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ABSTRAK 

 

ALASAN PENGGUNAAN PRINSIP REVENUE SHARING DALAM 

DISTRIBUSI BAGI-HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH 

(Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang 

Malang) 

 

Oleh: 

Ahmad Fanny Robbani 

 

Dosen Pembimbing: 

Prof. Iwan Triyuwono, SE., M.Ec., Ph.D., Ak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penggunaan prinsip revenue 

sharing dalam distribusi bagi-hasil pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh 

Bank Muamalat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Saat ini secara umum bank-

bank syariah di Indonesia masih menggunakan prinsip revenue sharing dalam 

distribusi bagi-hasil pembiayaan, yaitu perhitungan bagi-hasil didasarkan pada 

total pendapatan usaha nasabah. Sesuai dengan PSAK No. 105 disebutkan bahwa 

distribusi bagi-hasil pembiayaan mudharabah dilakukan berdasarkan prinsip bagi-

hasil atau bagi-laba (profit sharing). Hal ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat 

bersikap menghindari resiko yang terdapat pada prinsip profit sharing. Resiko 

tersebut adalah sikap tidak amanah nasabah, tingkat kepemilikan informasi yang 

lebih yang dimiliki oleh nasabah, dan para deposan di Indonesia belum bisa 

menerima kerugian bank yang dibebankan kepada mereka. 

 

Alasan yang mendasari Bank Muamalat menggunakan prinsip revenue sharing 

adalah edukasi masyarakat Indonesia yang masih rendah tentang perbankan 

syariah, masyarakat Indonesia belum bisa menerima kerugian dari prinsip 

profit/loss sharing, serta masih tingginya sikap tidak amanah nasabah 

pembiayaan. Dalam penerapan bagi-hasil berdasarkan prinsip revenue sharing 

tersebut terdapat beberapa kendala yaitu tidak terpenuhinya target pendapatan 

bagi-hasil dan kendala pembiayaan mudharabah itu sendiri. Adapun cara yang 

dilakukan oleh Bank Muamalat untuk meminimalisir resiko yang terjadi adalah 

dengan melakukan peningkatkan kualitas preferensi mudharib yang pantas untuk 

diberikan dana pembiayaan mudharabah. Sedangkan resiko pada penggunaan 

prinsip profit sharing bisa diminimalisir dengan cara mengharuskan nasabah 

pembiayaan menggunakan rekening giro milik bank yang bersangkutan, pihak 

bank melakukan pengecekan rutin ke lapangan, serta memberikan edukasi kepada 

masyarakat tentang perbankan syariah secara menyeluruh. 

 

 

Kata kunci: Bagi-Hasil, Mudharabah, Revenue Sharing, Resiko. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

REASON FOR USE OF REVENUE SHARING PRINCIPLE IN 

DISTRIBUTION-RESULT FOR FUNDING MUDARABA 

(Case Study in PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Branch Office Malang) 

 

By:  

Ahmad Fanny Robbani 

 

Advisor Lecture: 

Prof. Iwan Triyuwono, SE., M.Ec., P.hD., Ak. 

 

This reaserch has a purpose to determine a reason for use of revenue sharing 

principle in distribution of profit-sharing mudaraba financing by Muamalat Bank. 

In this reasearch the author uses descriptive qualitative research method with a 

case study approach. Currently general sharia banks in Indonesia are still using the 

principle of revenue sharing in the distribution of financial products, that is profit-

sharing calculations are based on the customer's total business income. In 

accordance with PSAK No. 105 stated that the distribution of financial products 

based on the principle of mudaraba profit-sharing or for-profit (profit sharing). 

This shows that Muamalat avoid the risk of being found on the principle of profit 

sharing. The risk is not being customer trust, level of ownership over information 

held by the customer, and the depositors in Indonesia could not accept the losses 

incurred by the bank to them. 

 

The reason Muamalat for using the principle of revenue sharing is the Indonesian 

society education is still low on Islamic banking, Indonesian society could not 

accept the loss of the principle of profit / loss sharing, and do not trust customer 

attitudes financing is still high. In a profit-sharing application based on the 

principle of revenue sharing there are several constraint that do not fulfill the 

target revenue-sharing and financing constraints mudaraba itself. The ways used 

by the Bank Muamalat to minimize the risk that happening is to do quality 

improvement mudarib preference to be given proper funding mudaraba. While the 

risk of the use of profit-sharing principle can be minimized by requiring 

customers to use a current account financing of the relevant bank, the bank is 

checking regularly to the field, as well as educating the public about Islamic 

banking as a whole. 

 

 

Keywords: Profit Sharing, Mudaraba, Revenue Sharing, Risk. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008, yang bersumber dari 

krisis di Amerika Serikat telah menimbulkan dampak yang luar biasa bagi 

perekonomian dunia tidak terkecuali bagi Indonesia. Krisis yang terjadi saat itu, 

menandakan bahwa sistem ekonomi kapitalis yang selama ini didengungkan oleh 

negara barat ternyata rapuh dalam menghadapi krisis ekonomi. Sistem ekonomi 

kapitalis yang dianut oleh negara besar seperti Amerika Serikat tersebut 

memberikan ruang yang luas bagi para pelaku pasar untuk menentukan kemana 

arah perekonomian negara tersebut. Namun hal tersebut tidak terjadi di Indonesia. 

Sejauh ini Indonesia telah menjadi negara yang berkembang dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.  

  Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tersebut tentunya 

membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan di 

sektor moneter dan sektor riil merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang 

diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Lembaga keuangan perbankan 

adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan akan dana bagi 

pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Oleh 

sebab itu, peranan perbankan sebagai lembaga keuangan cukup besar, karena 



 

 

 

9 

berperan sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi memperlancar mobilisasi 

dana dari pihak surplus dana ke pihak defisit dana. 

 Perbankan syariah merupakan salah satu pilihan bagi masyarakat 

Indonesia selain perbankan konvensional yang telah lama dikenal. Sistem 

perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional memiliki perbedaan yang 

mendasar dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam operasionalnya 

perbankan konvensional menggunakan instrumen bunga. Sedangkan dalam sistem 

perbankan syariah tidak menggunakan instrumen bunga melainkan lebih kepada 

sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah merupakan 

sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam resiko dan 

keuntungan dengan pembagian sesuai dengan kesepakatan. 

 Kehadiran bank syariah di Indonesia mulai diaplikasikan sejak berdirinya 

Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Keberadaan bank 

syariah ini diharapkan mampu memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat 

Indonesia yang mayoritas muslim akan  sistem perbankan yang bebas dari riba 

(bunga). Sudah umum diketahui, bahwa bank syariah yang beroperasi dengan 

prinsip bagi hasil, sama sekali tidak menggunakan instrumen bunga, karena bunga 

adalah riba dan dalam Islam riba adalah haram. 

 Diberlakukannya Undang-Undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan 

pada tanggal 25 Maret 1992, menandai adanya kesepakatan rakyat dan bangsa 

Indonesia untuk menerapkan Dual Banking System atau sistem perbankan ganda 

di Indonesia. Perkembangan syariah selanjutnya ditandai dengan disetujuinya 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur 
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dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh 

bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan-arahan bagi bank-

konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri 

secara total menjadi bank syariah (Antonio, 2001: 26). 

Produk perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan produk yang ada 

pada perbankan konvensional. Di antaranya yaitu produk penghimpunan dana, 

penyaluran dana (pembiayaan), dan jasa. Salah satu produk pembiayaan bank 

syariah dengan menggunakan prinsip bagi-hasil adalah pembiayaan mudharabah.  

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di 

mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, 

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana. Keuntungan usaha yang 

dihasilkan dari pembiayaan mudharabah tersebut dibagi menurut kesepakatan 

yang telah dituangkan dalam kontrak. Namun, apabila usaha tersebut mengalami 

kerugian, dan selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola maka 

seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik modal (Antonio, 1999: 149). 

Saat ini pembiayaan dengan prinsip bagi-hasil perbankan syariah terus 

meningkat seiring dengan terus berkembangnya perbankan syariah. Eksistensi 

perbankan syariah merupakan kerja keras para ekonom Muslim untuk 

menciptakan lembaga keuangan syariah yang bebas riba. Dukungan masyarakat 

Indonesia yang mayoritas Muslim juga turut mengambil peranan dalam kemajuan 

yang dialami perbankan syariah saat ini.  

Prinsip bagi-hasil merupakan salah satu indikator kontribusi bank syariah 

terhadap perkembangan sektor riil karena mengarah ke pembiayaan investasi. 
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Selama ini, penerapan sistem bunga oleh bank konvensional menyebabkan sektor 

riil sulit berkembang karena sistem bunga tidak dapat sejalan dengan kondisi 

sektor riil yang berfluktuasi. Perkembangan pembiayaan dengan prinsip bagi-hasil 

perbankan syariah tidak terlepas dari berbagai faktor, baik internal perbankan 

syariah itu sendiri maupun di luar bank syariah. 

Penelitian tentang bagi-hasil pada bank syariah telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya. Vibiyanti (2008) menemukan bahwa tingginya 

risiko investasi yang terkandung dalam pembiayaan mudharabah memugkinkan 

adanya peningkatan nisbah bagi-hasil bagi pemilik dana (sahibul maal). Bank 

syariah akan bersikap selektif terhadap nasabah pembiayaannya dengan 

memperhatikan berbagai aspek, khususnya terhadap nasabah pembiayaan 

mudharabah. Hal ini disebabkan dana pembiayaan yang digunakan seluruhnya 

berasal dari bank. Sehingga hal tersebut akan berakibat terhadap penetapan nisbah 

bagi-hasil di mana nisbah bagi pihak bank cenderung lebih besar daripada nisbah 

yang diterima nasabah. 

Di sisi lain penggunaan prinsip bagi-hasil juga sangat berpengaruh pada 

tingkat penyaluran dana pembiayaan mudharabah maupun musyarakah. Prinsip 

bagi-hasil sendiri terdiri dari prinsip revenue sharing dan profit sharing. Fitri 

(2007) menemukan bahwa pada umumnya penyaluran pembiayaan bagi-hasil 

(mudharabah dan musyarakah) bank syariah masih menggunakan prinsip revenue 

sharing. Yang berarti bahwa penerimaan bagi-hasil yang diharapkan oleh bank 

syariah masih terbatas pada omset usaha nasabah. Dimana perhitungan bagi-hasil 

dihitung dari pendapatan usaha yang dihasilkan tanpa adanya pengurangan biaya-
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biaya yang terjadi. Pembagian seperti itu tentu tidak sejalan dengan sistem yang 

dimaksudkan dalam sistem bagi laba/keuntungan (profit sharing) yang dianggap 

lebih sesuai dengan syariah dan lebih adil. 

Hal ini mengindikasikan bahwa masih adanya hambatan-hambatan yang 

terjadi dalam penerapan bagi-hasil profit sharing. Rizal (2008) menyatakan bahwa 

permasalahan yang dihadapai pada pembiayaan mudharabah adalah kontrak profit 

loss sharing yang dikaitkan dengan agency problems. Dimana seorang pengusaha 

tidak mempunyai insentif untuk memberikan usaha tetapi mempunyai insentif 

untuk melaporkan profit yang lebih rendah. Argumen ini berdasarkan ide bahwa 

pihak-pihak pada transaksi bisnis akan melalaikan jika mereka dikompensasi 

kurang dari kontribusi marginal pada proses produksi. 

Rais (2002) menyatakan bahwa untuk bisa melaksanakan model bagi hasil 

profit sharing tersebut diperlukan tidak hanya kemampuan manajerial keuangan 

tetapi yang lebih penting adalah mental spriritual pelaku kerjasama tersebut, 

terutama shiddiq (kejujuran), tabligh (keterbukaan), amanah (keterpercayaan), 

ketaqwaan, niat suci, kemauan (‘azam), ketekunan (istiqamah), tawakkal dan 

dzikrullah (selalu ingat akan Allah SWT). Mental spiritual inilah yang dirasa 

masih kurang dimiliki oleh para pelaku usaha yang terlibat dalam pembiayaan 

bagi-hasil. Sehingga saat ini penerapan profit sharing tidak bisa dilakukan secara 

penuh. 

Dasar dan standar bagi bank syariah dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya adalah fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) dan PSAK Syariah yang meliputi: Kerangka Dasar Penyusunan 
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dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK No. 101–106. Mengenai 

distribusi bagi-hasil, bank syariah berpedoman pada PSAK No. 105, yaitu 

distribusi bagi-hasil usaha mudharabah dilakukan berdasarkan prinsip bagi-hasil 

dan bagi-laba (profit sharing). Bagi-hasil di sini adalah dasar pembagian hasil 

usaha berdasarkan laba kotor (gross profit) mudharib. Sedangkan pada sistem 

bagi-laba, pembagian hasil usahanya berdasarkan laba bersih (net profit), yaitu 

laba bruto dikurangi dengan beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana 

mudharabah. 

Namun saat ini penerapan profit sharing tersebut berpotensi menjadi 

kendala bagi bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Rizal 

(2008) menyatakan bahwa kendala-kendala yang ada berupa agency problem yang 

berpotensi nasabah melakukan tindakan moral hazard terhadap biaya-biaya yang 

dilaporkan dalam laporan keuangannya. Sehingga laba yang dihasilkan nantinya 

akan memperngaruhi besar kecilnya bagi-hasil yang diterima pihak shahibul 

maal. 

Berdasarkan pengamatan penulis, secara umum saat ini banyak bank 

syariah yang masih menggunakan bagi-hasil pembiayaan mudharabah 

berdasarkan prinsip revenue sharing. Menyikapi fakta tersebut, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan bagi-hasil pembiayaan 

mudharabah berdasarkan prinsip revenue sharing dan alasan yang 

melatarbelakangi penggunaan prinsip tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil 

judul: 
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“ALASAN PENGGUNAAN PRINSIP REVENUE SHARING DALAM 

DISTRIBUSI BAGI-HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus 

Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Malang)” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat penulis 

dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan bagi-hasil pembiayaan 

mudharabah berdasarkan prinsip revenue sharing di PT. Bank Muamalat 

Indonesia Tbk. Kantor Cabang Malang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan bagi-hasil pembiayaan 

mudharabah berdasarkan prinsip revenue sharing di PT. Bank Muamalat 

Indonesia Tbk. Kantor Cabang Malang dan alasan yang mendasari 

penggunaaan prinsip tersebut. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi pada penerapan bagi-hasil 

pembiayaan mudharabah berdasarkan prinsip revenue sharing maupun 

profit sharing. 

3. Untuk mengetahui bagaimana PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor 

Cabang Malang mengatasi kendala-kendala tersebut. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 
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Memperoleh kesempatan untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang 

dimiliki dalam berbagai kasus riil di dunia kerja serta mengembangkan 

kemampuan analisis dalam menyikapi resiko yang mungkin terjadi. 

2. Bagi Objek Penelitian 

Sebagai tolok ukur bagi bank syariah untuk mengevaluasi penerapan bagi-

hasil dengan menggunakan prinsip revenue sharing pada produk 

pembiayaannya, terutama pembiayaan mudharabah agar bisa 

meningkatkan kinerja perusahaan di masa yang akan datang  

3. Bagi Pihak Lain 

a. Sebagai bahan pertimbangan dan bahan referensi untuk penelitian 

di masa yang akan datang. 

b. Sebagai tambahan pengetahuan untuk mengenal produk 

pembiayaan yang ada di bank syariah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Bank Syariah 

Bank Islam atau bank syariah pada hakikatnya adalah suatu lembaga yang 

sangat unik, yaitu lembaga yang memiliki kemampuan gabungan dari kemampuan 

suatu commercial bank (bank umum) dan multi finance company (lembaga 

pembiayaan) (Sjahdeini, 1992: 24). Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak 

berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi 

(intermediary institution) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang 

membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. 

Teknik keuangan yang digunakan oleh bank syariah berbeda dengan bank 

konvensional yang menggunakan satu instrumen, yaitu bunga. Teknik yang 

dikembangkan dalam bank syariah baik untuk pengerahan dana ataupun untuk 

pemberian fasilitas pembiayaan adalah teknik keuangan yang didasarkan pada 

profit and loss sharing principle. Oleh karena itu dalam kegiatan operasionalnya 

bank syariah tidak mengenal bunga atau riba yang dalam Islam hukum riba 

adalah haram. 

 

2.1.1. Sejarah Perbankan Syariah 

 Hingga awal abad ke-20, bank syariah hanya merupakan bahan diskusi 

teoritis. Belum ada langkah nyata yang memungkinkan implementasi praktis 
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gagasan tersebut. Padahal, telah muncul kesadaran bahwa bank syariah 

merupakan solusi masalah ekonomi untuk menghasilkan kesejahteraan sosial di 

negara-negara Islam. Upaya untuk memperkenalkan bank syariah saat itu baru 

berupa diskusi terbatas atas inisiatif individual. Sehingga upaya tersebut seperti 

tenggelam di tengah besar dan kuatnya sistem operasional bank konvensional 

(Antonio, 1999: 57). 

 Namun gagasan tersebut terus berkembang meskipun secara perlahan. 

Konsep-konsep perbankan syariah telah dimulai di Mesir pada tahun 1960-an. 

Meskipun konsep tersebut baru sebatas lembaga keuangan unit desa yang terletak 

di desa-desa kecil sepanjang sungai Nil, hal tersebut menjadi rintisan awal tentang 

konsep perekonomian Islam di dunia yang kemudian konsep syariah Islam 

menyebar luas ke negara-negara islam lainnya seperti Pakistan, Siprus, Kuwait, 

Bahrain, Uni Emirat Arab, Iran, Turki, Malaysia, dan juga Indonesia saat ini.  

 Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam tersebut 

berpengaruh juga ke Indonesia yang notebene memiliki jumlah penduduk muslim 

terbanyak di dunia. Pada tanggal 1 November 1991, lahirlah Bank Muamalat 

Indonesia dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Disinilah cikal bakal 

perkembangan bank syariah di Indonesia yang saat ini telah berkembang pesat 

daripada tahun-tahun sebelumnya. 

 

2.1.2. Pengertian Bank Syariah 

 Pengertian umum bank syariah sebagaimana dikemukakan oleh Susilo 

(1990: 110) yaitu: Bank Syariah adalah suatu lembaga yang dalam aktivitasnya, 
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baik penghimpunan maupun penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan 

imbalan atas dasar prinsip syari’ah, yaitu jual beli dan bagi hasil, dimana prinsip 

utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariat adalah hukum Islam 

yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits. 

 Menurut ensiklopedi  Islam, bank Islam adalah “lembaga keuangan yang 

usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa dalam lalu lintas pembayaran 

serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat 

Islam” (Sumitro: 1996:5). 

 Sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 tentang 

Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 1 

menyebutkan bahwa: Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum 

Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana 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 barang 

untuk memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal 

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

pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa oleh pihak bank kepada pihak 

lain (ijarah wa iqtina). 

 

2.1.3. Prinsip-Prinsip Operasional Perbankan Syariah 

 Bank Islam atau bank syariah pada hakikatnya adalah suatu lembaga yang 

sangat unik, yaitu lembaga yang memiliki kemampuan gabungan dari kemampuan 
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suatu commercial bank (bank umum) dan multi finance company (lembaga 

pembiayaan) (Sjahdeini, 1999: 24). Secara garis besar, operasi bank syariah 

didasarkan prinsip sistem bagi hasil, yaitu sistem yang meliputi cara pembagian 

hasil usaha antara bank dengan penyimpan dana dan antara bank dengan nasabah 

penerima pembiayaan. Hasil usaha bank yang dibagikan kepada penyimpan dana 

adalah laba usaha bank yang telah dihitung selama satu periode tertentu. 

 

2.1.4. Tujuan Perbankan Syariah 

 Setelah perjalanan sejarah bank konvensional dirasakan mengalami 

kegagalan dalam melaksanakan tugasnya, maka dibentuklah bank Islam dengan 

harapan untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Bank ini menyediakan 

fasilitas keuangan yang mengupayakan instrumen keuangan sesuai dengan 

ketentuan dan norma syariah. Menurut Sudarsono (2005: 40), bank syariah 

mempunyai tujuan di antaranya adalah: 

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, 

khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar 

dari praktek-praktek riba atau jenis usaha/perdagangan lain yang 

mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut 

selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif 

terhadap  kehidupan ekonomi rakyat. 

2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan 

meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi 
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kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang 

membutuhkan dana. 

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang 

berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin diarahkan kepada 

kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha. 

4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya 

merupakan program utama dari negara-negara berkembang. 

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. 

 

2.1.5. Peranan Bank Syariah 

 Adanya perbankan syariah diharapkan mampu menjadi solusi di situasi 

seperti saat ini dimana permasalahan ekonomi menjadi semakin kompleks. 

Tingkat bunga yang semakin tinggi dan tidak berpihak pada nasabah usaha kecil 

dan menengah membuat iklim usaha tidak sehat.  

Bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor usaha kecil dan menengah melalui 

pembiayaan. Melalui pembiayaan tersebut, terjalin hubungan kemitraan antara 

bank syariah dengan nasabah. Menurut Muhammad (2002: 16) peranan bank 

syariah dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut: 

a. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi 

fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. 
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b. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan, artinya 

pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan 

dan ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan. 

c. Memberikan return yang lebih baik, artinya investasi di bank syariah tidak 

memberikan janji yang pasti mengenai return (keuntungan) yang diberikan 

kepada investor, dan nasabah pembiayaan akan memberikan bagi-hasil 

sesuai dengan keuntungan yang diperoleh. 

d. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, artinya bank syariah 

mendorong terjadinya transaksi produktif yang bersifat riil sehingga akan 

berdampak positif pada kondisi ekonomi masyarakat. 

e. Mendorong pemerataan pendapatan, artinya terjadi kebebasan bank untuk 

melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, dan bank 

memperoleh komisi atau bagi hasil. 

 

2.1.6. Produk Bank Syariah 

 Bank syariah adalah sebuah lembaga intermediasi yang menghimpun dana 

dari pihak surplus ke pihak defisit dana. Sehingga dalam kegiatan operasionalnya, 

produk-produk perbankan syariah bisa dibedakan menjadi 3 bagian besar yaitu 

produk penghimpunan dana (funding), produk penyaluran dana (financing), dan 

produk jasa (service). Dalam tiga besar kegiatan operasional tersebut akan terbagi 

lagi menjadi beberapa kategori tujuan penggunaannya. Namun disini penulis akan 

menjelaskan khususnya untuk produk penyaluran dana/pembiayaan. 
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 Dalam menyalurkan dana, bank syariah dapat memberikan berbagai 

bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tergabung ke 

dalam empat prinsip utama berdasarkan tujuan penggunannya, yaitu (Karim, 

2004): 

1. Prinsi Jual-Beli (ba’i) 

Dalam prinsip jual-beli ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya 

perpindahan barang dan tingkat keuntungan bank ditentukan di awal yang 

menjadi harga jual barang tersebut. Prinsip jual-beli ini dikembangkan ke 

dalam tiga macam, meliputi: Pertama, jual-beli murabahah yaitu bank 

selaku penjual segera menyerahkan barang dan nasabah selaku pembeli 

melakukan pembayaran secara tangguh/cicilan. Kedua, jual-beli salam 

yaitu pembelian barang diserahkan dikemudian hari sedangkan 

pembayaran dilakukan di muka. Pada prinsip ini bank bertindak sebagai 

pembeli dan nasabah sebagai penjual. Dan ketiga, jual-beli istishna, yaitu 

pada prinsip jual-beli istishna ini hampir sama dengan jual-beli salam, 

yang menjadi perbedaannya adalah pada istishna pembayaran dapat 

dilakukan di muka, cicil sampai selesai, atau di belakang. 

2. Prinsip Sewa Operasional (ijarah) 

Transaksi Ijarah dilandasi dengan adanya pemindahan manfaat. Pada 

dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual-beli, namun 

perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Jika pada jual-beli obyek 

transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyeknya adalah jasa. 

3. Prinsip Bagi-Hasil (syirkah) 
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Bagi hasil adalah sistem yang digunakan oleh bank syariah dalam 

menjalankan kegiatan operasional dan sama sekali tidak menggunakan 

unsur bunga (riba). Produk penyaluran dana/pembiayaan bank syariah 

berdasarkan prinsip bagi hasil meliputi: 

a. Pembiayaan Musyarakah yaitu akad kerjasama diantara dua orang 

atau lebih yang menyertakan modal untuk suatu usaha tertentu 

dimana keuntungan dan kerugian akan dibagi menurut porsi modal 

yang dimiliki masing-masing. 

b. Pembiayaan Mudharabah yaitu bentuk kerjasama antara dua atau 

lebih pihak di mana pemilik modal (shahib al-maal) 

mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu 

perjanjian pembagian keuntungan. 

4. Akad Pelengkap 

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, juga diperlukan akad 

pelengkap. Akad tersebut di laksanakan bukan untuk mencari keuntungan 

namun hanya bersifat membantu proses pembiayaan. Pembiayaan dengan 

akad pelengkap ini meliputi: 

a. Hiwalah (alih hutang-piutang) yaitu memindahkan piutang dengan 

yang berhutang di mana bank mendapat ganti biaya atas jasa 

pemindahan piutang. 

b. Rahn (gadai) yaitu yang bertujuan untuk memberikan jaminan 

pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. 

c. Qardh yaitu pinjaman uang. 
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d. Wakalah (perwakilan), terjadi apabila nasabah memberikan kuasa 

kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa 

tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso, dan transfer uang. 

e. Kafalah (garansi bank) yaitu diberikan dengan tujuan untuk 

menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. 

Berdasarkan uraian diatas, produk bank syariah memiliki karakteristik 

dasar yang berbeda dengan produk-produk perbankan konvensional, karena bank 

syariah tidak menambahkan unsur bunga dalam produk-produknya melainkan 

menggunakan sistem bagi hasil.  

 

2.2. Definisi Pembiayaan 

 Kegiatan utama dari sebuah bank adalah menghimpun dana dari 

masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito dan kemudian 

menyalurkannya kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana. Penyaluran 

dana tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman yang lebih dikenal 

dengan istilah kredit. 

Menurut PSAK no. 31 (2002: paragraph 11), pengertian kredit 

dapat didefinisikan sebagai berikut: kredit yang diberikan adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah 

bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Termasuk dalam 

pengertian kredit yang diberikan adalah kredit rangka pembiayaan 

bersama dan kredit dalam proses penyelamatan. 

 

Sedangkan menurut istilah bank syariah penyaluran dana ke masyarakat 

dapat diwujudkan dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau financing, yaitu 
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pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga 

(Muhammad, 2005: 17). 

 

2.2.1. Jenis-jenis Pembiayaan 

 Menurut Antonio (2001) pembiayaan pada perbankan syariah dibagi 

berdasarkan sifat penggunaannya menjadi: 

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik 

usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, 

pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua: 

a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang mempunyai 

tujuan untuk memenuhi kebutuhan: a). Peningkatan produksi baik 

secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara 

kualitatif, yaitu penigkatan kualitas atau mutu hasil produksi; b). 

Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari 

suatu barang. 

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat 

likuid (cash), piutang dagang (receiveable), dan persediaan 

(inventory) yang mumnya terdiri atas persediaan bahan baku (raw 

materials), persediaan barang dalam proses (work in process), dan 

persediaan barang jadi (finished goods). Oleh karena itu 

pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari 
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pembiayaan likuiditas (cash financing), pembiayaan piutang 

(receiveable financing), dan pembiayaan persediaan (inventory 

financing). 

b. Pembiayaan investasi, merupakan pembiayaan yang diberikan 

kepada nasabah untuk keperluan investasi yaitu keperluan 

penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan 

usaha, ataupun pendirian proyek baru. Adapun ciri-ciri pembiayaan 

investasi adalah: untuk pengadaan barang-barang modal, 

mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, 

dan pembiayaan investasi biasanya untuk pembiayaan berjangka 

waktu menengah dan panjang. 

2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan. 

Pembiayaan ini biasanya untuk pemenuhan akan kebutuhan primer, yaitu 

kebutuhan yang berupa barang, baik itu makanan, minuman, pakaian, dan 

tempat tinggal maupun jasa seperti pendidikan dasar dan pengobatan. 

Sedangkan untuk kebutuhan sekunder adalah pemenuhan kebutuhan 

tambahan yang secara kualitatif maupun kuantitatif lebih mewah dari 

kebutuhan primer, baik berupa perhiasan, bangunan rumah, dan 

kendaraan, maupun jasa seperti pendidikan lebih tinggi, pelayanan 

kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya. 
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2.2.2. Tujuan Pembiayaan 

 Pendapatan utama bank syariah adalah bersumber dari pembiayaan. 

Karena itu tingkat penyaluran pembiayaan yang tinggi akan menyumbangkan 

pendapatan yang besar bagi bank syariah. Begitu juga sebaliknya.  

Oleh karenanya, tujuan pembiayaan merupakan bagian dari tujuan bank 

sebagai perusahaan, yaitu untuk memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan 

stakeholders. Tujuan pembiayaan harus mendukung visi, misi, dan strategi usaha 

bank. Tujuan pembiayaan harus dirumuskan dengan jelas, realistis dan dapat 

diketahui oleh semua orang yang terlibat dalam organisasi agar mereka dapat 

berpartisipasi dengan penuh kesadaran (Arifin, 2003: 210). 

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua, yaitu 

pembiayaan untuk tingkat makro dan mikro. Pembiayaan untuk tingkat makro 

adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, tersedianya dana bagi 

peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, 

dan terjadinya distribusi pendapatan. Sedangkan pembiayaan tingkat mikro adalah 

untuk memaksimalkan laba, meminimalisir resiko, pendayagunaan sumber 

ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana (Antonio, 2001). 

 

2.3. Definisi, Manfaat, dan Tujuan Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, 

yaitu pihak pertama (shahibul maal) yang menyediakan dana 100 persen dan 

pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Jika usaha tersebut mengalami 

keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi menurut kesepakatan yang telah 
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disepakati dalam kontrak dan apabila mengalami kerugian, kerugian tersebut 

ditanggung oleh pemilik modal (Antonio, 2001: 95). Sedangkan menurut fatwa 

Dewan Pengawas Syariah (2000), pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan 

yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu 

usaha yang produktif. 

Pembiayaan mudharabah syah dalam Islam, seperti yang disebutkan 

dalam Al-Qur'an: 

"Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka 

bumi mencari sebagian karunia Allah SWT" (Q.S. Al-Muzammil: 

20). 

Tercantum pula dalam hadist riwayat Bukhari Muslim: 

"Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a: Nabi SAW 

menandatangani perjanjian dengan penduduk Khaibar untuk 

memanfaatkan tanah dengan persyaratan separuh dari hasil tanah 

itu, yang berupa sayuran dan buah-buahan, akan menjadi bagian 

mereka. Nabi SAW memberi istri-istrinya masing-masing 100 

wasq, yaitu 80 wasq kurma dan 20 wasq gandum" (Imam Az-

Zabidi, 2000: 429). 

 Pada pembiayaan mudharabah tidak mengenal adanya sistem bunga, 

melainkan yang ada hanya sistem bagi-hasil. Sistem bagi-hasil di sini adalah 

sistem dimana semua keuntungan dinikmati bersama sesuai dengan presentase 

masing-masing yang disepakati di awal akad. Sedangkan jika usaha tersebut 

mengalami kerugian, selama kerugian tersebut tidak disengaja oleh mudharib, 

maka kerugian akan ditanggung oleh shahibul maal. 

 Sistem bagi-hasil harus didasarkan pada kenyataan hasil usaha yang ada 

dan tidak boleh berdasarkan proyeksi masa depan, oleh karena itu pengakuan 

pendapatan menggunakan dasar kas (cash basis) dan pengakuan beban 

menggunakan dasar akrual (accrual basis). 
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 Penyaluran pembiayaan mudharabah sebagai salah satu alternatif 

pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, banyak memberikan manfaat baik 

bagi bank itu sendiri maupun bagi nasabah. Menurut Antonio (1999: 138) manfaat 

pembiayaan mudharabah adalah: 

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi-hasil pada saat keuntungan usaha 

nasabah meningkat. Di sini berarti bahwa bank dan nasabah adalah sebuah 

mitra kerja dalam membangun suatu usaha yang saling mendukung satu 

sama lain. Dalam kemitraan kerja tersebut, keuntungan maupun kerugian 

dari usaha tersebut akan berpengaruh pada porsi bagi-hasil yang akan 

dinikmati oleh keduanya. 

2. Bank tidak wajib membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara 

tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan bagi hasil usaha bank, 

sehingga bank tidak pernah mengalami negative spread. Hal ini sangat 

berbeda dengan prinsip yang dianut oleh bank konvensional dimana 

tingkat bunga yang digunakan bunga tetap sehingga apabila nasabah 

mengalami kerugian usaha, bank tidak akan mendapatkan pembayaran 

bunga dan hal tersebut membuat bank konvesional akan mengalami 

negative spread. 

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow nasabah, 

sehingga tidak memberatkan nasabah. Sehingga hubungan kemitraan kerja 

antara bank syariah dengan nasabah bisa terjalin tanpa adanya paksaan. 

4. Bank akan lebih selektif dalam mencari usaha yang benar-benar halal, 

aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-
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benar terjadi yang akan dibagikan. Hal tersebut berbeda dengan prinsip 

bank konvensional di mana bank akan memberi suatu kredit pada semua 

jenis usaha selama usaha tersebut menguntungkan bagi pihak bank. 

5. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah berbeda dengan prinsip bunga tetap, 

dimana bank akan menagih penerimaan pembiayaan sejumlah bunga tetap 

berapapun keuntungan yang dihasilkan nasbah sekalipun nasabah 

mengalami kerugian dan krisis ekonomi. 

Menurut Muhammad (2000: 18), pembiayaan mudharabah memiliki 

beberapa tujuan bagi perbankan Islam, diantaranya: 

1. Bank Islam dapat melaksanakan investasi dalam suatu proyek yang 

sepenuhnya dimiliki oleh suatu badan usaha tertentu. 

2. Bank Islam dapat membiayai nasabah yang telah diketahui kredibilitasnya 

dan bonafiditasnya serta diharapkan usaha yang dikelolanya cukup flexible 

dan profitable. 

 

2.3.1. Jenis Pembiayaan Mudharabah 

 Secara umum mudharabah terbagi kepada dua jenis, yaitu: 

1. Mudharabah Muthlaqah 

Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang 

cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, 

waktu, dan daerah bisnis. Di sini bank memberikan keleluasaan penuh 

kepada pengelola untuk menggunakan dana dalam usaha yang baik dan 
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menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab mengelola usaha sesuai 

dengan usaha normal yang sehat (uruf). 

2. Mudharabah Muqayyadah 

Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dengan mudharib dengan 

memberikan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Pengelola 

menggunakan modal untuk tujuan yang dinyatakan secara khusus 

(mendapatkan keuntungan). 

Pada prinsipnya, mudharabah sifatnya mutlak, artinya shahibul maal tidak 

menetapkan syarat-syarat tertentu kepada mudharib. Namun demikian, apabila 

dipandang perlu, shahibul maal boleh menetapkan batasan atau syarat tertentu 

guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. 

Sesuai dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin kompleks 

maka muncul jenis pembiayaan mudharabah yang baru yaitu Mudharabah 

Musytarakah, yang merupakan bentuk kerjasama antara shahibul maal dengan 

mudharib di mana keduanya saling menyerahkan modal atau dananya dalam 

kerjasama investasi. 

 

2.3.2. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah 

 Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak 

mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka 

mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Terdapat beberapa 

unsur yang harus ada yang menjadi prasyarat sahnya transaksi mudharabah. 
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Menurut Karim (2004: 193) faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad 

mudharabah adalah: 

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) 

Dalam akad mudharabah, harus ada modal minimal dua pelaku. Pihak 

pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) sedangkan 

pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib). Tanpa dua 

pelaku ini maka akad mudharabah tidak ada. 

2. Objek mudharabah (modal dan kerja) 

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang 

dilakukan oleh pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai 

objek mudharabah dan modal yang diserahkan ke mudharib harus 

berjumlah 100% milik shahibul maal. Sedangkan pelaksana usaha 

menyerahkan kerjanya/skill sebagai objek mudharabah. 

3. Persetujuan kedua-belah pihak (ijab-qabul) 

Merupakan konsekuensi dari prinsip an-tarradin minkum (sama-sama 

rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk 

mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Dalam akad perjanjian harus 

disebutkan dengan jelas baik secara tersirat maupun tersurat mengenai 

tujuan pembiayaan, jumlah pembiayaan, jangka waktu, nisbah bagi-hasil, 

dan lain-lain. 

4. Nisbah keuntungan 
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Merupakan rukun yang khas dalam akad mudharabah yang tidak ada 

dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak 

diterima oleh kedua belah pihak yang ber-mudharabah. 

Sedangkan menurut fatwa Dewan Pengawas Syariah (2000), rukun dan 

syarat pembiayaan mudharabah adalah: 

1. Penyedia dana dan pengelola harus cakap bertindak hukum. 

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

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Penawaran dan penerimaan secara eksplisit menunjukkan tujuan 

akad. 

b. Penerimaaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 

c. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan 

menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

 

2.3.3. Perbedaan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah 

 Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah pada dasarnya 

mempunyai fungsi yang sama yaitu bank sebagai shahibul maal menyediakan 

dana modal kerja/investasi bagi nasabah selaku pengelolan dana (mudharib) 

dengan jenis imbalan berupa bagi-hasil. Kedua jenis pembiayaan tersebut 

memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi 

dana yang ditanamkan. Perbedaan dari kedua pembiayaan tersebut adalah 

penyediaan modal yang disediakan oleh bank. 
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Ascarya (2005: 21) mengemukakan bahwa pembiayaan mudharabah 

merupakan bentuk pembiayaan bagi-hasil ketika bank sebagi pemilik dana/modal 

menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola dana untuk 

melakukan aktifitas produksi dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan 

akan dibagi diantara mereka menurut akad yang ditentukan sebelumnya (yang 

besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Bagi-hasil yang didasarkan pada 

pendapatan (revenue sharing) ataupun laba (profit sharing) yang diperoleh dari 

usaha mudharib tersebut dibagi sesuai dengan porsi yang disepakati bersama pada 

awal transaksi. Resiko yang terjadi pada pengelolaan usaha tersebut akan 

ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana (shahibul maal) selama resiko tersebut 

tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian mudharib. 

 Sedangkan pada pembiayaan musyarakah, pembiayaan yang diberikan 

lebih kepada kerjasama antara shahibul maal dengan mudharib, yaitu masing-

masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan 

kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan besaran dana yang ditanamkan. 

Adapun skema untuk pembiayaan mudharabah dan pembiayaan 

musyarakah adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Skema Pembiayaan Mudharabah 

Perjanjian Bagi-Hasil 

 

 

            Keahlian/skill          modal 100% 

 

    nisbah X%                   nisbah y% 
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Gambar 2.2 

Skema Pembiayaan musyarakah 

Akad Musyarakah 
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Sumber: Muhammad (2002: 90-96) 
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2.4. Sistem Bagi-Hasil 

Bank adalah salah satu bentuk lembaga keuangan yang menjadi perantara 

antara orang yang memiliki dana berlebih dengan yang membutuhkan dana. Bank 

Syari’ah merupakan sedikit gambaran bagaimana syari’at Islam mengatur pada 

masalah pendanaan, menjadi alternatif yang sangat berkembang saat ini. Bahkan 

bank-bank konvesional yang berbasis riba berlomba-lomba untuk membuka divisi 

syari’ah dimana landasan utama pada sistem perbankan syariah adalah bagi-hasil. 

Sudah lama sekali masyarakat Indonesia mengenal istilah bunga. Selama 

itu pula bank konvensional melayani kebutuhan rakyat Indonesia sehingga 

masyarakat sulit untuk lepas dari bunga bank. Bunga yang ditetapkan oleh bank 

konvensional berbeda dengan prinsip bagi-hasil yang digunakan oleh bank 

syariah. 

Sistem bagi-hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau 

ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut 

diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara 

kedua-belah pihak atau lebih. Bagi-hasil dalam sistem perbankan syari’ah 

merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan 

syari’ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih 

dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi-hasil 

antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi 

dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. 

 Adapun perbedaan mendasar antara bunga bank dengan bagi-hasil, 

diantaranya yaitu: 
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1. Akad: saat nasabah mengajukan pembiayaan ke bank syariah, diadakan 

perjanjian awal mengenai besaran pembiayaan yang diajukan, keuntungan 

bagi-hasil, syarat-syarat, dan lainnya yang disepakati oleh kedua belah 

pihak, dan dituangkan dalam suatu kontrak/ akad. Di sini tidak ada pihak 

yang memaksa maupun terpaksa, semua berdasarkan kesepakatan. 

Sedangkan pada sistem bunga, semua perjanjian ditentukan oleh bank 

termasuk besaran bunga yang harus dibayar nasabah. Sehingga di sini ada 

unsur pemaksaan terhadap nasabah. 

2. Imbalan yang diberikan: imbalan yang diberikan adala berupa keuntungan 

bagi-hasil sesuai kontrak yang telah disepakati. Pihak bank maupun 

nasabah mendapatkan hak-nya sesuai dengan proporsi di perjanjian awal. 

Sedangkan pada sistem bunga, imbalan yang diterima oleh bank adalah 

keuntungan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank. 

Sedangkan pihak nasabah tidak mendapatkan imbalan apa-apa sekalipun 

usaha yang dibiayai oleh bank tersebut rugi. 

3. Sasaran kredit pembiayaan: tidak semua jenis usaha yang ada dapat 

diberikan pembiayaan oleh bank syariah. Ada batasan-batasan usaha yang 

diperbolehkan sesuai dengan syariat agama dimana hal ini ditinjau dari sisi 

aspek halal dan haram. Bank syariah hanya memberikan pembiayaan 

kepada jenis usaha yang halal dan usaha tersebut menguntungkan. 

Sedangkan pada bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, 

pihak bank tidak perlu memandang apakah jenis usaha tersebut halal 

ataukah haram. Yang terpenting usaha tersebut memberikan keuntungan 
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yang besar bagi bank, maka bank konvensional tidak akan ragu-ragu 

memberikan pembiayaannya dengan bunga yang tinggi pula. 

 

2.4.1. Profit Sharing dan Revenue Sharing 

Mekanisme perhitungan bagi-hasil yang diterapkan di dalam perbankan 

syari’ah terdiri dari dua sistem, yaitu: 

a. Profit Sharing 

b. Revenue Sharing 

 

A. Pengertian Profit Sharing 

Profit sharing adalah perhitungan bagi-hasil didasarkan kepada hasil 

bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Tim Pengembangan 

Perbankan Syariah IBI, 2001: 264). Pada perbankan syariah istilah yang sering 

dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai 

pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha 

yang telah dilakukan.     

Sistem profit and loss sharing  dalam pelaksanaannya merupakan bentuk 

dari perjanjian kerjasama antara pemodal (Investor) dan pengelola modal 

(enterpreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara 

keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat 

keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, 
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dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai 

porsi masing-masing (Sarkaniputra, 2003: 3). 

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya 

secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan 

upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.  Keuntungan 

yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah 

dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan 

selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya 

usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-

biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan 

yang dibagikan adalah keuntungan bersih (net profit) yang merupakan kelebihan 

dari selisih atas pengurangan total cost terhadap total revenue (Falah, 2003). 

Berdasarkan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah pada 

pembahasan prinsip pembagian hasil usaha menyatakan bahwa pembagian hasil 

usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. 

Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba 

bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omzet). Gross profit adalah 

penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan (HPP). Namun jika 

berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagiannya adalah laba neto (net profit) 

yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana 

mudharabah. 
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B. Pengertian Revenue Sharing  

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata 

yaitu, revenue yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. Sharing adalah bentuk 

kata kerja dari share yang berarti bagi atau bagian (Echols, 1995). Revenue 

sharing berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. 

Revenue merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah 

out put yang dihasilkan dari kagiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau 

jasa dari suatu produksi tersebut (Sarkaniputra, 2003). Di dalam revenue terdapat 

unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (total cost) dan laba (profit). Laba bersih 

(net profit) merupakan laba kotor (gross profit) dikurangi biaya distribusi 

penjualan, administrasi dan keuangan. 

Namun yang dimaksud dengan revenue bagi bank adalah jumlah dari 

penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas 

pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank (http//www.ifibank.go.id). 

Revenue pada perbankan Syari'ah adalah hasil yang diterima oleh bank 

dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu 

penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih 

dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.  

Perbankan Syari'ah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan 

istilah Revenue Sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total 

pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana 

(DSN, 2001). Revenue sharing dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil 

didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi 
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dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan 

tersebut. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara seorang peneliti (dari 

pengumpulan data sampai pada analisis data) dalam upaya memberikan jawaban 

atas permasalahan teoritis atau praktis yang sedang dihadapinya (Triyuwono, 

2000: 12). Untuk menentukan suatu metode penelitian yang sesuai, maka peneliti 

perlu untuk memahami permasalahan yang dihadapinya. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penetapan penelitian untuk memperoleh 

cara kerja yang tepat dalam mengumpulkan data serta analisis sangat penting 

artinya dengan metode yang tepat akan mudah bagi seorang peneliti untuk 

menampilkan data yang reliable guna menjawab permasalahan dalam penelitian 

(Singarimbun dan Effendi, 1989). 

Menurut Surakhmad (1985), metode penelitian deskriptif adalah metode 

penelitian yang memusatkan diri pemecahan-pemecahan msalah yang ada pada 

masa sekarang serta aktual, data yang diperoleh mula-mula disusun kemudian 

dijelaskan dan dianalisis. Sedangakan teknik studi kasus adalah suatuteknik 

penelitian deskriptif yang memusatkan perhatian pada satu kasus secara intensif 

dan mendetail. Dengan teknik studi kasus, peneliti akan mendapatkan gambaran 

yang lebih dalam dan lengkap dari maslaah-masalah yang diteliti dari satu atau 

lebih kesatuan unit yang dipandang suatu kasus. 
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Menurut Moleong (2004: 3), pada pendekatan kualitatif peneliti ikut 

berperan serta saat pengumpulan data dilakukan dan peneliti tidak selamanya 

berada di luar objek studi tersebut melainkan menjadi bagian dari objek tersebut. 

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal 

ini disebabkan oleh adanya penerapan dari metodologi kualitatif, dimana 

metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. 

Alasan dari penggunaan metode deskriptif analisis dengan pendekatan 

studi kasus disini karena penelitian ini bertujuan untuk meneliti, menganalisa dan 

menjelaskan tentang penerapan bagi-hasil pembiayaan mudharabah berdasarkan 

prinsip revenue sharing pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang 

Malang dan alasan yang melatarbelakangi dalam penggunaan prinsip bagi-hasil 

tersebut. 

 

3.2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor 

Cabang Malang yang beralamatkan di Jalan Kawi Atas No. 36A Malang. 

Pemilihan tempat ini karena PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang 

Malang merupakan bank syariah yang telah memiliki alokasi dana pembiayaannya 

dalam bentuk mudharabah. 
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3.3. Sumber Data 

Dalam suatu penelitian diperlukan data-data yang akan membantu peneliti 

untuk sampai pada suatu kesimpulan yang dibuat. Adapaun yang dimaksud 

sumber data itu adalah subyek dari mana data itu dapat diperoleh. 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang pertama kali diambil secara langsung dari 

sumbernya atau belum mengalami proses pengumpulan dari pihak lain 

(Machdhoero, 1993). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara 

tidak langsung dari sumbernya, yang pengambilannya dilakukan dengan cara 

mencatat data yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Pengumpulan data 

sekunder relatif lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan pengumpulan 

data primer. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Arikunto (1993: 134), pengertian teknik pengumpulan data 

adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, 

yang cara-cara tersebut menunjuk pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat 

diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat diperlihatkan 

penggunaannya. Pengumpulan data merupakan pekerjaan yang penting dilakukan 

terutama apabila peneliti menggunakan metode yang memiliki cukup besar celah 

untuk dimasuki unsur minat peneliti karena semakin kurang pengalaman dalam 

pengumpulan data, maka semakin mudah dipengaruhi oleh keinginan pribadinya 
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dan penelitian semakin condong (bias) data yang terkumpul (Arikunto, 2006: 

222). 

Dalam rangka untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Kajian teoritis merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan teori yang menunjang obyek penelitian. Penulis  

memperoleh data dari bacaan pustaka baik berupa artikel, jurnal, makalah, 

buku-buku literatur dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 

sehingga dapat dijadikan rujukan atau pedoman dalam penulisan 

penelitian. 

2. Preliminary survey merupakan survey pendahuluan yang dilakukan untuk 

mengetahui karakteristik, gambaran umum, dan aktivitas perusahaan 

secara menyeluruh dan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan. 

3. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data yang terkait dengan data 

primer, yaitu data yang diperoleh dari obyek penelitian. Teknik yang 

digunakan untuk memperoleh data dengan melaksanakan studi lapangan 

adalah sebagi berikut: 

a. Observasi dilakukan untuk memperoleh data dengan cara 

mengamati aktivitas dan kondisi obyek penelitian. Teknik ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui operasional perusahaan 

dan budaya kerja perusahaan. 

b. Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dan 

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada obyek penelitian. 
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c. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat 

dan mempelajari laporan-laporan. 

 

3.5. Metode Analisa Data 

Teknik analisa data merupakan proses pengorganisasian dan pengaturan 

secara sistematik data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga 

dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan data, dan untuk 

meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut untuk dipresentasikan 

kepada orang lain (Moleong, 2000: 103). 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif yaitu suatu metode analisis data kualitatif dengan cara mendeskripsikan 

keadaan obyek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis 

tentang permasalahan yang dihadapi oleh subyek penelitian. Penelitian ini 

mendeskripsikan bagaimana penerapan bagi-hasil pembiayaan mudharabah 

berdasarkan prinsip revenue sharing pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 

Kantor Cabang Malang. 

Adapun tahapan analisa dan pembahasan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menggambarkan penerapan bagi-hasil pembiayaan mudharabah 

berdasarkan prinsip revenue sharing dan alasan penggunaan prinsip 

tersebut pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Malang. 
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2. Menganalisis kendala-kendala yang terjadi pada penerapan bagi-hasil 

berdasarkan prinsip revenue sharing dan profit sharing khususnya pada 

pembiayaan mudharabah. 

3. Menganalisis bagaimana PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor 

Cabang Malang mengatasi kendala-kendala yang terjadi pada penerapan 

bagi-hasil tersebut. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 

 PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. didirikan pada tahun 1991 yang 

diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan 

memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992 dengan dukungan nyata 

dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa 

pengusaha muslim. Pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan 

masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp. 84 

miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya pada 

acara silaturahim peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh 

tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal 

senilai Rp. 106 miliar. 

 Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank 

Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini 

semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan 

terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus 

dikembangkan. 

 Sebagai pelopor bank syariah di Indonesia, Bank Muamalat telah 

menetapkan misinya untuk mengambil bagian katalisator dalam pengembangan 

institusi keuangan syariah di Indonesia. Bank Muamalat secara aktif turut 

memberikan masukan dalam perumusan Undang-Undang No. 10/1998, yang 
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menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai salah satu sistem perbankan 

Indonesia. Seiring dengan dikeluarkannya peraturan ini, bank-bank syariah baru 

lahir dan cenderung bertambah, walaupun hanya sebagai cabang syariah penuh. 

 Pada akhir tahun 90an, Indonesia mengalami krisis moneter yang 

memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor 

perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank 

Muamalat pun terkena dampak krisis. Pada tahun 1998, rasio pembiayaan macet 

(NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. 

Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal 

setor awal. 

Namun dengan berbagai usaha yang dilakukan, secara perlahan namun 

pasti akhirnya Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan hingga 

mengalami pertumbuhan yang pesat. Hingga akhir tahun 2005, Bank Muamalat 

tetap merupakan bank syariah terkemuka di Indonesia dengan jumlah aktiva 

sebesar Rp 7,34 triliun, modal disetor sebesar Rp 492,79 miliar serta perolehan 

laba bersih sebesar Rp 106,66 miliar pada tahun 2005. Kini Bank Muamalat 

Indonesia telah beroperasi di 51 kantor cabang, 8 kantor cabang pembantu, lebih 

dari 90 kantor kas dan 43 gerai yang tersebar di seluruh nusantara. 

 

4.2. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 

 Visi Bank Muamalat adalah menjadi bank syariah utama di Indonesia, 

dominan di pasar syariah, dan dikagumi pasar nasional. Sedangkan misi Bank 

Muamalat adalah menjadi model bagi institusi keuangan dunia dengan penekanan 
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pada jiwa kewirausahaan, keunggulan manajemen, orientasi investasi yang 

inovatif dalam upaya meningkatkan nilai bagi stakeholder. 

 

4.3. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang 

Malang 

 Strukutur organisasi pada bank syariah berbeda dengan struktur organisasi 

yang terdapat pada bank konvensional. Perbedaan organisasi atau manajemen 

bank syariah tersebut karena adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam 

struktur organisasi. Pada studi kasus Bank Muamalat Cabang Malang, Dewan 

Pengawas Syariah hanya ada pada manajemen kantor pusat, sedangkan Bank 

Muamalat Kantor Cabang hanya mengikuti yang ada di kantor pusat. 

 Adapun tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah: 

1. Memberikan pengarahan dan pengawasan atas produk dan jasa, serta 

kegiatan usaha bank lainnya agar sesuai dengan prinsip syariah. 

2. Melakukan pengawasan secara aktif maupun pasif khusunya mengenai 

pelaksanaan prinsip syariah. 

3. Memberikan nasehat dan saran kepada direksi dan komisaris mengenai 

operasional bank syariah. 

Adapun Struktur organisasi Bank Muamalat Kantor Cabang Malang 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.1. 

Struktur Organisasi BMI Kantor Cabang Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bank Muamalat Indonesia 2007 

 

 

 

 

Direktur Utama 

Internal Audit 

Group 
Direktur Financing 

& Adminstration 

Operational 

Manager 

Business Manager 

Back Office 

Customer 

Service 

Teller 

Support 

Pembiayaan 

Legal 

Account Manager 

Account Manager 

Account Manager 

Resident 

Ausditor 



 

 

 

45 

Deskrpsi Jabatan dari masing-masing bagian tersebut adalah:: 

1. Pimpinan Cabang (Business Manager) 

Tugas dan tanggung jawab utama dari pimpinan cabang adalah memimpin 

dan mengkoordinir seluruh kegiatan perbankan serta mengawasi atau 

memonitoring bagian-bagian/urusan-urusan yang ada. 

2. Operational Manager 

Membawahi customer service, teller, back office, support pembiayaan, dan 

legal. Adapun tugas dan wewenangnya adalah: 

a. Memeriksa setoran tunai atau non tunai nasabah yang diterima dari 

teller. 

b. Memeriksa atau mengotorisasi transaksi harian (setoran, penarikan, 

kliring, transfer, tolakan kliring, deposito, dll). 

3. Customer Service 

Tugas dan tanggung jawab utama customer service adalah: 

a. Memperkenalkan dan menawarkan produk-produk Bank Muamalat 

mengenai cara, keuntungan, dan keistimewaan serta persyaratan 

produk tersebut. 

b. Input data nasabah yang termasuk dalam daftar hitam Bank 

Indonesia baik untuk giro maupun pembiayaan. 

c. Memelihara filling sistem untuk giro, tabungan, dan deposito. 

d. Mencetak PIN Kartu ATM dan mendistribusikannya. 

4. Teller 

Tugas dan tanggung jawab utama Teller adalah: 
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a. Mendukung jalannya operasional serta melaksanakan kelanjutan 

proses dari front office serta melakukan seluruh kegiatan 

operasional yaitu melayani seluruh transaksi yang berkaitan 

dengan uang tunaidan pemindahbukuan antara lain setoran, 

penarikan, transfer (kiriman uang, kliring), serta memeriksa hasil 

validitasnya. 

b. Membukukan seluruh transaksi yang belum terintegrasi/manual. 

c. Meneliti penyebab selisih dan menyelesaikannya sesuai dengan 

ketentuan. 

5. Back Office 

Tugas dan tanggung jawab utama back office adalah: 

a. Mendukung jalannya operasional serta melaksanakan kelanjutan 

proses dari front office serta melaksanakan seluruh kegiatan 

operasional seperti melayani aktivitas transaksi nasabah yang 

berhubungan tabungan, deposito, giro, cek bilyet giro, serta 

aktivitas kliring yaitu suatu perhitungan utang piutang antar bank 

peserta kliring di dalam suatu wilayah kliring dengan cara saling 

mempertukarkan warkat kliring di lembaga kliring yang dibentuk 

dan dikoordinir oleh Bank Indonesia, serta mendukung kegiatan 

operasional pembiayaan mudharabah, musyarakah, dll. 

b. Melaksanakan kegiatan rutin harian bank yang tidak terikat dengan 

transaksi nasabah (kegiatan intern) yaitu: 
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a) Bagian umum, bertugas mengarsip seluruh 

dokumen/laporan, menyelesaikan pemberitahuan pada 

papan informasi/monitor display sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, bertugas melakukan pembayaran utilitas 

kantor seperti air, listrik, dan telepon, dll. 

b) Bagian personalia, bertugas membuat laporan karyawan 

yang tidak masuk, memonitor pemakaian seragam/ID card 

setiap karyawan, memeriksa laporan yang masuk dan 

apabila ada yang sesuai dengan kriteria filling tersendiri dan 

melakukan pembayaran tunjangan kesehatan karyawan. 

6. Support Pembiayaan 

Melakukan aktivitas yang menyangkut administrasi pembiayaan, hukum 

pembiayaan, serta sebagai pihak penilai jaminan pembiayaan. Adapun 

tugas dan wewenang utama support pembiayaan adalah: 

a. Melakukan analisis yuridis terhadap calon nasabah pembiayaan. 

b. Melakukan penialaian terhadap barang jaminan yang akan dan 

telah diserahkan oleh nasabah pembiayaan/calon nasabah sekaligus 

membuat laporan hasil penilaian tersebut dalam bentuk laporan 

transaksi. 

c. Memeriksa kebenaran barang-barang jaminan yang menjadi obyek 

penilaian jaminan tersebut. 
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d. Melakukan trade checking dan BI checking, serta mencari dan 

mengumpulkan informasi mengenai kegiatan debitur apabila 

benar-benar diperlukan. 

e. Melakukan pembuatan laporan yang berkaitan dengan fasilitas 

pembiayaan, laporan intern maupun ekstern berupa laporan 

pembiayaan bank kepada Bank Indonesia, penarikan dana 

informasi bank checking melalui online sistem BI dengan 

memperhatikan ketentuan yang berlaku. 

7. Account Manager (A/M) 

Tugas wewenang utama Account Manager adalah melaksanakan aktivitas 

pemasaran pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah 

baru dalam memasarkan produk pembiayaan (lending maupun funding) 

dan jasa perbankan berikut pengawasan dan pelayanan nasabah (account 

maintenance). 

a. Funding A/M, bertugas melakukan aktivitas pengumpulan dana 

masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. 

b. Lending A/M, bertugas melaksanakan aktifitas penyaluran dana 

pada jenis biaya yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, 

industri (manufacturing), usaha atas dasar kontrak dan lain-lain 

berdasarkan analisa ekonomi dan melakukan monitoring account 

pembiayaan. 

8. Resident Auditor 
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Tugas dari resident auditor adalah memastikan seluruh aktifitas bank yang 

berkaitan dengan pembiayaan dan operasional dapat berjalan sesuai 

dengan prosedur. 

 

4.4. Jenis-jenis Produk Pembiayaan Bank Muamalat 

 Sistem pembiayaan pada Bank Muamalat menempatkan nasabah 

(pengelola dana) sebagai mitra Bank Muamalat dalam berwirausaha. Sehingga 

skema apapun yang akan dipilih oleh nasabah baik itu jual beli atau bagi-hasil, 

Bank Muamalat dengan komitmennya untuk mendukung sektor riil yang halal 

akan memberikan dukungan penuh untuk menyalurkan dananya. Bank Muamalat 

menyediakan beberapa jenis pembiayaan yaitu: 

1. Piutang Murabahah, adalah fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual-

beli. Bank akan membelikan barang-barang halal yang dibutuhkan oleh 

nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan untuk 

diangsur sesuai dengan kemampuan nasabah. Produk ini dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi, meliputi 

pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, dan lain-lain) maupun 

kebutuhan pribadi (misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah, dan 

lain-lain). 

2. Piutang Istishna’, adalah fasilitas penyaluran dana untuk pengadaan 

obyek/ barang investasi yang diberikan berdasarkan pesanan nasabah. 

3. Pembiayaan Mudharabah, adalah pembiayaan dalam bentuk modal/dana 

yang diberikan oleh bank untuk dikelola oleh nasabah dalam usaha yang 
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telah disepakati. Selanjutnya dalam pembiayaan ini nasabah dan bank 

sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko 

kerugian ditangguh penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang 

diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian, dan penyimpangan 

pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan. 

Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, 

industri/manufacturing, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa 

modal kerja dan investasi. 

4. Pembiayaan Musyarakah, adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan 

antara nasabah dan Bank Muamalat dalam suatu usaha dimana masing-

masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi dana sesuai 

kebutuhan modal usaha, selanjutnya pembagian hasil dilakukan sesuai 

dengan porsi dana yang ditanamkan. Jenis usaha yang dapat dibiayai 

antara lain perdagangan, industri/manufacturing, usaha atas dasar kontrak 

dan lain-lain. 

5. Rahn (Gadai Syariah), adalah perjanjian penyerahan barang atau harta 

nasabah sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa 

emas/perhiasan/kendaraan. Nasabah hanya cukup mengisi dan 

menandatangani Surat Bukti Rahn, kemudian dana dapat segera diterima 

oleh nasabah dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap 

barang yang diserahkan. Rahn dapat dimanfaatkan untuk usaha, biaya 

pendidikan dan kebutuhan konsumtif lainnya sesuai syariah. Layanan 

Gadai Syariah ini dapat diperoleh pada seluruh Counter Syariah PT. 
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Pegadaian. Bank Muamalat menawarkan berbagai pilihan skema yang bisa 

sesuai dengan pola usaha dan kebutuhan nasabah. Untuk semua pilihan, 

nasabah dipersilahkan mengajukan proposal atau mengisi formulir 

permohonan pembiayaan kemudian memenuhi persyaratan adminstratif 

yang telah ditentukan. 

 

4.5. Penerapan Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat  

 Dalam fiqih Islam mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama 

antara rab al-mal (investor) dengan seorang pihak kedua (mudharib) yang 

berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang. Istilah mudharabah oleh ulama 

fiqh Hijaz menyebutkan dengan Qiradh. Menurut Antonio (2001: 95), 

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian 

memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul 

kakinya dalam menjalankan usaha. 

Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak 

yaitu pihak shahibul maal sebagai penyedia dana secara keseluruhan (100%) 

dengan pihak mudharib selaku pengelola dana. Mudharib menyumbangkan 

tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat 

kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, 

akan dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah 

disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri oleh si 

investor. 
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Pada penelitian di Bank Muamalat ini, pembiayaan mudharabah 

memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap operasional Bank Muamalat. 

Jumlah penyaluran pembiayaan dalam bentuk mudharabah menduduki posisi 

kedua setelah piutang murabahah. Hal ini dapat dimaklumi karena piutang 

murabahah memberikan pembayaran kembali yang cenderung lebih pasti diterima 

karena telah ditentukan marginnya pada saat awal terjadinya transaksi. Sedangkan 

jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah yang masih sangat kecil disebabkan 

karena resiko yang terkandung dalam pembiayaan tersebut masih tinggi daripada 

piutang murabahah. Sehingga pihak bank sangat berhati-hati dalam menyalurkan 

dana pembiayaan mudharabah. 

 Namun dari tahun ke tahun penyaluran dana di Bank Muamalat melalui 

mudharabah terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi hampir 

setiap tahun sebesar 30% dari total pembiayaan dan piutang yang diberikan 

meliputi piutang murabahah dan istishna, piutang qardh, mudharabah dan 

musyarakah. Peningkatan pembiayaan mudharabah sangat tajam terjadi pada 

tahun 2004 yaitu sebesar 100% lebih dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

(Muamalat, 2007). 

 

4.5.1. Prosedur Pembiayaan Mudharabah 

 Bank Muamalat dalam penyaluran dananya mempunyai beberapa cara dan 

tahapan yang harus ditempuh oleh nasabah pembiayaan. Pada dasarnya jenis 

pembiayaan yang ada di Bank Muamalat dibedakan menjadi dua yaitu 

pembiayaan konsumtif dan produktif. Untuk pembiayaan konsumtif, pembiayaan 
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yang diberikan kepada nasabah lebih bersifat akan langsung habis karena untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan pembiayaan produktif 

digunakan untuk menambah modal kerja atau investasi sebuah proyek usaha. 

 Pembiayaan mudharabah termasuk pembiayaan yang bersifat produktif. 

Dalam pembiayaan ini, keseluruhan modal (100%) dari bank akan diberikan 

kepada jenis usaha-usaha tertentu yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. 

Akan tetapi pihak bank lebih mengutamakan untuk menyalurkan dananya kepada 

jenis-jenis usaha yang bisa menyerap tenaga kerja banyak, memberikan lapangan 

kerja yang luas, dan untuk kemaslahatan rakyat banyak. Adapun usaha yang bisa 

dibiayai oleh Bank Muamalat adalah usaha yang bergerak di bidang perdagangan, 

industri/manufacturing, usaha atas dasar kontrak, usaha-usaha yang bersifat 

kerajinan, dan lain-lain.  

 Dalam penyaluran pembiayaan mudharabah, Bank Muamalat akan 

menentukan prosedur-prosedur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk 

melindungi aktiva dan dana pihak ketiga yang disalurkan kepada nasabah 

pembiayaan. Prosedur ketat yang dilakukan oleh Bank Muamalat tersebut 

mempunyai alasan yang mendasari, yaitu tingkat resiko yang tinggi pada 

pembiayaan mudharabah. Dengan modal yang diberikan 100% oleh pihak bank, 

maka sudah sewajarnya Bank Muamalat bertindak sangat hati-hati. Secara umum 

saat ini nasabah pembiayaan mudharabah di Indonesia masih sulit untuk berlaku 

jujur/tidak amanah dalam penyampaian laporan keuangannya, sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas dana yang diterimanya. 
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 Adapun prosedur secara umum dalam penyaluran dana pembiayaan 

mudharabah oleh Bank Muamalat melalui tiga tahapan berikut: 

1. Tahap I adalah proses awal penetapan kriteria nasabah pembiayaan sesuai 

dengan kriteria yang ditetapkan Bank Muamalat. Kemudian melakukan 

evaluasi serta memberikan keputusan hasil evaluasi. 

2. Tahap II adalah proses dokumentasi terhadap data-data atau dokumen 

nasabah pembiayaan baik dokumen yang berkaitan dengan pengikatan 

atau akad pembiayaan dan dokumen-dokumen pendukung mengenai usaha 

nasabah. 

3. Tahap III adalah proses monitoring yang dilakukan sebagai maintenance 

atau pemeliharaan terhadap nasabah nasabah pembiayaan untuk memantau 

kondisi pembiayaan nasabah apakah masih berjalan lancar atau perlu 

dilakukan penyelamatan atau penyelesaian. 

 

4.6. Penerapan Bagi-Hasil Pembiayaan Mudharabah Di PT. Bank Muamalat 

Indonesia Tbk. Kantor Cabang Malang 

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan 

pembagian hasil usaha yang harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak 

kerjasama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 

20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan 

sebesar 20% bagi pemilik dana (shahibul maal) dan 80% bagi pengelola dana 

(mudharib). Bagi Hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari 

kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya 
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perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu 

praktik perbankan syariah. 

Aplikasi perbankan syariah pada umumnya bank dapat menggunakan 

sistem profit sharing maupun revenue sharing tergantung kepada kebijakan 

masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank-bank 

syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi 

hasil atas dasar revenue sharing untuk mendistribusikan bagi-hasil kepada para 

pemilik dana (deposan). 

Pada penelitian di Bank Muamalat ini penulis mendapatkan bahwa 

penerapan bagi-hasil untuk produk pembiayaan mudharabah dilakukan 

berdasarkan pada pendekatan prinsip revenue sharing. Melalui pendekatan 

tersebut Bank Muamalat akan menghitung besaran porsi bagi-hasil yang akan 

diterima oleh kedua belah pihak berdasarkan pendapatan usaha nasabah setiap 

periodenya. Sehingga disini kemungkinan kecil bank akan mengalami kerugian, 

karena selama usaha tersebut berjalan akan menghasilkan pendapatan berapapun 

jumlahnya. Bank Muamalat mempunyai alasan tersendiri mengapa menggunakan 

dengan pendekatan metode tersebut. Alasan tersebut akan dijelaskan penulis pada 

sub bab selanjutnya. 

 Pembiayaan mudharabah yang disalurkan Bank Muamalat kepada 

nasabah pengelola dana memiliki persyaratan yang ketat mengingat pembiayaan 

ini modal kesuluruhannya adalah berasal dari pihak bank selaku shahibul maal, 

sehingga bank akan bertindak sangat hati-hati dan selektif dalam memilih nasabah 
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pembiayaan. Saat ini penyaluran peembiayaan mudharabah Bank Muamalat 

masih terbatas pada usaha menengah ke atas yang telah memiliki sistem yang 

baik. Hal ini bertujuan supaya pendapatan Bank Muamalat dari porsi bagi-hasil 

bisa lancar dan akan meningkat dari waktu ke waktu. Pada umumnya jika 

pembiayaan mudharabah disalurkan pada usaha menengah ke bawah, hal tersebut 

tidak menguntungkan bagi bank karena kepastian bagi-hasil yang diterima tidak 

bisa memenuhi kriteria yang ditentukan oleh bank. Seperti yang dikatakan oleh 

bagian marketing BMI Kantor Cabang Malang: 

“Saat ini kebanyakan pembiayaan kita masih terbatas pada usaha 

menengah ke atas. Hal ini dimaksudkan karena usaha yang masuk skala 

tersebut pada umumnya sudah mempunyai sistem yang baik dibandingkan 

dengan usaha menengah ke bawah.” 

 

 Pendapatan bagi-hasil diterima oleh Bank Muamalat berdasarkan pada 

kesepakatan nisbah di awal, yang selanjutnya akan didistribusikan kepada nasabah 

pemilik dana/deposan. Porsinya pun telah ditetapkan di awal sesuai dengan 

kebijakan Bank Muamalat. Sehingga dengan penerapan bagi-hasil yang 

berdasarkan revenue sharing, Bank Muamalat melihat adanya keadilan satu sama 

lain di mana semua pihak yang terkait akan mendapatkan keuntungan bersama 

(nasabah pemilik dana, bank, dan nasabah pengelola dana). 

 

4.6.1. Penentuan Porsi Bagi-Hasil Pembiayaan Mudharabah 

Sebagai lembaga intermediary keuangan, setiap dana yang disalurkan oleh 

Bank Muamalat dalam bentuk pembiayaan mudharabah maupun musyarakah, 

bank akan mendapatkan porsi bagi-hasil dari setiap pendapatan usaha nasabah. 
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Porsi bagi-hasil yang diterima nantinya akan menjadi hak nasabah pemilik dana 

dan Bank Muamalat yang didisribusikan sesuai dengan kesepakatan di awal. 

 Adapun beberapa prosedur dalam melakukan penghitungan bagi-hasil 

pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Bank Muamalat, di antaranya: 

1. Membuat tabel proyeksi pembayaran dengan melakukan perhitungan 

terlebih dahulu. Tabel tersebut memuat catatan pembayaran yang 

dilakukan debitur dalam setiap bulan, profit, angsuran, setoran, bagi-hasil 

bank dan nasabah, serta porsi nasabah. 

2. Membandingkan proyeksi tersebut dengan realisasi dan perhitungannya. 

Apabila realisasi menghasilkan bagi-hasil yang lebih besar daripada 

proyeksi/rencana, maka jangka waktu pembiayaan dapat lebh cepat 

daripada proyeksi/rencana yang telah disepakati. Namun apabila realisasi 

lebih kecil dari hasil proyeksi, maka jangka waktu dapat diperpanjang 

daripada rencana jangka waktu yang telah disepakati. 

 

4.6.2. Perhitungan  Nisbah Bagi-Hasil 

 Kontribusi yang diberikan nasabah kepada bank dalam bentuk bagi-hasil 

akan mengalami fluktuasi tergantung dengan besar/kecilnya pendapatan yang 

diterima nasabah pengelola dana. Hal ini berbeda dengan tingkat suku bunga bank 

konvensional yang cenderung dapat diprediksi. Penentuan besar/kecilnya nisbah 

bagi-hasil (expected yield) dilakukan oleh bank terhadap pembiayaan yang akan 

diberikan. Sedangkan besarnya keuntungan ditentukan dalam rapat ALCO. 

Margin merupakan presentase keuntungan yang diharapkan dalam satu tahun. 
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Dalam suatu pembiayaan, margin tersebut dikalikan dengan besarnya pendapatan 

rata-rata bulanan nasabah (perusahaan atau individu) dalam satu tahun sehingga 

dapat diketahui taksiran pendapatan atas pembiayaan yang diberikan. 

 Kemudian besarnya taksiran pendapatan atas pembiayaan dibagi dengan 

total pendapatan rata-rata per tahun perusahaan untuk mengetahui nisbah bagi-

hasil bank. Sedangkan besarnya nisbah bagi nasabah adalah seratus persen 

dikurangi dengan nisbah bank. Hasil dari perhitungan nisbah bank digunakan 

sebagai pedoman dalam bernegosiasi dengan nasabah. Bank akan melakukan 

penawaran nisbah lebih besar atau sama dengan hasil perhitungan nisbah tersebut. 

Apabila nasabah menyetujui besar nisbah tersebut (harus lebih besar atau sama 

dengan perhitungan), maka transaksi pembiayaan dapat dilakukan. Namun bank 

tidak boleh memberatkan nasabah dalam hal pembayaran bagi-hasil pembiayaan 

atau mempersulit finansial nasabah. Prinsip rahmatan lil alamin mengharuskan 

bank lebih memperhatikan kesejahteraan nasabah dan membantu usaha nasabah 

agar maju dan berkembang 

Pendapatan riil nasabah selama menjalankan kegiatan usaha dari 

pembiayaan bank, sangat mempengaruhi bagi-hasil nasabah. Supaya bank 

mengetahui besarnya pendapatan riil nasabah maka semua transaksi yang 

dilakukan nasabah harus menggunakan jasa giro Bank Muamalat. Hal itu 

dilakukan sebagai bentuk pengendalian atas pembiayaan yang diberikan oleh 

Bank Muamalat sehingga dapat mengurangi resiko penyusunan laporan keuangan 

fiktif oleh perusahaan.  
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4.7. Alasan Penggunaan Prinsip Revenue Sharing Dalam Distribusi Bagi-

Hasil Pembiayaan Mudharabah 

Ketika bank syariah pertama kali berkembang, baik di tanah air maupun di 

mancanegara, seringkali dikatakan bahwa bank syariah adalah bank bagi-hasil. 

Hal ini dilakukan untuk membedakan bank syariah dengan bank konvensional 

yang beroperasi dengan sistem bunga (Karim, 2004). Hal itu betul, tetapi tidak 

sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya bagi-hasil itu hanya merupakan bagian 

saja dari sistem operasi bank syariah. 

Bagi-hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi yakni yang 

termasuk ke dalam natural uncertainty contracts. Namun selain itu dalam fiqih 

Islam juga mengenal natural certainty contracts. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa sistem bagi-hasil sudah pasti merupakan salah satu praktik 

perbankan syariah. Bagi-hasil merupakan konsekuensi logis dari karakteristik 

pembiayaan dengan akad mudharabah, karena jenis pembiayaan ini adalah 

termasuk pembiayaan investasi. Sedangkan pembiayaan investasi itu sendiri 

termasuk ke dalam natural uncertainty contracts yang tidak bisa memberikan 

kepastian pendapatan (return) baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu 

(timing)-nya. 

Karakteristik yang khas dan membedakan pembiayaan bagi-hasil 

(mudharabah) dengan pembiayaan jual-beli adalah adanya nisbah keuntungan. 

Nisbah keuntungan ini adalah porsi yang didapat oleh kedua belah pihak baik 

shahibul maal maupun mudharib untuk mendapatkan keuntungan dari usaha 

tersebut yang dinyatakan dalam bentuk presentase (%). Penetapan presentase 
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tersebut berdasarkan kesepakatan bersama sehingga tidak ada pihak yang 

dirugikan atas nisbah keuntungan yang didapat. 

Prinsip bagi-hasil merupakan salah satu indikator kontribusi bank syariah 

terhadap perkembangan sektor riil karena mengarah ke pembiayaan investasi. 

Selama ini, penerapan sistem bunga oleh bank konvensional menyebabkan sektor 

riil sulit berkembang karena sistem bunga tidak dapat sejalan dengan kondisi 

sektor riil yang berfluktuasi. Perkembangan pembiayaan dengan prinsip bagi-hasil 

(mudharabah) tidak terlepas dari berbagai faktor, baik internal perbankan syariah 

itu sendiri maupun di luar bank syariah. 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 tentang 

Akuntansi Mudharabah disebutkan bahwa “Mudharabah adalah akad kerjasama 

usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan 

seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, 

dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian 

finansial hanya diitanggung oleh pemilik dana.” 

 Sedangkan untuk distribusi bagi-hasil usaha mudharabah dilakukan 

berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba (profit sharing), yaitu perhitungan 

bagi-hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi 

dengan biaya-biaya langsung yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan 

tersebut. Namun pada prakteknya penerapan profit sharing tersebut berpotensi 

menjadi kendala bagi bank syariah.  

 Berdasarkan hal itu, pada dasarnya sistem bagi-hasil berdasarkan profit 

sharing dihitung dari laba bersih sebelum pajak yang diterima oleh nasabah, yang 
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berarti dari pendapatan/omset usaha yang diterima akan dikurangi terlebih dahulu 

oleh biaya-biaya yang berkaitan langsung (laba bruto) dan dikurangi lagi dengan 

biaya administrasi dan pemasaran (laba bersih sebelum pajak) sehingga 

menghasilkan jumlah angka yang lebih kecil dari pendapatan/omset secara 

keseluruhan. 

Potensi kendala yang terjadi pada penggunaan sistem bagi-hasil 

berdasarkan profit sharing adalah: 

1. Sikap Tidak Amanah Nasabah. 

Kendala yang sering menjadi masalah bagi bank syariah tersebut yaitu 

kebanyakan nasabah melakukan sikap tidak amanah terhadap besaran angka 

biaya-biaya yang dilaporkan dalam laporan keuangannya kepada pihak bank. 

Seringkali biaya-biaya tersebut di mark-up oleh nasabah dari jumlah yang 

sebenarnya sehingga menghasilkan laba usaha yang kecil. Akibat dari laba 

yang kecil itu, bank akan menerima porsi bagi-hasil yang kecil pula atau bisa 

sampai merugi jika laporan keuangan nasabah tersebut dilaporkan rugi. Kalau 

sistem profit sharing ini benar-benar diterapkan maka kerugian bank tersebut 

akan ditanggung juga oleh deposan/nasabah pemilik dana. Seperti yang 

diungkapkan bagian Marketing BMI Kantor Cabang Malang: 

“Kalau kita menggunakan prinsip profit sharing, kecenderungan nasabah 

pasti akan melaporkan kondisi keuangannya merugi terus. Logikanya, 

nasabah tidak mau labanya itu dibagi dengan pihak bank.” 

 

 

2. Tingkat Kepemilikan Informasi Yang Dimiliki Nasabah. 

Adanya tingkat kepemilikan informasi yang lebih membuat nasabah  memiliki 

informasi menyeluruh mengenai kondisi faktual yang terjadi terhadap usahanya 
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daripada informasi yang dimiliki oleh bank syariah. Sehingga ada kalanya bank 

tidak mengetahui kondisi-kondisi tertentu yang bersifat penting dan tidak 

disampaikan oleh nasabah secara jujur. Hal tersebut bukan berarti bank tidak 

melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah. Namun lebih dikarenakan 

adanya keterbatasan jumlah tenaga pegawai yang bertugas untuk mengawasi 

usaha nasabah tersebut.  

Dalam kasus ini, Bank Muamalat tidak bisa mengawasi usaha nasabahnya satu 

persatu setiap hari yang jumlahnya bisa sampai puluhan usaha. Pihak Bank 

Muamalat paling tidak melakukan pengawasan sebulan sekali untuk terjun ke 

lapangan untuk memastikan apakah dana yang diberikan itu benar-benar 

digunakan sesuai perjanjian di awal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 

bagian Marketing BMI Kantor Cabang Malang: 

“Selain itu kemampuan nasabah untuk memanipulasi data keuangannya. 

Hal itu sangat mudah dilakukan bagi mereka karena mereka yang tahu 

segala jenis aktifitas usaha mereka sendiri, sedangkan kita tidak mungkin 

untuk melakukan pengecekan satu per-satu karena jumlah personel kita 

masih terbatas.” 

3. Masyarakat (deposan) di Indonesia Belum Bisa Menerima Kerugian Bank 

Yang Dibebankan Kepada Mereka. 

Kendala yang lain adalah masyarakat Indonesia (deposan) pada umumnya 

masih belum bisa menerima apabila dana yang disimpan di bank syariah 

mengalami kerugian akibat dari penerapan sistem profit sharing tersebut. 

Masyarakat masih belum mengerti arti sesungguhnya sistem perbankan 

syariah, karena sistem yang lebih mewakili prinsip syariah itu sendiri adalah 

sistem profit sharing, dimana keadilan, kesetaraan, maupun kesejahteraan 
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tercermin kuat dari penerapan prinsip tersebut. Dalam sistem profit sharing, 

apabila nasabah pengelola dana mengalami keuntungan, maka pihak yang lain 

yaitu bank dan nasabah pemilik dana juga akan menikmati keuntungan 

tersebut. Jika usaha nasabah mengalami kerugian, maka seharusnya pihak yang 

lain juga menerima beban kerugian tersebut. Namun pada kenyataannya pihak 

nasabah deposan tidak mau menerima beban kerugian tersebut. 

 Hal-hal seperti itulah yang menjadi penghambat berkembangnya bagi-

hasil berdasarkan profit sharing di Indonesia. Masih tinginya resiko yang 

terkandung dalam penerapan bagi-hasil berdasarkan profit sharing tersebut 

membuat bank-bank syariah di Indonesia bersikap untuk menghindari resiko 

tersebut. Namun kembali lagi bahwa penggunaan kedua prinsip bagi-hasil tersebut 

semuanya tergantung kepada kebijakan manajamen masing-masing bank syariah 

untuk memilih salah satu dari prinsip yang ada.  

Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN MUI) No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi bagi-

hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang membolehkan setiap 

LKS untuk menggunakan salah satu prinsip bagi-hasil profit sharing atau revenue 

sharing. 

Namun apabila suatu bank menggunakan sistem profit sharing, maka 

kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi-hasil yang diterima oleh para  

shahibul maal (pemilik dana) akan semakin kecil, yang tentunya akan mempunyai 

dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga 

pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk 
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menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya 

jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan. 

Pada studi kasus Bank Muamalat, pihak bank menerapkan bagi-hasil 

pembiayaan mudharabah berdasarkan prinsip revenue sharing, di mana bagi-hasil 

akan diperhitungkan dari total pendapatan usaha nasabah sebelum dikurangi 

biaya-biaya yang terkait. Bank Muamalat tidak mengakui pendapatan yang 

berasal dari laba yang diterima oleh nasabah. Dengan kata lain pendapatan 

pembiayaan bagi-hasil yang berasal dari pembiayaan mudharabah diperoleh dari 

hasil penjualan/omset nasabah yang dilaporkan kepada bank setiap periodenya. 

Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh Bank Mumalat saja namun juga 

dilakukan hampir seluruh bank syariah yang ada di Indonesia. 

 Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip profit sharing di 

Indonesia masih belum bisa berjalan sepenuhnya. Kondisi yang ada saat ini tidak 

mendukung untuk diterapkannya prinsip profit sharing. Hal ini senada dengan apa 

yang diungkapkan oleh bagian Marketing BMI Kantor Cabang Malang yaitu: 

“Saat ini tidak ada bank syariah di Indonesia yang menggunakan prinsip 

profit sharing. Karena terlalu banyak resiko yang terjadi kalau kita 

memaksakan penerapan prinsip tersebut. Namun berbeda dengan yang ada 

di Malaysia. Disana mereka sudah hampir sepenuhnya menerapkan prinsip 

profit sharing. Karena kondisi disana sudah sangat mendukung yaitu 

masyarakatnya sudah paham betul apa sistem perbankan syariah itu 

sendiri.” 

 

 Seperti yang disebutkan responden di atas bahwa kondisi masyarakat 

Indonesia saat ini masih jauh dari harapan manajemen Bank Muamalat untuk 

menerapkan secara penuh prinsip profit sharing. Berbagai kendala yang akan 

terjadi bisa menghambat perkembangan perbankan syariah di Indonesia. 
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Manajemen Bank Muamalat mempunyai alasan tersendri mengapa masih 

menggunakan bagi-hasil pembiayaan mudharabah berdasarkan prinsip revenue 

sharing. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian penulis dengan melakukan 

wawancara terhadap pihak manajamen Bank Muamalat.  

 

4.7.1. Edukasi Masyarakat Indonesia Yang Masih Rendah Tentang 

Perbankan Syariah  

Alasan pertama adalah edukasi tentang prinsip perbankan syariah 

khususnya mengenai pembiayaan mudharabah di masyarakat Indonesia yang 

masih rendah. Saat ini masyarakat Indonesia masih berpikiran bahwa dana yang 

ditanamkan di setiap bank syariah haruslah mendapatkan margin yang menarik. 

Dana yang ditanamkan tidak boleh berkurang kecuali akibat adanya potongan 

biaya administrasi tiap bulannya. 

Masyarakat Indonesia pada umumnya masih melihat bahwa dalam sistem 

perbankan syariah, dana yang mereka tanamkan bisa mendapatkan keuntungan 

saja dari porsi bagi-hasil. Mereka tidak melihat bahwa dalam sistem perbankan 

syariah yang sesungguhnya tidak hanya keuntungan bagi-hasil saja yang mereka 

dapatkan. Namun seharusnya kerugian yang terjadi juga ditanggung secara 

bersama diantara pihak nasabah penabung, nasabah pembiayaan, maupun pihak 

bank sendiri. 

Hal ini berbeda dengan yang terjadi di negara tetangga Malaysia, dimana 

rakyatnya bisa menerima kerugian tersebut dan sistem bagi-hasil pembiayaan 

mudharabah disana sudah menerapkan hampir secara penuh prinsip profit 
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sharing. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh bagian marketing BMI 

Kantor Cabang Malang: 

“Alasan mengapa kita menggunakan prinsip revenue sharing adalah 

karena edukasi masyarakat Indonesia saat ini masih rendah mengenai 

sistem perbankan syariah. Dalam benak masyarakat saat ini masih 

berpikiran bahwa dana yang mereka tanamkan di bank syariah harus 

bertambah jumlahnya atau paling tidak sama dengan jumlah di awal (tentu 

saja dengan biaya administrasi bulanan yang dibebankan) layaknya di 

bank konvensional. Padahal dalam sistem perbankan syariah seharusnya 

keuntungan maupun kerugian yang terjadi harus ditanggung bersama. 

Disinilah kebanyakan masyarakat kita masih tidak mengetahuinya.” 

 

Sehingga di sini mau tidak mau Bank Muamalat dituntut untuk selalu 

mendapatkan keuntungan dalam pengelolaan dana pihak ketiga tersebut. Salah 

satunya adalah keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah berupa 

bagi-hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha nasabah. Di sini Bank 

Muamalat dapat menghindari kerugian akibat dana yang disalurkan dalam bentuk 

pembiayaan mudharabah karena setiap pendapatan yang dihasilkan oleh nasabah 

pembiayaan akan dipotong bagi-hasil berdasarkan kesepakatan di awal sesuai 

dengan nisbah masing-masing (revenue sharing). 

Dengan menggunakan prinsip revenue sharing, tingkat bagi-hasil yang 

diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat  suku 

bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana 

untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru 

mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada 

peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. 

Pertumbuhan dana pihak ketiga yang cepat tersebut harus mampu 

diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang 
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menarik, layak  dan  mampu  memberikan  tingkat  profitabilitas  yang  maksimal  

bagi pemilik dana. 

Porsi bagi-hasil yang diterima oleh Bank Muamalat selanjutnya akan 

didistribusikan kepada deposan/nasabah pemilik dana pihak ketiga dan Bank 

Muamalat sendiri. Sehingga pada akhirnya di sini Bank Muamalat melihat adanya 

sisi keadilan karena semua pihak baik itu bank, nasabah pemilik dana, maupun 

nasabah pengelola dana bisa mendapatkan keuntungan bagi-hasil satu sama lain. 

 

4.7.2. Masyarakat Indonesia Belum Siap Menerima Kerugian Dari Prinsip 

Profit/Loss Sharing 

Alasan yang kedua adalah kemauan dari masyarakat Indonesia untuk 

menerima kerugian dari prinsip profit/loss sharing masih sangat rendah. 

Meskipun saat ini ada masyarakat yang sudah siap mnerima beban kerugian dari 

bank, namun jumlah masyarakat tersebut masih sedikit sekali. Kebanyakan 

masyarakat Indonesia masih menginginkan margin yang tinggi atas dana yang 

diinvestasikan. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh bank konvensional, karena 

selama ini masyarakat kita telah lama menggunakan produk-produk bank 

konvensional yang berbasis bunga. Selama itu pula masyarakat kita dalam 

bertransaksi tidak bisa lepas dari sistem bunga khususnya dalam bunga tabungan, 

sehingga sikap tersebut terbawa juga oleh nasabah dalam menanamkan dana di 

bank syariah. 

Mereka masih beranggapan dana yang ditanamkan tersebut akan selalu 

mendapatkan keuntungan/margin dari pihak bank syariah. Mereka tidak mau dana 
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yang ditanamkan dikurangkan atau dibebankan kerugian dari pihak bank. Mereka 

mau menanamkan dananya di bank syariah karena bagi-hasil di Bank Syariah 

lebih menarik dibandingkan dengan bunga bank konvensional yang cenderung 

tetap, baik itu nasabah penabung maupun nasabah pembiayaan. Bagian Marketing 

BMI Kantor Cabang Malang mengatakan bahwa: 

“Alasan yang kedua adalah kemauan masyarakat kita untuk menerima 

beban kerugian dari bank masih rendah. Kalau kita menerapkan sistem 

profit/loss sharing, kerugian yang terjadi di pihak nasabah pembiyaan 

seharusnya juga dibebankan ke nasabah penabung. Namun justru yang 

terjadi saat ini adalah nasabah tidak mau menerima hal itu, karena dalam 

benak mereka yang terpikirkan hanya keuntungan dari porsi bagi-hasil.” 

 

Melihat kenyataan tersebut, penerapan profit/loss sharing di Indonesia 

untuk saat ini masih sulit untuk dilaksanakan. Butuh waktu yang lama untuk 

menerapkan prinsip syariah yang benar-benar syariah pada pembiayaan 

mudharabah karena kebiasaan masyarakat Indonesia yang masih sulilt lepas dari 

sistem bank konvensional. Padahal, pembiayaan mudharabah ataupun 

musyarakah dengan sistem bagi-hasilnya merupakan salah satu tonggak ekonomi 

syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat. 

 

4.7.3. Masih Tingginya Sikap Tidak Amanah Nasabah Pembiayaan 

Alasan yang ketiga adalah masih tingginya sikap tidak amanah yang 

dilakukan oleh nasabah setelah menerima dana pembiayaan dari bank. Sikap tidak 

amanah tersebut bisa berupa menggunakan/mengelola dana yang didapat berbeda 

dengan perjanjian awal yang telah disepakati, atau nasabah melaporkan kondisi 

keuangan usahanya berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Kecenderungan 

nasabah setelah mendapat kucuran dana dari bank adalah dengan memberikan 
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laporan keuangan yang menghasilkan laba kecil atau tidak menutup kemungkinan 

merugi terus. 

Hal ini dimaksudkan jika usaha nasabah menghasilkan laba kecil maka 

pembagian porsi bagi-hasil dari laba tersbut juga akan menjadi kecil. Pada 

akhirnya pihak bank tidak mendapatkan bagi-hasil yang sesuai dengan 

perhitungan di awal bahkan tidak mendapatkan sama sekali (laporan usaha 

nasabah merugi). Sehingga di sini pihak yang paling diuntungkan adalah nasabah 

pembiayaan itu sendiri.  

Melihat kenyataan tesebut, jika prinsip profit sharing benar-benar 

diterapkan maka kerugian yang ditimbulkan akan lebih banyak pada pihak bank. 

Dalam pembiayaan mudharabah modal keseluruhan (100%) berasal dari pihak 

shahibul maal (bank) dan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh 

pihak shahibul maal. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh bagian 

Marketing BMI Kantor Cabang Malang yaitu: 

“Alasan yang ketiga adalah masih tingginya sikap tidak amanah dari 

nasabah pembiayaan. Penggunaaan prinsip profit/loss sharing kebanyakan 

merugikan pihak kita. Karena kecenderungan para nasabah untuk 

melaporkan laba yang kecil atau kalau bisa merugi terus supaya jumlah 

bagi-hasil nantinya juga menjadi kecil. Karena itu bank mengambil jalan 

tengah yaitu dengan berpedoman pada prinsip revenue sharing. Semua 

pihak akan mendapatkan keuntungan secara adil. Baik nasabah penabung, 

bank, maupun nasabah pembiayaan itu sendiri.” 

 

4.8. Kendala Yang Terjadi Pada Penerapan Bagi-Hasil Berdasarkan Prinsip 

Revenue Sharing 

Berikut akan dijelaskan kendala-kendala yang terjadi yang dialami oleh 

Bank Muamalat dalam penerapan prinsip revenue sharing, yang tentunya bisa 
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menghambat kelancaran penerimaan bagi-hasil. Kendala tersebut adalah 

penerimaan bagi-hasil yang tidak sesuai dengan perhitungan awal, dan 

pembiayaan mudharabah itu sendiri. 

 

4.8.1. Tidak Terpenuhinya Target Pendapatan Bagi-Hasil 

Sebagai lembaga intermediary keuangan, Bank Muamalat akan 

mendapatkan porsi bagi-hasil dari dana yang disalurkan kepada para debitur. 

Bagi-hasil ini nantinya akan menjadi hak nasabah dan bank. Menurut Djamil 

(2005), dalam kontrak bagi-hasil pihak bank akan menghadapi beberapa masalah 

yang potensial yaitu sulitnya menilai tingkat kegiatan usaha debitur (unobservable 

effort) dan terbatasnya akses informasi khususnya menyangkut tingkat 

produktifitas usaha (hidden productivity). 

Untuk menentukan jenis kontrak yang akan dipilih, pembiayaan yang akan 

dijalankan harus bisa memberikan jaminan pendapatan yang bagus dan kontrak 

tidak boleh menyimpang dari pedoman syariah. Hal ini sesuai dengan konsep 

syariah yaitu mengajarkan menyangga usaha bersama, baik dalam membagi 

keuntungan ataupun menanggung kerugian. 

Bank Muamalat melihat selama ini tidak ada kendala yang berarti dalam 

penentuan porsi bagi-hasil berdasarkan prinsip revenue sharing. Dalam prinsip ini 

pihak bank akan selalu menerima bagi-hasil atas dasar pendapatan usaha nasabah 

yang dilaporkan setiap periode. Selama usaha tersebut berjalan, maka selama itu 

bank juga akan mendapat porsi bagi-hasil dari pendapatan usaha. Namun jumlah 

besaran bagi-hasil tersebut bisa berubah-ubah setiap periodenya. Hal ini akan 
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berakibat pada melesetnya target penerimaan bagi-hasil tiap periode yang 

nantinya akan didistribusikan kepada nasabah penabung/deposan. Bagian 

Marketing BMI Kantor Cabang Malang mengatakan bahwa: 

“Mungkin yang bisa menjadi hambatan bagi bank adalah pendapatan 

usaha nasabah yang tidak stabil. Itu nantinya bisa mempengaruhi besar 

kecilnya bagi-hasil yang kita terima. Bisa sama dengan perhitungan awal 

atau bahkan bisa lebih kecil.” 

 

4.8.2. Kendala Pembiayaan Mudharabah 

Menurut pihak manajemen Bank Muamalat, selain itu yang menjadi 

kendala dalam penerapan bagi-hasil berdasarkan revenue sharing adalah 

pembiayaan mudharabah itu sendiri. Meskipun bank bisa mendapatkan bagi-hasil 

dari usaha nasabah setiap periode, namun butuh proses yang panjang untuk 

memutuskan apakah usaha nasabah tersebut layak untuk diberi modal ataukah 

tidak, karena modal yang diberikan seratus persen seluruhnya berasal dari pihak 

bank sebagai shahibul maal. 

Sehingga Bank Muamalat akan bersikap selektif dan berhati-hati agar 

nantinya pendapatan bagi-hasil yang diterimanya tidak macet di kemudian hari. 

Sikap selektif ini tentunya dengan menganalisa kegiatan usaha nasabah secara 

mendetail yang membutuhkan waktu tidak sedikit. Hal ini seperti yang 

diungkapkan bagian Marketing BMI Kantor Cabang Malang yaitu: 

“Selama ini tidak ada kendala berarti pada penggunaan prinsip revenue 

sharing. Namun menurut saya yang lebih diperhatikan adalah mudharabah 

itu sendiri. Kenapa? Karena pembiayaan mudharabah ini kan seluruh 

dananya dari bank, sehingga harus diambil sikap yang sangat hati-hati 

mulai dari analisa sampai persetujuan pembiayaan. Agar nantinya dana 

yang telah disalurkan bisa kembali seluruhnya.” 
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4.9. Cara Mengatasi Kendala Yang terjadi 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen Bank Muamalat 

serta didukung dengan berbagai literatur, terdapat beberapa solusi untuk 

mengatasi kendala yang terjadi dari penerapan bagi-hasil berdasarkan kedua 

prinsip diatas. 

 

4.9.1. Prinsip Revenue Sharing 

Solusi yang bisa dilakukan oleh Bank Muamalat untuk meminimalisir 

kendala yang terjadi adalah dengan meningkatkan seleksi yang lebih ketat untuk 

memilih nasabah yang pantas diberikan dana pembiayaan khususnya dalam 

bentuk mudharabah. Seperti yang diungkapkan bagian Marketing BMI Kantor 

Cabang Malang: 

“Mengenai kendala akad mudharabah kita seharusnya lebih seletif lagi 

dalam memilih calon nasabah pembiayaan. Hal ini dilakukan tidak lain 

untuk memastikan bahwa usaha itu benar-benar menguntungkan bagi 

bank, dan memiliki pembayaran angsuran yang pasti dan teratur oleh 

nasabah.” 

Menurut Muljawan (2001), cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi 

potensi masalah yang timbul dalam pelaksanaan mudharabah adalah dengan 

meningkatkan kualitas preferensi mudharib dalam menerima amanah dari 

shahibul maal. Preferensi individu tersebut yaitu individu yang bisa 

bertransparansi dalam berkontrak, indvidu yang bisa menghargai waktu, pekerja 

keras, dan memiliki tingkat produktifitas yang tinggi.  

Sehingga apabila syarat tersebut diatas dapat dijalankan oleh individu, 

maka dapat dikatakan bahwa kontrak mudharabah tersebut dapat dikatakan 



 

 

 

73 

menghasilkan kualitas yang terbaik. Peningkatan preferensi individu dalam 

konsep utility akan mengakibatkan perubahan pada proses pengambilan keputusan 

dalam usaha. Kualitas preferensi individu seharusnya dalam Islam menjadi suatu 

hal yang diunggulkan. Konsep etik moral dalam Islam, adalah konsep bagaimana 

suatu individu dapat berbuat sebaik mungkin dan dapat mendatangkan maslahat 

sebanyak mungkin. 

Pemberian dana pembiayaan mudharabah yang tepat akan berdampak 

positif bagi bank juga bagi nasabah pembiayaan itu sendiri. Dana pembiayaan 

yang diterima nasabah bisa langsung digunakan untuk menjalankan kegiatan 

usahanya sehingga bisa meningkatkan produktifitas yang tinggi dan menghasilkan 

pendapatan yang lebih tinggi pula. Dan pada akhirnya pihak Bank Muamalat bisa 

menikmati porsi bagi-hasil dari pendapatan usaha nasabah tersebut sesuai dengan 

kesepakatan nisbah masing-masing. 

 

4.9.2. Prinsip Profit Sharing 

Mengingat saat ini jarang sekali atau bahkan tidak ada bank syariah yang 

menggunakan prinsip bagi-hasil berdasarkan profit sharing, maka disini penulis 

mencoba memberikan gambaran secara umum solusi untuk mengatasi kendala-

kendala yang mungkin terjadi bila prinsip profit sharing diterapkan di Indonesia. 

Hal itu berdasarkan informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak 

manajemen Bank Muamalat serta didukung oleh berbagai literatur. 

 

 



 

 

 

74 

A. Menggunakan Rekening Giro Milik Bank Yang Bersangkutan 

Setelah nasabah menerima pembiayaan mudharabah dari bank, hendaknya 

setiap transaksi dalam usaha nasabah tersebut menggunakan rekening giro milik 

bank yang bersangkutan. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh bagian 

marketing BMI Kantor Cabang Malang: 

“Jika prinsip profit sharing diterapkan di Bank Muamalat, maka untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, nasabah pembiayaan kita harus 

punya rekening terlebih dahulu di sini. Karena setiap transaksi yang 

mereka lakukan kita harus tahu lewat aliran dana yang masuk maupun 

yang keluar.” 

Hal ini dimaksudkan supaya adanya pengendalian atas laporan keuangan 

fiktif yang dilaporkan oleh nasabah. Sehingga setiap transaksi yang berkaitan 

dengan pembayaran biaya-biaya atau pendapatan bisa terekam dengan baik oleh 

bank. Pada akhirnya nasabah tidak bisa melakukan kecurangan-kecurangan 

semisal menghilangkan beberapa transaksi penjualan dalam pencatatannya.  

 

B. Pengecekan Rutin Ke Lapangan 

Solusi selanjutnya adalah bank melakukan pengecekan ke lapangan secara 

rutin untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan dalam bentuk mudharabah 

benar-benar digunakan sesuai dengan perjanjian di awal. Hal tersebut juga 

berguna bagi pihak bank untuk mengetahui kondisi terkini usaha nasabah yang 

bersangkutan. Hal ini memang menjadi wewenang bank untuk mengawasi usaha 

nasabah agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bagian Marketing 

BMI Kantor Cabang berkata bahwa: 
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“Kalau kita memiliki personel yang cukup, maka idealnya kita paling tidak 

mengecek ke lapangan minimal seminggu sekali. Supaya kita bisa 

mengetahui informasi terkini yang berkaitan dengan usaha si nasabah.” 

 Menurut Muljawan (2001), akses terhadap informasi yang berimbang 

dapat menurunkan intensitas moral hazard serta adverse selection dalam proses 

penentuan transaksi yang optimal. Pembuatan kontrak yang terperinci sehingga 

mendorong transparansi informasi dapat menjadi satu solusi. 

Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa, transaksi mudharabah 

yang didasarkan pada prinsip profit sharing seharusnya tidak akan menjadi 

kendala bagi bank apabila semua pihak yang berkaitan bisa memiliki informasi 

yang sama dan seimbang antara satu dengan yang lain. Nasabah dengan sikap 

jujur dan amanahnya memberikan informasi tentang keseluruhan kegiatan 

usahanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Begitu juga dengan pihak bank, akan 

selalu membantu segala permasalahan yang berkaitan dengan usaha nasabah 

tersebut terlebih lagi masalah dalam pendanaan. Sehingga transaksi mudharabah 

tersebut pada akhirnya akan menjadi suatu solusi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan saling menguntungkan bagi bank dan nasabah. 

 

C. Memberikan Edukasi Tentang Perbankan Syariah 

Selain itu, solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala penerapan 

prinsip profit sharing adalah memberikan edukasi kepada masyarakat secara 

umum akan pentingnya sistem syariah dalam dunia perbankan nasional. 

Khususnya untuk penerapan mudharabah yang benar-benar syariah (profit and 

loss sharing) sehingga ke depannya nanti pembiayaan mudharabah menjadi 
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pembiayaan utama semua bank syariah di Indonesia untuk mewujudkan keadilan 

masyarakat dan perekonomian yang sesuai dengan prinsip Islam. Seperti yang 

diungkapkan bagian Marketing BMI Kantor Cabang Malang: 

“Hal yang paling mendasar adalah masyarakat Indonesia harus mengerti 

apa itu sistem perbankan syariah sebenarnya. Karena kebanyakan saat ini 

masyarakat hanya mengetahui bahwa bank syariah itu bank yang ga pake 

bunga. Padahal ruang lingkup perbankan syariah itu sendiri sangat luas 

dan tidak terpaku hanya pada bebas bunga saja.” 

Tidak kalah pentingnya sosialisasi tentang prinsip bagi-hasil profit 

sharing. Selama ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui secara mendalam 

akan keunggulan prinsip tersebut. Semakin banyak masyarakat yang mengerti 

sistem perbankan syariah yang sebenarnya, maka hal tersebut bisa meningkatkan 

porsi dana tabungan yang notabene disalurkan bank untuk mendukung 

pembiayaan usaha nasional. Adapun sosialisasi tersebut bisa dilakukan dengan 

cara personal selling, promosi melalui media cetak, ataupun melalui seminar-

seminar yang membahas tentang sistem perbankan syariah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu pihak 

pertama sebagai shahibul maal yang menyediakan keseluruhan dana (100%) dan 

pihak lainnya sebagai pengelola dana (mudharib). Karakteristik yang khas dan 

membedakan pembiayaan bagi-hasil (mudharabah) dengan pembiayaan jual-beli 

adalah adanya nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan ini adalah porsi yang 

didapat oleh kedua-belah pihak antara shahibul maal dan mudharib untuk 

mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut yang dinyatakan dalam bentuk 

presentase (%). 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105, distribusi 

bagi-hasil usaha mudharabah dilakukan berdasarkan prinsip profit sharing. 

Namun pada prakteknya penerapan profit sharing tersebut berpotensi menjadi 

kendala bagi bank syariah. Potensi-potensi kendala yang terjadi adalah: 

1. Sikap tidak amanah nasabah. 

2. Tingkat kepemilikan informasi yang lebih yang dimiliki nasabah mengenai 

kegiatan usaha mereka. 

3. Masyarakat (deposan) di Indonesia saat ini belum bisa menerima kerugian 

bank yang dibebankan kepada mereka. 
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Kendala-kendala yang terjadi tersebut membuat sebagian besar atau 

seluruh bank syariah di Indonesia bersikap menghindari resiko. Bank Muamalat 

Indonesia menerapkan distribusi bagi-hasil pembiayaan mudharabah berdasarkan 

prinsip revenue sharing. Hal ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No: 15/DSN-MUI/IX/2000 yang 

membolehkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk menggunakan salah satu 

prinsip yang ada (profit saharing atau revenue sharing). Alasan yang mendasari 

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Malang menggunakan prinsip 

revenue sharing dalam distribusi bagi-hasil pembiayaan mudharabah adalah: 

1. Karena edukasi masyarakat Indonesia yang masih rendah tentang 

perbankan syariah. 

2. Masyarakat Indonesia belum siap menerima kerugian dari prinsip 

profit/loss sharing. 

3. Masih tingginya sikap tidak amanah nasabah pembiayaan. 

Menurut pihak manajemen Bank Muamalat, ada beberapa kendala yang 

menurut mereka bisa menjadi hambatan dalam menerapkan distribusi bagi-hasil 

pembiayaan mudharabah berdasarkan revenue sharing. Kendala-kendala tersebut 

adalah: 

1. Tidak terpenuhinya target penerimaan/pendapatan bagi-hasil tiap 

periode. 

2. Pembiayaan mudharabah itu sendiri. 
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Adapun cara/solusi Bank Muamalat untuk mengatasi berbagai kendala 

yang dihadapi dalam penggunaan prinsip revenue sharing ataupun profit sharing 

ialah: 

1. Prinsip revenue sharing. 

Untuk meminimalisir resiko yang terjadi, Bank Muamalat akan 

melakukan peningkatkan kualitas preferensi mudharib yang pantas 

diberikan dana pembiayaan mudharabah. Pemberian dana pembiayaan 

mudharabah yang tepat akan berdampak positif bagi bank juga bagi 

nasabah pembiayaan itu sendiri. 

2. Prinsip profit sharing. 

a. Nasabah pembiayaan harus menggunakan rekening giro milik bank 

yang bersangkutan dalam transaksi kegiatan operasional usahanya. 

b. Pihak Bank Muamalat melakukan pengecekan rutin ke lapangan. 

c. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perbankan syariah 

secara menyeluruh. 

 

5.2. Implikasi 

 Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa saat ini penerapan distribusi 

bagi-hasil yang benar-benar syariah (profit sharing) masih belum bisa diterapkan 

di Indonesia. Banyaknya kendala yang ada membuat bank-bank syariah termasuk 

Bank Muamalat, tidak berani mengambil resiko tersebut. Melihat kenyataan 

tersebut kedepannya penulis berharap: 
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1. Adanya suatu upaya baik itu dari pemerintah, dunia perbankan, maupun 

masyarakat luas untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya sistem 

perbankan yang sesuai dengan syariah Islam. Sehingga masyarakat 

nantinya bisa mengerti akan keunggulan perbankan syariah yang lebih 

mencerminkan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bagi pihak-pihak 

yang terlibat. 

2. Bank Muamalat sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, supaya 

melakukan sosialisasi yang lebih banyak lagi kepada masyarakat tentang 

keunggulan dari jenis pembiayaan bagi-hasil. Saat ini masyarakat hanya 

terpaku pada jenis pembiayaan jual-beli yang menempati posisi teratas 

dalam hal penyaluran dana pembiayaan bank syariah. Sehingga 

kedepannya nanti pembiayaan bagi-hasil bisa menjadi pembiayaan utama 

bank-bank syariah di Indonesia yang notebene untuk memperlancar 

pembangunan nasional. 

3. Bank-bank syariah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi 

untuk mencegah kecurangan yang dilakukan nasabah. Kunci keberhasilan 

dalam pembiayaan syariah (bagi-hasil) ini adalah sikap kejujuran. Dengan 

adanya sikap jujur, maka semua pihak juga akan diuntungkan baik itu 

nasabah penabung, bank syariah, maupun nasabah pembiayaan. 
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