungkinan modal yang dimiliki akan terkikis sedikit demi sedikit2. Aset produktif merupakan aset operasional bank yang akan menghasilkan keuntungan atau laba bank itu sendiri. Kualitas dari aset produktif perlu dinilai, untuk mengantisipasi resiko dalam penanaman dana, memantau kualitas, kolektabilitas aset serta untuk memantau kondisi aset produktif dalam keadaan yang sehat. Ada banyak cara yang digunakan dalam mengukur kinerja aset produktif salah satunya menggunakan rasio keuangan yang terdapat pada aset produktif dapat diukur dengan rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). PPAP merupakan bagian yang dipersiapkan untuk menutupi resiko gagal bayar dari aset produktif yang                                                            1 Peraturan Bank Indonesia No: 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Aset Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1. 2 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 151. 



3  diklasifikasikan. Aset produktif yang berkualitas adalah aset dengan tingkat kegagalan bayarnya sedikit dan kegagalan bayar yang ada mampu ditutupi oleh tingkat dana cadangan yang dipersiapan3. Penilaian aset produktif penempatan pada bank-bank lain juga didasarkan pada kolektabilitasnya yang diklasifikasikan kedalam lima kelompok yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar diragukan dan macet. Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan, Piutang dan atau Qardh dinilai berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas nasabah, dan kemampuan membayar. Sumber dana merupakan hal terpenting bagi bank untuk dapat meningkatkan jumlah kredit yang akan dilempar ke masyarakat. Dalam memberikan kredit, sektor perbankan memerlukan ketersediaan sumber dana. Semakin banyak dana yang dimiliki oleh bank, maka akan semakin besar peluang bank untuk menjalankan fungsinya. Dana-dana yang dimaksud meliputi dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana yang bersumber dari lembaga lainnya, dan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber dari masyarakat luas atau dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan                                                            3 Amrina Rosyada, Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif dan Non Performing Financing Terhadap Return Of Asset Pada Bank Umum Syariah. (Skripsi program konsentrasi perbankan syariah fakultas syariah dan hukum universitas Islam Negri Syarif Hidayatulloh Jakarta,2015), h.4 



4  merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini4. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang juga disebut sumber dana dari pihak ketiga ini disamping mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat. Kemudian persyaratan untuk mencarinya juga tidak sulit. Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya suatu pengharapan yang ingin diperoleh. Pengharapan yang diinginkan berupa keuntungan, kemudahan atau keamanan uang ataupun semuanya. Secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi kedalam tiga jenis yaitu simpanan tabungan, giro dan deposito5. Laporan Statistik Perbankan Syariah, Juni 2014, dari tahun ketahun komposisi dana pihak ketiga (DPK) yang terdiri dari Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah mengalami peningkatan. Diantara giro, tabungan, dan deposito yang memiliki jumlah terbanyak adalah deposito, kemudian tabungan dan diikuti giro. Dari sisi tabungan, yang paling banyak diminati masyarakat adalah tabungan dengan akad mudharabah. Sedangkan dari sisi deposito                                                            4 Sukma, Pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal dan resiko kredit terhadap profitabilitas, Jurnal ekonomi keuangan dan perbankan, Vol 1, No.2 (2013) h. 6 5 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.73  



5  yang paling banyak diminati adalah deposito satu bulanan. Salah satu indikator dari pertumbuhan bank syariah adalah aset yang dimiliki, dana pihak ketiga, pembiayaan. Penghimpunan DPK (Giro, Tabungan, dan Deposito) yang semakin mengalami peningkatan, mengindikasikan semakin besarnya perhatian dan kesadaran masyarakat dari berbagai golongan akan keberadaan lembaga keuangan (bank) yang sangat menguntungkan bagi mereka atas bagi hasil yang mereka peroleh begitu juga dengan laba yang diperoleh bank6. Earning After Tax (EAT) adalah laba bersih setelah pajak dimana total laba yang dihasilkan dari pendapatan dikurangi beban-beban dan telah diperhitungkan/dikurangi pajak. Faktor yang akan mempengaruhi besar kecilnya laba bersih setelah pajak adalah kualitas aset produktif, pengelolaan beban-beban perusahaan dan pajak yang dikenakan. Telah dibuktikan dalam penelitian terdahulu bahwa asset produktif dan dana pihak ketiga yang semakin mengalami peningkatan serta semakin besarnya perhatian dan kesadaran masyarakat akan keberadaan lembaga keuangan yang sangat menguntungkan bagi mereka dan begitu pula dengan laba atau keuntungan yang diperoleh bank7.                                                            6 Lutfiah Putri, Dina, Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Islam, Vol 2 No.8, Agustus 2015, h.644 7 Zaenal Abidin Hamid. Analisis Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Pencapaian Laba Bank (Studi Empiris: pada Bank Umum di Indonesia), Tesis Program Megister Manajemen Universitas Dipenogoro, 2004, h.6 



6  Paragraf sebelumnya telah dijelaskan bahwa aset produktif merupakan salah satu faktor dalam menentukan laba yang akan dihasilkan. Perolehan laba bank sangat bergantung pada penempatan dana di sisi aset (produktif). Dari latar belakang tersebut penulis mengangkat judul “Pengaruh Aset Produktif dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Earning After Tax (EAT)  Pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari Periode 2014-2018”. 
B. Batasan Masalah Batasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk melihat peningkatan Aset Produktif dan Dana Pihak Ketiga setiap periode dan pengaruh asrt produktif dan Dana Pihak Ketiga terhadap Earning After Tax. 
C. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diambil beberapa permasalahan dalam penelitian ini, antara lain adalah : 1. Bagaimana pengaruh aset produktif terhadap earning after tax pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari? 2. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga terhadap earning after tax pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari? 
D. Tujuan Penelitian Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai  melalui penelitian ini adalah: 



7  1. Mengetahui pengaruh aset produktif terhadap earning after tax pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari?  2. Mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap earning after tax pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari? 
E. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Akademisi Sebagai aset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademis, baik dosen maupun mahasiswa dalam upaya memberikan pengetahuan informasi, dan sebagai proses pembelajaran untuk mengkaji dan mengembangkan ekonomi Islam khususnya industri perbankan syariah. 2. Manfaat Praktisi Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi pemerintah dan bank yang bergerak pada jasa keuangan  yang tentu diharapkan memberi kebijakan yang dapat meningkat daya minat masyarakat untuk melakukan simpan pinjam di bank-bank tertentu. 
F. Definisi Operasional Variabel Definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur”. Agar tidak terjadi perbedaan persepsi variabel yang diteliti, maka perlu dikemukakan variabel secara operasional8. Variabel yang dimaksud adalah:                                                            8 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), h. 61 



8  1. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. 2. Aset Produktif Merupakan alat yang bertujuan untuk menilai jenis-jenis asset yang dimiliki oleh bank, dari penilaian kualitas asset ialah untuk menilai kondisi asset bank9. 3. Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah dan lainnya baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pada setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki10. 4. Earning After Tax atau laba bersih adalah laba operasi ditambah pendapatan non operasi seperti pandapatan bunga dikurangi biaya non operasi seperti biaya bunga dikurangi pajak penghasilan. Secara keseluruhan yang dimaksud dengan judul penelitian “Pengaruh Aset Produktif dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Earning After Tax” adalah untuk mengetahui aset produktif dan dana pihak ketiga yang di himpun oleh suatu bank dalam mempengaruhi earning after tax atau laba bersih dalam laporan keuangan11.                                                              9 Kassmir, Bank dan Keuangan Bank Lainnya. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.16 10 Kasmir, Bank dan Keuangan Bank Lainnya. (Jakarta: Rajawali Pers. 2012),h.59 11 Madnasir, Radho Intan Putri Hasibuan, Manajemen Perbankan Syariah 1, (Fakultas Syariah, IAIN Raden Intan Lampung), h.23 
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