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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu penggerak roda perekonomian bagi suatu negara ialah 

perbankan. Perbankan merupakan lembaga yang berperan penting bagi dunia bisnis 

yang dijalankan oleh para pelaku usaha baik secara makro ataupun mikro yang 

bertujuan agar pelaku usaha tersebut bisa menjalankan, memperluas dan 

mengembangkan kegiatan usahanya.1 Ia merupakan salah satu industri yang 

senantiasa berhadapan dengan risiko, karena didalam pengelolaannya uang 

masyarakat akan diputar dalam bentuk investasi, seperti pembelian surat-surat 

berharga, perkreditan dan penanaman dana lainnya. 

Perkembangan perbankan ditandai dengan beroperasinya bank dengan 

prinsip syari’ah. Dengan munculnya bank berprinsip syari’ah tentunya membawa 

peluang dan risiko yang makin besar pula dalam dunia perbankan. Untuk itu setiap 

perbankan harus meningkatkan fungsi pengendalian intern serta pengelolaan risiko 

yang komprehensif. Dengan sasaran agar setiap risiko yang berpotensi terhadap 

kerugian dapat diidentifikasi oleh manajemen sebelum transaksi atau pemberian 

kredit dilakukan. Salah satu risiko yang dihadapi oleh industri perbankan yaitu 

risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan suatu risiko yang disebabkan oleh 

ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. 

                                                           
1 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah,  (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 

hlm. 312. 
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Sebagaimana bank-bank pada umumnya. Bank syari’ah juga menghadapi 

risiko likuditas.2 

Salah satu cara untuk menangani risiko dan meyakini bahwa pengelolaan 

uang di bank syari’ah di bank syari’ah dapat berjalan dengan baik yaitu dengan 

melalui pengelolaan likuditas. Pengelolaan likuiditas bank merupakan bagian dari 

pengelolaan leabilitas (liability management). Bank dapat memberi keyakinan pada 

para penyimpan dana bahwa mereka dapat mengambil dananya sewaktu-waktu atau 

pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu bank harus mempertahankan sejumlah alat 

likuid guna memastikan bahwa bank sewaktu-waktu dapat memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. 

Bank yang dapat memperoleh likuiditas adalah bank yang memenuhi 

persyaratan yang diterapkan oleh Bank Indonesia, misalnya secara nyata 

berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Bank Indonesia bahwa bank yang 

bersangkutan mengalami kesulitan jangka pendek, memiliki agunan yang cukup 

dan apabila diperlukan, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi 

bank tersebut.3 

Metode-metode pengembangan ekonomi pada saat ini sering ditemui 

dalam pengelolaan likuiditas pada lembaga keuangan baik itu lembaga bank 

maupun non bank. Pengelolaan likuiditas dapat berpengaruh pada perkembangan 

lembaga tersebut. seperti krisis di sektor keuangan yang terjadi saat ini merupakan 

                                                           
2 Zainul Arifin, Dasar–Dasar Manajemen Bank Syariah, ( Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 

hlm 61. 

 
3 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), 

hlm. 30. 
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salah satu dampak dari imbas ketidak benarannya lembaga dalam menangani 

masalaha aliran sumber dananya. Dan pengaruhnya secara luas, terlihat pada 

perkembangan pasar surat-surat berharga, pada sektor perbankan dan lebih jauh lagi 

pada sektor riil. 

Ketatnya likuiditas global pada saat ini, Bank Indonesia memberikan 

insentif bagi dunia usaha dengan menurunkan Angka Wajib Minimum sehingga 

meningkatkan likuiditas di kalangan perbankan. Namun dengan mengambil salah 

satu contoh mengenai pengetatan aturan main Letter of Credit, dunia perbankan 

tampaknya masih berhati-hati dalam memanfaatkan longgarnya likuiditas tersebut.4 

Fasilitas untuk menjaga kestabilan sistem perbankan dan pembayaran 

guna menanggulangi dampak penarikan dana padabank secara besar-besaran, 

dimana Bank Indonesia berfungsi sebagai Lender of last resort (al-muqridh al-

akhir). Fasilitas ini berupapemberian izin penarikan dana giro cadangan wajib atau 

Giro Wajib Minimum (GWM), saldo negatif, atau saldo debit atau mendraft 

rekening bank di Bank Indonesia.5 Dalam rangka emitigasi risiko atas kesulitan 

likuiditas Bank Syar’ah diperlukan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek 

berdasarkan prinsip syari’ah. 

Oleh karena itu, Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN 

MUI) mengeluarkan fatwa No:109/DSN-MUI/II/2017 tentang Pembiayaan 

Likuiditas Jangka Pendek Syari’ah (PLJPS). Fatwa ini menjadi salah satu landasan 

BI dalam menerbitkan PBI No.19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas 

                                                           
4 Diakses melalui: https://fadlyknight.wordpress.com/2011/10/08/manajemen-likuiditas-

bank/pada tanggal 14 Juni 2017. 
5 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 52. 

 

https://fadlyknight.wordpress.com/2011/10/08/manajemen-likuiditas-bank/
https://fadlyknight.wordpress.com/2011/10/08/manajemen-likuiditas-bank/
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Jangka Pendek Syari’ah bagi Bank Umum Syari’ah. Latar belakang penerbita 

peraturan ini dalam rangka penyempurnaan ketentuan sebelumnya yakni PBI No. 

11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syari’ah Bagi Bank 

Umum Syari’ah dan PBI No.14/20/PBI/2012 tentang perubahan atas PBI NO. 

1/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syari’ah bagi Bank 

Umum Syari’ah.6 

Penyempurnaan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Pembiayaan Likuiditas 

Jangka Pendek Syari’ah ini (PLJPS) untuk penyelarasan dengan Undang-undang 

No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan 

(UU PPKSK). PLJPS ini merupakan instrument dalam penanganan permasalahan 

likuidas bank, dalam hal ini Bank Indonesia menjalankan fungsinya sebagai lender 

of the last resort dengan menyediakan PLJPS bagi Bank untuk mengatasi kesulitan 

likuiditas jangka pendek. 

Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek, yang selanjutnya disebut PLJP 

merupakan pinjaman jangka pendek dari Bank Indonesia kepada Bank Umum 

Konvensional untuk mengatasi kesulitas jangka pendek. Sedangkan PLJP  Syari’ah 

yang selanjutnya disebut PLJPS, adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah 

dari Bank Indonesia kepada Bank Syari’ah untuk mengatasi kesulitan likuiditas 

jangka pendek yang dialami oleh bank.7 

Ketentuan akad yang ditentukan oleh  Dewan Syari’ah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia mengenai proses Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syari’ah 

                                                           
6 Diakses melalui: http://finansial.bisnis.com/read/20170418/90/646206/bi-rilis-pljps pada 

tanggal 14 Juni 2017. 
7 Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 Tentang Pembiayaan Likuiditas 

Jangka Pendek Syari’ah Bagi Bank Umum Syari’ah Bab 1 Pasal1 No. 6. 

http://finansial.bisnis.com/read/20170418/90/646206/bi-rilis-pljps
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tersebut terdiri dari tiga akad yaitu, akad al-muqāradhah bi dhaman ra’s al-māl, 

Al-bai’ ma’a al wa’d bi al-syirā dan akad al-tas-hīlat bi al-tautsīq.Sedangkan PBI 

hanya  menentukan satu akad yaitu akad al-muqāradhah bi dhaman ra’s al-māl. Al-

muqāradhah bi dhaman ra’s al-māl merupakan akad PLJPS dalam bentuk 

pembiayaan dari Bank Indonesia kepada Bank Syari’ah untuk digunakan dalam 

kegiatan operasional usaha dengan berbagi keuntungan sesuai dengan nisbah 

disertai agunan, dan Bank Syari’ah wajib mengembalikan dana tersebut sesuai 

dengan komitmen (iltizam)–nya pada waktu yang ditentukan. Al-bai’ ma’a al wa’d 

bi al-syirā merupakan akad PLJPS dalam bentuk pembiayaan dari Bank Indonesia 

kepada Bank Syari’ah dengan cara penjualan surat berharga syariah oleh Bank 

Syariah kepada Bank Indonesia, yang wajib dikembalikan berdasarkan pembelian 

kembali (atas dasar wa’ad sebelumnya) surat berharga syariah oleh Bank Syariah 

pada waktu yang ditentukan. Sedangkan akad al-tas-hīlat bi al-tautsīq merupakan 

akad PLJPS dalam bentuk pembiayaan dari Bank Indonesia kepada Bank Syariah 

yang wajib dikembalikan oleh Bank Syariah pada waktu yang telah ditentukan 

disertai dengan agunan. Agunan dari ketiga akad tersebut berupa SBIS, SBSN, 

Sukuk Korporasi dan Aset Pembiayaan. 

Dari kedua peraturan tersebut terdapat perbedaan yang mendasar 

mengenai penentuan akad dalam Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syari’ah. 

PBI No.19/4/PBI/2017 hanya menentukan satu akad yang bisa digunakan dalam 

kegiatan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah yaitu akad al-muqāradhah 

bi dhaman ra’s al-māl. Didalam pemilihan akad  al-muqāradhah bi dhaman ra’s 

al-māl ini tentunya perlu diketahui apakah yang menjadi latar belakang Bank 
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Indonesia memilih akad tersebut. Berawal dari hal tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Akad pada Pembiayaan Likuiditas Jangka 

Pendek pada Perbankan Syari’ah di Indonesia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Fatwa No: 109/DSN-MUI/II/20l7 Tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka 

Pendek Syariah (PLJPS) menentukan tiga akad yang dapat digunakan oleh bank 

syari’ah untuk melakukan pembiayaan terhadap Bank Indonesia. Ketiga akad 

tersebut yaitu, akad al-muqāradhah bi dhaman ra’s al-māl, akad Al-bai’ ma’a al 

wa’d bi al-syirā dan akad al-tas-hīlat bi al-tautsīq. Sementara PBI 

No.19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syari’ah hanya 

menentukan satu akad yaitu akad al-muqāradhah bi dhaman ra’s al-māl. 

Berdasarkan masalah ini dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana ketentuan Fatwa DSN-MUI No:109/DSN-MUI/II/2017 

mengenai akad yang digunakan dalam proses Pembiayaan Likuiditas Jangka 

Pendek Syari’ah (PLJPS) ? 

2. Bagaimana latar belakang Bank Indonesia dalam menerbitkan PBI 

No.19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syari’ah 

yang hanya menentukan akad al-muqāradhah bi dhaman ra’s al-māl saja 

dalam proses Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syari’ah tersebut ? 
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3. Bagaimana mekanisme dan kelebihan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek 

Syari’ah (PLJPS) dengan menggunakan akad al-muqāradhah bi dhaman ra’s 

al-māl ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ketentuan Fatwa DSN-MUI No:109/DSN-MUI/II/2017 

mengenai akad yang digunakan dalam proses Pembiayaan Likuiditas 

Jangka Pendek Syari’ah (PLJPS). 

2. Untuk mengetahui latar belakang Bank Indonesia dalam menerbitkan PBI 

No.19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syari’ah 

yang hanya menentukan akad al-muqāradhah bi dhaman ra’s al-māl saja 

dalam proses Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syari’ah tersebut. 

3. Untuk mengetahui mekanisme dan kelebihan Pembiayaan Likuiditas 

Jangka Pendek Syari’ah (PLJPS). 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian mengenai“Akad pada Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek 

pada Perbankan Syari’ah di Indonesia” ini diharapkan akan berguna bagi pembaca 

ataupun bagi penulis. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian 

ini peneliti membagi menjadi dua macam, yaitu kegunaan teoritis atau akademis 

dan kegunaan praktis. 
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1. Kegunaan Teoritis 

a. Dengan adanya penelitian ini dapat di jadikan sebagai sumber informasi 

bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut terkait 

dengan tema ini; 

b. Untuk memperluas, meningkatkan, serta mengembangkan wawasan 

peneliti; 

c. Dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk menyumbangkan 

pemikiran dalam rangka memberikan andil bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan terutama dalam bidang fiqh muamalah, sebagai bagian dari 

mata kuliah yang dianjurkan di fakultas syariah dan hukum. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari’ah 

pada program S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Fiqh muamalah menyebutkan bahwa dalam suatu transaksi harus 

dipenuhinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal yang demikian yang 

disebut dengan akad. Akad adalah ikatan dan tali pengikat. Ia pun berarti 

pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.8 Menurut 

terminologi ulama fiqh akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan 

                                                           
8Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 15. 
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secara khusus. Secara umum akad diartikan sama dengan pengertian akad menurut 

pendapat syafi’iyah, malikiyah dan hanabilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan 

oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan 

atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual 

beli, perwakilan dan gadai. Sedangkan secara khusus akad diartikan sebagai 

perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang 

berdampak pada objeknya.9 

Undang-Undang Perbankan Syariah menyatakan bahwa akad adalah 

kesepakatan tertulis antara Bank syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain 

yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan 

prinsip syariah.10 

Rukun yang terdapat dalam akad terdiri dari:11 

1. ‘Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad) terkadang masing-masing 

pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang; 

2. Ma’qud ‘alaih adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), 

seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau 

pemberian, gadai, dan utang; 

Ma’qud ‘Alaih harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut : 

a. Obyek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan; 

                                                           
9Rachmat Syafei, fiqih muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 43-44. 
10Lihat Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
11 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), 

hlm.51. 
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b. Obyek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta yang 

diperbolehkan syara’ untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh 

pemiliknya; 

c. Obyek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau 

dimungkinkan dikemudian hari; 

d. Adanya kejelasan tentang obyek transaksi; 

e. Obyek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis. 

3. Maudhu’ al-‘aqd adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda 

akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, 

tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli 

dengan di beri ganti; 

4. Shighat al-‘aqd, yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali 

dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, 

sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. 

Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya 

sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli 

sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukan 

kesepakatan dua pihak yang melakukan akad. 

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam ijab qabul, ulama 

fiqh menuliskannya sebagai berikut:12 

                                                           
12 Ibid., hlm. 51. 
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1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak; 

2) Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul; 

3) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah 

pihak, tidak menunjukan penolakan dan pembatalan dari keduanya; 

4) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang 

bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau ditakut-

takuti oleh orang lain karena dalam tijarah (jual beli) harus saling 

merelakan. 

Setiap pembentukan akad harus memiliki syarat yang ditentukan oleh 

syara’ yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad tersebut terdiri 

dari:13 

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna 

wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus 

dipenuhinya terdiri dari: 

a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. Tidak sah akad 

orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang 

berada dibawah pengampuan karena boros atau yang lainnya; 

b. Objek akad dapat menerima hukumnya; 

                                                           
13 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 50-51. 
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c. Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang 

mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang 

memiliki barang; 

d. Jangan akad yang dilarang oleh syara’; 

e. Akad yang dapat memberi faedah; 

f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum tejadinya qabul; 

g. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang 

berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut 

menjadi batal. 

2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib 

ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa disebut dengan syarat 

idhafi’ (tambahan). 

Akad merupakan bagian dari macam-macam tasharruf, adapun yang 

dimaksud dengan tasharruf menurut ulama fiqh ialah: setiap yang keluar dari 

seseorang yang sudah mumayyiz dengan kehendak sendiri dan dengannya syara’ 

menetapkan beberapa konsekuensi, baik berupa ucapan atau setingkat dengan 

ucapan berupa aksi atau isyarat.14 Tasharruf terbagi menjadi dua yaitu tasharruf 

fi’li dan tasharruf qauli. Yang dimaksud dengan tasharruf  fi’li ialah usaha yang 

dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah. Sedangkan tasharruf 

qauli adalah usaha yang dilakukan manusia dengan menggunakan lidahnya. 

                                                           
14Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi dalam Islam, (Jakarta: 

AMZAH, 2014), hlm. 18. 
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Tasharruf qauli dibagi lagi menjadi dua yaitu ‘aqdi dan bukan ‘aqdi. ‘Aqdi adalah 

sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan kedua belah pihak yang saling bertalian. 

Sedangkan yang bukan ‘aqdi terdiri dari dua macam yaitu pertama, merupakan 

pernyataan pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak, seperti wakaf, talak, dan 

memerdekakan, lalu yang kedua, tidak menyatakan suatu kehendak tetapi dia 

mewujudkan tuntutan-tuntutan hak, misalnya gugatan, iqrar,sumpah untuk 

menolak gugatan, jenis yang kedua ini tak ada ‘aqad, tetapi semata perkataan.15 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan bahwa akad sebagai 

kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan 

dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.16 Dilihat dari tujuan dan 

orientasinya akad terbagi menjadi 2 jenis akad yaitu akad tabarru’ dan tijarah. 

Tabarru’ adalah jenis akad yang berorientasi pada kepentingan sosial bukan untuk 

tujuan komersial, misalnya infaq, shadaqah, waqaf, qard.17 Sedangkan akad tijarah 

adalah jenis akad yang bertujuan mencari keuntungan, seperti akad mudhārabah 

(profit sharing), as-salam, syirkah, ijarah, muzara’ah.18 Akad tijarah terbagi lagi 

menjadi dua yaitu uncertainty contract dan certainty contract. Uncertainty contract 

adalah sebuah akad yang keuntungannya belum bisa ditentukan diawal usaha 

contohnya seperti musyarakah, mudhārabah. Sedangkan certainty contract yaitu 

akad yang keuntungannya bisa ditentukan diawal usaha contohnya seperti 

murabahah, ijarah, IMBT. 

                                                           
15Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah...hlm. 43-44. 
16Lihat KHES Buku II BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 20 ayat (1), hlm. 10. 
17Muhammad Sholahuddin, Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah A-Z, 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 3. 
18Abdullah Amrin, Asuransi Syariah, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok 

Gramedia, 2006), hlm. 163. 
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Pada dasarnya semua transaksi atau akad dalam bidang muamalah adalah 

dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangya sesuai dengan kaidah: 

 األَْصُل فِي اْلُمعَا َملَِة اأِلبَاَحةُ إِالَّ أَْن يَدُلَّ دَِلْيُل َعلَى تَْحِرْيِمَها

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh 

dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya.”19 

Salah satu akad yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam proses 

pembiayaan likuiditas jangka pendek syari’ah yaitu akad al-muqāradhah bi 

dhaman ra’s al-māl. Nama lain dari Al muqāradhah  yaitu al-qiradh kata ini 

bersepadan dengan dua kata bahasa arab lainnya, yaitu al mudhārabah dan al-

mu’amalat. Ketiga kata ini tidak memiliki perbedaan makna yang essensial, tetapi 

yang paling banyak disebut dalam literatur fiqh muamalah adalah al-mudhārabah 

dan al-qiradh. Perbedaan penyebutan ketiga kata ini karena faktor geografis. Term 

al-mudhārabah dipergunakan oleh ahli ilmu fiqh di wilayah provinsi Irak, 

sementara term al-qiradh dan Al muqāradhah diperkenankan oleh ulama fiqh yang 

berdomisili di daerah semenanjung Arabia, khususnya di Hijaz.20 

Secara singkat mudhārabah atau penanam modal adalah penyerahan 

modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase 

keuntungan. Mudhārabah merupakan suatu akad bagi hasil ketika pemilik dana 

atau shahibul māl menyediakan dana 100 persen kepada pengusaha sebagai 

pengelola yang biasa disebut sebagai mudhārib untuk melaksanakan produktif 

                                                           
19A Djazuli, kaidah-kaidah fiqh:Kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-

masalah yang praktis, (Jakarta:Prenada Group, 2006), hlm. 130. 
20Atang Abd. Hakim, Fiqh Perbankan Syari’ah, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 

212. 
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dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan 

kesepakatan kedua belah pihak yang telah ditentukan diawal akad.21 

Menurut Sayyid Sabiq mudhārabah diambil dari adh-dharbu yang berarti 

bepergian dimuka bumi untuk berdagang. Allah Swt berfirman: 

                                      

                                    

                                   

                                     

                                   

  

Artinya:“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri 

(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau 

sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang 

bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah 

mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas 

waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu 

Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa 

akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang 

berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang 

yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah 

(bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat 

dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan 

apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh 

(balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang 

paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S. Al-

Muzammil:20).22 

                                                           
21Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 

60 
22Syamsuddin bin Mahrus Ali, Al Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 

hlm. 576. 
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Jadi, yang dimaksud dengan akad mudhārabah adalah akad antara dua 

pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah 

uang kepada yang lain untuk diperdagangkan, dengan catatan keuntungannya 

dibagi sesuai dengan kesepakatan keduanya.23 Sedangkan dalam fatawa al-azhar 

disebutkan bahwa mudhārabah merupakan akad untuk berserikat dalam 

keuntungan dimana modal dari satu pihak yang berserikat dan pekerjaan dari pihak 

lain menurut syarat-syarat tertentu. Sedangkan dalam fatawa al-mu’ashirah 

disebutkan bahwa mudhārabah merupakan salah satu jenis dari syirkah yang 

didalamnya ada pokok modal (ra’s al-māl) dari satu pihak dan pekerjaan (‘amal) 

dari pihak yang lain.24 

Akad mudhārabah dapat dibedakan menjadi dua yaitu mudhārabah 

muhtlaqah (mudhārabah tidak terikat) dan mudhārabah muqayyadah (mudhārabah 

terikat). Akad mudhārabah yang tidak terikat merupakan penyerahan modal dari 

shahibul māl kepada mudhārib guna melakukan usaha tanpa ditentukan jenis 

usahanya, tempatnya, waktunya, sifat bisnisnya dan atau pihak yang melakukan 

usahanya. Sedangkan mudhārabah yang terikat adalah akad mudhārabah yang 

berupa penyerahan modal dari shahibul māl untuk melakukan usaha yang 

ditentukan usahanya, tempatnya, waktunya, sifat bisnisnya dan atau pihak yang 

melakukan usahanya.25 

                                                           
23Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 5, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 161. 
24Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2015) hlm. 

59. 
25Jaih Mubarok, Hukum Ekonomi Syari’ah-Akad Mudharabah, (Bandung: FOKUSMEDIA, 

2013), hlm. 34. 
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Dasar hukum dibolehkannya melakukan akad mudhārabah ini ialah 

sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a, bahwasannya 

Rasulullah Saw, telah bersabda: 

 ثاَلٌَث فِْيِهنَّ اْلبََرَكةُ اْلبَْيُع اِلَى اََجٍل َوالُمقََرَضةُ َوَخلَُط البُر ِ بِالشَِّعْيِر لْلبَْيِت َوالَ ِلْلبَْيعِ 

Artinya: “Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi  

modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk 

dijual”.26 

Rukun mudhārabah terdiri dari dua orang yang melakukan akad (‘aqidain) 

yang terdiri dari pemilik modal (rab al-māl), pengelola modal (‘amil atau 

mudhārib), modal (ra’s al-māl), dan keuntungan (ribh). Syarat bagi aqidain yaitu 

berupa cakap dalam takwil dan wakalah, karena ‘amil melakukan daya upaya dalam 

urusan rab al-māl, syarat yang berkaitan dengan keuntungan (ribh) berupa 

keuntungan hendaknya diketahui ukurannya dan keuntungannya itu hendaknya 

bagian yang tersebar dan tidak ditentukan secara pasti dan sebagian dari keuntungan 

itu bukan dari ra’s al-māl melainkan dari perbandingan persentase. Sedangkan bagi 

ra’s al-māl ditetapkan 4 syarat, yaitu:27 

1. Ra’s al-māl harus berupa mata uang yang berlaku dalam muamalah. 

Penetapan syarat ini disebabkan karena mudhārabah merupakan bagian dari 

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

boleh dengan barang dari perlengkapan rumah atau yang diriwayatkan 

                                                           
26Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah...hlm. 38. 
27Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah...hlm. 60. 



18 
 

 
 

menururt jumhur, sebagai upaya pencegahan dari terjadinya ketidaktahuan 

keuntungan waktu pembagian; 

2. Ra’s al-māl diketahui ukurannya. Apabila tidak diketahui maka 

mudhārabah itu menjadi tidak sah karena ketidaktahuan ra’s al-māl akan 

membawa kepada ketidakjelasan keuntungan; 

3. Ra’s al-māl mesti sesuatu yang hadir bukan berupa utang. Tidak sah 

mudhārabah atas utang dan harta yang tidak ada secara ittifaq; 

4. Ra’s al-māl diserahkan kepada ‘amil agar dapat berusaha denga ra’s al-māl 

tersebut hal ini disebabkan ra’s al-māl merupakan amanat yang diberikan 

kepada ‘amil. Oleh karena itu mudhārabah itu tidak sah kecuali ada 

penyerahannya. 

Bagan 1.1 Proses penentuan akad dalam PLJPS 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fatwa PBI 

PLJPS 

 

Akad : 

1. al muqāradhah bi 

dhaman ra’s al- māl 
 

Akad : 

1. al muqāradhah bi 

dhaman ra’s al-māl 

2. al-bai’ ma’a al wa’d bi 

al-syirā 

3. al-tas-hilat bi al-tautsiq Bank Indonesia & 

Bank Syari’ah 
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F. Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian ini sering disebut sebagai prosedur penelitian 

dan metode penelitian. Secara garis besar, langkah-langkah penelitian ini mencakup 

penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, 

penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan 

digunakan dan menganalisis data yang akan ditempuh. Langkah-langkah ini 

tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang akan ditentukan sebelumnya.28 

Untuk memperoleh penelitian dalam memperoleh data-data penelitian 

tersebut, langkah yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk kedalam jenis metode yuridis normatif. Metode 

yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang 

dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.29 

Peraturan-peraturan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu berupa peraturan 

fatwa DSN No. 109/DSN-MUI/II/2017 dan PBI No. 19/4/PBI/2017. 

 

 

                                                           
28Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan 

Skripsi,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 53. 
29Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 24. 



20 
 

 
 

2. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas 

pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada 

tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan 

sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data 

yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan 

penambahan sebagai pelengkap.30 Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini 

yaitu jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam 

bentuk kata-kata yang menggambarkan fakta bukan dalam bentuk angka. 

3. Sumber Data 

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. 

Pada tahapan ini ditentukan sumber primer dan sumber sekunder, terutama pada 

penelitian yang bersifat normatif yang didasarkan pada sumber dokumen atau 

bahan bacaan. Dalam penelitian empirik, pada tahapan penentuan sumber data 

meliputi cara penentuan lokasi penelitian, cara penarikan contoh (teknik sampling) 

apabila digunakan metode survei, dan penentuan satuan analisis.31 

a. Sumber data Primer 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Data langsung ini diperoleh penulis dari sumber-

                                                           
30Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi (Bidang 

Ilmu Agama Islam), (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 58. 
31Ibid., hlm. 59. 
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sumbernya yaitu pihak Bank Indonesia dalam hal ini penulis memperoleh data dari 

pihak Bank Indonesia melalui e-mail resmi Bank Indonesia. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.32 

Dokumen yang diperoleh oleh penulis yaitu berupa peraturan PBI dan Fatwa DSN-

MUI. 

4. Teknik pengumpulan data 

a. Studi pustaka, dilakukan dengan identifikasi literatur buku, 

peraturan Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia dan literatur 

lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti; 

b. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.33Dalam hal 

ini peneliti melakukan wawancara dengan melalui e-mail resmi 

pihak Bank Indonesia; 

c. Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 

kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen 

yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain. 

 

                                                           
32Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D). 

Cetakan ke-15 (Bandung: ALFABETA, 2010), hlm. 193. 
33Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.95. 
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5. Analisis data 

Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau 

memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian 

diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap peneliti bersifat 

deskriptif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode analisis isi (content analysis) yaitu: 

a. Mengumpulkan data dari berbagai sumber data, baik sumber data primer 

maupun sumber data sekunder. Kemudian dilakukan pengolahan data 

dengan cara mengklasifikasikan data tersebut sebagai kriterian pokok 

bahasan dengan mengacu kepada rumusan masalah; 

b. Menganalisis dan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari penelitian 

kepustakaan disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara deskriptif 

dengan menggunakan metode deduktif dan induktif;  

c. Menganalisis hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh 

peneliti yang berhubungan dengan topik dalam penelitian ini, sehingga 

diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan penelitian yang  dirumuskan.  

 

 


