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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP DAN TEORI,

KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ada beberapa penelitian yang telah dilakukan

oleh peneliti lain yang relevan dijadikan sebagai kajian terdahulu dalam penilitian

ini diantaranya:

1. Langi Purwanti, Pengaruh Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah

Terhadap Laba Bersih di PT. Bank Muamalat Tbk.1

Hasil penelitian ini menunjukan secara parsial bahwa terdapat hubungan

yang kuat antara Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah terhadap Laba Bersih

dengan jumlah Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah sebesar 0.935%.

2. Oka Intan Agni, Pengaruh Pendapatan Sewa Ijarah dan Pendapatan Istishna

Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Mandiri. 2

Hasil menunjukan bahwa secara parsial antara pendapatan sewa ijarah (X)

terhadap Laba Bersih (Y) terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara keduanya.

Hasil diperoleh dari thitung < ttabel (0.925 < 2.14) sehingga Ha ditolak dan Ho diterima

artinya tidak ada pengaruh signifikan antara Pendapatan Sewa Ijarah terhadap Laba

Bersih.

1 Langi Purwanti, Pengaruh Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Terhadap Laba
Bersih PT Bank Muamalat Tbk. Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,
2016).

2 Oka Intan Agni, Pengaruh Pendapatan Sewa Ijarah dan Pendapatan Istishna Terhadap
Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Mandiri. Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung
Djati Bandung, 2016).
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3. Bayu Sakti, Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan

Margin Murabahah Terhadap Return On Asset (ROA) Pada PT. Bank BRI

Syariah Tbk Periode 2012-2015.3

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pendapatan bagi hasil mudharabah

berdasarkan perhitungan besarnya thitung adalah -2.93 sehingga thitung < ttabel nilainya

-2.93 < 2.160 maka dapat disimpulkan terima Ho yang artinya tidak berpengaruh

signifikan terhadap Return On Asset (ROA).

4. Nur Syamsiah, Pengaruh Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan Musyarakah

terhadap Laba Operasional di PT. Bank BRI Syariah TBK. 4

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Syamsiah Kesimpulan dari skripsi ini

bahwa Variabel X1 yaitu Ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Variabel Y yaitu Laba Operasional. Persamaan dari penelitian ini yaitu terletak

pada variabel X dan Y. Perbedaaannya penelitian yang saya buat variable X lainnya

menggunakan pendapatan bagi hasil mudharabah.

5. Shita Ajeng Rahmawati, Pengaruh Jumlah Pendapatan Sewa Ijarah Terhadap

Laba Bersih di PT. Bank Jabar Banten Syariah Bandung.5

Hasil dari penelitian berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil thitung kurang

dari ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak dan sinifikasi lebih dari 0.05 maka Ho

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan sewa ijarah tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih.

3 Bayu Sakti, Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan Margin
Murabahah Terhadap Return On Asset (ROA) Pada PT. Bank BRI Syariah Tbk Periode 2012-2015.
Sripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2016).

4 Nur Syamsiah, Pengaruh Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap
Laba Operasional di PT. Bank BRI Syariah Tbk. Skripsi, “Universitas Islam Negeri Sunan Gunung
Djati Bandung, 2016”.

5 Shita Ajeng Rahmawati, Pengaruh Jumlah Pendapatan Sewa Ijarah Terhadap Laba
Bersih di PT. Bank Jabar Banten Syariah Bandung. Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan
Gunung Djati Bandung, 2014).
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Beberapa penelitian diatas merupakan penelitian yang relavan dengan

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sehingga penelitian tersebut dapat

menjadi salah satu referensi bagi peneliti untuk mempermudah penelitian ini.

Penulis mendapatkan hasil yang berbeda-beda, hasil dari penelitian ini akan penulis

gunakan sebagai referensi. Adapun perbandingan-perbandingan maupun

persamaan yang ada adalah keempat penelitian diatas lebih jelasnya penulis sajikan

kedalam tabel sebagai berikut;

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No Nama Judul Persamaan Perbedaan

1 Langi Purwanti Pengaruh Jumlah

Pendapatan Bagi

Hasil

Mudharabah

Terhadap Laba

Bersih di PT.

Bank Muamalat

Tbk.

Pendapatan

Bagi hasil

Mudharabah.

Variabel Y

yang

digunakan

adalah Laba

Bersih.

2 Oka Intan

Agni

Pengaruh

Pendapatan Sewa

Ijarah dan

Pendapatan

Istishna Terhadap

Laba Bersih Pada

PT. Bank Syariah

Mandiri.

Pendapatan

Sewa Ijarah.

Pada

variabel X2

Pendapatan

Istishna dan

Y Laba

Bersih.
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Lanjutan Tabel 2.1
3 Bayu Sakti Pengaruh

Pendapatan Bagi
Hasil
Mudharabah dan
Pendapatan
Margin
Murabahah
Terhadap Return
On Asset (ROA)
Pada PT. Bank
BRI Syariah  Tbk
Periode 2012-
2015.

Pendapatan
Bagi Hasil
Mudharabah

Pada variabel
X2 Pendapatan
Margin
Murabahah
dan variabel Y
Return On
Asset (ROA).

4 Nur Syamsiah Pengaruh
Pembiayaan
Ijarah dan
Pembiayaan
Musyarakah
terhadap Laba
Operasional di
PT. Bank BRI
Syariah TBK

Sewa Ijarah
dan Laba
Operasional

Pada variabel
X2

menggunakan
Pembiayaan
Musyarakah.

5 Shita Ajeng
Rahmawati

Pengaruh Jumlah
Pendapatan
Sewa Ijarah
Terhadap Laba
Bersih di PT.
Bank Jabar
Banten Syariah
Bandung.

Pendapatan
Sewa Ijarah

Variabel Y
yang
digunakan
adalah Laba
Bersih

Berdasarkan tabel diatas, terdapat persamaan dan perbedaan antara

penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Dengan adanya penelitian terdahulu

diharapkan dapat membantu penelitian ini dalam penggarapannya sebagai bahan

rujukan. Dan diharapkan dapat mengembangkan serta menambahkan ilmu dari

penelitian terdahulu.
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B. Konsep dan Teori

Penulisan ini didasari oleh beberapa konsep dan teori untuk menguatkan

judul penelitian dalam pembahasan ini serta untuk memudahkan pembaca dalam

memahami penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1. Konsep dan Teori Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah

a. Pengertian Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah

a) Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan.

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang

memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis mudharabah adalah

akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal)

menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.6

Sebagai suatu bentuk kontrak mudharabah merupakan akad bagi hasil

ketika pemilik dana (shahibul maal) menyediakan modal 100% kepada pengusaha

sebagai pengelola (mudharib) untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat

bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara mereka menurut kesepkatan

yang ditentukan sebelumnya.7

Pernyataan Standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 105

mendefinisikan Mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di

mana pihak pertama (pemilik dana/shahibul mall) menyediakan seluruh dana,

sedang-kan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) bertindak selaku pengelola,

6 Yadi Janwari. Lembaga Keuangan Syariah. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2015),
hlm.59.

7 Ascarya. Akad & Produk Bank Syariah. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
Cetakan Pertama, hlm.61.
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dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian

finansial hanya ditanggung oleh pihak dana. Kerugian akan ditanggung pemilik

dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalayan pengelola dana,

apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalayan pengelola dan maka

kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.8

1. Jenis Akad Mudharabah

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Mudharabah

diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu Mudharabah Mutlaqah, Mudharabah

Muqayyadah, dan Mudharabah Musytarakah. Berikut adalah pengertian masing-

masing jenis mudharabah: 9

a) Mudharabah Mutlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan

kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

Mudharabah jenis ini disebut juga investasi tidak terikat;

b) Mudhharabah Muqayyadah yaitu di mana pemilik dana memberikan batasan

kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan atau objek

investasi atau sektor usaha. Mudharabah jenis ini disebut juga mudharabah

terikat;

c) Mudharabah Mustarakah yaitu di mana pengelola dana menyertakan modal

atau dananya dalam kerja sama investasi. Mudharabah jenis ini merupakan

perpaduan antara akad mudharabah dan musyarakah.

8 Sri Nurhayati, Akuntasi Syariah di Indonesia, (Jakarta:Penerbit Salemba Empat, 2015), hlm.
128.

9 Ibid, hlm. 131.
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2. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun mudharabah terdiri dari dua orang yang melakukan akad (aqidayn)

yang terdiri dari pemilik modal (shahibul maal), pengelola modal (amil/mudharib),

modal (ra’s al-mal), persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul), dan keuntungan

(ribh). Bagi aqidayn disyaratkan cakap dalam takwil dan wakalah, karena amil

melakukan daya upaya dalam urusan rab al-mal. Sedangkan bagi ra’s al-mal

ditetapkan 4 syarat, yaitu:10

a) Ra’s al-mal mesti berupa mata uang (nuqud) yang berlaku dalam muamalah.

Penetapan syarat ini disebabkan Mudharabah merupakan bagian dari syirkah,

sedangkan syirkah itu tidak sah kecuali dengan mata uang, tidak boleh dengan

barang dari perlengkapan rumah atau yang diriwayatkan menurut jumhur,

sebagai upaya pencegahan dari terjadinya ketidaktahuan keuntungan waktu

pembagian;

b) Ra’s al-mal diketahui ukurannya. Apabila tidak diketahui, maka mudharabah

itu menjadi tidak sah. Karena ketidaktahuan ra’s al-mal akan membawa ketidak

jelasan keuntungan;

c) Ra’s al-mal mesti sesuatu yang hadir bukan berupa utang. Tidak sah

mudharabah atas utang dan harta yang tidak ada secara ittifaq;

d) Ra’s al-mal diserahkan kepada amil agar dapat berusaha dengan ra’s al-mal

tersebut. Hal ini disebabkan ra’s al-mal merupakan amanat yang diberikan

10 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015),
hlm. 60.
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kepada amil. Oleh karena itu, mudharabah itu tidak sah kecuali ada

penyerahan.11

Syarat yang berkaitan dengan keuntungan adalah sebagai berikut:

a) Keuntungan itu hendak diketahui ukurannya oleh kedua belah pihak yang

berakad. Tidak diketahuinya ukuran keuntungan dapat menyebabkan rusaknya

akad;

b) Keuntungan tersebut hendaknya bagian yang tersebar dan tidak ditentukan

secara pasti, dan sebagian keuntungan tersebut bukan dari ra’s al-mal, yakni

perbandingan presentase.

Hal yang berkaitan dengan akad mudharabah adalah masa berakhirnya

mudharabah. Menurut Wahbah al-Zuhayli, ada beberapa hal yang menyebabkan

berakhirnya mudharabah, yaitu:

a) Pembatalan dan larangan tasharruf atau pemecatan

Apabila ditemukan syarat pembatalan dan larangan yang diketahui oleh

pemiliknya, serta apabila ra’s al-mal yang berupa uang atau mata uang itu telah

diserahkan pada waktu pembatalan dan larangan. Namun, apabila amil tidak

mengetahui bahwa mudharabah telah dibatalkan, maka amil dibolehkan untuk

tetap mengusahakannya;

b) Salah seorang yang berakad meninggal dunia

Menurut jumhur ulama, apabila shahibul maal atau amil meninggal dunia, maka

dengan sendirinya mudharabah menjadi batal. Hal ini disebabkan karena

11 Ibid, hlm. 60.
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mudharabah meliputi wakalah, sedangkan wakalah itu batal apabila muwakil

atau wakil meninggal dunia. Wafatnya salah seorang yang berakad

menyebabkan batalnya mudharabah, baik kewafatannya itu diketahui atau tidak

oleh pihak lain. Hal ini disebabkan karena kematian itu merupakan pemecatan

yang bersikap hukmi, yang tidak berdiri di atas pengetahuan, seperti dalam

wakalah. Namun demikian, menurut Malikiyyah, mudharabah itu tidak batal

apabila pihak yang meninggak itu telah mewariskan kepada ahli waris untuk

melanjutkan akad mudharabah;

c) Salah seorang yang berakad gila

Hal ini disebabkan karena gila itu dapat menghilangkan kecakapan hukum;

d) Shahibul maal murtad dari Islam

Menurut Hanafiyah, apabila shahibul maal murtad dari Islam dan meninggal

atau terbunuh dalam kemurtadan atau bergabung dengan musuh dan telah

diputuskan oleh hakim tentang pembelotannya, maka dapat membatalkan

mudharabah. Hal ini disebabkan murtad dapat menghilangkan kecakapan

hukum shahibul maal dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di

antara ahli warisnya;

e) Modal rusak di tangan amil

Apabila modal rusak di tengah amil sebelum membeli sesuatu, maka

mudharabah itu menjadi batal karena harta itu menentukan pada akad

mudharabah dengan penerimaan.12

12 Ibid, hlm. 61-62.
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Akad mudharabah menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008

merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah tidak hanya untuk menghimpun dana tetapi juga untuk

kegiatan penyaluran dana.13

b) Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang

memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan

namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan

kredit/pembiayaan. Skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik pada pembiayaan

langsung maupun pada pembiayaan melalui bank syariah (dalam bentuk

pembiayaan mudharabah dan musyarakah).

Dalam berkontrak bagi hasil, perlu didesain suatu skema bagi hasil yang

optimal, yakni yang secara efisien dapat mendorong pengusaha (debitur) untuk

melakukan upaya terbaiknya dan dapat menekan terjadinya falsifikasi.14

Berdasarkan pengertian diatas penulis merumuskan bahwa pendapatan bagi

hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik

investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan

kesepakatan akad tertentu.

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembalinya) dari kontrak

investasi dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap besar kecilnya perolehan

kembali itu bergantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Bagi hasil

adalah pembagian hasil usaha diantara kedua belah pihak atau mitra dalam suatu

usaha kerjasama.15

13 Atang Abd. Hakim, Fiqh Perbankan Syariah, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011)
hlm. 212

14 Tarsidin, Bagi Hasil: Konsep dan Analisis. (Jakarta; Lembaga Penerbit FEUI, 2010)
15 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Segi Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema

Insani Press, 2001) hlm.90.
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Bagi hasil suatu usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kerjasama

(akad) yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 35:65 yang

berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 35% bagi

pemilik dana (shahibul maal) dan 65% bagi pengelola dana (mudharib).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan

salah satu praktik perbankan syariah. Dalam aplikasinya, mekanisme perhitungan

bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan yaitu;

1. Pendekatan profit sharing (bagi laba)

Perhitungan menurut pendekatan ini adalah hitungan bagi hasil yang

berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi

dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Pendekatan revenue sharing (bagi pendapatan)

Perhitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan laba didasarkan

pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha

sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Konsep bagi hasil ini berbeda sekali dengan konsep bunga yang di terapkan

oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil

dapat dijabarkan sebagai berikut;

1. Pemilik dana menanamkan dana yang melalui institusi keuangan yang

bertindak sebagai pengelola dana.

2. Pengelola mengelola dana tersebut dalam system yang dikenal dengan pool

of fund (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan

dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan

menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
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3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup

kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah dan jangka waktu berlakunya

kesepakatan tersebut.

b. Landasan Hukum Bagi Hasil Mudharabah

Pada sistem bagi hasil bank syariah meliputi tata cara dan ketentuan-

ketentuan yang harus dijadikan landasan bagi siapa saja yang akan melakukan akad

bagi hasil tersebut. Berikut ayat yang melandasinya:

1. Al-Quran

ْیدِ ُمِحِلّىَغْیرَ َعلَْیُكمْ یُتْلَىٰ َماالَّ إِ اْألَْنٰعمِ بَِھیَمةُ لَُكمأُِحلَّتْ ۚبِاْلعُقُودِ أَْوفُوا۟ َءاَمنُٓوا۟ الَِّذینَ ٰیٓأَیَُّھا َوأَنتُمْ الصَّ

ھَ إِنَّ ُۗحُرمٌ  ١:المائدة﴿یُِریدُ َمایَْحُكمُ اللـَّ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu)
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya” (QS. Al-Ma’idah[5]:1)16

Ayat al-Quran di atas menjelaskan bahwa apabila kita melakukan akad

kerjasama maka harus di penuhi akad-akadnya, seperti janji hamba kepada Allah

dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

2. Al-Hadits

بَْینَُھَماأَنَ  ْبحَ  الِرّ أَنَّ  َعلَى فِْیھِ  یَْعَملُ  ًضا قَِرا الً  :َما أَْعَطاهُ َن ُعثَْما أَنَّ  َجِدّه عن ْحَمِن لرَّ ا َعْبِد ْبِن ء ْلعَالَ  عن

(مالك االمام)

Dari ‘Ala’ bin Adurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa Utsman bin
Affan memberinya harta dengan cara qiradh yang dikelolanya dengan
ketentuan keuntungan dibagi diantara mereka berdua”. (HR. Al-Imam Malik)17

16 Enang Sudrajat, dkk. Al-Qur’an dan Terjemahnya Qordova, (Bandung: PT. Syigma
Exsamedia Arkanleem, 2009), hlm. 106.

17 Editor, “Bagi Hasil: Mudharabah, Musyarakah, Muzara’ah, Musaqah” dalam
http://massukron.blogspot.com/2013/03/bagi-hasil-mudharabah diakses tanggal 02 Juni 2017
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اكَ  نَ  َسیِّدَنَااْلَعبَّاسُ  ْبنُ  َعْبدِ  اْلُمَطلِّبِ  إذَادَ  فَعَ  ا ْلَما لَ  ُمَضا َربَةِ  اِْشتََرطَ  َعلَئ َصا ِحبِھِ  أَنْ  الَ  یَْسلُكَ 

بِھِ  بَْحًرا، والَیَْنِزلَ  بِھِ  َواِدیاً،َوالَ  یَْشتَرِ  يَ  بِھِ  دَابَّةً  ذَاتَ  َكبِدٍ  َرْطَبٍة، فَإ نْ  فَعَلَ  ذَ  ِلكَ  َضِمَن، فَبَلَغَ  َشرْ 

ُطھُ  َرُسْولَ  الّھ َصلِّ  الّھ َءلَْیھِ  َوآِلھِ  َوَسلَّمَ   َ فَأ َجرَ  َرَواهُ ) .ُھا ا لطبر (ني
Abas bin Abdul Muthalib menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia
mensyaratkan mudharabahnya agar tidak mengurangi lautan dan menuruni
lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu di langgar ia
harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abas itu
didengar Rasulullah saw beliau membenarkannya. (H. R. Ath-Thabrani)

3. Kaidah Ushul Fiqh

تحریمھاعلىدلیلیدلاالاناالباحةالمعامالتفىالصل

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang
mengharamkannya.18

االصل فى المعامالت االباحة االان یدل دلیل على  تحریمھا  

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang
mengharamkannya.19

4. Ijma’

Zuhaily (1989: 838 Juz IV) mengemukakan kesepakatan ulama tentang

bolehnya mudharabah. Diriwayatkan sejumlah sahabat melakukan mudharabah

dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tak ada seorang pun dari

mereka menyanggah atau menolak. Jika praktik sahabat dalam suatu amalan

tertentu yang disaksikan sahabat yang lain tidak ada satu pun yang menyanggah

maka hal itu merupakan ijma’. Ketentuan ijma’ ini secara sharih mengakui

keabsahan praktik pembiayaan mudharabah dalam sebuah perniagaan.20

18 Luthfiyatul Hakim “Pengaruh Pendapatan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank
Muamalat Indonesia”, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014), hlm. 11.

19 Ibid, hlm. 12.
20 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah: Klasik dan Kontemporer, Cetakan 1, (Bogor: Ghalia

Indonesia, 2012), hlm.147.
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1) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa dalam

proses penghimpunan dana di bidang investasi yang berbentuk giro, tabungan

maupun deposito agar sesuai dengan hukum syari’at Islam.

FATWA DSN NO: 01/DSN-MUI/IV/200 TENTANG GIRO,21

Giro ada dua jenis yaitu:

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan

perhitungan bunga;

2. Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro berdasarkan prinsip

mudharabah dan wadi’ah.

Ketentuan umum giro berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana,

dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana;

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam

usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya,

termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain;

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan

piutang;

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan

dalam akad pembukaan rekening;

21 Editor, “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia”, dalam
https://dsnmui.or.id/, diakses tanggal 28 Oktober 2017.



29

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan

nisbah keuntungan yang menjadi haknya;

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa

persetujuan yang bersangkutan.

FATWA DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN,

Tabungan ada dua jenis yaitu:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang

berdasarkan perhitungan bunga;

2. Tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan berdasarkan prinsip

mudharabah dan wadi’ah.

Ketentuan umum tabungan berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana,

dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana;

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam

usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya,

termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain;

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan

piutang;

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan

dalam akad pembukaan rekening;

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan

nisbah keuntungan yang menjadi haknya;
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6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa

persetujuan yang bersangkutan.

FATWA DSN NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG DEPOSITO,

Deposito ada dua jenis yaitu:

1) Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang

berdasarkan perhitungan bunga;

2) Deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan berdasarkan prinsip

mudharabah.

Ketentuan umum deposito berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana,

dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana;

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam

usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya,

termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain;

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan

piutang;

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan

dalam akad pembukaan rekening;

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan

nisbah keuntungan yang menjadi haknya;

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa

persetujuan yang bersangkutan.
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Berdasarkan landasan hukum di atas, peneliti merumuskan bahwa adanya

fatwa yang mengatur mengenai penghimpunan dana dimaksudkan agar dalam

menghimpun dana dari masyarakat bank maupun lembaga keuangan lainnya

dilakukan sesuai dengan syari’ah Islam, Dewan Syariah Nasional memandang perlu

menetapkan fatwa tentang mudharabah untuk dijadikan pedoman oleh Lembaga

Keuangan Syariah (LKS).

Berdasarkan penjelasan kaidah ushul dan ayat diatas maka penulis

merumuskan bahwa dalam Islam janganlah kita sebagai umat Allah SWT

melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain dan janganlah kita

sebagai umatnya jika dalam menjalankan kegiataan bermuamalah hanya

menguntungkan sebelah pihak saja karena jika kita hanya menguntungkan salah

satu pihak saja kemungkinan pikah yang lain tidak meridhai.

c. Sumber-sumber Bagi Hasil Mudharabah

Dana yang telah diperoleh bank syariah akan dialokasikan untuk

memperoleh pendapatan. Dari pendapatan tersebut kemudian di disribusikan

kepada para nasabah penyimpan dana. Sesuai dengan akad-akad penyaluran

pembiayaan di bank syariah, maka hasil dari penyaluran dana tersebut dapat

memberikan pendapatan bagi bank syariah.

Hal ini dapat dikatakan sebagai sumber-sumber pendapatan bank syariah di

peroleh dari:

1) Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah.

2) Keuntungan atas kontrak jual beli (ba’i).
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3) Hasil sewa atas kontrak ijarah (ijarah wa iqtina dan ijarah muntahiyyah bi

tamlik).

4) Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

Berikut ini terdapat beberapa sumber Dana Pendapatan Bagi Hasil dengan

akad mudharabah yaitu sebagai berikut:

1) Giro

Giro merupakan jenis simpanan yang dapat ditarik setiap saat dengan meng-

gunakan sarana penarikan berupa cek, bilyet giro, dan sarana penarikan lainnya,

maupun sarana pemindahbukuan lainnya yang dipersamakan dengan itu. Simpanan

giro merupakan jenis produk yang dibutuhkan oleh masyarakat luas terutama ma-

syarakat pengusaha baik perorangan maupun badan usaha.22

Giro mudharabah adalah giro yang dioperasikan berdasarkan akad mudha-

rabah. Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional giro

dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu,

bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah giran tanpa per-

setujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pph bagi hasil

giro mudharabah dibebankan langsung ke rekening giro mudharabah pada saat per-

hitungan bagi hasil.23

Ketentuan umum giro berdasarkan akad mudharabah sebagai berikut:

a) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atu pemilik dana

dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana;

22 Ismail, Op.Cit, hlm.47.
23 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan, Cetakan 7, (Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 342.
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b) Dalam kapasitanya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam

usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya,

termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain;

c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan

piutang;

d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan

dalam bentuk akad pembukaan rekening;

e) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan

nisbah keuntungan yang menjadi haknya serta bank tidak diperkenankan

mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan bahwa dalam ketentuan

umum giro berdasarkan akad mudharabah nasabah bertindak sebagai pemilik dana

dan bank bertindak sebagai pengelola dana, dalam kapasitasnya sebagai pengelola

dana bank bisa melakukan dan mengembangkan usaha nasabahnya tetapi tidak

bertentangan dengan prinsip syariah, modal harus dinyatakan dalam bentuk jumlah

(tunai) dan pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dalam

bentuk akad pembukaan rekening dan membagikan keuntungannya sesuai dengan

porsinya masing-masing.

2) Tabungan

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan

masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota sampai pedesaan. Menurut

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Tabungan adalah simpanan

yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati,

tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang

dipersamakan dengan itu.
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Tabungan mudharabah merupakan tabungan yang dioperasikan

berdasarkan akad syariah. Dalam pengelolaan dananya, bank tidak bertanggung

jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila

yang terjadi adalah miss management (salah urus), bank bertanggung jawab penuh

terhadap kerugian tersebut.24

Ketentuan umum tabungan berdasarkan akad mudharabah sebagai berikut:

a) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana

dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana;

b) Dalam kapasitanya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam

usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya,

termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain;

c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan

piutang;

d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan

dalam bentuk akad pembukaan rekening;

e) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan

menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya serta bank tidak

diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang

bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti, merumuskan bahwa dalam ketentuan

umum tabungan berdasarkan akad mudharabah nasabah bertindak sebagai pemilik

dana dan bank bertindak sebagai pengelola dana, dalam kapasitasnya sebagai

pengelola dana bank bisa melakukan dan mengembangkan usaha nasabahnya tetapi

24 Ibid, hlm. 347.
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tidak bertentangan dengan prinsip syariah, modal harus dinyatakan dalam bentuk

jumlah (tunai) dan pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah

dalam bentuk akad pembukaan rekening dan membagikan keuntungannya sesuai

dengan porsinya masing-masing.

3) Deposito

Deposito merupakan dana nasabah yang penarikannya sesuai jangka waktu

tertentu, sehingga mudah diprediksi ketersediaan dana tersebut. Balas jasa yang

diberikan bank untuk deposito lebih tinggi dibanding produk lainnya seperti giro

dan tabungan. Oleh karena itu, bagi bank deposito dianggap sebagai dana mahal

karena jangka waktu penarikannya jelas, maka deposito dianggap sebagai dana

semi stabil.25

Deposito mudharabah merupakan deposito yang dioperasikan berdasarkan

akad mudharabah. Dalam praktinya deposito mudharabah ini bisa menggunakan

bentuk mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayadah.

Ketentuan umum deposito berdasarkan akad mudharabah sebagai berikut:

a) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana

dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana;

b) Dalam kapasitanya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam

usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya,

termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain;

25 Ibid, hal 348.
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c) Bank syariah dalam kapasitasnya bertindak sebagai mudharib memiliki sifat

sebagai seorang wali amanah (trustee), yakni harus berhati-hati atau bijaksana

serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul

akibat kesalahan atau kelalaiannya;

d) Bank syariah bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang

diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar

berbagai aturan syariah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan bahwa dalam ketentuan

umum deposito berdasarkan akad mudharabah nasabah bertindak sebagai pemilik

dana dan bank bertindak sebagai pengelola dana, bank sebagai pengelola dana

memiliki sifat  sebagai seorang wali amanah yang berhati-hati, beritikad baik serta

bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi atas kesalahannya. Sebagai

pengelola dana bank syariah bertindak sebagai kuasa atas usaha yang dijalankannya

tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

d. Implementasi Bagi Hasil Mudharabah di Perbankan Syariah

Implementasi mudharabah diperbankan syariah dapat dipilah menjadi dua

bagian, yaitu pada saat pengerahan dana dan pada saat penyaluran dana. Pengerahan

dana berarti masuknya dana dari nasabah kepada bank sedangkan penyaluran dana

adalah keluarnya dana dari bank kepada nasabah.

Gambar 2.1
Skema Akad Mudharabah di Perbankan Syariah

nasabahnasabah bank

Pengerahan
dana

Penyaluran dana
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Keterangan :

1) Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal

usaha

2) Bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah yang

memiliki keahlian tertentu

Mudharabah pada saat pengerahan dana diimplementasikan dalam bentuk

tabungan mudharabah dan deposito mudharabah26. Tabungan mudharabah adalah

dana yang disimpan nasabah yang akan dikelola bank untuk memperoleh

keuntungan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama

sedangkan yang dimaksud dengan deposito mudharabah adalah dana simpanan

nasabah yang hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan,

serta nasabah ikut menanggung keutungan dan kerugian yang dialami oleh bank.

Perbedaan keduanya adalah jika dalam tabungan mudaharabah nasabah bisa

menarik dananya disembarangan waktu sedangkan deposito mudharabah hanya

bisa menarik dananya dalam jangka waktu tertentu.

Jika melihat praktik beberapa Bank Syariah di dunia, terdapat dua instrumen

yang digunakan dalam distribusi bagi hasil, yakni nasabah dan bobot. Untuk kasus

Indonesia implementasi distribusi bagi hasil yang dilakukan oleh salah satu Bank

Syariah adalah dengan melakukan perubahan formula yang bertujuan untuk:27

- Mendorong Transparansi;

- Lebih fair dalam hal:

26 Atang Abd Hakim. Fiqh Perbankan Syariah. (Bandung: PT Refika Aditama, 2011),
Hlm. 216

27 Ir. Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan edisi kelima
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) hlm. 396.



38

a. Penggantian bobot dengan GWM (Giro Wajib Minimum)

b. Nilai relatif investasi USD terhadap rupiah

c. Lebih sederhana

d. Menghilangkan kesan kurang syariah karena adanya “penyertaan

dengan bunga (ekuivalen rate)”

Metode perhitungan bagi hasil dalam ekonomi syariah secara umum dapat

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menghitung saldo rata-rata harian (Daily Average) sumber dana sesuai

klasifikasi dana yang dimiliki.

2. Menghitung saldo rata-rata tertimbang (Weight Average) sumber dana yang

telah tersalurkan pada proyek atau usaha-usaha lainnya.

3. Menghitung distribusi pendapatan yang diterima dalam periode tertentu.

4. Membandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah

disalurkan.

5. Mengalokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana

yang dimiliki sesuai dengan saldo rata-rata tertimbang.

6. Memperhatikan nisbah sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam

kesepakatan (akad).

7. Mendistribusikan bagi hasil tersebut dengan nisbahnya kepada pemilik dana

sesuai dengan klasifikasi dana yang ditanamkan.

2. Konsep dan Teori Pendapatan Sewa Ijarah

a. Pengertian Sewa Ijarah

Kata ijarah berasal dari kata al ‘Ajr yang berarti kompensasi, subtitusi,

pertimbangan, imbalan, atau counter value. Dalam perbankan syariah, ijarah adalah

suatu lease contract di bawah mana suatu bank atau lembaga keuangan
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menyewakan peralatan, sebuah bangunan, barang-barang seperti mesin-mesin,

pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan

pembebanan biaya sewa yang sudah ditentukan sebelumnya secara pasti.28

Didalam pelaksanaanya, aset yang disewakan bank kepada nasabah tersebut

dapat berupa barang yang telah dimiliki bank maupun barang yang diperoleh

dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan

kesepakatan. Dalam arti aset yang telah dimiliki oleh bank bukan berarti bank harus

sudah membeli aset sebelum ada nasabah yang memerlukannya, tetapi dalam arti

bahwa bank hanya dapat menyewakan barang itu setelah kepemilikan barang itu

secara yurudis berada ditangan bank, yaitu setelah kepemilikan itu beralih dari

pemasok kepada bank.29

Transaksi ijarah batal dengan sendirinya apabila salah satu pihak meninggal

dunia dan barang yang disewakan tidak sesuai dengan akad yang disepakati.

Seseorang menyewa rumah milik orang lain, tetapi ketika rumah itu akan ditempati

ternyata rusak sementara uang sewa sudah dibayarkan maka pemilik rumah harus

mengembalikan uang pembayaran sewa tersebut. Adapun jika terjadi perselisihan

antara para pihak yang terkait transaksi ijarah, seperti seseorang menyuruh pihak

lain untuk mengecat mobil miliknya dengan warna hitam tetapi dicat warna merah,

yang akan dijadikan pegangan adalah perkataan pemilik modal.30

Dengan demikian, ijarah tidak hanya barang yang dapat menjadi objek

ijarah tetapi juga jasa. Selain itu, tidak terjadi perubahan kepemilikan atas objek

28 Atang Abd Hakim. Fiqh Perbankan Syariah. (Bandung: PT Refika Aditama, 2011),
hlm.252.

29 Yadi Janwari. Lembaga Keuangan. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015) hlm.88.
30 Ibid, hlm.89.
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ijarah, tetapi hanya terjadi pemindahan hak pakai dari pemilik yang menyewakan

barang atau jasa kepada penyewa.

b. Landasan Hukum Sewa Ijarah

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April

2000 tentang pembiayaan ijarah, yang dimaksudkan dengan ijarah adalah

pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui

pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu

sendiri.31

1) al-Qur’an

Pada zaman Rasullah telah dibolehkan peminjaman jasa seseorang, seperti

yang terdapat dalam QS. Al-Qashash ayat 26:

يُّ  ِو قَ َت الْ ْر َْج َأ ت ِن اسْ َر َم یْ نَّ َخ ُ ۖ إِ ه ْر ِْج َأ ت ِت اسْ َبَ ا أ ا یَ َم َاھُ د ْح ِ ْت إ َ ال قَ
ینُ  َِم اْأل

”Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai
orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang
kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".32

2) al-Al-Hadits
َُعلَْیِھ َوَسلََم اِْحتَِجْم َواَْعِط الُحَجاَم أَْجَرهُ  ِ َصلَى  (رواه البخارى ومسلمأََن َرُسْوُل 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Berbekamlah
kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR.
Bukhari dan Muslim)

ْ◌ُطوا اْألَِجْیَر أَْجَرهُ قَْبَل أَْن یَِجفَّ َعَرقُھعأَ 
Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Berikanlah upah pekerja
sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)

Dalam melakukan akad ijarah selalu adanya rukun dan syarat yang

dilakukan oleh Mu’jir dan musta’jir. Rukun dan syaratnya yaitu:33

31 Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah.
32 Al Qur’an surat Al-Qasas:26
33 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah: Klasik dan Kontemporer, Cetakan 1, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2012), hlm.162
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1) Mu’jir dan musta’jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau

upah-mengupah.

2) Sighat Ijab Kabul antara mu’jir dan musta’jir

3) Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam

sewa menyewa atau upah mengupah.

4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah,

disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai

berikut:

a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah

mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

b) Hendaklah barang yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah

dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya.

c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh)

menurut syara’ bukan hal yang dilarang.

d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ain (zat)-nya hingga waktu yang

ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

c. Jenis-jenis Sewa Ijarah

Pada dasarnya, ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan

barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Dengan demikian, dalam akad

ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja

dari yang menyewakan kepada penyewa. Dilihat dari sisi objeknya, akad ijarah

dibagi menjadi dua, yaitu: 34

34 Adiwarman A. Karim, BANK ISLAM: Analisis Fiqh dan Keuangan edisi kelima
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013). Hlm. 138
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1) Ijarah manfaat (Al Ijarah ala al-Manfa’ah), hal ini berhubungan dengan sewa

jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa

yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut musta’jir, pihak pekerja

disebut mu’ajir, upah yang dibayarkan disebut ujrah. Misalnya, sewa menyewa

rumah, kendaraan, pakaian dll. Dalam hal ini musta’jir mempunya benda-benda

tertentu dan musta’jir butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara

keduanya, dimana musta’jir mendapatkan imbalan tertentu dari musta’jir dan

musta’jir mendapatkan manfaat dari benda tersebut.

2) Ijarah yang bersifat pekerjaan (Al Ijarah ala Al ‘Amal), hal ini berhubungan

dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari

aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan sewa. Bentuk

ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) di bisnis konvensional, ijarah ini

berusaha memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Mu’ajir adalah

orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain, kemudian musta’jir

adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan

imbalan tertentu. Mu’ajir mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan

untuk musta’jir dan musta’jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu’ajir.

Misalnya, yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seseorang pembantu

rumah tangga, sedangkan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang

menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh bangunan,

tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu.

Ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan

syariah, sedangkan ijarah bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau

pembiayaan di perbankan syariah. Selain dua jenis pembagian diatas, dalam akad

ijarah juga ada yang dikenal dengan namanya al ijarah muntahiya bil tamlik (sewa
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beli), yaitu transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan

objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan

objek sewa. Dalam akad ini musta’jir sama-sama dapat mempergunakan objek

sewa untuk selamanya. Akan tetapi keduanya terdapat perbedaan. Perbedaan

tersebut ada dalam akad yang dilakukan diawal perjanjian. Karena akad ini sejenis

perpaduan antara akad jual beli dan akad sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang

diakhiri dengan kepemilikan penyewa atas barang yang disewa melalui akad yang

dilaksanakan kedua belah pihak.

Jenis-jenis barang/jasa yang dapat disewakan yaitu;

a. Barang modal: asset tetap, misalnya bangunan, gedung, kantor, ruko, dll.

b. Barang produksi: mesin, alat-alat berat dan lain-lain.

c. Barang kendaraan transportasi: darat, laut, udara.

d. Jasa untuk membayar ongkos:

i. Uang sekolah/kuliah

ii. Tenaga kerja

iii.Hotel

iv.Angkut dan transportasi, dan sebagainya.

d. Implementasi Sewa Ijarah di Perbankan Syariah

Dalam ijarah tidak dikenal pemindahan kepemilikan yang ada hanyalah

pemanfaataan objek sewa. Dalam mengimplementasikan ijarah di perbakan syariah

terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu mua’jir dan musta’jir. Dalam hal ini yang

bertindak sebagai mua’jir adalah bank syariah, sedangkan yang bertindak sebagai

musta’jir adalaha nasabah penyewa. Dengan demikian, bank syariah menyediakan

fasilitas tertentu yang kemudian fasilitas itu disewa oleh nasabah.
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Adapun produk sewa ijarah yang digunakan pada PT. Bank BRI Syariah

sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penerapan Sewa Ijarah Pada PT. Bank BRI Syariah

no Akad Produk Penerapan

1 Ijarah - Pembiayaan Umroh

2 IMBT (Ijarah

muntahiyah bi

altamlik)

- Konsumer yaitu sewa yang digunakan untuk

keperluan konsumtif dengan jangka waktu

maksimal 10 tahun.

- SME / UMKM yaitu sewa yang digunakan

untuk modal kerjasama investasi dengan

jangka waktu maksimal 5 tahun.

Dalam aplikasi pada PT. Bank BRI Syariah sewa ijarah termasuk kedalam

pembiayaan pada bank, tetapi penerapan yang sering digunakan adalah IMBT.

Adapun penerapan pada PT. Bank BRI Syariah yaitu;

1. KMF Purna BRISyariah iB

Kepemilikan Multifaedah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para

pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau

jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) atau sewa menyewa

(ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang

telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

Tujuan penggunaan diantaranya biaya untuk pembelian barang :

- Perabotan rumah tangga.

- Barang elektronik.

- Kendaraan bermotor roda 2 non niaga.

- Renovasi rumah.

- Barang konsumtif lainnya selain tanah/bangunan/mobil yang tidak

bertentangan dengan syariah.
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Paket Jasa yang dapat dibiayai KMJ BRISyariah:

- Paket jasa pendidikan.

- Paket jasa kesehatan.

- Paket jasa wisata muslim.

- Paket jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

- Take Over pembiayaan multiguna/multijasa dari bank konvensional.

2. KMF Pra Purna BRISyariah iB

Fasilitas pembiayaan kepada para PNS aktif yang akan memasuki masa

pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau

jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) atau sewa menyewa

(ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang

telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan sampai memasuki masa

pensiunan.

Tujuan penggunaan diantaranya biaya untuk pembelian barang :

- Perabotan rumah tangga.

- Barang elektronik.

- Kendaraan bermotor roda 2 non niaga.

- Renovasi rumah.

- Barang konsumtif lainnya selain tanah/bangunan/mobil yang tidak

bertentangan dengan syariah.

Paket Jasa yang dapat dibiayai KMJ BRISyariah:

- Paket jasa pendidikan.

- Paket jasa kesehatan.

- Paket jasa wisata muslim.

- Paket jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

Take Over pembiayaan multiguna/multijasa dari bank konvensional.
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3. KMF BRISyariah iB

Kepemilikan Multi Faedah Pembiayaan yang diberikan khusus kepada

karyawan untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif

dengan cara yang mudah.

Tujuan penggunaan diantaranya biaya untuk pembelian barang & Jasa

konsumtif lainnya:

- Perabotan rumah tangga.

- Barang elektronik.

- Kendaraan bermotor roda 2 non niaga.

- Barang konsumtif lainnya selain tanah/bangunan/mobil yang tidak

bertentangan dengan syariah.

Paket Jasa yang dapat dibiayai KMJ BRISyariah:

- Paket jasa pendidikan.

- Paket jasa kesehatan.

- Paket jasa wisatamuslim.

- Paket jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

Take Over pembiayaan multiguna/multijasa dari bank konvensional.

4. KPR BRISyariah iB

Memiliki rumah sendiri memberikan kebanggaan dan kebahagiaan hidup bagi

keluarga tercinta. KPR BRISyariah iB hadir membantu Anda untuk mewujudkan

impian Anda memiliki rumah idaman. Berbagai keperluan dapat dipenuhi melalui

KPR Faedah BRISyariah iB diantaranya Pembelian rumah, apartemen, ruko, rukan,

tanah kavling, pembangunan, renovasi, ambil alih pembiayaan (take over), dan

pembiayaan berulang (Refinancing). KPR BRISYariah adalah Pembiayaan

Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau
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keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan mengunakan prinsip jual beli

(Murabahah) / sewa menyewa (Ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran

dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

Pembelian Property, terdiri dari :

- Pembelian rumah baru dalam keadaan siap huni (ready stock) dari developer

kerjasama

- Pembelian rumah baru dalam keadaan belum siap huni (indent) dari developer

kerjasama

- Pembelian rumah baru dari developer tidak bekerjasama (kondisi rumah ready

stock, sertifikat dan IMB pecah perkavling)

- Pembelian rumah bekas (second)

- Pembelian apartemen baru dalam keadaan siap huni (ready stock) dari

developer kerjasama

- Pembelian apartemen baru dari developer tidak kerjasama (kondisi apartemen

ready stock, sertifikat splitzing)

- Pembelian apartemen bekas

- Pembelian Rumah Toko (Ruko) baru dalam keadaan siap huni (ready stock)

dari developer kerjasama

- Pembelian Rumah Toko (Ruko) baru dari developer tidak kerjasama (kondisi

ruko ready stock, sertifikat dan IMB pecah perkavling)

- Pembelian Rumah Toko (Ruko) bekas.

- Pembelian tanah kavling dengan luas ≤ 2.500 meter2 di dalam kompleks

perumahan (real estate).

- Pembangunan dan Renovasi Rumah

- Pembelian bahan-bahan material untuk pembangunan rumah (tanah wajib

sudah bersertifikat dan sudah dimiliki pemohon serta IMB tersedia

- Pembelian bahan-bahan material untuk renovasi rumah
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Take Over/Pengalihan Pembiayaan KPR*, terdiri dari :

Alih pembiayaan (take over) dari lembaga keuangan konvensional ke

Bank BRISyariah (*hanya berlaku untuk fixed income).

Refinancing/Pembiayaan kembali

Pemberian fasilitas pembiayaan kepada Nasabah KPR BRISyariah dimana

dananya dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan konsumtif selama

analisa dan perhitungan kemampuan pembayaran kembali oleh nasabah memenuhi

syarat dan ketentuan, fasilitas ini wajib menggunakan akad IMBT.

3. Konsep dan Teori Laba Operasional

a. Pengertian Laba Operasional

Pengertian laba secara umum adalah selisih dari pendapatan diatas biaya-

biaya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Laba sering digunakan suatu dasar

untuk pengenaan pajak, kebijakan deviden, pedoman investasi serta pengambilan

keputusan dan unsur prediksi.35

Laba juga dapat didefinisikan sebagai selisih antara pendapatan yang

diperoleh perusahaan pada suatu periode dengan beban atau biaya yang dikeluarkan

pada periode tersebut.36

Laba Operasional (net operating income) yaitu laba perusahaan yang

diperoleh dari kegiatan usaha pokok perusahaan yang bersangkutan dalam jangka

waktu tertentu. Laba operasional merupakan laba yang bersumber dari rencana

35 Harnanto, Akuntansi Keuangan Menengah (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003),
hlm.444.

36 Rudianto, Pengantar Akuntansi (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 16.
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aktivitas perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai balas jasa

pemilik modal.37

Laba sebelum pajak merupakan laba operasional ditambah dengan

pendapatan-pendapatan lainnya yang kemudian dikurangi oleh biaya-biaya

sebelum dikurangi pajak. Laba sebelum pajak berguna untuk mengevaluasi kinerja

operasi perusahaan tanpa memperhatikan pengaruh pajak.

Berdasarkan pengertian yang diuraikan diatas maka laba operasional

merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan dalam suatu

periode tertentu, dimana perusahaan mendapatkan laba operasional dari keuntungan

bagi hasil kegiatan suatu usaha yang telah dikurangi dengan biaya operasional.

b. Landasan Hukum Laba Operasional

Dalam perusahaan, laba operasional dibutuhkan sekali untuk melihat

seberapa jauh perkembangan suatu perusahaan. Dengan laba operasional ini

perusahaan akan mengetahui segala perkembangan kegiatan operasionalnya dalam

kurun waktu tertentu.

1) Al-Quran surah Al-Baqarah (2) :16

)َ ١٦ولَئَِك الَِّذیَن اْشتََرُوا الضَّاللَةَ بِاْلُھدَى فََما َربَِحْت تَِجاَرتُُھْم َوَما َكانُوا ُمْھتَِدین(البقرة : 

Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah
beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk (QS.
Al-Baqarah :16).38

Berdasarkan ayat al-Quran di atas, dapat dirumuskan bahwa laba

operasional sudah dijelaskan dalam al-Quran, dan laba operasional sangat

dibutuhkan pada suatu perusahaan, hal ini dikarenakan dengan melihat laba

37 Sujana Ismaya, Kamus Perbankan Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris, (Bandung:
Pustaka Grafika, 2006), hlm. 384.

38 Al-Quran dan terjemahnya, hlm 4
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operasional maka akan memudahkan suatu perusahaan untuk melihat keadaaan

keuangannya dan untuk menentukan kebijakan perushaan kedepannya.

2) H.R Muslim

وَخ َوأَبُو َكاِمٍل َواللَّْفُظ ِألَبِي َكاِمٍل قَاَال َحدَّثَنَا أَبُو  ْحَمِن و َحدَّثَنَا َشْیبَاُن ْبُن فَرُّ َعَوانَةَ َعْن َعْبِد الرَّ
ُ َعَلْیِھ َوَسلََّم إِلَى ُعَمَر ِبُجبَّةِ  َّ ِ َصلَّى  َّ ُسْندٍُس ْبِن اْألََصّمِ َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك قَاَل بَعََث َرُسوُل 

أَْبَعْث بَِھا إَِلْیَك ِلتَْلبََسَھا َوِإنََّما بَعَثُْت بَِھا فَقَاَل ُعَمُر بَعَثَْت بَِھا ِإلَيَّ َوقَْد قُْلَت فِیَھا َما قُْلَت قَاَل ِإنِّي لَمْ 
(رواه مسلم)إِلَْیَك ِلتَْنتَِفَع ِبثََمنَِھا

Dan telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farrukh dan Abu Kamil dan
lafazh ini miliknya Abu Kamil ia berkata; Telah menceritakan kepada kami
Abu 'Awanah dari 'Abdurrahman bin Al Ashim dari Anas bin Malik ia
berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengirim kain selendang
yang terbuat dari sutera tipis kepada Umar. Lalu Umar bertanya; "Kenapa
engkau mengirim untukku selendang itu, padahal anda telah mengatakan
tentang larangan memakai sutera? Beliau bersabda: 'Aku tidak mengirimnya
kepadamu untuk kamu pakai, akan tetapi aku mengirimnya agar kamu jual
dan kamu ambil keuntungan darinya.39

Berdasarkan al-Hadits di atas dapat dirumuskan bahwa mencari laba atau

keuntungan diperbolehkan hal ini dikarenakan dengan mencari laba atau

keuntungan maka kita akan mengetahui dan memperoleh keuntungan dari apa yang

telah kita usahakan dan kita kerjakan. Dan ini diperbolehkan selama kita mencari

laba nya dengan cara yang baik dan tentunya sesuai syariat Islam.

Berdasarkan landasan hukum di atas dapat dirumuskan bahwa laba

operasional dipebolehkan hal ini sudah dijelaskan dalam al-Quran dan al-Hadits.

Laba operasional sangat dibutuhkan pada suatu perusahaan, hal ini dikarenakan

dengan laba operasional maka kita bisa melihat seberapa jauh perkembangan

perusahaan.

c. Sumber-sumber Laba Operasional

Dari perbedaan terminologi, orientasi serta landasan ideologi di antara

keduanya, tentunya berdampak pada kriteria penilaian sumber dari laba itu sendiri.

39 Muslim, Pakaian dan perhiasan No. Hadits : 3865, Hal. 3862.
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Dengan prinsip dan tujuan bisnis yang telah ditetapkan dalam kaidah mu’amalah,

laba dalam islam tidak hanya berpatokan pada bagaimana memaksimalkan nilai

kuantitas laba tersebut, akan tetapi juga menyelaraskannya dengan nilai kualitas

yang diharapkan secara fitrah kemanusiaan dan Islam.

Dalam konsep mua’malah, tidak semua kebutuhan yang dipandang memiliki

mashlahat dapat diproduksi, dikonsumsi, atau diperjualbelikan. Mashlahat dalam

Islam terbagi kepada tiga, yaitu;

1. Al Mashālihu al mu’tabarah; yaitu segala sesuatu yang telah dijadikan

perhatian oleh syari’ah dan dalam penetapannya mengandung mashalat atau

manfaat bagi manusia. Seperti disyari’atkannya jihad, diharamkannya

membunuh, minuman keras, zina, dan mencuri. Semua itu ditujukan untuk

penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang termasuk kepada

tujuan utama dari syariah.

2. Al Mashālihu al mulghāt; yaitu segala sesuatu yang didalamnya dianggap

memiliki mashalat namun tidak nyata atau kecil kemungkinannya. Seperti

adanya anggapan persamaan dalam masalah pembagian warisan antara laki-

laki dan perempuan, maka anggapan tersebut tidak dijadikan sandaran oleh

syari’ah walau dianggap memiliki mashlahat. Juga adanya mashlahat

pertambahan keuntungan atau laba dalam bisnis ribawi, semua itu ditolak oleh

syari’ah karena sisi kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar di dalamnya.

3. Al Mashālihu al Mursalāh; yaitu, maslahat yang secara khusus tidak

dijabarkan oleh nash atau tidak ada perintah maupun larangan. Dengan tidak

adanya qorinah tersebut, maka maslahat bisa menjadi acuan dalam

menentukan suatu hukum. Seperti membangun masjid, mencetak al Qur’ān,

kitab-kitab dakwah, dan lain-lain.
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Adapun teori konvensional, tidak menyebutkan adanya pemilahan dalam

masalah modal dan barang baik yang bersifat halal maupun haram. Bagi mereka

selama modal dan barang itu bisa dijadikan sebagai alat usaha mereka dalam meraih

keuntungan yang maksimal, maka hal itu sah-sah saja tanpa terkecuali. Suatu

barang atau modal kerja dipandang baik oleh mereka hanya apabila barang itu bisa

dipasarkan dan modal kerja bisa memenuhi kebutuhan produksinya. Terlepas

barang tersebut adalah barang dapat merusak atau diharamkan atau modal kerja

yang didapat melalui sistem bunga dan ribawi.

Dalam pembahasan konvesional sumber keuntungan pendapatan yang diperoleh

para pengusaha sebagai pembayaran dari melakukan kegiatan: 40

1. Menghadapi resiko terhadap ketidakpastian di masa yang akan datang,

2. Melakukan inovasi/pembaharuan di dalam kegiatan ekonomi,

3. Mewujudkan kekuasaan monopoli di dalam pasar.

Point tersebut dapat diterima dalam teori laba mu’amalah Islam dengan

catatan, keuntungan yang di dapat dari konsekuensi menghadapi resiko

ketidakpastian dan inovasi atau pembaharuan dalam kegiatan ekonomi

konvensional adalah merupakan salah satu komponen dari empat komponen proses

produksi yaitu, upah (wages), ongkos (cost), modal berbunga, dan keuntungan

(laba/profit).

d. Jenis-jenis Laba Operasonal

Laba merupakan informasi penting dalam suatu laporan keuangan

pernyataan ini berdasarkan Syofian Syafri Harahap:41

40 Sadono Sukirno. Pengantar Teori Mikro Ekonomi. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007)
hlm. 388.

41 Syofian, Syafri Harahap. Teori Akuntansi. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007) hlm. 115
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1) Perhitungan pajak, berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak yang akan diterima

Negara.

2) Menghitung deviden yang dibagikan kepada pemilik dan yang akan ditahan

dalam perusahaan.

3) Menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan

keputusan.

4) Menjadi dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan

lainnnya di masa yang akan dating.

5) Menjadi dasar dalam perhitungan dan penelitian efisiensi.

6) Menilai presentasi atau kinerja perusahaan / segmen perusahaan / devisi.

7) Perhitungan zakat sebagai kewajiban manusia sebagai hamba kepada tuhannya

melalui pembayaran zakat kepada masyarakat.

Ada empat jenis klasifikasi laba dalam menyajikan laporan keuangan, yaitu:

1) Laba kotor atas penjualan, merupakan selisih dari penjualan dan harga pokok

penjualan, laba ini dnamakan laba kotor hasil penjualan bersih belum dikurangi

dengan beban operasi unuk periode tertentu.

2) Laba bersih operasi penjualan, yaitu laba kotor dikurangi dengan biaya

penjualan, biaya administrasi dan umum.

3) Laba bersih sebelum potongan pajak yaitu merupakan pendapatan perusahan

secara keseluruhan sebelum potongan pajak perseorangan, yaitu perolehan

apabila laba operasi dikurangi atau ditambah dengan selisih pendapatan dan

biaya.

4) Laba bersih sesudah potongan pajak, yaitu laba bersih setelah di tambah atau

dikurangi dengan pendapatan dan biaya non operasi dan dikurangi dengan pajak

perorangan.
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Adapun jenia laba dalam hubungannya dengan perhitungan laba, adalah

sebagai berikut:

1) Laba kotor yaitu perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan

harga pokok penjualan.

2) Laba operasi yaitu selisih laba kotor dengan total beban operasi.

3) Laba bersih yaitu angka terakhir dalam perhitungan laba rugi dimana untuk

mencarikannya laba operasi ditambah nilai-nilai dikurangi dengan beban-beban

lain.

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi Laba.

Di dalam memperoleh laba diharapkan perusahaan perlu melakukan suatu

pertimbangan khusus dalam memperhitungkan laba yang akan di harapkan dengan

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi laba tersebut.42

Faktor-faktor yang mempengaruhi laba menurut Mulyadi (2001 : 513), yaitu:

1.    Biaya

Biaya yang timbul dari perolehan atau mengolah suatu produk atau jasa akan

mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan.

2.    Harga Jual

Harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume penjualan

produk atau jasa yang bersangkutan.

3.    Volume Penjualan Dan Produksi

Besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap volume produksi produk

atau jasa tersebut, selanjutnya volume produksi akan mempengaruhi besar

kecilnya biaya produksi.

42Risky Mahira, Konsep Laba (Profit) dalam
http://riskymahira.blogspot.co.id/2013/11/konsep-laba-profit.html. Diakses pada
tanggal 19 November 2013.
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C. Kerangka Berfikir

mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak

pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya

menjadi pengelola.  Sebagai suatu bentuk kontrak mudharabah merupakan akad

bagi hasil ketika pemilik dana (shahibul maal) menyediakan modal 100% kepada

pengusaha sebagai pengelola (mudharib) untuk melakukan aktivitas produktif

dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara mereka

menurut kesepkatan yang ditentukan sebelumnya.

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembalinya) dari kontrak

investasi dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap besar kecilnya perolehan

kembali itu bergantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Bagi hasil

adalah pembagian hasil usaha diantara kedua belah pihak atau mitra dalam suatu

usaha kerja sama.

Dalam perbankan syariah, ijarah adalah suatu lease contract di bawah mana

suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan, sebuah bangunan,

barang-barang seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah sau

nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya sewa yang sudah ditentukan

sebelumnya secara pasti.

Laba Operasional adalah net operating income yaitu laba perusahaan yang

diperoleh dari kegiatan usaha pokok perusahaan yang bersangkutan dalam jangka

waktu tertentu.  Laba operasional merupakan laba yang bersumber dari rencana

aktivitas perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai balas jasa

pemilik modal.

Dalam penelitian ini, hubungan antara variabel X1 yaitu Jumlah Pendapatan

Bagi Hasil Mudharabah dan X2 yaitu Pendapatan Sewa Ijarah terhadap Y yaitu
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Laba Operasional dapat dilihat bahwa jumlah Laba Operasional  berasal dari jumlah

Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan Sewa Ijarah.

Hubungan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y digambarkan sebagai

berikut:

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis dari

penelitian sebagai berikut:

Ho₁ :

Ha₁ :

Ho₂ :

Ha₂ :

Ho₃ :

Ha₃ :

Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah tidak berpengaruh secara parsial

terhadap Laba  Operasional

Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah berpengaruh secara parsial

terhadap Laba Operasional

Pendapatan Sewa Ijarah tidak berpengaruh secara parsial terhadap

Laba Operasional

Pendapatan Sewa Ijarah berpengaruh secara parsial terhadap Laba

Operasional.

Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan Sewa Ijarah tidak

berpengaruh secara simultan terhadap Laba Operasional. Pendapatan

Bagi Hasil Mudharabah dan Sewa Ijarah berpengaruh secara simultan

terhadap Laba Operasional.

X1

Jumlah Pendapatan Bagi
Hasil Mudharabah

X2

Pendapatan Sewa Ijarah

Y

Laba Operasional


