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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Bank syariah di Indonesia semakin hari semakin berkembang semenjak 

diberlakukannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.Peraturan 

tersebut memberikan kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan jaringan 

perbankan syariah di Indonesia, dan dengan diubahnya Undang-Undang tersebut 

menunjukan adanya pengakuan pemerintah terhadap eksistensi Bank Syariah. 

Sejak tahun 1992 perbankan menganut dua sistem atau yang kita kenal 

dengan dual banking system yang isinya yakni perbankan menggunakan sistem 

bunga(interest) dan sistem bagi hasil(Loss and Proffit sharing). Sistem bunga 

digunakan oleh bank konvensional sedangkan sistem bagi hasil digunakan oleh 

bank syari’ah. Ketentuan sistem bunga bagi konvensional diatur dalam UU no.14 

tahun 1967 pasal 13 huruf C.1 

                                                                 
1 Pasal ini berbunyi, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan tagihan yang dapat 

disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak 

dalam hal, mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.”Lihat UU No. 14 tahun 1967 Pasal 13 huruf C.  
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Banyak orang yang terjebak kedalam pengertian, bahwa bank syariah itu 

sama dengan bank tanpa bunga. Pengertian ini tidak terlalusalah, karena bank 

syariah memang tidak mengenal bunga. Pengertian bank syariah tidak hanya 
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mesti sampai disitu, tetapi harus dipahami secara komprehensif dan 

universal.Pemahaman tentang bank syariah tidak hanya dilihat dari aspek praktis 

operasional, tetapi harus pula dilihat dari perspektif ekonomi makro keislamannya.2 

Bank syariah merupakan unit sistem ekonomi islam yang beroperasi dengan 

doktrin dasar larangan terhadap praktik riba. Dalam bank syariah, akad yang dilakukan 

memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan 

hukum islam. Sering kali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang 

telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak 

demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga yaumil 

qiyamah nanti.3 

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan 

yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip 

syariah.4Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud disini adalah aturan perjanjian 

berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau 

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan 

syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), 

pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah), prinsip jual beli 

                                                                 
2A.Djazuli, Kaidah Kaidah Fikih, Jakarta : Kencana, 2002, hlm. 54-55. 
3Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Jakarta :Gema Insani, 2001, 

hlm. 29 
4Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta 

: Ekonisa, 2008, hlm 27. 
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barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal 

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan 

pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain 

(ijarah wa iqtina).5 

Salah satu kegiatan operasional bank syariah adalah kegiatan Pembiayaan. Pada 

dasarnya, kegiatan pembiayaan di bank syariah dapat dibagi menjadi dua hal. Pertama, 

Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, 

perdagangan, maupun investasi. Kedua, Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan 

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan.6 

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal. 

Pertama, Pembiayaan Modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan 

peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun 

secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi serta untuk 

keperluan perdagangan atau peningkatanutility of place dari suatu barang. Kedua, 

Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital 

goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. 

                                                                 
5Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga 

Pembiayaan dan Perushaan Pembiyaan, Yogyakrta : Pustaka Pelajar, 2008,hlm 12. 
6Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Jakarta :Gema Insani press, 

2001, hlm. 160. 
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Secara umum kegiatan pembiayaan produktif di bank syariah menggunakan 

akad Mudharabah dan Musyarakah. Mudharabah adalah akad antara pemilik modal 

(harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan yang 

diperoleh dibagi kepada pengelola modal (mudharib) dan pemilik modal (shahibul 

mall) sesuai jumlah kesepakatan.7Musyarakah adalah akad kerjasama dua pihak atau 

lebih dalam perdagangan atau sebuah usaha yang dengan adanya akad ini semua pihak 

yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak 

mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.8 

Dalam akad Mudharabah secara teknis, bank bertindak sebagai penyedia modal 

(shahibul mall) secara keseluruhan, dan nasabah sebagai pengelola modal(mudharib) 

tersebut untuk menjalankan sebuah usaha. Keuntungan usaha dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, apabila rugi ditanggung oleh pemilik 

modal dalam hal ini bank selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. 

Seandainya kerugian itu diakibatkan kelalaian dan kecurangan pengelola dalam hal ini 

nasabah, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.9 

Bank memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana kepada nasabah untuk 

sebuah usaha dan nasabah wajib membayar angsuran pokok atas pinjaman dana 

tersebut, di tambah dengan bagi-hasil sesuai dengan keuntungan hasil usaha yang 

dibiayai. Jumlah keuntungan yang dibagikan berupa prosentase yang sama-sama 

                                                                 
7Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 138 
8Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah,  Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007, hlm 166  
9Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Jakarta :Gema Insani press, 

2001, hlm. 98. 
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disepakati kedua belah pihak. Jenis usaha, prosentase keuntungan, modal dan jumlah 

dana harus diketahui masing-masing pihak sejak akad dilaksanakan. 

Prinsip bagi hasil dalam Mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap 

dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap 

berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis 

ekonomi.10 Dengan begitu pembiayaan di bank syariah berbeda dengan bank 

konvensional karena menggunakan instrumen bagi hasil bukan instrumen bunga seperti 

pembiayaan pada bank konvensional. 

Salah satu bank syariah yang menawarkan produk pembiayaan produktif 

syariah adalah Bank Jabar Banten Syariah. Salah satu produk pembiayaan produktif 

yang ditawarkan Bank Jabar Banten Syariah adalah produk Pembiayaan Modal Kerja. 

Pembiayaan Modal Kerja adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah 

perorangan maupun perusahaan untuk membiayai aktiva lancar atau untuk membiayai 

modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai dengan 

kebutuhan. Selain untuk membiayai modal kerja yang habis, pembiayaan ini juga 

diperuntukkan untuk nasabah yang ingin membuka usaha baru dengan modal yang 

didapat dari Bank Jabar Banten Syariah. Salah satu akad syariah yang digunakan dalam 

produk ini adalah akad Mudharabah. 

Pembiayaan Modal Kerja dengan akad Mudharabah yaitu kerjasama suatu 

usaha dalam jangka waktu tertentu antara nasabah yang berkontribusi keahlian menjadi 

                                                                 
10Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Jakarta :Gema Insani 

press, 2001, hlm. 98 
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pelaksana usaha dengan Bank Jabar Banten Syariah yang berkontribusi modal dan 

pengawasan. Pembagian keuntungan berdasarkan porsi yang disepakati. Sedangkan 

risiko kerugian menjadi tanggung jawab Bank Jabar Banten Syariah untuk usaha 

kriteria risiko gagal yang telah disepakati. 

Cara perhitungan bagi-hasil dalam Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jabar 

Banten Syariah prosentasenya didasarkan pada ekspektasi bagi hasil yang berlaku saat 

itu dibagi dua belas dan dikalikan plafond pinjaman nasabah, untuk menentukan 

besaran bagi hasil yang harus dibayar nasabah tiap bulannya. Ekspektasi Bagi Hasil 

adalah tingkat keuntungan berupa prosentase yang diharapkan diperoleh oleh Bank 

Jabar Banten Syariah atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Dengan cara 

ini, bagi hasil yang dibagikan ditentukan pada awal akad nominalnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zaki salah satu marketing 

financing di Bank Jabar Banten Syariah menyatakan, cara perhitungan tersebut 

dilakukan karena sulitnya nasabah melaporkan keuntungan usahanya secara rutin, 

nasabah tidak bisa membuat laporan keuntungan hasil usahanya, kebanyakan dari 

nasabah ingin mengambil jalan cepat dan tidak mau repot-repot membuat laporan 

keuntungan usaha secara berkala, nasabah belum tentu jujur melaporkan keuntungan 

usahanya jika bisa, pihak bank sulit mendapatkan informasi hasil keuntungan secara 

akurat, tidak akan terkoordinir apabila semua usaha nasabah dipantau secara rutin dan 

berkala dengan sumber daya bank yang ada, serta lamanya proses bagi hasil dengan 



 
 
8 

 

 
 

laporan keuntungan usaha nasabah karena harus menunggu waktu hasil analisis 

terlebih dahulu sebelum bagi hasil dilakukan untuk setiap periodenya.11 

Bagi hasil dalam konsep Mudharabah didasakan pada besarnya keuntungan 

yang didapatkan dari usaha yang dijalani dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan 

dalam kontrak.12  Berdasarkan hal tersebut, besaran nominal keuntungannya tidak 

mungkin bisa ditentukan dari awal akad sebelum usaha tersebut dijalani. Karena untuk 

mengetahui keuntungan yang didapatkan, usahanya harus dijalankan terlebih dahulu.  

Dasar yang dipakai dalam penerbitan produk Pembiayaan Modal Kerja di Bank 

Jabar Banten Syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-

MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah, yang menyatakan bahwa 

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak 

lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam fatwa pasal kedua ayat 4 bagian b 

dinyatakan rukun dan syarat pembiayaan yang salah satunya yaitu, dalam pembagian 

nisbah bagi hasil harus ditentukan di awal kontrak namun dalam bentuk presentasi yang 

nantinya akan dikalikan kepada keuntungan yang telah diperoleh setelah usaha 

berjalan.  

Berdasarkan ketentuan fatwa diatas, bahwasannya akad yang digunakan dalam 

produk Pembiayaan Modal Kerja adalah akad Mudharabah. Dan untuk penentuan bagi 

hasilnya adalah berupa prosentase dari keuntungan yang diperoleh. Jadi jumlah 

                                                                 
11Wawancara dengan Bapak Zaki sebagai Marketing Financing, Jam 11:00 tanggal 15 Januari 

2018 
12Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Jakarta :Gema Insani 

press, 2001, hlm. 95. 
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nominal nya pun juga akan berbeda beda setiap bulannya sesuai dengan jumlah 

keuntungan yang didapat dan dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan 

prosentase yang disepakati pada awal akad. Jadi untuk masalah nominal bagi hasilnya 

harus melihat berapa jumlah keuntungan yang diperoleh setiap periodenya, karena 

keuntungan tidak bisa secara pasti ditentukan pada awal akad. 

Berdasarkan pembahasan diatas, pada prakteknya perhitungan bagi hasil 

produk Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jabar Banten Syariah terdapat Ekspektasi 

Bagi Hasil, dengan begitu cara perhitungan prosentase nisbah bagi hasil-nya yakni 

berdasarkan plafond pinjaman. Sedangkan dalam Fatwa ataupun teori Mudharabah 

cara perhitungan prosentase nisbah bagi hasil didasarkan pada hasil keuntungan usaha 

yang dijalankan bukan pada plafond pinjaman. 

 

B. Rumusan Masalah  

 

Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/VI/2000 menyatakan bahwa pembagian nisbah 

bagi haslinya harus didasarkan pada prosentase awal akad yang telah ditentukandan 

dikalikan kepada keuntungan hasil usaha.Sedangkan praktek bagi hasil pada produk 

pembiayaan modal kerja di Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang pembagian 

nisbah bagi hasilnya didasarkan pada prosentase yang dikalikan pada plafon yang 

dipinjamkan. 

Dari rumusan masalah di atas,dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut :  
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1. Bagaimana pelaksanaan akad Mudharabah pada produk Pembiayaan Modal Kerja 

di Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang? 

2. Bagaimana pelaksanaan akad Mudharabah dengan penentuan bagi hasil di awal 

akad menurut Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/VI/2000 pada Produk Pembiayaan 

Modal Kerja di Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang? 

3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad 

Mudharabah degan penentuan bagi hasil di awal akad pada produk Pembiyaan 

Modal Kerja di Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang? 

C. Tujuan Penilitian  

 

Tujuan penelitian ini tidak terlepas kepada permasalahan yang ditemukan, 

adapun tujuan penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad Mudharabah pada produk Pembiayaan Modal 

Kerja di Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan akad Mudharabah dengan penentuan bagi hasil di 

awal akad menurut Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/VI/2000 pada Produk 

Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang. 

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad 

Mudharabah dengan penentuan bagi hasil di awal akad pada produk Pembiyaan 

Modal Kerja di Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang. 
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D. Kegunaan Penelitian 

 

1. Kegunaan Akademik 

a. Penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana pihak BJBS 

melakukan pembiayaan Executing Akad Mudharabah kepada nasabahnya; 

dan 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang 

penulis dapatkan di bangku kuliah ke kehidupan dimasyarakat. 

2. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pihak nasabah yang 

akan melakukan akad dengan syitem pembiyaan executing akadMudharabah. 

E. Kerangka Pemikiran 

 

1. Studi Terdahulu  

Dalam Melakukan penelitian, Peneliti perlu malakukan studi terdahulu 

terhadap penelitian penelitian sebelumnya yang terkait dengan judul atau masalah 

yang sedang detiliti saat ini, agar peneliti mendapatkan referensi yang sesuai 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Studi Kepustakaan bertujuan agar dapat 

memberikan suatu prespektif umum yang berguna dalam penelitian yang dilakukan 

peneliti terdahulu. 

Telaah pustaka atau kajian yang pernah dilakukan terdahulu, yaitu 

penelitian yang membahas tentang Pelaksanaan Pembiayaan mudharaah di PT. Bank 
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Pembiyaan Rakyat Syariah(BPRS) HIK Parahyangan KC Soreang. Yang menjadi 

pembeda yakni tempat penelitian yang dilakukan di BPRS HIK Parhyangan KC Soreang, 

yang diteliti yakni Penentuan margin menggunakan flat rate yang dirasa belum sesuai 

dengan aturan syariah. Persaamaan pada penelitian terdahulu yakni sama sama mebahas 

tentang akad Mudharabah.13 

Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh Ulfah Fauziah fokus pada nisbah bagi 

hasil dan akad mudharabahyangmenggunakan prosentase equivalen rate hal tersebut tidak 

sesuai dengan teori akad Mudharabah. Adapun perbedaan yang mencolok didalam brosur 

dan sistem perhitungan di Bank BRI Syariah KCP Tanjungsari.14 

Penelitian tentang akad mudharabah dilakukan juga oleh eka Zulianti yang 

berfokus pada sistem bagi hasil simpanan Mudharabah di BMT Artha Sejahtera 

Sradakan Bantul.15 

Penelitian juga dilakukan oleh Iwa Dawawi tentang penentuan nisbah bagi 

hasil dalam akad Mudharabah menegenai konsep keadilan yang ada dalam 

ekonomi islam khususnya dalam pembagian nisbah bagi hasil pada produk 

deposito.16 

                                                                 
13 Abdul Rahman Rohiman, Pelaksanaan Pembiayaan mudharaah di PT. Bank Pembiyaan 

Rakyat Syariah(BPRS) HIK Parahyangan KC Soreang, Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 

2013 
14Ulfah Fuziah, Penentuan nisbah bagi hasil dalam produk deposito Mudharabah di Bank 

BRI Syariah KCP Tanjungsari,Bandung:Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2017. 
15 Eka Zulianti, Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan Mudharabah di BMT ArthaSejahtera 

Sradakan Bantul, Bantul : 2014. 
16 Iwa Dawawi, Penentuan Nisbah Bagi Hasil melalui akad Mudharabah Dalam Produk 

Deposito Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Pusat Jakarta, Bandung : Uin Sunan 

Gunung Djati Bandung :2014 
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Adapun penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Niken Dar Asri di Bank 

Jabar Banten Syariah KCP Ujung Berung mengenai penentuan nisbah 

menggunakan Akad Mudharabah Mutrlaqah.17 

Adapun jurnal yang meneliti tentang penerapan akad Mudhrabahdi Bank 

Muamalat yang meneliti apakah sudah sesuai dengan prinsip prinsip syariah apa 

belum. Penelitian ini dilakukan oleh Ruslan Abu Bakar di Malang.18 

2. Kerangka Berfikir 

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia sangat 

pesat khususnya perbankan syariah, hal itu ditujukan untuk memenuhi kegiatan 

perekonomian masyarakat agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Berkenaan dengan itu, Islam telah memberikan pedoman tentang kegiatan 

ekonomi berupa asas-asas muamalah. Asas berasal dari bahasa arab, asasun. 

Artinya dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang 

dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar.19 Adapun 

Asas asas muamalah sebagai berikut: 

1. Asas tabadul manafi’, berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus 

memberikan keuntungan yang bermanfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. 

                                                                 
17 Niken Dar Asri, Penentuan Nisbah Bagi Hasil dalam Akad Mudharabah Mutlaqah di BJBS 

KCP Ujung Berung Bandung, Bandung : Uin Sunan Gunung Djati Bandung , 2013. 
18 Ruslan Abu Bakar, Penerapan akad Mudharabah di Perbankan Syariah (Studi lapangan di 

Bank Muamalat KCP Malang), Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2014 
19Mohammad Daud Ali,Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Jakarta : 

Rajawali Pers, 2012, Hlm. 126) 
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2. Asas pemerataan, adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang 

menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasa oleh segelintir orang sehingga harta 

itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun 

miskin. 

3. Asas ‘an taradin atau suka sama suka, asas ini merupakan kelanjutan dari asas 

pemerataan di atas. 

4. Asas adamul gharar, berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada 

gharar, 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. Asas ini adalah 

kelanjutan dari asas ’an taradin. 

5. Asas al-birr wa al-taqwa, asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk 

dalam kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran 

manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia 

untuk al-birr wa al-taqwa, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai 

bentuknya. 

6. Asas Musyarakah, asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah ialah 

Musyarakah, yakni kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja 

bagi pihak yang terlibat juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. 
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Dikemukakan juga oleh Yadi Janwari bahwa prinsip-prinsip dalam 

muamalah adalah sebagai berikut:20 

1. Pada dasarnya muamalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang 

mengharamkannya. 

2. Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka. 

3. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak 

mudarat. 

4. Muamalah itu harus terlepas dari unsur gharar, kezaliman dan unsur lainnya yang 

diharamkan berdasarkan syara’. 

Pembiayaan merupakan salah satu transaksi yang banyak digunakan oleh 

masyarakat dengan bank syariah. Pembiayaan di bank syariah salah satunya adalah 

pembiayaan dengan akad Mudharabah. Menurut para fuqaha, Mudharabah ialah 

akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan 

hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah 

ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat 

yang telah ditentukan.21 

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana 

pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai 

pengelola. Keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi menurut kesepakatan 

                                                                 
20Yadi Janwari, Asuransi Syariah, Bandung : Bani Quraisy , 2005, hlm. 13 
21Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 136 
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yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik 

modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.22 

Mudharabah dalam pembiayaan di bank syariah adalah dimana bank 

menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (trusty 

financing), sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan 

manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian dibagikan atau ditanggung bersama 

antara bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai dengan kesepakatan 

bersama.23Dari hasil pengelolaan dana Mudharabah, bank syariah akan 

membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati 

dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dananya 

tersebut bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan 

oleh kelalaiannya. Namun,apabila yang terjadi malah miss management (salah 

arus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.24 

Mudharabah ada dua macam, yaitu Mudharabahmuthlaqah dan 

Mudharabah Muqayaddah25 Mudharabah Mutlaqah , yakni Mudharabah yang 

tidak terikat kepada syarat-syarat ketentuan seputar materi usaha, dan Mudharabah 

muqayyad, yakni Mudharabah yang terikat kepada syarat-syarat materi usaha. 

Keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang 

                                                                 
22Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Jakarta :Gema Insani 

press, 2001, hlm. 95 
23A. Jajuli dan Yadi Janwari, Kaidah kaidah Fiqh, Jakarta : Kencana, 2005 , hlm.73) 
24Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2007, hlm 304. 
25Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Jakarta :Gema Insani 

press, 2001, hlm. 97 
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dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh 

pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.26 

Adapun yang menjadi landasan syariah Mudharabah secara umum seperti 

yang tercantum dalam firman allah Q.S An-Nisa : 29 : 

 

َرةً َعن تَرَ  َٰٓ أَن تَكُوَن تَِجَٰ ِطِل إَِلَّ لَكُم بَۡينَكُم بِٱۡلبََٰ اْ أَۡمَوَٰ َِّذيَن َءاَمنُواْ ََل تَۡأكُلُوَٰٓ أَيُّهَا ٱل
َٰٓ نكُۡمۚۡ َوََل تَ يََٰ اْ اٖض مِّ ۡۡقُُلُوَٰٓ

َ َكاَن بِكُۡم َرِحيٗما    أَنفَُسكُۡمۚۡ إِنَّ ٱَّللَّ
 

 

Artinya : “Wahai orang orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu degan jalan yang bathil (tidak benar),kecuali dalam perdagangan yang 

berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.dan jangan lah kamu membunuh 

dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.” 

Q.S Al maidah :1  

لَىَٰ َعلَۡيكُ  ُۡ ِم إَِلَّ َما يُ اْ أَۡوفُواْ بِٱۡلُعۡقُوِدۚۡ أُِحلَّۡت لَُكم بَهِيَمةُ ٱۡۡلَۡنَعَٰ أَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوَٰٓ
َٰٓ ُكُم مَ يََٰ ِۡ َ يَ ِِ َوأَنُُۡم ُحُر ٌۗ   إِنَّ ٱَّللَّ ۡي لِّ  ٱلََّّ ِِ ۡيَر ُم ََ ا ۡم 

  ُِ  يُرِي

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji janji. Hewan ternak 

dihalalkan bagimu kecuali yang tidak disebutkan kepadamu, dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang berikhrom (Haji atau Umroh). 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sessuai dengan yang dia kehendaki.” 

  

                                                                 
26Rifki Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah, Yogyakarta:P3EI, 2008, hlm 275 
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Adapun Hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a yang 

menerangkan tentang Mudharabah sebagai berikut : 

 

ِعيْرِ لِلْبَيْتِ َلَ ُمۡقَاَرَضةُ، أَنَّ النَّبِ َّ َصلَّى هللاُ َعلَيْهِ َوآلِهِ َوَسلََّم قَاَل: ثَالَث  فِيْهِنَّ الْبََرَكةُ: اَلْبَيُْع إِلَى أََجٍل، َوالْ  َوَخلْطُ الْبُرِّ بِالشَّ

بَيْعِ )رواه ابن ماجه عن صهيب
 لِلْ

 

Artinya : “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara 

tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk 

keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).27 

 Adapun ijma yang menjadi landasan mudharabah yakni :  

 Imam Zaila telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap 

legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat 

ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip abu ubaid.28 

Menurut Ulama Syafi’iyah rukun Mudharabah ada enam, yaitu:29 

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. 

2. Yang bekerja, yaitu pengelola barang yang diterima dari pemilik barang 

3. Akad Mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang. 

4. Mal, yaitu harta pokok atau modal. 

5. Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba. 

                                                                 
27HR Ibnu Majah, Kitab At-Tijarah,No.2280 
28Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Jakarta :Gema Insani 

press, 2001, hlm. 96 
29Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 139 
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6. Bagi hasil/keuntungan. 

Syarat-syarat Mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun Mudharabah 

itu sendiri adalah sebagai berikut:30 

1. Orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap hukum dan cakap 

diangkat sebagai wali, karena pada satu posisi orang yang akan mengelola modal 

adalah wakil dari pemilik modal  

2. Modal yang diserahkan harus berupa uang, jelas jumlahnya, tunai, dan diserahkan 

sepenuhnya kepada pengelola modal. Jika modal berbentuk barang, menurut ulama 

fikih tidak diperbolehkan karena sulit umtuk menentukan keuntungannya.  

3. Keuntungan disyaratkan pembagiannya harus jelas dan bagian masing-masing 

diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau 

seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka akad itu menjadi 

fasid (rusak). Demikian juga apabila pemiklik modal mensyaratkan bahwa 

kerugian ditanggung bersama, menurut ulama Hanafiyah, syarat seperti ini batal 

Karena kemungkinan salah satu pihak tidak mendapatkan keuntungan dan pihak 

lainnya mendapatkan keuntungan oleh karenanya usaha tersebut bukan 

Mudharabah. 

4. Melafazkan ijab dari yang punya modal, seperti aku serahkan uang ini kepadamu 

untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan qabul dari pengelola. 

                                                                 
30Ibid. Hlm 139-140 
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5. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola untuk 

berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada 

waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak, karena persyaratan yang 

mengikat sering menyimpang dari tujuan akad Mudharabah, yaitu keuntungan. 

Bila dalam Mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka Mudharabah tersebut 

menjadi rusak (fasid) menurut pendapat Syafi’i dan Maliki, sedangkan menurut 

Abu Hanifah dan Ahmad, Mudharabah tersebut adalah sah . 

Didalam akad Mudharabah keuntungan  akan menjadi milik pengelola dan 

pemilik modal harus jelas prosentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau 

seperempatnya. 

Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa Bagian 

keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada 

waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari 

keuntungan sesuai kesepakatan. 

Pembagian keuntungan harus ditentukan dalam bentuk nisbah (misalnya: 

keuntungan untuk mudharib 50% dari keuntungan usaha dan 50% untuk shahibul 

mall karena tujuan akad Mudharabah adalah untuk mendapatkan keuntungan, 

maka ketidakjelasan nisbah pembagian keuntungan akan mengakibatkan fasadnya 

akad Mudharabah. 

Apabila dalam pembiayaan Mudharabah disayaratkan oleh shahibul mall 

dalam hal ini bank syariah, bahwa Shahibul mall berhak mendapatkan keuntungan 

dengan jumlah yang sudah dipastikan di awal akad, misalnya keuntungan yang 
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diterima oleh Shahibul mall adalah 10 juta perbulan, maka akad Mudharabah 

menjadi tidak sah, dan Mudharabah yang dilakukan termasuk Mudharabah 

fasidah. Tidak sah akad Mudharabah yang keuntungannya sudah ditentukan diawal 

akad, sehingga seperti kepastian yang terdapat dalam usaha yang menggunakan 

sistem bunga. 

Pembagian keuntungan dan kerugian dalam akad Mudharabah tergolong 

kedalam kontrak investasi (natural uncertainly contract) yang tergantung kepada 

kinerja sektor riil nya. Bila laba bisnisnya besar maka keduanya mendapat bagian 

yang besar, bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. 

Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk 

prosentase bukan nominal. Tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak 

nisbah tersebut disebut sebagai nisbah keuntungan, bila bisnis rugi, kerugiannya 

harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan 

nisbah. 

Berdasarkan pembahasan tersebut, pada dasarnya dalam pelaksanaan akad 

Mudharabah ataupun dalam pelaksanaan pembiayaan dengan akad Mudharabah, 

bank syariah berperan sebagai penyedia modal keseluruhan usaha dan nasabah 

sebagai pengelola modal usaha dengan kewajiban harus mengembalikan pinjaman 

yang diberkan oleh bank syariah dan bagi hasil yang telah disepakati. Serta bagi 

hasil yang ditetapkan berupa prosentase dari keuntungan yang didapatkan. 

Pembiayaan dengan akad Mudharabah tergolong pembiayaan yang 

memiliki tingkat risiko yang tinggi. Risiko yang mungkin di timbulkan dari 
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pembiayaan dengan akad Mudharabah adalah, risiko karakter nasabah, risiko 

bisnis, dan risiko berkurangnya nilai pembiayaan. 

Risiko karakter nasabah adalah risiko yang terjadi karena prilaku-prilaku 

yang menyimpang yang dilakukan oleh nasabah pada saat menjalankan usaha. 

Seperti moral hazard nasabah, kelalaian nasabah secara disengaja, pelanggaran 

ketentuan, dan penyembunyian keuntungan oleh nasabah yang tidak jujur. Risiko 

bisnis adalah risiko akibat tidak kurang baiknya bisnis yang dijalankan dan 

prospeknya kurang bagus. Risiko berkurangnya nilai pembiayaan bisa diakibatkan 

karena jumlah penurunan penjualan, ataupun karena terjadinya loss sharing yang 

harus ditanggung oleh bank . 

Oleh karena itu bank harus sangat hati-hati dalam mengantisipasi risiko yang 

timbul, seperti bank menetapkan agar mudharib memberikan jaminan yang 

sepadan dalam pembiayaan, mudharib melakukan bisnis yang risikonya relatif 

kecil, mudharib harus melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan, dan 

laporan keuntungan yang jelas. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari 

kebangkrutan dan kemudaratan untuk bank itu sendiri. Karena kemudaratan harus 

dihindari agar terciptanya kemashlahatan baik untuk bank ataupun nasabah. 

Adapun skema kerangka pemikiran akad mudhorobah secara Sistematis adalah 

sebagai berikut : 

 

 Penjelesan : Mudharib(Pengelola) dan Shahibul mal(Pemberi modal) bekerjasama dan 

melakukan akad Mudharabah untuk melakukan sebuah usaha dengan modhal 100% 



 
 

23 

 

 
 

dari Shahibul mall dan usahanya di keola oleh Mudharin atau yang biasa kita kenal 

dengan nasabah(No.1-4). (No.5)Setelah usaha berjalan nasabah menghasilkan 

pendapatan/keuntungan yang nantinya di bagi dengan prosentase yang telah di sepakati 

pada awal akad kepada tiap pihak baik Shahibul Mall maupun Mudharib. Pembagian 

keuntungan berlaku samapi modal kembali 100 kepada shahibul Mall (No.6) 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Skema Sistematis Akad Mudharabah 

 

F. Langkah-Langkah Penelitian  

 

1. Metode Penelitian  
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Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif . Menurut Yaya Sunarya  metode desktiptif dapat diartikan sebagai 

suatu metode penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan permasalahan 

secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat sifat objek tertentu. 31. 

2. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

a. DataPrimer, yaitudata yangdiperoleh  darihasilwawancaradengan pihak 

Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang. 

b. Data sekunder, data-data yang diperoleh dari dokumen dan catatan- catatan 

perusahaan, literatur, artikel, tulisan ilmiah yang  dianggap 

relevandengantopikpenelitiandandata-datayangbersumber dari studi 

kepustakaan . 

3. Jenis Data  

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data 

kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambaran.32 

Jenis data kualitatif ini di hubungkan dengan masalah yang di bahas tentang 

pelaksanaan akad Mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja di bank Bank 

Jabar Banten Syariah KCP Sumedang. . 

4. Teknik Pengumpulan Data  

                                                                 
31Yaya Sunarya, Metodologi Penelitian Pendidikan,(Bandung : Azkia Pustaka Utama. 

2007),hlm 103.  
32Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, 

(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan cara : 

a. Wawancara, Menurut Muhammad Ali wawancara diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab, baik secara 

langsung maupun tidak langsung dengan sumber data dan dilakukan tanpa 

perantara yaitu para karyawan Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang.33 

b. Studi kepustakaan ini digunakan sebagai pelengkap primer untuk mencari data 

mengenai literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dan memperoleh 

perbendaharaan kerangka pemikiran dengan cara mengutip langsung atau 

menyimpulkan langsung dari buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini 

atau dokumen serta media yang mendukung. 

5. Analisis data  

Analisis data dalam penelitian ini disusun dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a. Mengelompokan dan mengumpulkan data pembiayaan modal kerja dan tentang 

akadmudharabah dari berbagai sumber data, baik di Bank Jabar Banten Syariah 

maupun sumber data primer atau sekunder yang sesuai dengan rumusan 

masalah dan tujuan penelitian. 

                                                                 
33Yaya Sunarya, Metodologi Penelitian Pendidikan,(Bandung : Azkia Pustaka Utama. 

2007),hlm 103. 
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b. Menganalisis menggunakan pendekatan teori teori, Al-Qur’an dan Al-Hadist 

dan buku-buku yang memiliki kerelevansian dengan pembahasan Pembiayaan 

modal kerja menggunakan akad Mudharabah. 

c. Menganalisis data sesuai dengan variabel penelitian yang sedang diteliti. 

d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis mengenai pelaksanaan akad 

Mudharabahpada produk Pembiayaan Modal Kerja diBank Jabar Banten 

Syariah KCP Sumedang. 

 


