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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank Syariah terdiri atas dua kata, yaitu (a) Bank dan (b) Syariah. Kata  

bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara 

keuangan dari dua pihak, yaitu pihak berkelebihan dana dan pihak yang 

kekurangan dana. Kata Syariah dalam versi bank Syariah di Indonesia adalah 

aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain 

untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan 

lainnya sesuai dengan hukum islam. 

Penggabungan kedua kata dimaksud menjadi “Bank Syariah”. Bank 

Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi 

pihak yang  berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk 

kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Selain itu, Bank 

Syariah biasa disebut  Islamic Banking atau interest fee banking, yaitu suatu 

sistem perbankan dalam pasangan operasional tidak menggunakan sistem bunga 

(riba), spekulasi (maisir) dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar).  

Bank Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme 

dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (depositor) dan mempunyai 

kewajiban (liability) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi 

asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat 

Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama yaitu interest-fee current 
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and saving accounts  dan  investment accounts yang berdasarkan pada prinsip 

PLS (Profit and Loss Sharing) antara bank dengan pihak depositor, sedangkan 

pada sisi aset, yang termasuk di dalamnya  adalah segala bentuk pola pembiayaan 

yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah. seperti mudharabah, 

musyarakah, istisna, salam dan lain-lain. 

Untuk mencapai tujuan akuntansi yang bersifat prinsip atau standar,  

struktur  dasar  aktivitas  investasi dapat diklasifikasi ke dalam dua bagian, yaitu 

(a) rekening investasi tanpa batasan (unrestricted investment accounts). Hal 

dimaksud berarti bank berdasarkan prinsip syariah memiliki kebebasan untuk 

menginvestasikan dana yang diterimanya pada berbagai kegiatan investasi tanpa 

dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tertentu, termasuk menggunakannya secara 

bersama-sama dengan modal pemilik bank,  (b) rekening investasi dengan batasan 

(restricted investment accounts). Hal ini berarti pihak bank hanya bertindak 

sebagai manajer yang tidak memiliki otoritas untuk mencampurkan dana yang 

diterimanya dengan modal pemilik bank tanpa persetujuan investor. 

Selain kedua hal diatas, bank syariah juga harus merefleksikan fungsinya 

sebagai pengelola dana zakat, dan dana-dana amal lainnya termasuk dana Qard 

Hasan. Sementara itu, pada aspek pengenalan (recognition), pengukuran 

(measurement), dan pencatatan (recording) setiap transaksi pada  sistem akuntansi 

Bank Syariah terdapat kesamaan dengan proses-proses yang terjadi pada sistem 

perbankan konvensional. (Zainuddin Ali, 2010:1). 
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PT. Bank Syariah Mandiri ( BSM ) yang beralamat di Jl. Raya Rancaekek 

No.28, Rancaekek - Bandung merupakan salah satu Bank Syariah yang 

menawarkan produk tabungan berjangka. Dalam penghimpunan dana Bank 

Syariah Mandiri diantaranya menawarkan produk Tabungan Berencana yang 

menggunakan akad mudharabah muthlaqah dimana bank dapat mengelola dana 

nasabah dan dari keuntungan yang diperoleh akan dibagihasilkan antara nasabah 

dengan bank sesuai dengan persentase nisbah yang telah disepakati. 

BSM Tabungan Berencana adalah tabungan berjangka yang memberikan 

nisbah bagi hasil berjenjang dan memiliki perlindungan asuransi untuk berbagai 

rencana. 

Bank Syariah Mandiri dalam produk BSM Tabungan Berencana ini 

memberikan fasilitas terbaik dan dapat bersaing dengan produk-produk tabungan 

berencana lainnya. Maka dari itu Bank Syariah Mandiri memiliki standarisasi 

yang memudahkan calon nasabah untuk mendapatkan fasilitasnya, seperti sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah; 

2. Periode tabungan 1 s.d. 10 tahun; 

3. Usia nasabah minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun saat jatuh tempo; 

4. Setoran bulanan minimal Rp. 100.000; 

5. Target dana minimal Rp. 1.200.000 dan maksimal Rp. 200.000.000; 

6. Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah; 

7. Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan; 
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8. Saldo tabungan tidak bisa ditarik dan bila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir 

masa kontrak) akan dikenakan biaya administrasi. 

Selain itu, produk tabungan berencana BSM ini mempunyai manfaat bagi 

para nasabahnya. Diantaranya adalah : 

1. Bagi hasil yang kompetitif; 

2. Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang; 

3. Perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan 

kesehatan; 

4. Jaminan pencapaian target dana. 

Penabung pemilik Tabungan Berencana BSM berhak mendapat manfaat 

perlindungan asuransi yang telah disetujui bank untuk bekerjasama dalam produk 

Tabungan Berencana BSM.  

Fasilitas asuransi yang diperoleh diantaranya adalah: 

1. Asuransi jiwa gratis; 

2. Tanpa medical check up, langsung di-cover saat terdaftar  sebagai penabung 

tabungan berencana; 

3. Nilai pertanggungan dihitung berdasarkan selisih target dana dikurangi saldo 

terakhir saat bayar premi. 

Pada saat saya melakukan observasi banyak kegiatan yang saya lakukan 

salah satunya  yaitu  mengamati  proses pembuatan rekening tabungan berencana , 

antara customer service  dan calon nasabah. Sebelum proses penginputan data 

nasabah ke sistem komputer bank, sebelumnya customer service  menjelaskan 

terlebih dahulu tentang produk tabungan berencana ini, kemudian ketika  
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customer service  sedang menjelaskan produk  Tabungan Berencana ini ke 

nasabah, ada beberapa hal yang menurut saya tidak sesuai dengan konsep dasar 

akad mudharabah, yaitu dimana salah satu pihak (nasabah) secara sepihak harus 

menerima penentuan prosentase nisbah yang didapatkannya tanpa ada 

kesepakatan kedua belah pihak. Pihak bank memberikan alasan mengapa 

penentuan nisbah dilakukan di awal tanpa ada kesepekatan dua belah pihak  

dikarenakan pihak bank sudah memiliki standar perjanjian baku dalam penentuan 

persentase nisbah, selain itu dikhawatirkan dapat mempengaruhi dalam proses 

pencatatan atau laporan sehingga tidak sistematis, dan menghindari adanya 

kecemburuan sosial. Sementara menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2001:95) 

keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang 

dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal 

selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu 

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, sipengelola harus 

bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam mengenai  PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL DALAM PRODUK 

TABUNGAN BERENCANA MELALUI AKAD MUDHARABAH 

MUTLAQAH DI BSM KCP RANCAEKEK BANDUNG sebagai tugas akhir 

perkuliahan di S1, untuk memperoleh gelar sarjana. 
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B. Rumusan Masalah 

         Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apa latar belakang penentuan nisbah bagi hasil dalam produk Tabungan 

Berencana melalui akad mudharabah mutlaqah di BSM KCP Rancaekek 

Bandung? 

2. Bagaimana prosedur penentuan nisbah bagi hasil dalam produk Tabungan 

Berencana melalui akad mudharabah mutlaqah di BSM KCP Rancaekek 

Bandung? 

3. Bagaimana relevansi antara fiqh muamalah dengan penentuan nisbah bagi 

hasil dalam produk Tabungan Berencana melalui akad mudharabah mutlaqah 

di BSM KCP Rancaekek Bandung? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitiannya adalah : 

1. Untuk mengetahui latar belakang penentuan nisbah bagi hasil dalam produk 

Tabungan Berencana melalui akad mudharabah mutlaqah di BSM KCP 

Rancaekek Bandung; 

2. Untuk mengetahui prosedur penentuan nisbah bagi hasil dalam produk 

Tabungan Berencana melalui akad mudharabah mutlaqah di BSM KCP 

Rancaekek Bandung; 

3. Untuk mengetahui relevansi fiqh muamalahdengan penentuan nisbah bagi 

hasil dalam produk Tabungan Berencana melalui akad mudharabah mutlaqah 

di BSM KCP Rancaekek Bandung. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penulis antara lain hasil dari 

pengamatan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam melakukan 

tindakan-tindakan yang diperlukan dapat menjadi sebuah informasi dan referensi 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

1. Akademik 

Penelitian ini bermanfaat terutama untuk menunjang wawasan dan 

pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan syariah dengan memperoleh 

gambaran nyata yang berkenaan dengan tabungan berencana sebagai salah satu 

sumber dana pembiayaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga berguna sebagai 

masukan ilmu dalam pembiayaan pada dunia pendidikan yang memberikan 

pencerahan untuk masa depan. 

2. Praktis 

Manfaat penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan 

bagi para praktisi bank-bank syariah, khususnya Bank Syariah Mandiri, serta 

untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan yang berguna sebagai pedoman 

bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam penelitian yang relevan dan 

komprehensif. 

E. Kerangka Pemikiran 

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. 

Sedangkan menurut istilah menurut para fuqaha yang dimaksud dengan 

mudharabah adalah akad antara dua pihak menyerahkan hartanya kepada orang 

lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, 
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seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Secara 

teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana 

pihak pertama (shahibul maal) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak 

lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung 

oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.           

(Muhammad Syafi’i Antonio,2001: 95). 

 Pada dasarnya, setiap mu’amalah dan transaksi boleh, kecuali yang tegas-

tegas mengharamkannya. Sebagaimana salah satu kaidah fiqh mu’amalah yang 

bersangkutan dengan ini, yaitu : 

ََبَحُة اإلَّ َأْن يَُد لَّ 
ِ
رِيِْمهَا  اأَلْصُل ِِف املَُعاَمََلِ اإل َدِلْيٌل عىََل ََتْ  

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Djazuli,2007:130). 

 

     Dalam sistem ekonomi Islam dijelaskan pula berbagai ketentuan yang 

terangkum dalam asas-asas muamalah. Menurut Juhaya S Praja (2001:113-115), 

pada pembahasan muamalat terdapat asas-asas yang dapat dijadikan acuan bagi 

masyarakat muslim untuk berusaha dalam pemenuhan kebutuhan hidup agar tidak 

melakukan hal-hal yang dilarang. Asas-asas tersebut adalah : 

1. Asas tabadulul manafi’ 

Asas tabadul manafi berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah 

harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang 

terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari atta’awun atau mua’awanah sehingga 
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asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak di 

masyarakat dalam rangka kesejahteraan bersama. 

2. Asas pemerataan 

Asas pemerataan adalah prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang 

menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga 

harta itu harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya 

maupun miskin. Oleh karena itu, dibuatlah hukum zakat, sodaqah, infak, dan 

sebagainya, disamping itu dihalalkannya bentuk-bentuk pemindahan harta dengan 

cara sah, seperti : jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. 

3. Asas antaradin (suka sama suka) 

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini 

menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus 

berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan 

sesuatu bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam arti menerima atau 

menyerahkan  harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah 

lainnya. 

4. Asas adam al- qharar 

Asas adam al-gharar berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah  tidak 

boleh ada garur  yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak 

merasa dirugikan oleh pihak lainnya, sehingga mengakibatkan hilangnya unsur 

kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. 
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5. Asas al-bir wa al-taqwa 

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori 

suka sama suka yaitu selama bentuk muamalah yang bertentangan dengan 

kebajikan dan ketaqwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan 

ketakwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum. 

6. Asas musyarakah 

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah 

merupakan kerjasama antara pihak yang menguntungkan bukan saja bagi pihak 

yang terlibat melainkan bagi seluruh masyarakat manusia. Oleh karena itu, ada 

sejumlah harta yang dalam muamalah diperlakukan sebagai milik bersama dan 

sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan. 

Berdasarkan asas-asas muamalah diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

sistem bank syariah terdapat suatu konsep akad mudharabah dalam setiap produk 

penyaluran dana ataupun produk pembiayaan. Maka hal tersebut dicantumkan 

dalam suatu akad. Konsep akad berbeda-beda sesuai dengan produk apa yang 

diambil oleh calon nasabah. 

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syari’ah dapat 

dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu : 

1. Produk penyaluran dana 

Dalam Menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk 

pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan 

tujuan penggunaanya, yaitu: 
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a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli 

b. pembiayaan dengan prinsip sewa 

c. pembiyaan dengan prinsip bagi hasil 

d. pembiayaan dengan akad pelengkap. 

2. Produk penghimpunan dana 

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan 

deposito. Prinsip Operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana 

masyarakat adalah prinsip wadi’ah  dan Mudharabah 

     Prinsip wadi’ah yang diterapkan adalah wadi’ah yad dhamanah  yang 

diterapkan pada produk rekening giro. Wadi’ah dhmanah berbeda dengan wadi’ah 

amanah. Dalam wadi’ah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh 

dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadi’ah dhamanah, 

pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga 

ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. 

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposito 

bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib 

(pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau 

ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan 

bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan 

berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk 

melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas 

kerugian yang terjadi. 
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 Rukun mudharabah terpenuhi sempurna (ada mudharib, ada pemilik dana, 

ada usaha yang akan dibagi hasilkan, ada nisbah dan ada ijab kabul). Prinsip 

mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito 

berjangka. 

 Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, 

prinsip mudharabah terbagi dua yaitu: 

1. Mudharabah Mutlaqah 

Dalam mudharabah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam 

menggunakan dana yang dihimpun nasabah tidak memberikan persyaratan apapun 

kepada bank, ke bisnis apa dana yang  disimpannya itu hendak disalurkan,atau 

menetapkan penggunaan akad-akad tertentu,ataupun mensyaratkan dananya 

diperuntukan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memilih kebebasan penuh untuk 

menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. 

2. Mudharabah Muqayadah 

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana 

dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya 

disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk 

nasabah tertentu. 

Dalam ibadah kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal 

dilarang. Kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan Al-Quran dan Hadits. 

Sedangkan dalam urusan muamalah semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil 

yang melarangnya. Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum 

dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat 
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diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Quran dan Hadits yang 

melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan demikian dalam 

bidang muamalah, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan. Menurut 

Adiwarman A.Karim (2004:29-49), pada pembahasan muamalah terdapat suatu 

faktor-faktor penyebab transaksi yang dilarang diantaranya yaitu: 

1. Haram Zatnya ( Haram li-dzatihi) 

Transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang 

ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan 

sebagainya jadi, transaksi jual beli minuman keras adalah haram walaupun akad 

jual belinya sah. 

2. Haram selain zatnya 

a. Melanggar prinsip “An Taradin Minkum”  

Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara 

kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai nformasi yang 

sama (Complete information) sehingga tidak ada pihak yan merasa dicurangi 

(ditipu) karena terdapat kondisi yang bersifat unknown to one party (keadaan 

dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain). 

Unknown to one party dalam bahasa fiqihnya yaitu Tadlis, dan dapat terjadi dalam 

4 (empat) hal yakni dalam: 

a) Kuantitas; 

b) Kualitas; 

c) Harga;dan 

d) Waktu penyerahan. 
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Dalam keempat bentuk  Tadlis di atas, semuanya melanggar prinsip rela 

sama rela. Keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni 

sementara  pihak yang ditipu mengetahui bahwa dirinya ditipu. Di kemudian hari,  

yakni ketika pihak yang ditipu mengetahui bahwa dirinya ditipu maka ia merasa 

tidak rela.                                                                        

b. Melanggar prinsip “la tazhlimuna la tuzhlamun” ( Jangan menzalimi dan 

jangan dizalimi). Praktik-praktik yang melanggar prinsip ini di antaranya : 

 1. Tagrir (Gharar)  

Gharar atau disebut juga Tagrir adalah situasi dimana terjadi incomplete 

information karena adanya uncertainty to both parties ( ketidakpastian dari kedua 

belah pihak yang bertransaksi). Sebagaimana dalam Tadlis, maka Gharar dapat 

juga terjadi dalam 4 (empat) hal,  yakni : 

a) Kuantitas; 

b) Kualitas; 

c) Harga;dan 

d) Waktu penyerahan. 

Menurut Adiwarman A. Karim (2004:36), bahwa dalam ilmu fiqih dikenal 

3 jenis Riba diantaranya sebagai berikut: 

a. Riba Fadl 

Disebut juga riba buyu yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang 

sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya sama kuantitasnya dan 

sama waktu penyerahannya. 
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b. Riba Nasi’ah 

Disebut juga riba duyun yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang 

tidak memenuhi criteria untung muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul 

bersama biaya. 

c. Riba Jahiliyah 

Adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si 

peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah 

ditetapkan. 

1. Maysir (Perjudian) 

Maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu 

pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Allah 

SWT telah menegaskan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang 

mengandung unsur maysir (perjudian). Allah SWT berfirman :  

                                   

       

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, 

berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji 

termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 

mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah:90). “QuranInWordInd1.3” 

 

2. Risywah (suap-menyuap) 

Yaitu memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang 

bukan haknya. Allah SWT telah menyinggung praktik suap-menyuap yang 

terkandung dalam Surat Al-Baqarah:188)  diantaranya firman Allah SWT : 
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Dan  janganlah  sebagian  kamu  memakan harta sebagian yang lain di antara 

kamu dengan  jalan  yang  bathil  dan  janganlah  kamu  membawa  urusan  harta 

itu  kepada  hakim  supaya  kamu dapat  memakan sebagian dari harta benda 

orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. 

“QuranInWordInd1.3” 

  

Suatu transaksi yang tidak masuk dalam kategori haram li dzatihi maupun 

haram li ghairihi belum tentu serta merta menjadi halal. Masih ada kemungkinan 

transaksi tersebut menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak 

lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan/atau tidak lengkap akadnya 

bila terjadi salah satu faktor-faktor berikut ini : 

1. Rukun dan Syaratnya tidak terpenuhi 

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi misalnya ada 

penjual ada pembeli. Pada umumnya rukun dalam muamalah di bidang ekonomi 

ada 3 (tiga) yaitu: 

a) Pelaku 

    b)  Objek  

    c)  Ijab Kabul 

2. Terjadi Ta’alluq 

Terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka 

berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2. 
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Contohnya A menjual barang X seharga Rp.120 juta secara cicilan kepada 

B dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X tersebut kepada A 

secara tunai seharga Rp.100 juta. 

Transaksi di atas haram karena ada persyaratan bahwa A bersedia menjual 

barang X kepada B asalkan B kembali menjual barang tersebut kepada A. dalam 

kasus ini, disyaratkan bahwa akad 1 berlaku efektif bila akad 2 dilakukan 

penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya rukun. 

Kemudian rukun dan syarat mudharabah para ulama berbeda pendapat 

dalam menetapkan rukun mudharabah menurut ulama Syafi’iyah, rukun 

mudharabah ada 6, yaitu : 

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya; 

2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dan pemilik 

barang; 

3. Akad mudharabah , dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang; 

4. Mal, yaitu harta pokok atau modal; 

5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba; 

6. Keuntungan. (Hendi Suhendi,2010:139 ) 

Konsep bagi hasil atau keuntungan dalam mudharabah adalah pembagian 

atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian 

yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang 

melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua 

belah pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing 

pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan 
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syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang 

disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang 

dikerjasamakan. 

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan 

syari'ah terdiri dari dua sistem, yaitu 

1. Profit Sharing 

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. 

Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah 

perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan 

lebih besar dari biaya total (total cost). 

Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil 

didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan 

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.  

Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss 

sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi 

dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.  

Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk 

dari perjanjian kerjasama antara pemodal (Investor) dan pengelola modal 

(enterpreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara 

keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat 

keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, 

dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai 

porsi masing-masing. 
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Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya 

secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan 

upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.  

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan 

pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang 

telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa 

negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan 

dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi 

balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (net profit) yang 

merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan total cost terhadap total revenue.  

2. Pengertian Revenue Sharing 

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata 

yaitu, revenue yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. Sharing adalah bentuk 

kata kerja dari share yang berarti bagi atau bagian. Revenue sharing berarti 

pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. 

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang 

diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (goods) dan jasa-jasa 

(services) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (sales revenue). 

Berdasarkan definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti revenue 

pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha 

dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas 

barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat 

di dalam revenue meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total 
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selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi 

modal (capital) ditambah dengan keuntungannya (profit). 

Berbeda dengan revenue di dalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan 

revenue bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari 

penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh 

bank. Revenue pada perbankan Syari'ah adalah hasil yang diterima oleh bank dari 

penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan 

dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva 

produktif dengan hasil penerimaan bank. Perbankan Syari'ah memperkenalkan 

sistem pada masyarakat dengan istilah Revenue Sharing, yaitu sistem bagi hasil 

yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan 

biaya pengelolaan dana. 

Lebih jelasnya Revenue sharing dalam arti perbankan adalah perhitungan 

bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum 

dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh 

pendapatan tersebut. Sistem revenue sharing berlaku pada pendapatan bank yang 

akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (gross sales), yang 

digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank. Konsep 

bagi hasil atau keuntungan dalam mudharabah adalah pembagian atas hasil usaha 

yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak 

nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan 

perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak 

atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang 
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melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah 

ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui 

oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan. 

BSM KCP Rancaekek merupakan lembaga keuangan yang telah 

menggunakan akad mudharabah mutlaqah  yang digunakan dalam produk 

tabungannya yaitu Tabungan Berencana. Nasabah akan mendapatkan kemudahan 

dalam perencanaan keuangan dengan jangka waktu yang diharapkan. Bagi hasil 

tabungan diperhitungkan berdasarkan saldo rata-rata harian dan akan dibukukan 

ke rekening tabungan nasabah pada awal bulan berikutnya. Bagi hasil tabungan 

menggunakan sistem berjenjang berdasarkan saldo tabungan. 

Bank dapat mengubah dan menetapkan nisbah bagi hasil yang akan 

diinformasikan melalui papan pengumuman di counter cabang Bank akan berlaku 

pada awal bulan berikutnya. Bila dalam 10 (sepuluh) hari kalender setelah 

pengumuman tersebut dikeluarkan nasabah tidak mengajukan keberatan secara 

tertulis disertai pembatalan keikutsertaan pada program tabungan, maka nasabah 

dianggap dapat menyetujui perubahan besaran bagi hasil tersebut. 

Tabungan berencana merupakan tabungan berjangka dalam valuta rupiah 

dengan jumlah setoran bulanan tetap yang disertai dengan manfaat perlindungan 

asuransi. Selama jangka waktu yang telah ditentukan, nasabah berkewajiban 

untuk melakukan pembayaran atas setoran bulanan. Apabila nasabah menunggak 

setoran selama 2 bulan berturut-turut, maka manfaat atas tabungan dan setoran 

bulanan untuk bulan-bulan berikutnya otomatis gugur. 
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Pembahasan yang diambil dari penelitian ini adalah pertama, tentang latar 

belakang penentuan nisbah bagi hasil dalam produk tabungan berencana melalui 

akad mudharabah mutlaqah di BSM KCP Rancaekek Bandung. Kedua,mengenai 

prosedur  penentuan nisbah bagi hasil dal produk tabungan berencana melalui 

akad mudharabah mutlaqah di BSM KCP Rancaekek Bandung; dan Ketiga, 

berkaitan dengan relevansi fiqh muamalah dengan pelaksanaan penentuan nisbah 

bagi hasil dalam tabungan berencana melalui akad mudharabah mutlaqah di BSM 

KCP Rancaekek Bandung. Tabungan Berencana merupakan produk 

penghimpunan dana yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Bank 

syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal. Nasabah 

menyerahkan pengelolaan dana tabungan mudharabah secara mutlak kepada 

mudharib (Bank Syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, 

jangka waktu, maupun sektor  usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip 

syariah. 

F. Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut prosedur penelitian, dan 

adapula yang menggunakan istilah metodologi. Adapun langkah - langkah 

penelitian yang akan ditempuh dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di BSM KCP Rancaekek di Jalan Raya 

Rancaekek No.28 Rancaekek Bandung. Alasan memilih lokasi ini karena lokasi 

tersebut dengan pertimbangan bahwa lokasi mudah dijangkau, serta data yang 

diperlukan dalam penelitiannya tersedia secara lengkap. 
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2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus atau 

penelitian kasus (case study) adalah penelitian tentang status subjek penelitian 

yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan 

personalitas. (Moh.Nazir, 2005:57). Pendapat lain menyatakan bahwa studi kasus 

adalah suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara 

menyeluruh agar diperoleh pemahaman yang mendalam .Subjek penelitian dapat 

saja individu,kelompok,lembaga maupun masyarakat.Studi kasus kualitatif adalah 

studi kasus yang dilakukan secara intensif,terinci dan mendalam terhadap suatu 

organisasi,lembaga atau gejala tertentu .Tujuan studi kasus adalah untuk 

memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang Dalam hal ini 

penulis melakukan studi kasus terhadap beberapa calon nasabah yang akan 

membuka tabungan rencana dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah, 

dimulai dengan calon nasabah mendatangi customer service untuk proses 

pendaftaran awal sebagai nasabah. Ketika proses pendaftaran calon nasabah 

tersebut customer service menerangkan terlebih dahulu tentang pengertian, 

karakteristik, fitur fitur apa saja mengenai produk tabungan yang akan dibuka oleh 

calon nasabah tersebut dalam hal ini produk tabungan berencana 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif 

yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas yaitu tentang pelaksanaan akad 

mudharabah muthlaqah dalam produk tabungan berencana. Jenis data yang 

dikumpulkan  dalam penelitian ini merupakan data-data yang dijadikan jawaban 
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atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada 

tujuan yang telah ditetapkan ( Cik Hasan Bisri,1999:63 ). Data kualitatif adalah 

data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumen-dokumen dan buku-

buku. 

4. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber Data primer yaitu keterangan atau penjelasan yang diperoleh 

langsung dari sumbernya. Data primer ini diperoleh melalui hasil wawancara 

dengan Karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung data primer. Sumber  

data sekunder dari penelitian ini antara lain brosur Bank Syariah Mandiri dan 

tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti baik berupa 

buku-buku maupun artikel 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data di atas, penulis menggunakan teknik-teknik 

sebagai berikut: 

a. Observasi (pengamatan) 

Obsevasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dengan mengambil data-data 

yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Pengamatan dapat diklasifikasikan 

atas pengamatan melalui cara berperanserta dan yang tidak berperanserta. Pada 

pengamatan tanpa peranserta pengamat hanya melakukan satu fungsi yaitu, 
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mengadakan pengamatan. Pengamat berperan serta melakukan dua peranan 

sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dan 

kelompok yang diamatinya (Lexy,2004:176). 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewe) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. (Lexy,2004:186). Wawancara dilakukan langsung kepada Bapak 

Ana Suyana yang menjabat sebagai Customer Service di BSM Rancaekek 

Bandung pada tanggal  18 Desember 2013. 

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu studi yang diperlukan untuk menyempurnakan 

pengetahuan yang sifatnya praktis dan untuk memperoleh keterangan yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti 

6. Teknik Analisis Data 

Setelah data-data yang diperlukan sudah terkumpul, maka langkah 

selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Analisis data 

tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan data sesuai dengan kebutuhan variabel dan sub variabel 

rumusan masalah; 

b. Mengklasifiaksikan data yang terkumpul menurut kategori tertentu sesuai 

dengan variabel dan sub variabel rumusan masalah; 

c. Menganalisis data secara deduktif dan induktif , lalu merumuskan kesimpulan. 


