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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

masyarakat modern. Peranan perbankan sebagai denyut ekonomi sangat 

vital dalam perkembangan suatu negara. Eksistensi lembaga keuangan 

khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam 

menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi disektor riil dengan 

pemilik dana. Dengan demikian fungsi utama sektor perbankan dalam 

infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks 

bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah 

ekonomi (how to make money effective and efficient to increase economic 

value).
1
 Kontradiktif dari pernyataan di atas, banyak ketidakpuasan dalam 

sistem ekonomi konvensional, karena diduga penyebab kemerosotan 

ekonomi, sistem keuangan, inflasi yang sulit terkendali, dan semakin 

tingginya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. 

Di tengah problema tersebut, Islam menawarkan jalan tengah antara 

paham sistem ekonomi kapitalis dan paham ekonomi sosialis. Indikasinya 

dengan munculnya berbagai bank-bank Islam di berbagai negara, baik 

negara mayoritas muslim maupun non muslim.  

                                                           
1 Muhammad,  Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan 

AMP YKPN, 2005), 1. 
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Saat ini perbankan syariah mengalami pertumbuhan 35 persen, di lain 

pihak perbankan konvensional justru mengalami kemunduran. Satu hal yang 

membuat perbankan syariah tumbuh pesat adalah produk yang ditawarkan 

bebas terhadap tindakan spekulatif. Demikian produk-produk yang 

ditawarkan mampu bersaing dengan produk-produk perbankan 

konvensional.
2
 

Di Indonesia, operasional syariah ini diatur dalam UU No. 7 tahun 

1982 dan telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Aturan tersebut 

dibuat dengan latar belakang adanya keyakinan dalam agama Islam yang 

melarang praktek-praktek tertentu yang biasa dilakukan bank konvensional, 

terutama pengenaan riba. Dengan batasan ini produk perbankan syariah 

harus dimodifikasi untuk menghindari tindakan yang spekulatif. Salah satu 

produk hasil modifikasi tersebut adalah pembiayaan dengan Akad 

Mura>bahah, yaitu akad Jual Beli. 

Haque sebagian dikutip oleh Antonio mendefinisikan mur>abahah 

sebagai jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang 

disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan 

menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
3
 Praktik akad 

mura>bahah pada bank syariah dilakukan dengan cara membeli barang yang 

diperlukan nasabah. Bank syariah kemudian menjualnya kepada nasabah 

dengan harga barang ditambah margin atau keuntungan yang disepakati 

                                                           
2 Chandra Budi, “Perlakuan Pajak Ganda atas Usaha Syariah,” dalam www.pajak.go.id, 

(diakses pada tanggal 17 November 2014 jam  22.40 WIB). 
3 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Depok: Gema 

Insani Press, 2001), 101.  

http://www.pajak.go.id,/
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bank syariah dan nasabah. Dalam praktik tersebut, terdapat transaksi jual 

beli yang menjadi objek PPN. Pada saat pembelian barang yang diperlukan 

nasabah, bank syariah akan membayar PPN sebagai PPN masukan. 

Sedangkan pada saat penjualan ke nasabah, PPN dibayar oleh pembeli 

(nasabah) sebagai PPN keluaran bagi bank syariah (penjual). Inilah yang 

seringkali dianggap pajak ganda dalam prespektif pelaku transaksi syariah. 

Pajak ganda, yaitu PPN masukan dan keluaran, dalam transaksi 

mura>bahah telah menjadi momok bagi industri perbankan syariah dan telah 

menjadi perdebatan sejak tahun 1997. Dengan praktik yang demikian 

tentunya berakibat pada berkurangnya keuntungan yang diperoleh bank 

syariah dari kegiatan mura>bahah ini. Bahkan terkadang, keuntungan yang 

diperoleh dari transaksi ini lebih kecil dari PPN yang harus dibayarkan oleh 

bank syariah. Selain itu harga perolehan barang oleh konsumen bank syariah 

menjadi lebih mahal. 

Akhirnya pada awal Mei 2010, dengan berlakunya UU No. 42 Tahun 

2009 tentang perubahan ketiga UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tentunya 

permasalahan pajak berganda dalam transaksi mura>bahah ini dapat 

terselesaikan dengan penghapusan ketentuan PPN atas transaksi mura>bahah. 

Selain itu, tertanggal 28 Desember 2010, Menteri Keuangan mengeluarkan 

kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 

251/PMK.011/2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung 

Pemerintah (PPN DTP) atas transaksi mura>bahah perbankan syariah.  
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Dengan adanya pemberlakuan UU No. 42 Tahun 2009 yang 

didalamnya terkandung persamaan perlakuan pajak (tax neutrality) untuk 

jenis pajak pertambahan nilai antara bank syariah dan bank konvensinal. 

Ketentuan perpajakan dengan pengaturan yang jelas dan tax neutrality bagi 

perbankan syariah yang berlaku sejak April 2010 merupakan sistem hukum 

yang mendukung kemajuan bank syariah untuk menjalankan aktivitasnya, 

selain itu dengan adanya tax neutrality dapat mendukung pelaksanaan serta 

kesesuaian prinsip syariah.
4
   

Motivasi pemerintah dalam perubahan ketiga Undang-undang dan 

PMK tersebut yaitu untuk menyamakan daya saing perbankan syariah dan 

mendukung pertumbuhan perbankan syariah karena beban PPN yang 

dikenakan pada jual beli aset dengan sistem mura>bahah tidak dikenakan 

lagi.
5
 Kebijakan tersebut didukung oleh praktisi perbankan syariah 

sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Umum Asbisindo, Ahmad Riawan 

Amin yang menyatakan bahwa kebijakan ini menjawab potensi kerugian 

akibat pengenaan PPN yang bisa mempengaruhi kinerja bank syariah.
6
 

Dalam menilai pertumbuhan bank dapat dilihat dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan bank, diantaranya dapat diformulasikan 

dengan rasio pertumbuhan yang menggambarkan prosentase pertumbuhan 

pos-pos perusahaan dari tahun ke tahun. Adapun faktor yang mempengaruhi 

                                                           
4 Julius R. Latumanesia, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2013), 127. 
5 Agus Suprianto, “Perbankan Syariah Tak Ada Lagi Pajak Berganda,” dalam 

www.kompas.com, (diakses pada tanggal 7 Juni 2015 jam 06.25 WIB). 
6 Syariah Mandiri, “Angin Surga Bagi Perbankan Syariah,” dalam  

www.syariahmandiri.co.id, (diakses pada tanggal 7 Juni 2015 jam 06.40 WIB). 

http://www.kompas.com/
http://www.syariahmandiri.co.id/2010/05/angin-surga-bagi-perbankan-syariah-2
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pertumbuhan bank diantaranya adalah solvabilitas dan profitabilitas. 

Solvabilitas dapat dilihat dengan rasio CAR dan profitabilitas yang lazim 

digunakan adalah Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE).
7
  

Selain membaiknya rasio pengembalian investasi atau yang dikenal dengan 

ROA dan ROE serta rasio kecukupan modal (CAR) yang menguat, faktor 

lain yang mempengaruhi pertumbuhan bank yakni Financing to Deposito 

Ratio (FDR) yang berada pada batas proposional, dan juga tingkat resiko 

kredit yang dapat dlihat dari rasio Non Performing Financing (NPF).
8
 

Penelitian ini membandingkan CAR, ROA, ROE, FDR dan NPF Bank 

sebelum dan sesudah tax neutrality serta membandingkan tingkat daya saing 

Bank Syariah dengan Bank Konvensional.   

Dengan diterapkannya UU Nomor 42 Tahun 2009 merupakan angin 

segar bagi perbankan syariah khususnya BNI Syariah yang memiliki 

tunggakan PPN pada transaksi mura>bahah paling besar dibandingkan Bank 

Syariah lainnya, namun pihak BNI Syariah belum mempublikasikan laporan 

keuangan periode sebelum diberlakukannya tax neutrality, sehingga peneliti 

mengambil sampel penelitian pada Bank Syariah Mandiri yang menerima 

surat pajak kurang bayar dengan periode waktu penelitian 2006-2013. Bank 

Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang 

berlandaskan operasionalnya pada prinsip syariah.
9
 Bank Syariah Mandiri 

sejak berdirinya hingga sekarang banyak menggunakan akad mura>bahah 

                                                           
7 Agung Eko Purwana, Perbankan Syari’ah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2009), 37.  
8 Sofyan Safri Harahap, Analisis Kritis atas Laporan Keuangani (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), 309.  
9 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), 26.  
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dalam setiap transaksinya dengan nasabah. Laporan keuangan yang dilansir 

BSM menunjukkan bahwa akun-akun yang terkait dengan mura>bahah selalu 

menempati urutan yang cukup tinggi nominalnya. 

Tabel: 01 

Perkembangan Pembiayaan Mura>bahah  Bank Syariah Mandiri  

selama tahun 2008-2011
10

 

 

Sebelum Tax Neutrality Setelah Tax Neutrality 

2008 Rp. 6.794.938.410.390 2010 Rp. 12.681.133.009.729 

2009 Rp. 6.794.938.410.390 2011 Rp. 19.773.813.386.544 

 

Dari tabel di atas terlihat adanya perbedaan tingkat pembiayaan 

mur>abahah antara sebelum dan sesudah tax neutrality. Hal ini menunjukkan 

bahwa dengan adanya tax neutrality meningkatkan pertumbuhan 

pembiayaan yang disalurkan kepada nasabahnya sehingga secara tidak 

langsung dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan kinerja BSM. 

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu Bank yang mendapatkan 

PPN DTP dimana Bank Syariah Mandiri tidak perlu membayar pajak 

terutangnya kepada pemerintah setelah adanya tax neutrality. Pajak terutang 

pada pembiyaan mura>bahah yang dibebankan pada bank-bank syariah salah 

satunya Bank Mandiri Syariah menjadi tanggungan pemerintah setelah 

adanya tax neutrality PPN pada pembiayaan mura>bahah. Selain itu BSM 

juga merupakan salah satu bank besar di Indonesia yang memiliki asset 

                                                           
10 Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri Tahun 2009 dan 2010, 

www.syariahmandiri.co.id, (diakses pada 13 Desember 2014, jam 13.05 WIB) 

http://www.syariahmandiri.co.id/
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lebih dari 12 triliun rupiah dan memiliki 231 unit jaringan kantor pelayanan 

yang tersebar diseluruh Indonesia. Karena merupakan salah satu bank 

syariah besar di Indonesia, sehingga kinerja BSM merupakan salah satu 

tolak ukur penilaian masyarakat akan kinerja bank syariah yang ada di 

Indonesia. 

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji, dan 

menganalisis lebih lanjut tentang pertumbuhan dan daya saing CAR, ROA, 

ROE, FDR dan NPL Bank Syariah Mandiri dengan Bank Konvensional 

sebelum dan sesudah tax neutrality. Oleh karena itu peniliti memutuskan 

untuk melakukan penelitian yang diberi judul: Upaya Meningkatkan 

Pertumbuhan dan Daya Saing Bank Syariah Melalui Tax Neutrality (Studi 

Kasus Pada Bank Syariah Mandiri) 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam 

menginterpretasi istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok 

uraian, maka penulis mengemukakan pengertian dari judul “Upaya 

Pemerintah Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perbankan Syariah 

Melalui Tax Neutrality (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri). 

1.   Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran yang 

menggambarkan perkembangan suatu kinerja bank dalam suatu tahun 

tertentu yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
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2.   Daya Saing merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk dapat 

berkembang dengan baik diantara perusahaan lainnya sebagai pesaing 

dalam satu bidang usaha. 

3.   Bank Syariah Mandiri merupakan bank milik pemerintah pertama yang 

berlandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. 

4.   Tax Neutrality merupakan kebijakan pemerintah menyamakan 

perlakuan pajak bank syariah dengan bank konvensional. Tax Neutrality 

(Netralisasi Pajak) PPN pada pembiayaan mura>bahah dijawab lewat 

penetapan UU. No. 42 tahun 2009 tentang amandemen UU PPN dan 

PPnBM No. 18 tahun 2008 yang efektif 1 April 2010 yang isinya Pasal 

1A ayat (1) huruf h UU No 42 Tahun 2009 penyerahan Barang Kena 

Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan 

yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, penyerahannya dianggap 

langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan 

Barang Kena Pajak.   

C. Batasan Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis membatasi dengan hanya memilih empat 

indikator rasio keuangan yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On 

Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Financing To Deposito Ratio (FDR) 

dan Non Perrformng Financing (NPF) sebagai faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan bank. Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah Bank 

Syariah Mandiri, dengan rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini 

yakni laporan keuangan Bank Syariah Mandiri Januari 2006 sampai 
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Desember 2009 sebagai periode sebelum tax neutrality dan dibandingkan 

dengan laporan keuangan Bank Syariah Mandiri periode Januari 2010 

hingga Desember 2013 sebagai periode setelah tax neutrality. Selain 

membandingkan pertumbuhan Bank Syariah Mandiri antara sebelum dan 

sesudah, penelitian ini juga membandingkan tingkat daya saing BSM 

dengan Bank Konvensional. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas 

maka perlu dilakukan penelitian untuk melihat pertumbuhan dan daya 

saing Bank Syariah Mandiri dengan Bank Konvensional sebeleum dan 

setelah tax neutrality. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pertumbuhan dan daya saing Capital Adequacy Ratio 

(CAR) BSM dengan Bank Konvensional sebelum dan sesudah tax 

neutrality? 

2. Bagaimana pertumbuhan dan daya saing Return On Asset (ROA) BSM 

dengan Bank Konvensional sebelum dan sesudah tax neutrality? 

3. Bagaimana pertumbuhan dan daya saing Return On Equity (ROE) BSM 

dengan Bank Konvensional sebelum dan sesudah tax neutrality? 

4. Bagaimana pertumbuhan dan daya saing Financing to Deposito Ratio 

(FDR) BSM dengan Loan to Deposito Ratio (LDR) Bank Konvensional 

sebelum dan sesudah tax neutrality? 
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5. Bagaimana pertumbuhan dan daya saing Non Performing Financing 

(NPF) BSM dengan Non Performing Loan (NPL) Bank Konvensional 

sebelum dan sesudah Tax Neutrality?  

D. Tujuan Penelitian 

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah 

yang diidentifikasi peneliti. Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pertumbuhan dan daya saing Capital Adequacy 

Ratio (CAR) BSM dengan Bank Konvensional sebelum dan sesudah 

tax neutrality. 

2. Untuk mengetahui pertumbuhan dan daya saing Return On Asset 

(ROA) BSM dengan Bank Konvensional sebelum dan sesudah tax 

neutrality. 

3. Untuk mengetahui pertumbuhan dan daya saing Return On Equity 

(ROE) BSM dengan Bank Konvensional sebelum dan sesudah tax 

neutrality. 

4. Untuk mengetahui pertumbuhan dan daya saing Financing to Deposito 

Ratio (FDR) BSM dengan Loan To Deposito Ratio (LDR) Bank 

Konvensional sebelum dan sesudah tax neutrality. 

5. Untuk mengetahui pertumbuhan dan daya saing Non Performing 

Fianancing (NPF) BSM dengan Non Performing Loan (NPL) Bank 

Konvensional sebelum dan sesudah tax neutrality. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan keilmuwan 

dibidang muamalah yang berkaitan dengan perbankan syariah serta 

memberikan pemahaman lebih luas terkait analisis laporan keuangan. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam kajian 

empiris dan dijadikan perbandingan, pengembangan, dan 

penyempurnaan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perbankan 

Indonesia sehingga diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan berinvestasi dan pemberian kredit/ 

pembiayaan disektor perbankan. 

b. Bagi Perbankan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

catatan/koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan 

kekurangan. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapakan dapat menjadi tolak ukur bagi 

masyarakat dalam menilai keadaan suatu bank sehingga dapat 
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memilih bank yang dapat dipercaya untuk menyimpan dana 

ataupun dalam menggunakan jasa perbankan lainnya. 

F. Kajian Pustaka 

Setelah penulis mengadakan suatu kajian kepustakaan, akhirnya 

penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki tema yang hampir 

sama dengan yang akan penulis teliti. Pembahasan mengenai Pajak 

Pertambahan Nilai pada Pembiayaan Mura>bahah belum banyak dibahas di 

Indonesia. Adapun beberapa yang membahas tentang tema ini yakni dalam 

karya tulis ilmiah karya Ah. Azharudin Lathif yang berjudul “Analisis 

Yuridis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Pembiayaan 

Mura>bahah” dalam penelitiannya beliau membahas pengenaan PPN pada 

pembiayaan mura>bahah dari segi Yuridisnya. Beliau menjelaskan bahwa 

yang melatarbelakangi terjadinya persoalan hukum mengenai pengenaan 

PPN di perbankan syariah disebabkan perundang-undangan yang mengatur 

tentang PPN di perbankan tidak menjelaskan secara explisit, tegas dan jelas 

bahwa produk pembiayaan mura>bahah di perbankan syariah  yang berbasis 

akad jual beli termasuk jasa perbankan yang dikecualikan dari PPN 

sebagaimana jasa yang ada  pada perbankan konvensional.
11

  

Sementara itu Yunita Irma Suryani dalam penelitian skripsinya yang 

berjudul “Analisis Kebijakan Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai 

Terhadap Transaksi Pembiayaan Mura>bahah Pada Empat Bank Umum 

                                                           
11 Ah. Azharuddin Lathif, “Analisis Yuridis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Dalam Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah” , Jurnal Academia.edu (diakses pada 13 
Desember 2014.) 
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Syariah di Indonesia”. Dalam skripsi tersebut Yunita membahas pengaruh 

faktor makroekonomi seperti inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar 

Amerika Serikat, tingkat imbalan PUAS dan tingkat bonus SBIS terhadap 

transaksi murabahah sebelum dan sesudah dihapusnya UU PPN, dimana 

keempat bank tersebut merupakan bank yang mendapatkan PPN DTP 

(Ditanggung Pemerintah).  Dari hasil penelitiannya ia menjelaskan bahwa 

dengan mendapatkan PPN DTP pada pembiayaan mura>bahah menunjukkan 

hasil yang signifikan, namun pada variable makroekonomi seperti inflasi, 

nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika, PUAS dan SBIS tidak dapat 

menunjukkan hubungan yang signifikan pada pembiayaan mura>bahah pasca 

dihapusnya Pajak Pertambahan Nilai pada pembiayaan mura>bahah.
12

 

Penelitian selanjutnya merupakan penelitian yang memberikan penulis 

inspirasi untuk meneliti lebih lanjut dari aspek yang berbeda. Rita Yuliani 

dan Nurul Herawati dalam karya ilmiahnya yang bejudul “Dampak 

Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pembiayaan Mura>bahah 

Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah”. Dalam penelitian tersebut 

kedua peneliti tersebut meneliti dampak PPN pada pembiayaan mura>bahah 

terhadap profitabilitas dan ROA yang dibandingkan dengan profitabilitas 

dan ROA bank konvensional. Beliau menjelaskan bahwa dengan 

dihapusnya PPN pada pembiayaan mura>bahah dilihat dari segi 

profitabilitasnya menunjukkan perbedaan antara sebelum UU PPN 

                                                           
12 Yunita Irma Suryani, “Analisis Kebijakan Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai 

Terhadap Transaksi Pembiayaan Mura>bahah Pada Empat Bank Umum Syariah di Indonesia”, 
(Skripsi S1,Jakarta: Universitas Indonesia, 2013). 
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dihapuskan dan sesudah, tetapi dari segi ROA tidak menunjukkan 

perbedaan.
13

 

Seperti yang penulis jelaskan bahwa penulis akan meneliti dari segi 

yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah rasio keuangan dan periode penelitian yang 

digunakan lebih panjang dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini 

membandingkan pertumbuhan CAR, ROA, ROE, FDR dan NPF Bank 

Syariah Mandiri sebelum dan sesudah tax neutrality dan juga 

membandingkan tingkat daya saing BSM dengan Bank Konvensional. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu 

penelitian lapangan (field research), yaitu untuk menggambarkan 

(mendeskripsikan) mengenai suatu masalah.
14 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.
15

 Penelitian 

yang dilakukan penulis termasuk penelitian dengan metode deskriptif 

kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang 

                                                           
13 Rita Yuliana, Nurul Herawati, “Dampak Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai Pada 

Pembiayaan Muraba>hah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah”, (Artikel, Prosiding 
Simposium Nasional Perpajakan, Madura: Universitas Trunojoyo, 2013). 

14 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafido Persada, 
1997), 18. 

15 Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja Rosda 
karya, 2005), 6. 
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digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat 

fenomena-fenoma yang diselidiki.
16

 

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh deskripsi mengenai 

pertumbuhan Bank Syariah Mandiri sebelum dan setelah tax neutrality 

yang dilihat dari segi rasio keuangan yakni, CAR, ROA, ROE, FDR, 

dan NPF selain itu penelitian ini juga membandingkan daya saing Bank 

Syariah Mandiri dengan Bank Konvensional. Dengan metode tersebut, 

penulis bermaksud mengumpulkan data yang diperoleh dari laporan 

keuangan Bank Syariah Mandiri, dan data statistik Bank Konvensional. 

Selanjutnya penulis mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek 

tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga akan 

diperoleh data-data yang menunjang penyusunan laporan penelitian. 

Data-data yang diperoleh tersebut kemudian diproses, dianalisis lebih 

lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari sehingga 

memperoleh gambaran mengenai objek tersebut dan dapat ditarik 

kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. 

3. Data-data 

Data yang penulis perlukan dalam penulisan ini adalah: 

a. Data tentang pertumbuhan Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank 

Syariah Mandiri dengan Bank Konvensional. 

b. Data tentang pertumbuhan Return On Asset (ROA) Bank Syariah 

Mandiri dengan Bank Konvensional. 

                                                           
16 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013), 54-55. 
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c. Data tentang pertumbuhan Return On Equity (ROE) Bank Syariah 

Mandiri dengan Bank Konvensional. 

d. Data tentang pertumbuhan Financing to Deposito Ratio (FDR) 

Bank Syariah Mandiri dengan Bank Konvensional. 

e. Data tentang pertumbuhan Non Performing Financing (NPF) Bank 

Syariah Mandiri dengan Bank Konvensional. 

4. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Sumber Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

tahunan Bank Syariah Mandiri empat tahun sebelum  tax neutrality 

dan empat tahun setelah tax neutrality. Sebelum tax neutrality 

yaitu data laporan keuangan tahunan Bank Syariah Mandiri pada 

tahun 2006-2009 dan laporan keuangan Bank Syariah Mandiri 

pada tahun 2010-2013. Data dalam penelitian ini diperoleh dari 

laporan keuangan tahunan Bank Syariah Mandiri yang 

dipublikasikan di www.syariahmandiri.co.id 

b. Sumber Data Sekunder   

Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, 

tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data 

sekunder dalam penelitian ini adalah data statistik bank 

http://www.syariahmandiri.co.id/
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konvensional yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia di 

www.bi.go.id.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan teknik 

dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa 

dokumen atau catatan-catatan perbankan .
17

 Data diperoleh dengan 

mengambil laporan keuangan Bank Syariah Mandiri melalui situs resmi 

Bank Syariah Mandiri, sedangkan untuk laporan keuangan Bank 

Konvensional diambil dari statistik perbankan Indonesia yang 

dipublikasikan oleh Bank Indonesia.  

6. Teknik Pengolahan  

Data-data yang penulis kumpulkan kemudian dikelola sesuai 

dengan paparan yang telah direncanakan dengan melakukan editing dan 

pengorganisasian, sehingga menjadi paparan yang sistematis.  

a. Editing, yakni memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh dari 

segi kelengkapan data terkait laporan keuangan tahunan Bank Syariah 

Mandiri dan data statistik bank konvensional. 

b. Pengorganisasian data, yakni menyusun dan mensistematisasikan data-

data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang relevan 

dengan sistematika perumusan masalah. Pengaturan data dan penyusunan 

                                                           
17Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Cetakan XXII 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 206. 

http://www.bi.go.id/
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serta mensistematiskan data-data sedemikian rupa sehingga menghasilkan 

paparan deskriptif yang sistematis.
18

 

7. Analisis Data 

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode analisis komparatif. Analisis komparatif 

merupakan metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan 

laporan keuangan untuk beberapa tahun (periode), sehingga dapat 

diketahui perkembangan dan kecenderungannya.
19

 Analisis komparatif 

dalam penelitian ini yakni membandingkan pertumbuhan dan daya 

saing Bank Syariah Mandiri dengan Bank Konvensional sebelum dan 

setelah tax neutrality. 

Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga 

tahap, yakni: 

a. Pengolahan data berupa rasio CAR, ROA, ROE, FDR dan NPF. 

b. Data yang telah diolah berupa CAR, ROA, ROE, FDR dan NPF 

dibandingkan antara CAR, ROA, ROE, FDR dan NPF sebelum tax 

neutrality dan setelah tax neutrality.  

c. Data berupa rasio CAR, ROA, ROE, FDR dan NPFBank Syariah 

Mandiri selanjutnya dibandingkan dengan rasio CAR, ROA, ROE, 

FDR, dan NPF Bank Konvensional. 

Dari membandingkan rasio tersebut dapat diketahui tingkat 

pertumbuhan bank syariah dan daya saing bank syariah dengan bank 

                                                           
18 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnis Alam 

Semesta, 2003), 16. 
19 Hery, Analisis Laporan Keuangan (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), 59. 
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konvensional dilihat dari segi rasio CAR, ROA, ROE, FDR dan NPF. 

Sehingga, data yang telah dianalisis dapat memberikan gambaran yang 

tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk 

mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan.
 20

 

I. Sitematika Pembahasan 

BAB I : Pendahuluam 

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi yang   

terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, batasan 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II: Konsep Pertumbuhan dan Daya Saing Bank 

Bab ini membahas tentang konsep pertumbuhan dan daya saing 

bank, laporan keuangan yang didalamnya mencakup pengertian 

laporan keuangan, tujuan laporan keuangan dan jenis laporan 

keuangan. Selanjutnya membahas tentang rasio keuangan, yakni 

CAR, ROA, ROE, FDR dan NPF. Pada poin selanjutnya dibahas 

tentang pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai pada 

pembiayaan mura>bahah, dan akad mura>bahah.  

BAB III: Sejarah dan Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri  

Dalam bab ini akan menjelaskan deskripsi data umum dari objek 

penelitian yang berisi sejarah, visi dan misi, struktur organisasi 

                                                           
20 Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), 

91. 
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PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk, serta produk yang dihasilkan 

perusahaan terutama mura>bahah, dan data khusus CAR, ROA, 

ROE, FDR dan NPF Bank Syariah Mandiri dan Bank 

Konvensional. 

BAB IV: Ananlisis Pertumbuhan dan Daya Saing Bank Syariah 

Mandiri Sebelum dan Sesudah Tax Neutrality 

Dalam bab IV ini, penulis akan membahas mengenai 

perbandingan tingkat pertumbuhan CAR, ROA, ROE, FDR dan 

NPF Bank Syariah Mandiri sebelum dan sesudah tax neutrality, 

serta membandingkan tingkat daya saing Bank Syariah Mandiri 

dengan Bank Konvensional yang dilihat dari rasio CAR, ROE, 

ROE, FDR dan NPF. 

BAB V:  Penutup 

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi 

ini, yang berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, serta saran-saran atas hasil penelitian yang ditujukan 

untuk berbagai pihak 


