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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kegiatan usaha, risiko merupakan sesuatu yang melekat dalam kegiatan 

tersebut. Semakin tinggi risiko maka keuntungan yang akan didapat juga semakin 

tinggi (high risk high return). Oleh karena itu dalam upaya menghadapi risiko 

tersebut dilakukan manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan upaya yang 

dilakukan untuk mengidentifikasi, mengelola, mengukur, memantau dan 

mengendalikan risiko yang muncul dalam kegiatan usaha. Tujuan dari manajemen 

risiko adalah sebagai upaya antisipasi risiko yang mungkin timbul dan mengelola 

risiko yang timbul. 

Bank syariah sebagai suatu badan usaha dalam kegiatan usahanya tidak 

terlepas dari risiko. Risiko yang dihadapi bank syariah agak berbeda dengan risiko 

yang dihadapi oleh bank konvensional. Sebagai contoh dalam risiko kepercayaan, 

bank syariah di tuntut untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam penerapan 

prinsip syariah. Dalam kegiatan usahanya bank syariah dituntut untuk patuh terhadap 

undang-undang yang berlaku juga dituntut untuk patuh terhadap prinsip-prinsip 

syariah. Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan 

bahwa kegiatan usaha bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat, 

menyalurkan dana kepada masyarakat, dan kegiatan jasa di bidang keuangan. 
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Adapun produk bank syariah di bidang penghimpunan dana dalam bentuk 

simpanan berupa giro berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah, tabungan yang 

berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah, deposito dengan prinsip mudharabah, 

serta penghimpunan dana dalam bentuk investasi berupa tabungan dan deposito yang 

berdasarkan akad mudharabah. Berbeda dengan bank konvensional yang 

menggunakan konsep bunga, bank syariah dalam produk tabungan dan deposito 

berdasarkan akad mudharabah menggunakan konsep bagi hasil. Bank syariah selaku 

mudharib akan mengelola dana milik nasabah (shahibul maal) dengan menyalurkan 

dana pihak ketiga tersebut ke sektor usaha yang halal. Keuntungan yang diperoleh 

bank syariah dalam pengelolaan dana milik nasabah tersebut kemudian akan 

diberikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. 

Selain di bidang penghimpunan dana bank syariah juga melakukan fungsinya 

sebagai lembaga yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Adapun dalam 

produk pembiayaan ini akad yang digunakan lebih bervariasi dibandingkan dengan 

akad yang digunakan dalam produk penghimpunan dana. Akad yang digunakan 

dalam produk pembiayaan ini disesuaikan dengan bentuk pembiayaan yang diberikan 

bank syariah kepada nasabahnya. Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, 

secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang 

dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:1  

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli 

                                                           
1Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2013). Hlm.97 
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2. Pembiayaan dengan prinsip sewa 

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 

4. Pembiayaan dengan akad pelengkap 

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, 

sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. 

Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna 

mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pada kategori pertama dan kedua, tingkat 

keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa 

yang dijual. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tingkat keuntungan bank 

ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada 

produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di 

muka.  

Bank syariah dalam kegiatannya mengelola dana pihak ketiga tidak selalu 

memperoleh keuntungan yang pasti. Keuntungan yang diperoleh bank syariah bersifat 

fluktuatif, hal tersebut menyebabkan tingkat bagi hasil yang akan diperoleh nasabah 

juga tidak pasti. Ketidakpastian keuntungan yang diperoleh bank syariah 

menyebabkan bank syariah menghadapi displaced commercial risk. Tingkat bagi 

hasil yang kurang kompetitif dengan bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional 

menyebabkan nasabah yang berorientasi keuntungan menarik dananya dari bank 

syariah. Begitupun dalam hal penghimpunan dananya, bank syariah menghadapi 

risiko pembiayaan macet atau Non Performance Finance (NPF). Bahkan dalam 

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil bank syariah menghadapi tingkat bagi hasil 
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yang fluktuatif. Hal tersebut menyebabkan tingkat bagi hasil yang diperoleh bank dari 

nasabah pembiayaan juga bersifat fluktuatif.   

Untuk menghadapi risiko tersebut bank syariah melakukan proses income 

smoothing. Proses income smoothing adalah suatu proses yang dilakukan oleh bank 

syariah untuk mengelola distribusi pendapatan, sehingga tingkat bagi hasil yang di 

terima oleh nasabah penyimpan relatif stabil. 2  Metode income smoothing atau 

perataan laba lebih banyak dilakukan untuk mengurangi fluktuasi laba daripada upaya 

untuk meminimumkan laba yang dilaporkan, karena investor cenderung menyukai 

pertumbuhan laba yang relatif stabil dibandingkan laba yang fluktuatif.3  

Ketentuan mengenai perataan penghasilan (income smoothing) juga telah di 

atur dalam fatwa DSN Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan 

Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga. Dalam fatwa DSN Nomor 

87/DSN-MUI/XII/2012 ini mengatur mengenai praktik perataan pendapatan yang 

dilakukan oleh bank syariah terhadap dana pihak ketiga. Dari latar belakang tersebut, 

penulis tertarik untuk melakukan pnelitian mengenai “Analisis Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Perataan 

Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga”. 

 

 

                                                           
2Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2006), hlm.407 
3Wilson RI. Tobing, et al, Perataan Laba Melalui Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 

(PPAP) Sektor Perbankan. Jurnal Akuntabilitas, 2009. Hlm.50 
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B. Rumusan Masalah 

Pada dasarnya konsep bagi hasil yang ada di bank syariah harus sesuai dengan 

kondisi yang sebenarnya terjadi, namun bank syariah juga dituntut memberikan bagi 

hasil kepada dana pihak ketiga minimal sama bahkan lebih tinggi dengan bunga yang 

ditawarkan oleh bank konvensional. Dalam fatwa DSN Nomor 87/DSN-

MUI/XII/2012 menyebutkan bahwa income smoothing method adalah pengaturan 

pengakuan dan pelaporan mengenai laba dari waktu ke waktu dengan cara menahan 

sebagian laba dari satu periode kemudian mengalihkan laba tersebut ke periode yang 

lain untuk menahan tingkat bagi hasil yang fluktuatif antara Lembaga Keuangan 

Syariah dengan nasabah penyimpan dana (dana pihak ketiga). 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional 

No.87/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Perataan Penghasilan (Income 

Smoothing) Dana Pihak Ketiga? 

2. Bagaiamana metode istinbath Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.87/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode 

Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga? 

3. Bagaimana relevansi antara prinsip ekonomi Islam dengan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional No.87/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Perataan 

Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang ada 

pada rumusan masalah diatas yaitu: 

1. Untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No.87/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Perataan Penghasilan 

(Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga. 

2. Untuk mengetahui metode istinbath Dewan Syariah Nasional dalam 

menetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.87/DSN-MUI/XII/2012 

Tentang Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak 

Ketiga. 

3. Untuk mengetahui relevansi antara prinsip ekonomi Islam dengan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional No.87/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode 

Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian mengenai analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 87/DSN-

MUI/XII/2012 tentang metode perataan penghasilan (income smoothing) dana pihak 

ketiga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Menambah wawasan secara akademik mengenai latar belakang dan metode 

istinbath dalam penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 87/DSN-

MUI/XII/2012 tentang metode perataan penghasilan (income smoothing) dana pihak 
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ketiga serta relevansi antara prinsip ekonomi Islam dengan metode perataan 

penghasilan (income smoothing) dana pihak ketiga. 

2.  Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh peneliti lain 

yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode perataan penghasilan 

(income smoothing) dana pihak ketiga. 

E. Studi Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis bukanlah yang pertama melakukan penelitian 

mengenai income smoothing. Beberapa karya tulis ilmiah yang menjadi rujukan 

penulis dalam penelitian ini, antara lain: 

Pertama, jurnal karya Alwan Sri Kustono dan Jehan Masagung Lasado (2015) 

dengan judul penelitian “Pengaruh Risiko Terhadap Kecenderungan Praktik Perataan 

Penghasilan Pada Bank Umum Syariah”. Dalam jurnal ini membahas mengenai 

pengaruh risiko terhadap kecenderungan perataan pendapatan (income smoothing). 

Dari hasil penelitiannya tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko tidak berpengaruh 

terhadap kecenderungan bank syariah dalam melakukan income smoothing. Hal 

tersebut disebabkan karena investor di Indonesia kurang maksimal dalam 

memanfaatkan laporan publikasi sehingga kurang memahami risiko yang dihadapinya. 
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Dalam penelitian ini juga disebutkan indikasi perataan penghasilan pada BUS relatif 

sedikit karena diterapkannya prinsip-prinsip syariah.4 

Kedua, jurnal karya Indah Muliasari dan Dalili Dianati (2017) dengan judul 

penelitian “Manajemen Laba Dalam Sudut Pandang Etika Bisnis Islam”. Didalam 

jurnal ini membahas mengenai praktik manajemen laba seperti taking a bath, income 

minimization, income maximization, income smoothing, dan timing revenue and 

expenses recognition yang dilakukan untuk kepentingan pribadi sehingga 

menimbulkan informasi yang sesat kepada pemakai laporan keuangan. Ini berarti 

tindakan tersebut tidak sejalan dengan konsep etika bisnis Islam dan kaidah fiqh 

muamalah. Dalam jurnal ini juga dikemukakan bahwa perusahaan syariah memiliki 

manajemen laba yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan non syariah.5   

Ketiga, skripsi karya Oktafina Dewi Riawati (2017) dengan judul penelitian 

“Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Praktik Income Smoothing Pada 

Perbankan Syariah Indonesia”. Didalam skripsi ini membahas mengenai pengaruh 

Return Of Asset (ROA), Non Performance Financing (NPF), Financing to Deposit 

Ratio (FDR), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap praktik perataan 

penghasilan di bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan 

                                                           
4https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/download/1242/1004/, diakses pada tanggal 

10 November 2018, pukul 14.35 WIB. 
5 https://jurnal.sebi.ac.id/index.php/jaki/article/download/41/38/, diakses pada tanggal 10 

November 2018, pukul 14.53 WIB. 

https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/download/1242/1004/
https://jurnal.sebi.ac.id/index.php/jaki/article/download/41/38/
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ROA, NPF, FDR, dan CAR berpengaruh terhadap praktik perataan penghasilan di 

bank syariah.6 

F. Kerangka Pemikiran  

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan 

aturan yang mempunyai kekuatan, yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar 

akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Hukum islam adalah hukum yang 

bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Dalam konsep hukum Islam, dasar 

dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT.7 

Sumber hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian yakni sumber hukum 

Islam materil yakni sumber hukum yang bentuk hukum dalam sebuah negara dan 

sumber hukum formil yaitu sumber isi hukum yang menentukan corak isi hukum. 

Sumber hukum formil inilah yang kemudian disebut sebagai mashadir al-ahkam, 

sementara aladillah asy-syariyyah merupakan sumber hukum materil. 

Istilah mashadir al-ahkam sendiri tidak dikenal dalam catatan-catatan para 

ahli hukum masa klasik. Karena pada umumnya para ahli hukum klasik 

menggunakan istilah al-adillah asy-syariyyah. Secara umum kedua istilah ini 

memiliki pengertian yang berbeda antara satu sama lain. Mashadir berarti sumber, 

                                                           
6 http://digilib.uin-suka.ac.id/27303/1/13820179_BAB-I_IV-atau-V_DAFTARPUSTAKA.pdf, 

diakses pada tanggal 20 November 2018, pukul 14.19 WIB 
7 Hasbiyallah,Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), hlm.9 

http://digilib.uin-suka.ac.id/27303/1/13820179_BAB-I_IV-atau-V_DAFTARPUSTAKA.pdf
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yakni wadah yang darinya digali norma-norma hukum tertentu, sedangkan al-adillah 

berarti dalil, yakni petunjuk yang akan membawa kepada hukum tertentu.8 

Hukum Islam sendiri bersumber dari Alquran, Hadis Rasulullah SAW, ijtihad 

(ra’yu), qiyas, ijma’ (ijmali). Sumber hukum Islam yang pertama ialah Alquran. 

Alquran adalah kumpulan wahyu Allah SWT. yang disampaikan kepada umat dengan 

perantaraan Nabi Muhammad SAW. Alquran sebagai sumber hukum isinya 

merupakan susunan hukum yang sudah lengkap, untuk penjelasan dari Alquran ini 

maka selalu didapati dalam Sunah Nabi, bagaimana memakai atau melaksanakan 

hukum yang tercantum dalam Alquran. 

Jika suatu nash hukum tidak didapati di dalam Alquran atau Sunah barulah 

dipergunakan ijma’, yaitu pendapat ulama-ulama atau ijtihad, pendapat seorang 

ulama atau dengan qiyas, membanding sesuatu dengan yang sudah pasti.9  

Sunah sebagai sumber hukum kedua dalam hukum Islam memiliki fungsi 

menegaskan lebih lanjut mengenai ketentuan yang terdapat dalam Alquran, kemudian 

Sunah juga berfungsi sebagai penjelas dari isi Alquran, dan menambahkan atau 

mengembangkan sesuatu yang tidak ada atau samar-samar ketentuannya dalam 

Alquran asalkan tidak bertentangan dengan Alquran. 

Ijma’  menempati posisi ketiga dalam sebagai sumber hukum Islam, yaitu 

setelah Alquran dan Sunah. Pada dasarnya ijma’ dapat dijadikan alternatif dalam 

menetapkan hukum sesuatu peristiwa yang di dalam Alquran atau hadis tidak ada 

                                                           
8Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 82 
9 Mohd. Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam:Sejarah Timbul dan Berkembangnya 

Kedudukan Huku Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm.61 
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(tidak jelas hukumnya). Dalil penetapan ijma' sebagai sumber hukum Islam ini adalah 

firman Allah dalam surat Al-Imran [3] ayat 110. Allah berfirman: 

ةْ َْخْيرَُْْكْنتُمْْ َِْْوتُْؤِمنُونَْْاْلُمْنَكرَِْْعنَِْْوتَْنهَْونَْْبِاْلَمْعُروفِْْتَأُْمُرونَْْلِلنَّاسِْْأُْخِرَجتْْْأُمَّ ْْبِاّللَّ  ۗ

ْْلَهُمَْْْخْيًراْلََكانَْْاْلِكتَابِْْأَْهلُْْآَمنََْْولَوْْ   اْلفَاِسقُونََْْوأَْكثَُرهُمُْْاْلُمْؤِمنُونَِْْمْنهُمُْۗ 

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 

kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 

Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di 

antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 

yang fasik.”10 

Qiyas sebagai sumber hukum Islam setelah Alquran, Sunah, ijma’, dalam 

pelaksanaannya harus didasarkan pada Alquran, hadis, dan Ijma’. Proses penetapan 

hukum melalui qiyas bukanlah menetapkan hukum dari awal, melainkan hanya 

menyingkapkan dan menjelaskan hukum pada suatu kasus yang belum jelas 

hukumnya. Penetapan dan penjelasan ini dilakukan secara teliti terhadap illat dari 

suatu kasus yang dihadapi. Apabila illat-nya sama dengan illat hukum yang 

disebutkan dalam nash, maka hukum terhadap kasus tersebut adalah sama dengan 

hukum yang telah ditentukan oleh nash. 11  Dengan demikian, qiyas hanya dapat 

dilakukan apabila telah diyakini bahwa benar-benar tidak ada satupun nash yang 

dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Karena itu tugas pertama yang harus 

dilakukan oleh seseorang yang akan melakukan qiyas adalah mencari apakah ada 

                                                           
10 Syamil Al-Qur’an, disahkan oleh Departemen Agama RI Yayasan Penyelenggara 

Penerjemah atau Penafsir Al-Quran (SYGMA), 2005. 
11Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.130 
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nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau 

kejadian. Jika telah diyakini benar-benar tidak ada nash yang dimaksud barulah 

dilakukan qiyas. 

Semakin berkembangnya sosial masyarakat akan menimbulkan permasalahan 

baru yang semakin kompleks. Seperti halnya permasalahan yang dihadapi oleh bank 

syariah dalam menghadapi persaingan usaha dengan bank konvensional. 

Permasalahan-permasalahan itu perlu adanya pengkajian guna penetapan hukum 

sesuai ajaran yang disyariatkan agama. Penetapan hukum itu tidaklah segampang 

membalik telapak tangan melainkan membutuhkan pemikiran pemikiran yang harus 

berdasar pada hukum yang ada dalam Alquran dan hadis. Bukan hanya tahu hukum 

Alquran dan hadist saja, seorang yang akan ber-ijtihad harus mempunyai 

pengetahuan yang mumpuni dalam ijtihad-nya. Sehingga hasil ijtihad dapat 

memberikan penjelasan terhadap masalah yang dihadapi oleh bank syariah. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut seorang mujtahid dapat melakukan 

ijtihad untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Adapun metode ijtihad 

yang dapat digunakan dalam menetapkan hukum Islam diantaranya yaitu ijma’, qiyas, 

istidal, al-maslahah al-mursalah, istihsan, istishab, urf, dzariah, dan mazhab 

shahaby. Metode-metode ijtihad tersebut digunakan untuk memecahkan 

permasalahan yang dihadapi oleh bank syariah, sehingga kegiatan oprasional bank 

syariah tetap sesuai dengan kaidah dan hukum Islam. 

Untuk menghadapi persoalan tersebut Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI) melakukan ijtihad. Ijtihad dalam materi fiqh 
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mempunyai dua pengertian umum (tidak terbatas) dan terbatas. Dalam pengertian 

umum, ijtihad mengacu kepada penalaran (upaya penalaran) untuk menentukan suatu 

pilihan pada saat seseorang tidak mempunyai pegangan yang meyakinkan hubungan 

dengan pelaksanaan ibadah atau muamalah tertentu, sehingga orang tersebut harus 

mempunyai suatu persangkaan kuat yang dapat dijadikan sebagai pegangan baginya 

dalam melaksanakan kegiatan (ibadah dan muamalah) tersebut. Ijtihad jenis ini 

merupakan keharusan bagi setiap orang (fardhu ‘ain), yang menyangkut kepentingan 

dirinya sendiri. Sedangkan ijtihad yang mengandung pengertian terbatas, mengacu 

kepada penalaran yang bersifat ilmiah, sehingga kata ijtihad di sini merupakan 

technische term. Ijtihad jenis ini secara khusus, berada pada ruang lingkup Bab 

Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman yang merupakan suatu keharusan bagi 

kepentingan umum (fardhu kifayat). Maka, ijtihad di sini, sulit di bebankan atas 

setiap orang, seperti halnya dengan ijtihad tidak terbatas. Sebab, jika jika dibebankan 

pada setiap orang, tentu akan merugikan kepentingan umum.12Dalam menetapkan 

hukum melalui ijtihad terdapat metode yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum. 

Imam Al-Shatibi mengklaim bahwa ada empat macam dasar Mazhab Malik dalam 

menetapkan hukum, yaitu al-kitab, al-sunnah, ajma’, dan al- ra’yu. Adapun qaul 

shahabah, dimasukkan dalam kategori al-sunnah sementara mashlahah mursalah, 

sadh al-dhariah, urf, istihsan dan istishab dimasukan dalam kategori al-rayu.13 

                                                           
12Ali Yafie, Menggagas fiqh Sosial, (Jakarta: Mizan, 1994), hlm. 86-87 
13http://digilib.uinsby.ac.id/913/5/Bab%202.pdf, Diakases pada tanggal 20 November 2018, 

pukul 11.37 WIB 

http://digilib.uinsby.ac.id/913/5/Bab%202.pdf
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Urf (adat) dengan persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran 

untuk menetapkan suatu hukum. Secara terminologis, urf/adat/ta’ammul mengacu 

pada pengertian yang sama, yaitu segala sesuatu yang biasa dijalankan orang pada 

umunya, baik perkataan atau perbuatan.14 Urf adalah sikap, perbuatan, dan perkataan 

yang “biasa” dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya.15    

Adapun syarat-syarat urf yang bisa diterima oleh hukum Islam adalah sebagai 

berikut16: 

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Quran atau 

hadis. 

2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah 

termasuk juga mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan. 

3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh 

beberapa orang saja. 

Sehubungan dengan hal tersebut timbullah kaidah: 

َمة َْدةُُْمحَْاالعَْ ْكَّ

  “Adat itu bisa dijadikan hukum”. 

  Adapun pembagian urf apabila ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan 

ditolaknya oleh syariah) ada dua macam urf yaitu: 

                                                           
14 A. Djazuli dan I. Nurol Aen, Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2000), hlm.185-186 
15A. Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: 

Kencana, 2005), hlm.88 
16A. Djazuli, Ilmu Fiqh..., hlm.89 
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1. Urf  yang fasid atau urf  yang batal, yaitu urf  yang bertentangan dengan 

syariah. Seperti menghalalkan makan riba, adat kebiasaan memboroskan harta, 

dan lain sebagainya. 

2. Urf  yang shahih atau al-adah ashahihah yaitu urf yang tidak bertentangan 

dengan syariah.    

Adat atau kebiasaan yang digunakan dalam perbankan syariah adalah urf tijari. 

Urf tijari adalah perkara yang menjadi amalan kebiasaan dalam perniagaan dan 

perdagangan boleh menjadi panduan asas  dan hukum dalam menentukan status 

kepemilikan suatu benda. Adapun salah satu kaidah dari urf tijari adalah:  

ْمْْهُْنَْيْْبَْْطِْوْْرُْشْْمَْالْْكَْْارِْجَْالتْ ْنَْيْْبَْْفُْوْْرُْعْْالمَْ

“Sesuatu yang telah dikenal diantara pedagang berlaku sebagai syarat di 

antara mereka.”17 

Asas ini merupakan alokasi dari prinsip umum sebelumnya. Transaksi 

komersial dilakukan sesuai dengan apa yang diketahui pedagang, bahkan jika mereka 

tidak memiliki kondisi khusus.  

Dari beberapa sumber hukum tersebut lahirlah hukum Islam. Kata hukum 

Islam tidak ditemukan sarna sekali di dalam Alquran dan literatur hukum dalam Islam. 

Yang ada dalam Alquran adalah kata syariah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar 

dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "Islamic Law" 

dari literatur Barat. Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat 

                                                           
17Masyhudi Muqorobin, Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Landasan Perilaku Ekonomi Umat Islam: 

Suatu KajianTeoritik, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 8, 2007, hlm.211  
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ditemukan definisi hukum Islam yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur 

kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam 

lebih dekat dengan pengertian syariah.18 

Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan "koleksi daya 

upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat".19 Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna 

fiqh. Hukum Islam adalah hukum yang  berdasarkan kepada nilai-nilai yang 

terkandung dalam Islam. Mengenai hal ini M. Daud Ali mengatakan “Hukum Islam 

adalah seperangkat tingkah laku yang mengatur tentang hubungan seorang manusia 

dengan Tuhan, sesama manusia dan alam sekitarnya yang berasal dari Allah SWT”.20 

Hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah Barat yang berbahasa Inggris, 

yaitu Islamic law. Kata Islamic law sering digunakan para penulis Barat (terutama 

para orientalis) dalam karya-karya mereka pada pertengahan abad ke-20 Masehi 

hingga sekarang. Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang 

bersumber dari Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku 

manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum 

Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. 

                                                           
18Mardani, Hukum Islam Dalam Sistem Hukum  Nasional, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 

Vol.38.no2, 2008, hlm.178 
19Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Semarang: Pustaka 

Rizki Putra, 2001), hlm. 44 
20Mohammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di  

Indonesia, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 40 
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Salah satu produk dari hukum Islam adalah fatwa yang diperoleh dari hasil 

ijtihad para mufti. Di Indonesia sendiri lembaga yang mengeluarkan fatwa mengenai 

ekonomi Islam adalah Dewan Syariah Nasional MUI. Dari hasil ijtihad yang 

dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia lahir Fatwa DSN 

MUI No.87/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode perataan penghasilan. Fatwa 

menurut syara adalah menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan sebagai 

jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, 

baik perseorangan maupun kolektif. 21  Fatwa adalah jawaban resmi terhadap 

pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. 

DSN-MUI menggunakan tiga (3) pendekatan dalam memutuskan fatwa yakni 

Pendekatan nash qath’i, pendekatan qauli dan pendekatan manhaji. Pendekatan 

pertama, dilakukan dengan berpegang teguh pada nash Alquran atau Hadis untuk 

suatu masalah yang terdapat dalam Alquran atau hadis secara jelas. Dalam hal 

permasalahan yang dikaji tidak terdapat yang jelas dalam ketentuannya dalam 

Alquran atau Hadis, maka dilakukan dengan pendekatan qauli dan manhaji. 

Pendekatan ke dua qauli artinya pendekatan dalam proses penetapan fatwa 

mendasarkannya pada pendapat para imam madzhab dalam kitab fiqih terkemuka (al-

kutub al-mu’tabarah). Ia dilakukan dalam hal masalah yang dikaji dibahas di kitab-

kitab mu’tabarah, hanya ada satu pendapat dan kajian di dalamnya masih relevan. 

Dalam hal kajian dalam kitab tersebut tidak relevan lagi karena beberapa hal, maka 

                                                           
21Yusuf Qardhawi, Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan, (Jakarta: Gema Insani Press, 

1997), hlm. 5 
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dilakukan kajian ulang. Artinya teks-teks pendapat hukum dalam kitab mu’tabarah 

tidak mencukupi maka fatwa diputuskan dengan pendekatan lainnya, yaitu manhaji. 

Ketiga, yaitu manhaji. Ia adalah pendekatan yang menggunakan kaidah 

ushuliyah dan kaidah fiqhiyah, dan kaidah-kaidah yang bisa dipakai para ulama 

terdahulu. Pendekatan manhaji dilakukan secara kolektif (ijtihad jama’i), dengan 

menggunakan cara tarjih (memilih pendapat yang paling kuat, diantara beberapa 

pendapat ulama), ilhaq (mempertemukan berbagai pendapat ulama) dan istinbath 

(menggali hukum). 22  Melalui tiga pendekatan ini DSN-MUI selaku otoritas yang 

mengeluarkan fatwa mengenai Lembaga Keuangan Syariah, yang diharapkan dapat 

menjadi jawaban terhadap permsalahan yang dihadapi oleh bank syariah. 

Dalam kegiatan operasionalnya bank syariah selain dituntut untuk 

melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tetapi juga dituntut agar 

tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabah deposan tetap kompetitif dengan 

bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional. Bank syariah sebagai bank yang 

menggunakan prinsip bagi hasil dalam pembagian keuntungannya dengan nasabah 

deposan menghadapi risiko tingkat keuntungan yang di peroleh bank syariah bersifat 

fluktuatif, akibatnya tingkat bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah deposan 

juga bersifat fluktuatif. Tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah yang bersifat 

fluktuatif menyebabkan nasabah deposan dengan orientasi keuntungan akan 

memindahkan dananya dari bank syariah. Untuk menghindari risiko pengalihan dana 

                                                           
22Nur Fatoni, “Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam konsep jual beli (studi kasus pada 

fatwa dewan syariah nasional majlis ulama indonesia (DSN-MUI)”, (Semarang : Lembaga Penelitian 

IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. 62-63. 
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ini bank syariah dapat melakukan manajemen laba. Manajemen laba adalah tindakan 

manajemen dalam menaikkan atau menurunkan laba perusahaan pada periode 

berjalan tanpa mempengaruhi pendapatan perusahaan dalam jangka panjang.23 

Untuk menghindari risiko pengalihan dana tersebut bank syariah melakukan 

manajemen laba dalam bentuk metode perataan penghasilan (income smoothing) dana 

pihak ketiga. Sebelumnya di dalam dunia perbankan syariah tidak melakukan metode 

perataan penghasilan untuk bagi hasil kepada nasabah deposan, karena didalam 

konsep bagi hasil yang sebenarnya menyatakan bahwa bagi hasil yang diberikan 

kepada nasabah deposan harus sesuai dengan keuntungan yang diperoleh bank 

syariah. Sebagaimana didalam Al-Quran dianjurkan untuk bersikap amanah, dalam 

hal ini bank syariah dituntut untuk bersikap amanah baik dalam mengelola maupun 

dalam pembagian keuntungannya kepada nasabah. 

Firman Allah Q.S al-Nisa [4] ayat 58: 

َْْإِنَّْ واْأَنْْْيَأُْمُرُكمّْْْللاَّ ْتَْحُكُمواْأَنْْْالنَّاسِْْنَْبَيَْْْحَكْمتُمَْْْوإَِذاْأَْهلِهَاْإِلَىْ ْاْْلََمانَاتِْْتَُؤد 

ْْبِاْلَعْدلِْ َْْإِنَّْۗ  اّْللاَّ ْْبِهِْْيَِعظُُكمْْْنِِعمَّ َْْإِنَّْۗ    بَِصيًراَْسِميًعاَْكانَّْْللاَّ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”24 

                                                           
23Sri Sulisyanto, Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris, (Jakarta: Grasindo, 2008), 

hlm.5. 
24 Syamil Al-Qur’an, disahkan oleh Departemen Agama RI Yayasan Penyelenggara 

Penerjemah atau Penafsir Al-Quran (SYGMA), 2005. 
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

G. Langkah-Langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian digunakan penulis untuk mempermudah penulis 

dalam mendapatkan hasil penelitian yang memuaskan dan untuk mempermudah 

peneliti dalam proses penulisan penelitian. Secara garis besar langkah-langkah 

penelitian ini secara meliputi penentuan metode penelitian, lokasi penelitian, sumber 

data yang digunakan dalam penelitian,  jenis data, teknik pengumpulan data, dan 

analisis data. 

1. Metode Penelitian 

Metode adalah suatu langkah atau prosedur untuk mengetahui sesuatu dengan 

menggunakan cara-cara yang sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu 
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pengkajian mengenai aturan-aturan suatu metode. 25  Dengan demikian metode 

penelitian adalah suatu kajian yang mempelajari mengenai aturan-aturan yang 

terdapat dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan karakteristik penelitian, kerangka berfikir, dan tujuan dari 

penelitian. Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif 

(yuridis normative), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka (library research) 26 , karena penelitian ini lebih banyak dilakukan 

terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini terdiri dari sumber 

data sekunder, dan sumber data tertier. 

a. Data Sekunder 

Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, dan dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku tentang 

muamalah, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, juga data-data berupa artikel 

yang berasal dari internet yang ditulis oleh para pakar atau praktisi dan yang lainnya 

yang ada relevansinya dengan permasalahan yang menjadi objek pada penelitian ini. 

 

 

 

                                                           
25Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT.Rhineka Cipta, 1996), hlm.103. 
26Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 15. 
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b. Data tertier 

Yakni data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

primer dan bahan sekunder, seperti kamus hukum, kamus ekonomi, kamus bahasa 

arab dan yang lainnya. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah jenis data yang 

bersifat kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang 

dihubungkan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai analisis fatwa 

Dewan Syariah Nasional nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode perataan 

penghasilan (income smoothing) dana pihak ketiga. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa cara untuk mendapatkan data 

diantaranya 

a. Studi kepustakaan, merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mencari dan meneliti data-data dan teori-teori dari sumber-sumber atau 

buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian atau masalah 

penelitian yang akan diteliti oleh penulis. 

b. Browsing, merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mencari dan meneliti data-data dan teori-teori dari sumber-sumber atau jurnal-

jurnal yang berasal dari internet yang ada relevansinya dengan judul 

penelitian atau masalah penelitian yang akan diteliti oleh penulis. 
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5. Pengolahan dan Analisis Data 

Dari data-data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisis data tersebut 

dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh 

kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata kemudian dideskripsikan sehingga 

dapat memberikan kejelasan kenyataan yang realistis. Metode ini bertujuan untuk 

menjawab pertanyaan tentang suatu hal pada saat berlagsungnya proses penelitian 

atau riset. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini disusun dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Mencari data yang relevan dengan judul penelitian yakni data yang terkait 

dengan Fatwa DSN Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode perataan 

penghasilan (income smoothing) dana pihak ketiga. 

b. Mengklasifikasikan data dari berbagai sumber data yang telah diperoleh, 

dimana sumber primer data diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen tertulis, 

jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan terdapat 

relevansinya dengan masalah yang penulis teliti. Data yang telah diperoleh 

tersebut diolah dengan cara mengklasifikasikan data tersebut sebagai kriteria 

pokok bahasan dengan tetap mengacu pada rumusan masalah yang ditentukan. 

c. Melakukan analisis data melalui pendekatan teori, asas, dan prinsip hukum 

ekonomi syariah sebagaimana tercantum dalam kerangka pemikiran dengan 

tetap memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku. 

d. Membuat kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. 

 


