
 

 

 ABSTRAK 

Intan Ramadhanti : Hak Dan Kewajiban Syarik dalam Pembiayaan Investasi 

Akad Musyarakah Mutanaqisah Di BJB Syariah Braga Bandung Menurut 

Hukum Ekonomi Syariah 

Musyarakah Mutanaqisah adalah Musyarakah atau Syirkah yang 

kepemilikan   aset   (barang)   atau   modal   salah   satu   pihak   (syarik) berkurang 

disebabkan  pembelian  secara  bertahap  oleh  pihak  lainnya yang dalam 

pelaksanaannya berlandaskan kemitraan. Musyarakah Mutanaqisah dalam 

pelaksanaannya harus tercipta adanya tolong-menolong antara sesama pihak 

(syarik), saling meringankan beban pihak lain, keduanya harus saling berkontribusi 

baik dalam hal modal maupun dalam hal kerjanya. Dalam hal ini pelaksanaan di 

Bank BJB Syariah Braga Bandung belum sepenuhnya  menerapkan asas tolong 

menolong tersebut dan hanya memberikan modal tanpa sepenuhnya ikut 

berkontribusi terhadap kerjanya. 

Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui  pelaksanaan pembiayaan 

musyarakah di Bank BJB Syariah Kantor Pusat Braga, mengetahui pembagian hak 

dan kewajiban syarik dalam Pembiayaan investasi akad Musyarakah Mutanaqisah, 

mengetahui kesesuaian hukum ekonomi syariah tentang hak dan kewajiban syarik 

dalam pembiayaan investasi akad musyarakah mutanaqisah.  

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disandarkan pada Al-Qur’an,Al-

Hadist, Asas dalam Muamalah serta Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-

MUI/XI/2008 tentang akad musyarakah mutanaqisah pada Bank Syariah, yang 

pada dasarnya akad ini harus berlandaskan asas Ta’awun untuk mendapatkan 

keuntungan bersama dengan kedua saling memberikan kontribusi dalam modal 

ataupun dalam pekerjaannya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian  kualitatif deskriptif. Penelitian   kualitatif   yang   bersifat deskriptif  yaitu  

data  yang  terkumpul  berupa  kata-kata,  gambar  bukan angka. Sumber data yang 

digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data 

primer berupa wawancara, sedangkan sumber data sekunder adalah studi 

kepustakaan/ buku, yang berhubungan dengan kajian penelitian.  

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah : Bank BJB Syariah Kantor Braga 

Bandung telah memenuhi hak dan kewajiban nya sebagai syarik.. apabila usaha atau 

investasi yang dijalankan nasabah mengalami kerugian maka bank akan 

menganalisis terlebih dahulu penyebab kerugian/ force majeur tersebut. Pada 

dasarnya Bank BJB Syariah Kantor Braga Bandung telah  sesuai  dengan  kaidah  

hak dan kewajiban syarik dalam pembiayaan yang terdapat dalam  Fatwa  DSN  N0. 

73/DSN-MUI/XI/2008 maupun menurut HES akan tetapi yang menjadi kendalanya 

dari segi teknisnya yang masih harus dibenahi dan diteliti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


