
 
 

ABSTRAK 

Bank Syariah Mandiri memberikan fasilitas Pembiayaan Dana Berputar 

(PDB) yang merupakan pembiayaan untuk modal kerja dengan menggunakan 

akad musyarakah. Setiap keuntungan mitra dalam pembiayaan dana berputar 

harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada 

jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Akan tetapi 

dalam praktek pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 

Buah Batu Bandung pada saat perjanjian pembiayaan dilaksanakan, bank sudah 

dapat menentukan secara pasti keuntungan yang akan diperoleh, walaupun usaha 

belum berjalan. Baik usaha tersebut mengalami untung atau mengalami kerugian, 

bank mendapatkan keuntungan yang pasti yaitu besaran expected return 

(ekspetasirate) merupakan kemampuan bank dalam menentukan tingkat investasi 

atau keuntungan yang diharapkan. 

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa sistem bagi untung dan 

rugi dalam musyarakah berlaku ketentuan apabila usaha yang dijalankan 

memperoleh keuntungan, maka pembagiannya didasarkan nisbah bagi hasil yang 

disepakati para pihak yang berserikat. Apabila usaha yang dijalankan mengalami 

kerugian, maka pembagian didasarkan menurut porsi modal masing-masing pihak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad musyarakah 

dalam pembiayaan dana berputar di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu 

Bndung, untuk mengetahui proses penetapan expected return pada akad 

musyarakah dalam Pembiayaan Dana Berputar di Bank Syariah Mandiri KCP 

Buah Batu Bandung, dan untuk mengetahui harmonisasi produk pembiayaan dana 

berputar menggunakan akad musyarakah dengan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-

MUI/IV/2000. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan 

menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual mengenai ketentuan 

syariah dalam produk pembiayaan dana berputar. Dalam menganalisa data 

dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan. 

Hasil penelitian menunjukan dengan adanya penentuan expected return 

yang dihitung dari total pembiayaan, maka pada saat perjanjian pembiayaan 

dilaksanakan, bank sudah dapat menentukan secara pasti keuntungan yang akan 

diperoleh, walau usahanya belum berjalan, serta tidak disepakati pembagian 

kerugian sehingga pihak bank hanya ingin untung tetapi tidak ingin rugi. Hal ini 

menunjukan ketidak harmonisan dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 

Sambas: “Pelaksanaan Akad Musyarakah dan Penentuan Expected Return 

dalam Produk Pembiayaan Dana Berputar di BSM KCP Buah 

Batu” 

 



 
 

pasal 3 poin (c), yang seharusnya keuntungan dibagikan secara proporsional atas 

dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang 

ditetapkan seorang mitra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


