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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan Islam dalam wujud Bank Syariah merupakan sub 

sistem dari sistem ekonomi Islam. Bank Syariah merupakan lembaga Bank yang 

dikelola dengan dasar-dasar Syariah.
1
 Dengan kata lain pengelolaan Bank Syariah 

harus didasarkan pada nilai, prinsip dan konsep Syariah yang memang tidak 

khusus diperuntukkan untuk sekelompok orang namun sesuai landasan Islam, 

tetapi didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan 

yang dianut. Perkembangan perbankan syariah telah menjadi tolak ukur 

keberhasilan eksistensi ekonomi syariah yang semakin tumbuh dan berkembang 

dengan pesat.  Bagi kaum muslimin, kehadiran Bank Syariah adalah memenuhi 

kebutuhannya, namun bagi masyarakat lainnya Bank Islam adalah sebagai salah 

satu alternatif lembaga jasa keuangan disamping perbankan konvensional yang 

telah lama ada. Untuk merealisaikan konsep tersebut, Bank Syariah harus dikelola 

secara optimal berdasarkan prinsip-prinsip amanah, sidiq, fatonah, dan tablig, 

termasuk dalam hal kebijakan penetapan margin keuntungan  dan nisbah bagi 

hasil pembiayaan. 2 

Penerapan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang 

berbasis Natural certainty contract (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan 

                                                             
1 Atang Abdul Hakim, Fiqh Perbankan Syariah, (Bandung : Refika Aditama,  2011), hlm. 

40. 
2 Veithzal Rivai dkk, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi, (Jakarta: PT 

Bumi.Aksara, 2010), hlm. 692. 
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kepastian pembiayaan, baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti halnya 

pembiayaan murabahah, ijarah, ijarah muntahia bit-tamlik, salam, dan istisna. 

Sedangkan penetapan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang 

berbasis Natural umcertainty contracts (NUC), yakni akad bisnis yang tidak 

memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah maupun waktu, 

seperti mudharabah dan musyarakah. 3 

Dalam dunia perbankan Syariah terdapat istilah bagi hasil atau yang lebih 

sering dikenal dengan istilah profit sharing atau revenue sharing. Dalam 

perbankan Syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku pada produk-produk 

penyertaan, baik penyertaan menyeluruh, sebagian ataupun dalam bentuk 

koorporasi lainnya. Dan prinsip bagi hasil ini akan berfungsi sebagai mitra bagi 

penabung, demikian juga pengusaha peminjam dana.
4
 Jadi prinsip bagi hasil ini 

merupakan landasan utama beroperasinya perbankan Syariah. 

Prinsip bagi hasil merupakan suatu ketentuan dalam pembiayaan yang 

telah disepakati bersama antara Bank dengan pihak pengelola dana yang berdasar 

pada Syari’ah. Jika terjadi kerugian dalam usaha, maka hal tersebut ditanggung 

oleh pemilik modal itu sendiri atau yang disebut mudharabah. Berbeda dengan 

musyarakah, keuntungan dan kerugian akan dibagi diantara kedua pihak  sesuai 

dengan proporsi pada modal yang diinvestasikan. 

Dalam aplikasi perbankan Syariah, musyarakah terutama diterapkan dalam 

pembiayaan, di mana Bank sebagai pemilik modal bekerjasama dengan pengusaha 

dengan kontribusi modal dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. 
                                                             

3
 Adiwarman A Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2005), hlm. 75. 
4 Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 31-32. 
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Pembiayaan musyarakah di perbankan Syariah bisa berikan dalam berbagai 

bentuk. Secara umum, musyarakah terbagi menjadi dua jenis. Pertama, 

Musyarakah permanen (syirkah ‘uqud) adalah musyarakah dengan ketentuan 

bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir 

masa akad. Kedua, Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha) adalah 

musyarakah dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap 

kepada mitra sehingga bagian dana entitas akan menurun dan pada akhir masa 

akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.
5
 

PT. Bank Jabar Banten Syariah adalah salah satu Bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pendirian PT. Bank Jabar Banten 

Syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, 

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai 

tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. 

Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, manajemen PT 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa 

untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank 

Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan 

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah 

                                                             
5 Asmuni, Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan Islam; Studi Fiqh terhadap Produk 

Perbankan Islam, (Jakarta: Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid Edisi XI, 2004),  hlm. 160. 
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menjadi Bank Umum Syariah. Hingga saat ini PT. Bank Jabar Banten Syariah 

berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135.6 

PT. Bank Jabar Banten Syariah dalam menyalurkan dana kepada 

masyarakat dalam akad musyarakah yaitu menggunakan model pembiayaan 

Modal Kerja berdasarkan revenue sharing.
7
 Pembiayaan Modal Kerja itu sendiri 

memiliki pengertian yaitu, merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada 

perusahaan yang memerlukan Pembiayaan Modal Kerja. Sedangkan Revenue 

sharing secara etimologi berarti bagi hasil atau pendapatan.8 Sistem ini merupakan 

proses distribusi pendapatan ini dilakukan sebelum memperhitungkan biaya 

operasionalisasinya yang ditanggung oleh nasabah.  

Di PT. Bank Jabar Banten Syariah, pelaksanaan revenue sharing dalam 

pembiayaan musyarakah, penetapan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan modal 

kerja yaitu dengan besaran keuntungan yang ditentukan di awal (expected return) 

berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan. Padahal keuntungan yang 

didapatkan belum diketahui jumlahnya. Pembiayaan yang menggunakan akad 

musyarakah seperti Pembiayaan Modal Kerja termasuk dalam Natural 

Uncertainty Contract atau kontrak yang tidak memiliki kepastian pendapatan, hal 

ini disebabkan oleh kondisi usaha di masa yang akan datang tidak dapat 

dipastikan akan selalu mendapat keuntungan. 

 

                                                             
6 www.bjbsyariah.co.id diakses 30 Januari 2017 
7
 Wawancara dengan Bapak Bela, Marketing Financing PT BJBS, 4 November 2016 

8 Tim Pengembang Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah: Konsep, Produk dan 
Implementasi Operasional, (Jakartta:.Djambatan, 2003), hlm. 264. 

http://www.bjbsyariah.co.id/
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Penetapan  expected return ini mengakibatkan angsuran wajib dibayarkan 

nasabah setiap bulannya. Dengan demikian, nisbah bagi hasil yang ditetapkan di 

awal akad hanya berlaku terhadap proyeksi pendapatan/revenue bukan 

keuntungan riil yang diperoleh nasabah setiap usahanya. Selain itu, hal ini juga 

mengakibatkan Bank dan nasabah bersepakat dalam pembagian keuntungan tetapi 

tidak dalam kerugian, apabila kerugian terjadi maka nasabahlah yang 

menanggung.  

Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji dan meneliti 

permasalahan diatas dalam bentuk Karya Tulis Skripsi sebagai pemenuhan tugas 

akhir akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan mengamati dan 

menganalisa akad musyarakah tersebut, khususnya di PT. Bank Jabar Banten 

Syariah melalui judul : “Pelaksanaan Revenue Sharing dalam Akad 

Pembiayaan Musyarakah di PT. Bank Jabar Banten Syariah” 

B. Rumusan Masalah 

  Pelaksanaan Revenue Sharing di PT. Bank Jabar Banten Syariah dalam 

Akad Pembiayaan Musyarakah menentukan expected return sebagai penghasilan 

yang harus diterima oleh bank tanpa melihat keuntungan riil yang didapat oleh 

nasabah. Dengan adanya standar bagi hasil (expected return) tersebut, bank dapat 

menentukan keuntungannya meskipun keuntungan nasabah belum jelas. 

Sementara dalam musyarakah, setiap keuntungan yang diperoleh harus dibagikan 

secara proporsional atas dasar seluruh dari keuntungan dan tidak boleh ada 

keuntungan yang ditentukan di awal. 
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan yang disusunnya bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah di PT. Bank 

Jabar Banten Syariah? 

2. Bagaimana Mekanisme Penetapan Expeted Return pada Pelaksanaan Revenue 

Sharing dalam Akad Pembiayaan Musyarakah di PT. Bank Jabar Banten 

Syariah? 

3. Bagaimana Harmonisasi Penetapan Expeted Return pada Pelaksanaan Revenue 

Sharing dalam Akad Pembiayaan Musyarakah di PT. Bank Jabar Banten 

Syariah dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Pembiayaan Musyarakah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan 

masalah di atas. Adapun tujuan penelitian yang ingin penuli capai yaitu: 

1. Untuk mengetahui Bagaimana Proses Pelaksanaan Akad Pembiayaan 

Musyarakah di PT. Bank Jabar Banten Syariah. 

2. Untuk mengetahui Bagaimana Mekanisme Penetapan Expeted Return pada 

Pelaksanaan Revenue Sharing dalam Akad Pembiayaan Musyarakah di PT. 

Bank Jabar Banten Syariah. 

3. Untuk mengetahui Bagaimana Harmonisasi Penetapan Expeted Return pada 

Pelaksanaan Revenue Sharing dalam Akad Pembiayaan Musyarakah di PT. 

Bank Jabar Banten Syariah dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. 
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D. Kegunaan Penelitian  

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat: 

1. Bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Ekonomi Syari’ah, 

khususnya yang berhubungan dengan Akad Pembiayaan Musyarakah..  

2. Bagi masyarakat, hasil penelitian yang sangat terbatas ini dapat dimanfaatkan 

dalam menambah pengetahuan terapan dan sebagai bahan referensi.  

3. Bagi perusahaan yang diteliti, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 

yang berguna bagi perbaikan dan pengembangan perusahaan. 

4. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan terapan dan 

pengalaman dalam praktek tentang pembiayaan akad musyarakah di lembaga 

keuangan syaria’ah khusunya di Perbankan. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan 

didasarkan pada prinsip Syariah dan menurut jenisnya Bank Syariah terdiri dari 

BUS (Bank Utama Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah). Istilah lain yang di gunakan untuk sebutan Bank 

Syariah adalah Bank Islam. Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang 

mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan 

Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.9 Bank 

Syariah merupakan Bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan 

dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga 

                                                             
9Suwito Warkum, Asas-Asas Bank Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait  di Indonesia, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 5  
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kepada nasabah. Imbalan Bank Syariah yang diterima maupun yang dibayarkan 

pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak 

nasabah dan pihak Bank. Perjanjian atau akad  yang terdapat di perbankan Syariah 

harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam. 

10 

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan Bank 

Konvensional, keduanya sebagai lembaga intermediasi (intermediatery 

institution) yang menggunakan atau menghimpun dana dan menyalurkannya 

kembali kepada  masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. 

Perbedaan pokoknya terletak pada jenis keuntungan yang diambil Bank dari 

transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bank konvensional meletakan 

keuntungannya dari pengambilan bunga, sedangkan Bank Syari’ah dari apa yang 

disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (fase-base income) atau profit margin, 

serta bagi hasil (profit and loss sharing). 
11

 

Pembiayaan merupakan salah satu transaksi yang banyak digunakan oleh 

masyarakat dengan bank syariah. Pembiayaan di bank syariah salah satunya 

adalah pembiayaan dengan akad musyarakah. Menurut bahasa musyarakah 

atau syirkah berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau 

percampuran.12 Maksud dari campur atau percampuran disini ialah 

                                                             
10 Juhaya S Pradja, Ekonomi Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 11. 
11 Muhammad Syafi’i Anthonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), hlm. 34. 
12 Qomarul Huda, Sistem Operasional Bank Syariah, (Malang: Gumi Sasak, 2011), hlm. 

100. 
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seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga 

tidak mungkin untuk dibedakan. 

Musyarakah akad (syirkah al-uqud) ialah akad kerja sama antara dua 

orang atau lebih dalam mengelola harta dan risiko, baik keuntungan maupun 

kerugian ditanggung bersama. Pada dasarnya musyarakah atau syirkah (kerja 

sama) itu ada dua bentuk yaitu: Syirkah al milk (kerjasama non kontraktual), dan 

Syirkah al uqud  (kerjasama kontraktual). 

1. Syirkah al-milk (kerjasama non kontraktual), mengimplikasikan kepemilikan 

bersama dan terjadi ketika dua atau lebih orang secara kebetulan mendapatkan 

kepemilikan bersama beberapa aset tanpa melalui persetujuan kerja sama. 

2. Syirkah al uqud atau syirkah ukud atau syirkah akad, yang berarti kemitraan 

yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersil bersama. 

Musyarakah akad tercipta dengan adanya kesepakatan di mana dua orang atau 

lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. 

Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.
13

 

Sedangkan syirkah al-uqud dibagi menjadi empat macam, yaitu: 

1. Syirkah al-inan (kewenangan dan kewajiban terbatas) 

2. Syirkah al-mufawadlah (kewenangan dan kewajiban penuh) 

3. Syirkah al-abdan (tenaga, keahlian dan manajemen) 

4. Syirkah al-wujuh (kepercayaan, pembiayaan dan kontrak)
14

 

 

                                                             
13

 Muhammad Syafi’i Anthonio, Op. cit.,  hlm. 92. 
14 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 

hlm. 49. 
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Adapun yang menjadi landasan syariah musyarakah secara umum seperti: 

1. Al- Quran 

QS. An-nisa : 12 

ِنَك فَُهۡم ُشَرَكآُء فِي ٱنثُّهُِث ... ...فَإِن َكاوُٓىاْ أَۡكثََر ِمه رََٰ  

 “...Dan jika saudara – saudara se ibu itu lebih dari seorang, maka mereka 

bersekutu pada yang sepertiganya...” 
15

 

Q.S Shaad ayat : 24  

هَ  اَكثِير   َوإِن  ...  ٓ نۡ ٱ ّمِ  َوَعِمهُىاْ  َمىُىاْ آ ن ِزيهَ ٱ إِّل   ض  بَعۡ  َعهَىَٰ  ُضُهمۡ بَعۡ  ِغينَيَبۡ  ءِ ُخهََطا

ا َوقَِهيم   تِ ِهَحَٰ نص َٰ ٱ  ... هُم م 

 “...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 

sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang 

yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Dan sedikitlah mereka ini..." 16
 

2. Hadits 

Hadits riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah S.A.W berkata: 

إِن  هللاَ يَقُىُل أَوَا ثَاِنُث انش ِريَكْيِه َما نَْم يَُخْه أََحذُهَُما َصاِحبَهُ فَإِرَا َخاوَهُ 

 َخَرْجُت ِمْه بَْيىِِهَما

                                                             
15 Alfatih, Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: PT Insan Medika Putaka, 2013), hlm, 79. 
16 Ibid., hlm. 454. 
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“ Sesungguhnya Allah berfirman:’Aku adalah orang yang ketiga dari dua 

orang yang bersyirkah, selama tidak mengkhianati salah satu dari keduanya pada 

saudaranya. Maka ketika ia mengkhianati pada saudaranya, maka Aku keluar dari 

syirkah mereka berdua’.” 
17

 

3. Kaidah Fiqhiyyah 

د نيم عهى تحر يمها با حة اّل ان يذ ل تالم اإل  اّْل صم فى انمعا   

 “Dasar pada setiap sesuatu pekerjaan adalah boleh sampai ada dalil yang 

mengharamkannya.”
18

 

Adapun ketentuan dalam musyarakah menurut fatwa adalah sebagai berikut 
19

: 

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan 

memperhatikan hal-hal berikut : 

a. Penawaran dan penerimaan harus secara ekspilit menunjukkan tujuan 

kontrak (akad) 

b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak. 

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan 

menggunakan cara-cara komunikasi modern.  

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal 

berikut: 

a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. 

                                                             
17

 Muh. Sjarief Sukandi, Tarjamah Bulughul Maram, (Bandung: PT Alma’arif, 1996), hlm. 
324. 

18
 Asjmuni Rahman, 1967, hlm. 56. 

19 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 
Musyarakah 
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b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra 

melaksanaan kerja sebagai wakil. 

c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses 

bisnis normal.  

d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola 

aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan 

aktifitas musyarakah dengan memerhatikan kepentingan mitranya, tanpa 

melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. 

e. Seorang mitra tidak akan diizinkan untuk mencairkan atau 

menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.     

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) 

a. Modal 

1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya 

sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, 

properti, dan sebagianya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih 

dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.  

2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan 

atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas 

dasar kesepakatan. 

3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, 

namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat 

meminta jaminan.  
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b. Kerja  

1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan 

musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan 

syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang 

lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan 

tambahan bagi dirinya.  

2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi 

dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi 

kerja harus dijelaskan dalam kontrak.  

c. Keuntungan  

1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan 

perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau 

penghentian musyarakah  

2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar 

seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang 

ditetapkan bagi seorang mitra. 

3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi 

jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya. 

4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. 

d. Kerugian 

Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut 

saham masing-masing dalam modal. (tim DSN, Himpunan Fatwa Dewan 

Syari’ah Nasional, 2006) 
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4. Biaya Operasional dan Persengketaan 

a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. 

b. Jika salah satu pihak tidak menunaikankewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 

Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyarakah.  

 

F. Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah dalam penelitian ini ditempuh dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan ini, penulis menggunakan 

metode deskriptif. yaitu suatu metode penelitian yang mengumpulkan data-data 

informasi secara lengkap dan menggambarkan serta menganalisis masalah yang 

akan dibahas, serta berusaha menganalisis dan menginterprestasikan data dan 

fakta yang diperoleh.
20

 Sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas 

mengenai objek yang diteliti untuk kemudian menarik kesimpulan berdasarkan 

penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada 

pada masa sekarang, seperti pelaksanaan revenue sharing dalam akad Pembiayaan 

musyarakah di PT. Bank Jabar Banten Syariah. 

 

 

                                                             
20 Nur Indriartoro dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi 

dan Menejemen, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 25. 
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2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu 

penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Dalam 

penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu 

oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. 
21

 

3. Sumber Data 

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, 

pada tahapan ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder: 

a. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan studi lapangan (field 

research), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan 

penyelidikan langsung pada perusahaan. Sumber data ini adalah sebuah 

kontrak pembiayaan musyarakah di PT. Bank Jabar Banten Syariah. 

b. Sumber data sekunder, diperoleh dengan cara studi kepustakaan (library 

research), yaitu penelitian dilakukan dengan cara penelaahan terhadap 

literature- literatur yang berupa buku-buku wajib, catatan-catatan kuliah 

serta bahan- bahan yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan 

dengan penelitian.
22

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi peneitian, penulis 

menggunakan teknk penelitian sebagai berikut: 

 

                                                             
21 Beni Ahmad Saebani, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 122-123. 
22 Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 64. 



16 
 

 

a. Observasi 

Yaitu melakukan pengamatan terhadap fakta-fakta lapangan di Bank PT. 

Bank Jabar Banten Syariah terkait dengan Pelaksanaan Revenue Sharing 

dalam akad pembiayaan musyarakah. 

b. Wawancara 

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis 

menggunakan teknik wawancara , yaitu teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan kepada responden, dan jawaban-jawaban 

reponden dicatat. Penelitian di PT. Bank Jabar Banten Syariah dilakukan 

dengan cara wawancara secara langsung kepada para pengurus dan 

Officern karyawan PT. Bank Jabar Banten Syariah. Dalam penelitian ini 

dilakukan wawancara langung dengan salah satu karyawan bagian 

Marketing Financing pada PT. Bank Jabar Banten Syariah. 

c. Studi Kepustakaan 

Yaitu sebagai sarana untuk mengumpulkan data dengan jalan mencari 

data pada buku, majalah, tulisan, arsip-arsip yang tersedia, situs-situs 

internet, dan sebagainya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat dijadikan pelengkap data 

yang diperlukan untuk pengembangan penelitian. 

5. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 



17 
 

 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

akan dipelajari, dan membuat kesimpuan sehingga mudah difahami oleh diri 

sendiri dan orang lain.
23

 

Data yang terkumpul dari data primer dan dataa sekunder, dianalisis 

menggunakan pendekatan rasional. Operasionalnya, penganalisisan data ditempuh 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

a. Mengumpulkan dan menginventarisir data 

Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi hasil 

penelitian dari berbagai sumber baik sumber baik sumber primer maupun 

sumber sekunder tentang akad pembiayaan musyarakah yang terjadi di 

Bank PT. Bank Jabar Banten Syariah. 

b. Klarifikasi data sesuai dengan yang dibutuhkan 

Adapun langkah selanjutnya, yaitu mengklarifiasikan data sesuai dengan 

masalah yang diteliti. 

c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan 

berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditemukan. 

d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian 

menghubungkan data dengan teori. 

e. Mengambil kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan 

memerhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan. 

                                                             
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2008), hlm. 244. 


