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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga 

keuangan syariah. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi 

dan bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang 

dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela 

(antaraddin minkum),dan tidak boleh ada pihak yang mendzalimi atau dizalimi. 

Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi 

dan bisnis, termasuk dalam praktek perbankan. (Zaenudin Ali, 2007: 2). 

Secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola 

bagi hasil yang merupakan landasan utama dengan segala operasionalnya baik 

dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-

produk bank syariah memiliki kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank 

konvensional karena adanya pelarangan riba, gharar dan maisir. Oleh karena itu, 

produk-produk pendanaan dan pembiyaan pada bank syariah harus menghindari 

unsur-unsur yang dilarang tersebut. (Ascarya, 2007: 2)  

Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua: bank dan bukan 

bank. Bank adalah badan usaha yang berfungsi menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan, serta menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainya dalam meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak (UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 

Tahun 1992 Tentang Perbankan, pasal 1,Nomor 1) yang keberadaanya sangat 
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tergantung pada kepercayaan masyarakat seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adapun BPRS dalam UU No. 1 

Tahun 2008 adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan fenomena 

yang cukup menarik di tengah-tengah upaya bangsa kita keluar dari krisis 

ekonomi. Industri keuangan syariah tumbuh dengan berbagai produknya di 

tengah-tengah masyarakat untuk berinvestasi di Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS) dan menerapkan sistem ekonomi syari‟ah dalam  aktivitas ekonominya. 

Lembaga keuangan syariah ini muncul sebagai suatu jalan keluar terbaik dalam 

suatu perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi 

dan keuangan (Abdul Ghofur, 2009: 98). 

Bank Pembiyaan Rakyat Syariah merupakan bank yang melaksanakan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang pada kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya, Bab I Pasal 2 PBI 

6/17/PBI/2004 Tentang Ketentuan Umum BPRS. Bentuk Hukum Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah dapat berupa: Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau 

Perusahaan Daerah. Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk 

melangsungkan kegiatan operasionalnya antara lain: Menghimpun dana dari 

masyarakat dalam simpanan deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk 

tabungan lainnya yg dipersamakan dengan itu. Menyediakan pembiayaan dan 

penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dgn ketentuan yg ditetapkan 

oleh Bank Indonesia. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank 

Indonesia, deposito berjangka, serifikat deposito, dan atau tabungan pada bank 

http://www.rahasiasunnah.com/category/masyarakat
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lain. Undang-undang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah kemudian dipertegas 

dalam kegiatan operasional BPR Syariah dalam pasal 27 SIK DIR. BI 32/36/1999, 

sebagai berikut: 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yg meliputi:  

a. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. 

b. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah. 

c. Bentuk lain yg menggunakan prinsip wadiah atau mudharabah. 

2. Melakukan penyaluran dana melalui:  

a. Transaksi jual beli melalui prinsip murabahah, istishna, salam, ijarah, dan 

jual beli lainnya. 

b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, dan 

bagi hasil lainnya. 

c. Pembiayaan lain berdasarkan prinsip rahn dan qardh. 

3. Melakukan kegiatan lain yg lazim dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional. 

Menurut Undang-Undang Perbankan Syari‟ah No. 21 tahun 2008, tabungan 

adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana berdasarkan 

mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari‟ah yang 

penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang 

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya 

yang dipersamakan dengan itu. 

Di dalam konsep perbankan bahwa tabungan termasuk salah satu produk 

penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip mudharabah, dimana nasabah 

http://www.rahasiasunnah.com/category/masyarakat
http://www.rahasiasunnah.com/category/jual-beli
http://www.rahasiasunnah.com/category/jual-beli
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menyimpan uangnya di bank syari‟ah dan bank syari‟ah mengunakannya sebagai 

pembiayaan. Tabungan mudharabah itu adalah simpanan pihak ketiga pada bank 

yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu (sesuai dengan 

perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dan nasabah atau si 

penabung) dan menggunakan prinsip bagi hasil (Adiwarman Karim, 2006: 299). 

Bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar 

bagi operasional Bank Islam berdasarkan pada kaidah Mudharabah. Berdasarkan 

prinsip ini bank Islam dan Lembaga keuangan syariah akan berfungsi sebagai 

mitra yang baik dengan penabung maupun dengan nasabah yang meminjam dana. 

Dalam pelaksanaannya nasabah selaku deposan akan mendapatkan kontra 

prestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah 

ditentukan diawal akad. Dengan menggunakan akad mudharabah nasabah juga 

menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan kehilangan 

sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai mengalami kerugian 

(Abdul Ghafur Anshori, 2007: 97). 

Konteks mudharabah adalah salah satu kontrak yang dilakukan oleh nominal 

dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar 

kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pengaruh 

tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung. Faktor 

langsung, diantara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi 

hasil adalah invesment rate, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil 

(profit sharing ratio). Sedangkan faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi 
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hasil adalah penentuan pendapatan dan biaya mudharabah dan kebijakan akunting 

(Muhammad, 2005: 110).  

Prinsip mudharabah ini biasanya diaplikasikan di perbankan syariah pada 

produk tabungan biasa, tabungan berjangka (tabungan yang dimaksudkan untuk 

tujuan tertentu seperti tabungan haji, tabungan berencana, tabungan qurban, dan 

sebagainya) serta deposito berjangka (M. Nur Rianto Al Arif, 2010: 39). 

Begitu juga halnya seperti yang dilaksanakan oleh BPRS Harum 

Hikmahnugra yang bertempat di Jl. Raya Leles No. 2 Garut yang berfungsi 

sebagai mitra dengan nasabahnya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam 

perekonomian masyarakat kecil dan menengah. 

Aktivitas perbankan yang paling utama adalah penghimpun dana, penyaluran 

dana dan penyediaan jasa-jasa keuangan. Dalam menghimpun dana dari 

masyarakat, salah satu produk yang ditawarkan oleh bank adalah tabungan 

Mudharabah Haji. Tabungan Haji merupakan tabungan investasi yang dilakukan 

dengan menggunakan prinsip bagi hasil, prinsip bagi hasil yang dimaksud disini 

adalah dalam bentuk mudharabah muthlaqah yang mana merupakan transaksi 

penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana 

(mudharib) untuk melakukan berbagai macam kegiatan usaha yang tidak 

bertentangan dengan  prinsip syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua 

belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad dan dituangkan 

dalam akad pembukaan rekening dengan pengelolaan sepenuhnya diserahkan 

kepada mudharib.  
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Dalam Fatwa DSN-MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa 

pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan 

dalam akad pembukaan rekening. 

Tabungan iB Haji yang ada pada BPRS Harum Hikmahnugraha merupakan 

produk tabungan yang dikhususkan untuk memenuhi Biaya Perjalanan Ibadah 

Haji yang dikelola secara aman dan bersih sesuai syariah dengan akad 

mudharabah, dengan setoran awal Rp. 10.000,- dan dapat didaftarkan menjadi 

calon jamaah haji ketika saldo tabungan sudah mencapai Rp 25.000.000,- atau 

sesuai ketentuan Kementrian Agama, akan mendapatkan nomor porsi (nomor urut 

kepastian keberangkatan haji sesuai dengan quota). (Wawancara Ibu Sarah 

07/03/13).  

Adapun dalam masalah bagi hasil di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Leles 

Garut, ketika pada awal akad bahwa pembagian keuntungan nasabah tidak 

dinyatakan dalam bentuk nisbah dan tidak dituangkan dalam akad pembukaan 

rekening namun yang diketahui nasabah hanya akan mendapatkan  bagi hasil yang 

menarik disesuaikan dengan perkembangan perusahaan. (Wawancara Bpk Asep 

Riki 07/03/13). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan 

menyusun skripsi dengan judul “Implementasi Nisbah Bagi Hasil Pada iB Haji 

Di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut”.  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan tabungan iB Haji di BPRS Harum Hikmahnugraha 

Leles Garut? 

2. Bagaimana pelaksanaan nisbah bagi hasil pada iB Haji di BPRS Harum 

Hikmahnugraha Leles Garut?  

3. Bagaimana tinjauan fikih Muamalah terhadap implementasi nisbah bagi hasil 

pada  iB Haji yang terjadi di BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Setelah adanya perumusan permasalahan tersebut maka yang menjadi 

tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk Mengetahui pelaksanaan tabungan iB Haji di BPRS Harum 

Hikmahnugraha? 

b. Untuk Mengetahui pelaksanaan nisbah pada iB Haji di BPRS Harum 

Hikmahnugraha?  

c. Untuk Mengetahui tinjauan Fikih Muamalah terhadap implementasi nisbah 

bagi hasil pada  iB Haji di BPRS Harum Hikmahnugraha? 

2. Kegunaan Penelitian 

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat. 

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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a. Secara Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan 

dan literatur bagi mahasiswa dan pihak lain untuk melakukan penelitian 

yang sejenis. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memperluas 

cakrawala wawasan ilmiah mengenai perbankan bagi semua orang yang 

membacanya. 

b. Secara Praktis 

Memberikan saran dan masukan pada lembaga yang bersangkutan dalam 

rangka meningkatkan dan mengembangkan kiprah institusi atau  

perusahaan dalam meningkatkan ekonomi syariah. Dan Meningkatkan 

pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan 

penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang 

berminat terhadap masalah yang sama. 

D. Kerangka Pemikiran 

Mudharabah  merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana 

pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak 

yang lainnya menjadi pengelola (mudharib). Dengan demikian dalam 

kapasitasnya sebagai mudharib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah 

(trustee), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan 

bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan dan 

kelalaiannya (Adiwarman A. Karim, 2006: 303). 

Dasar hukum tentang mudharabah secara umum seperti yang tercantum dalam 

firman Allah QS. Al-Muzammil: 283: 
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 ....َوَءآَخُرْوَن َيْضِربُْوَن ِفْي األَْرِض َيْبَتُغْوَن ِمْن َفْضِل هللاِ ...

"...Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah..." 

(Soenarjo dkk, 1993:990) 

Al-Qur'an surat al-jum'ah ayat 10 yang berbunyi:  

َ َكثِ  ِ َواْذكُُروا َّللاَّ َّكُْم فَإَِذا قُِضيَِت الصَََّلةُ فَاوْتَِشُروا فِي اْْلَْرِض َوابْتَغُوا ِمْه فَْضِل َّللاَّ يًرا لََعل
ََ تُفْلُِحون  

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 

dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung. (Soenarjo dkk,1993:931) 

Begitu pula dalam sebuah hadits nabi yang menerangkan mudharabah 

yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasanya rasulullah SAW bersabda: 

 َعْن َصالِِح ْبِن ُصَهْيِب َعْن اَبِْيهِ قَالَ: قَالَ َرُسولُ هللا صلى هللا عليه وسلم : َثال ُث فِْيِهنَّ اْلََبَرَكُة:

ِعْيِرلِلَْبْيِت الَ لِلَْبْيِع )رواه ابن ما جه عن صيب(اَلَْبْيُع اِلَى اََجٍل, َواْلُمقَاَرَضُة, َواَخَ         لُْط اْلُبرِّ بِالشَّ

Dari Shalih Ibnu Suaebi dari Bapaknya berkata: bahwasanya Nabi SAW 

bersabda: tiga bentuk usaha yang mendapatkan berkah dari Allah SAW, 

yaitu; jual beli bertempoh (kredit), berqiradh (Mudharabah), dan 

mencampun gandum dengan jewawut (tepung) untuk keperluan rumah 

tangga bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah)." (Sunan Ibnu Majah, 768: 

2289/2).  

Dalam kaidah fiqh mudharabah berlandaskan kepada: 

 َحةُ إاِلَّ أَْن يَُدلَّ َدلِيٌْل َعلَى تَْحِريِْمهَا.الَْصُل فِى الُْمَعاَمالَِت اإِْلبَاا
“ pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 

yang mengharamkannya.” (Fatwa DSN MUI, 2006: 17) 
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Berdasarkan dasar hukum di atas, akad mudharabah merupakan suatu 

tindakan yang telah diatur ketentuan hukumnya. Ketentuan tersebut merupakan 

rukun dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, terutama oleh dua pihak 

yang melakukan kerjasama yaitu penyedia dana (shahibul mal) dan pengelola 

(mudharib). 

Menurut ulama Syafi‟iyah dalam bukunya Hendi Suhendi (2008:139) 

menjelaskan rukun mudharabah atau qiradh yaitu: 

a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya; 

b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik 

barang; 

c. Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang; 

d. Mal, yaitu harta pokok atau modal; 

e. Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba; 

f. Keuntungan. 

Sedangkan menurut pendapat Abdullah al-Mushlih dan Shalah As-Shawi 

(2004: 170), bahwa rukun mudharabah atau yang mereka sebut dengan bisnis 

investasi adalah; pertama, dua pihak yang melakukan akad, kedua pihak disini 

adalah investor dan pengelola modal. Kedua objek transaksi, objek akad dalam 

kerjasama bagi hasil ini tidak lain adalah modal, jenis usaha dan keuntungan. 

Mengenai syarat-syarat sah mudharabah, biasanya dikaitkan dengan pihak 

aqidain (dua orang yang berakad), modal, dan laba. (Rahmat Syafe'i 2006: 228)  

1. Syarat 'aqidain (dua orang yang berakad)  



 
 

11 
 

 

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, pemilik modal dan 

pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab mudharib 

mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak 

disyaratkan harus muslim. Mudharabah dibolehkan dengan orang kafir dzimmi 

atau orang kafir yang dilindungi di Negara Islam. Adapun ulama Malikiyah 

memakruhkan mudharabah dengan kafir dzimmi, jika mereka tidak melakukan 

riba. Orang yang melakukan akad mudharabah ini hendaknya dia memiliki 

karakter kejujuran dan dapat mengemban amanat atas akad dari kedua belah 

pihak.  

2. Syarat Modal  

 Diantara syarat-syaratnya adalah:  

a) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham atau sejenisnya (mata uang 

rupiah di Indonesia), yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam 

perkongsian (Syirkah). Modal tidak boleh dilakukan dengan menggunakan 

barang, kecuali kalau disepakati untuk menetapkan nilai harganya dengan 

uang sehingga nilainnya itulah yang menjadi modal yang digunakan untuk 

memulai usaha. Sementara Jumhur Ulama sepakat bahwa bila modal untuk 

mudharabah berupa barang niaga, modal tersebut menajadi gharar (Ibnu 

Rusyid, 1997: 503).  

b) Modal harus diketahui dengan jelas dan memakai ukuran  

c) Modal harus ada, bukan berupa hutang, tetapi tidak berarti harus ada di 

tempat akad, juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada 
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orang lain, seperti mengatakan:”Ambil harta di si fulan kemudian jadikan 

modal untuk usaha".   

d) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksudkan agar 

pengusaha dapat mengusahakan atau pengelolanya, yakni menggunkan 

harta tersebut sebagai amanah. 

3. Syarat Laba 

a) Laba harus memiliki ukuran  

Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan laba. Laba dalam 

mudharabah hendaknya diketahui secara jelas persentasenya, umpamanya 

setengah, sepertiga, atau seperemapat, dengan demikian, jika laba tidak 

jelas, mudharabah batal Hendaknya dalam tranasaksi ditegaskan 

persentase tertentu bagi investor dan pengelola modal.  

b) Laba harus berupa bagian yang umum  

Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara 

umum, seperti kesepakatan diantara orang yang melangsungkan akad 

bahwa laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengah lainnya lagi 

diberikan kepada pengusaha. Akan tetapi, tidak diperbolehkan menetapkan 

jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihka lain, seperti 

menetapkan laba Rp. 1000, - bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya 

bagi pengusaha.  

Menurut Dimyauddin Djuawaini (2008: 228) bahwa syarat dalam akad 

mudharabah: 
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1. Untuk shahibul maal dan mudharib, syarat keduanya adalah harus mampu 

bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. 

2. Sighat atau ijab dan qabul harus diucapkan oleh kedua pihak untuk 

menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam 

melakukan sebuah kontrak.  

3. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh shahibul maal kepada 

mudharib untuk tujuan investasi dalam akad mudharabah. Modal disyaratkan 

harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang), dan modal harus disetor 

tunai kepada mudharib. 

4. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, 

keuntungan adalah tujuan akhir dari kontrak mudharabah. Syarat keuntungan 

yang harus terpenuhi adalah: kadar keuntungan harus diketahui, berapa 

jumlah yang dihasilkan. Keuntungan tersebut harus dibagi secara 

proporsional kepada kedua pihak, dan proporsi (nisbah) keduanya harus 

sudah dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Shahibul maal 

berkewajiban untuk menanggung semua kerugian dalam akad mudharabah 

sepanjang tidak diakibatkan karena kelalaian mudharib. 

5. Pekerjaan/usaha perniagaan adalah kontribusi mudharib dalam kontrak 

mudharabah yang disediakan sebagai pengganti untuk modal yang disediakan 

oleh shahibul maal, pekerjaan dalam konteks ini berhubungan dengan 

manajemen kontrak mudharabah. Syarat yang harus dipenuhi adalah: usaha 

perniagaan adalah hak eksklusif mudharib tanpa adanya intervensi dari pihak 

shahibul maal. 
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Dalam literatur fiqih, mudharabah berbentuk perjanjian kepercayaan (uqud 

al-amanah) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung 

keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk 

kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk 

melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan 

merusak ajaran Islam (Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, 2008: 28). 

Sebagaimana akad yang dinyatakan sah dengan ijab kabul baik lisan maupun 

tulisan, dengan syarat:  Bahwa kedua belah pihak berjauh tempat, atau orang yang 

melakukan akad itu bisu tidak dapat berbicara. Jika mereka berdua berada di satu 

majlis dan tidak ada halangan berbicara, akad tidak dapat dilakukan dengan 

tulisan, karena tidak ada penghalang berbicara yang merupakan ekspresi 

(ungkapan) saling jelas. Kecuali tidak terdapat sebab yang hakiki yang tidak 

dilangsungkannya akad dengan ucapan. Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan 

hendaknya orang yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu. 

(Kamaluddin A. Marzuki dkk, 1997: 50). 

Berdasarkan dasar hukum di atas, pembiayaan dengan prinsip akad 

mudharabah merupakan suatu tindakan yang telah diatur ketentuan hukumnya. 

Ketentuan tersebut merupakan rukun dan syarat-syarat tertentu yang harus 

dipenuhi, terutama oleh dua pihak yang melakukan kerjasama yaitu penyedia dana 

(shahibul mal) dan pengelola (mudharib) adapun rukun dan syarat mudharabah 

menurut Ascarya (2007: 62) adalah : 

1. Pelaku akad, yaitu penyedia dana (shahibul mal) dan pengelola (mudharib) 

harus cakap hukum. 
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2. Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh). 

3. Shighat, yaitu Ijab dan qabul. 

Menurut Ascarya (2007: 63-64) ada beberapa syarat pokok mudharabah 

antara lain sebagai berikut: 

a. Usaha mudharabah, shahibul maal boleh menentukan usaha apa yang akan 

dilakukan oleh mudharib, dan mudharib harus menginvestasikan modal ke 

dalam usaha tersebut saja. Mudharabah seperti ini disebut mudharabah 

muqayyadah (mudharabah terikat). Akan tetapi apabila shahibul maal 

memberikan kebebasan kepada mudharib untuk melakukan usaha apa saja yang 

dimau oleh mudharib, maka kepada mudharib harus diberi otorisasi untuk 

menginvestasikan modal kedalam usaha yang dirasa cocok. Mudharabah seperti 

ini disebut mudharabah mutlaqah (mudharabah tidak terikat). 

b. Pembagian keuntungan, untuk validitas mudharabah diperlukan bahwa para 

pihak sepakat, pada awal kontrak, pada proporsi tertentu dari keuntungan 

nyata yang menjadi bagian masing-masing. Tidak ada proporsi tertentu yang 

ditetapkan oleh syariah, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan 

kesepakatan bersama. Namun tidak boleh mengalokasikan keuntungan secara 

lumpsum untuk siapa saja dan mereka juga tidak boleh megalokasikan 

keuntungan dengan tingkat persentase tertentu dari modal. 

Penghentian mudharabah, kontrak mudharabah dapat dihentikan kapan saja 

oleh salah satu pihak dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu. 

Jika semua asset dalam bentuk tunai pada saat usaha dihentikan, dan usaha 

telah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan 
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terdahulu. Jika asset belum dalam bentuk cair, kepada mudharib harus 

memberi waktu untuk melikuidasi asset agar keuntungan atau kerugian dapat 

diketahui dan dihitung. 

Dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/2000 ketentuan umum tabungan 

berdasarkan akad mudharabah adalah sebagai berikut: 

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik 

dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. 

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai 

macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan 

mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak 

lain. 

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan 

piutang. 

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan 

dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya oprasional tabungan dengan 

menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 

6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah 

tanpa persetujuan yang bersangkutan. 

Selain dalam fatwa di atas, pengaturan akad mudharabah dalam penghimpuan 

dana juga telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 dalam 

bab 2 pasal 3 menjelaskan bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dengan 

mempergunakan antara lain akad wadi’ah dan mudharabah. 
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Karakteristik akad mudharabah adalah adanya bagi untung  dan bagi rugi 

yang merupakan konsekwensi logis dalam suatu kerjasama. Karena sebesar apa 

pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati 

keuntungan itu, lain halnya kalau usahanya merugi. Kemampuan shahibul maal 

untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan mudharib. 

Dengan demikian, kerugian dibagi berdasarkan proposi modal (Adiwarman A, 

Karim 2007: 207).   

Secara umum dapat dikatakan bahwa mudharabah merupakan suatu perjanjian 

perkongsian, yang berkongsi saling berbagi keuntungan dan kerugian. Semua 

kerugian biasanya dianggap sebagai modal dan resiko dari modal. Secara umum 

antara mudharabah dan perkongsian terdapat perbedaan, karena semua jenis 

perkongsian mungkin terdiri dari dua orang atau lebih dan mengizinkan kepada 

salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-

masing memiliki hak untuk bertasharuf. 

Sedangkan mudharabah terdiri dari dua orang saja, yakni pemilik modal 

(shahibul maal) dan (mudharib) pengelola yang mempunyai keahlian dalam 

menjalankan usahanya. Apabila rugi, hal itu ditanggung oleh shahibul maal. 

Dengan kata lain, mudharib tidak bertanggung-jawab atas kerugiannya, karena 

mudharib adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak 

bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya. 

E. Langkah-Langkah Penelitian 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  
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1. Metode penelitian  

Metode yang dipilih dalam penulisan ini adalah metode deskriptif. Penulisan 

deskripif (deskrivtif research) dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan suatu keadaan 

subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya (Hadari 

Nawawi, 2005: 63). Jadi yang dimaksud dengan deskriftif adalah jenis penelitian 

yang menggambarkan suatu keadaan dengan berdasarkan fakta yang tampak 

seadanya. 

Metode deskriptif penulis gunakan untuk menggambarkan keadaan objek 

penelitian yaitu pelaksanaan tabungan iB Haji dengan prinsip mudharabah  pada 

PT BPRS Harum Hikmahnugraha Garut, yang kemudian di bahas untuk di buat 

kesimpulan.  

2. Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Jl. Raya 

Leles No. 02  Garut 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 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 di lapangan (Beni 

Ahmad Saebani, 2008: 122-123)  



 
 

19 
 

 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas 

pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada 

tujuan yang telah ditetapkan.(Cik Hasan Bisri, 2001:63) 

4. Sumber Data 

Dalam penentuan sumber data, hal ini dasarkan atas jenis data yang telah 

ditentukan. Maka, dalam penelitian ini ditentukan data primer dan data sekunder 

(Cik Hasan Bisri, 2001: 64).  

a. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber yang bersangkutan dalam hal ini seperti company profil, brosur-

brosur, laporan keuangan dan dengan Kabag Umum dan Costumer Service 

BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut 

b. Sumber data sekunder adalah data-data lain yang menunjang data primer, 

yaitu literature atau buku-buku yang relevan dengan masalah tersebut dan 

data-data yang sesuai dengan penelitian tersebut, serta data mengenai hal-

hal atau variable yang berupa catatan dari hasil wawancara, internet, hasil 

survey dan lain-lain yang relevan dengan penelitian tersebut.  

5.  Teknik Pengumpulan data 

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik yang 

bisa dilakukan dalam penelitian, antara lain: 

a. Observasi     

Observasi adalah suatu studi sengaja dan sistematis tentang fenomena 

sosial dan gejala-gejala psikis dengan pengamatan. Penulis melakukan 

pengamatan langsung dan penulisan secara sistematis ke lokasi penalitian. 
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Penulis melakukan observasi di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  

Harum Hikmahnugraha Garut. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah penulis mengadakan dialog mengenai masalah yang 

sedang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan pihak bank yakni 

pihak Kabag Umum yakni Pak Asep Riki, Bagian Costomer Service yakni 

Bu Sarah. Wawancara tersebut dilakukan secara sistematis dan 

berlandaskan tujuan penelitian.  

c. Studi kepustakaan 

Merupakan tekhnik pengumpulan data yang berhubungan dengan inti 

permasalahan yang diteliti yaitu dengan mengkaji literatur-litelatur yang 

berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan nisbah bagi hasil atas tabungan 

iB Haji  

6. Analisis Data 

Setelah data-data yang didapat diinventarisir kemudian dipilah-pilah sesuai dengan 

jenis datanya (sumber data primer dan data sekunder), kemudian data itu dianalisis. 

Data yang dianalisis adalah data-data yang berkaitan dengan masalah. Data yang sudah 

terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Inventarisir data, yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang terkumpul 

dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder. 

b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan seluruh data ke dalam satuan-. 
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satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti. 

c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam 

kerangka pemikiran. 

d. Menganalisa dan mengkomparasikan unsur-unsur dalil yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

e. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dan teori-teori 

dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


