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MOTTO  

“Yang terpenting usaha dulu, hasil urusan belakang. Hasil tidak akan 

menghianati usaha.”  

“No Matter How You Feel, Get Up! Dress Up! Show Up! and Never Give Up!” 

“apapun yang kamu rasakan, bangunlah! Bersiaplah! Tunjukkanlah! Dan jangan 

pernah menyerah!”  

 

“This is your world. Shape it or someone else will.”  

“Ini duniamu. Wujudkanlah atau seseorang akan mewujudkannya.” (Gary Lew) 
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ABSTRAKSI 

 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memberikan pembiayaan untuk 
berbagai sektor ekonomi di Indonesia, salah satunya sektor pertanian. Sektor 
pertanian merupakan sektor yang potensial untuk berkembang di Indonesia, 
namun masalah utamanya terdapat pada permodalan. Sayangnya, pembiayaan 
pertanian oleh LKS dengan menggunakan akad khusus pertanian nilainya sangat 
rendah. Salah satu LKS yang memberi pembiayaan pertanian adalah Koperasi 
Serba Usaha (KSU) Bin Auf Syariah yang juga tidak menggunakan akad khusus 
pertanian. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat bagaimana mekanisme 
pembiayaan pertanian di KSU Bin Auf Syariah serta menilai kesyariahan 
pembiayaan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif studi 
kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan pertanian di KSU Bin 
Auf Syariah menerapkan mekanisme akad mudharabah. Berdasarkan temuan 
lapang, dapat disimpulkan bahwa akad, prosedur, mekanisme, dan penyelesaian 
permasalahan pembiayaan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Hanya 
perhitungan bagi hasil yang tidak sesuai dengan prinsip syariah karena masih 
menggunakan sistem bunga.   

 

Kata kunci: Pembiayaan Pertanian, Mekanisme Pembiayaan Pertanian KSU Bin 
Auf Syariah, Penilaian Kesyariahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang berperan penting dalam 

keberlangsungan suatu negara. Sejak 1992, dengan diprakarsai oleh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) dan para cendikiawan muslim, beroperasilah lembaga 

keuangan syariah bank pertama di Indonesia yakni Bank Muamalat Indonesia. 

Kemudian pada 1998 disahkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

perbankan yang menjadi acuan dasar hukum untuk lembaga keuangan syariah 

beroperasi di Indonesia. Lembaga keuangan syariah ini pun terbukti mampu 

bertahan dari krisis moneter yang terjadi mulai 1997, yang membuat pemerintah 

menutup 55 bank, mengambil alih 11 bank, dan membantu 9 bank untuk 

melakukan rekapitalisasi.  

Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah secara umum 

sama dengan yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. Kedua 

lembaga keuangan ini bersama-sama melakukan kegiatan pendanaan dan juga 

pembiayaan. Perbedaan diantara keduanya adalah pada dasar hukum yang 

diacu serta pelarangan penerapan bunga pada lembaga keuangan syariah. Jika 

pada lembaga keuangan konvensional dasar hukum yang diacu hanya 

berdasarkan peraturan yang dibuat pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) serta 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka lembaga keuangan syariah mengacu pada 

Qur’an, hadist, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (POJK), serta ijma’ para ulama melalui peraturan Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).  

Mengenai pelarangan bunga, lembaga keuangan syariah memiliki sistem 

sendiri dalam pembagian keuntungan, yaitu sistem bagi hasil (net revenue 



 

sharing). Sistem ini menghitung besaran nominal keuntungan berdasarkan 

pendapatan yang diterima. Berbeda dengan sistem bunga yang didasarkan pada 

modal yang disetor atau dipinjam nasabah.  

Mengenai pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, secara teori 

sistem keuangan syariah dapat memberikan bantuan pembiayaan pada berbagai 

sektor. Dalam sistem keuangan syariah telah tersedia berbagai akad yang sesuai 

untuk digunakan di berbagai sektor tersebut. Berbagai sektor yang dapat dibiayai 

oleh lembaga keuangan syariah dapat direpresentasikan oleh data mengenai 

pembiayaan bank umum syariah dan unit usaha syariah berdasarkan sektor 

ekonomi di bawah ini.   

 

Tabel 1.1 : Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 
Berdasarkan Sektor Ekonomi (dalam miliar rupiah) 

 
Sektor Ekonomi 2011 2012 2013 2014 2015 

(Juni) 

Pertanian, kehutanan, dan 

sarana pertanian 

2.201 2.809 3.165 5.674 7.228 

Pertambangan 1.733 2.094 3.018 4.597 5.177 

Perindustrian 4.077 5.008 6.029 13.300 14.888 

Listrik, gas, dan air 2.381 3.159 4.663 5.492 5.828 

Konstruksi 5.858 7.142 8.086 11.669 11.591 

Perdagangan, restoran, dan 

hotel 

9.778 12.624 14.314 24.287 26.810 

Pengangkutan, pergudangan, 

dan komunikasi 

3.369 4.321 5.387 12.192 13.967 

Jasa dunia usaha 25.630 37.150 47.598 66.810 70.270 

Jasa sosial/masyarakat 4.464 7.878 12.085 11.022 11.076 

Lain-lain 43.164 65.319 79.778 44.282 37.060 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2015.  



 

Berdasarkan tabel di atas, sektor yang paling banyak dibiayai adalah sektor 

jasa dunia usaha dan sektor lain. Sedangkan sektor yang sedikit dibiayai adalah 

sektor pertambangan, listrik, gas, dan air, serta pertanian, kehutanan, dan sarana 

pertanian. Hal yang menarik adalah Indonesia dikenal sebagai negara agraris 

dengan tanah yang sangat subur, namun sektor pertanian di Indonesia termasuk 

tiga sektor yang paling sedikit dibiayai. Padahal jika dilihat potensinya, sektor 

pertanian memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja, kontribusi 

pada Produk Domestik Bruto, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan 

pangan dan gizi, serta pendorong sektor-sektor ekonomi riil lainnya (Ashari, 

2009), namun kendalanya terdapat pada lemahnya permodalan (Ashari dan 

Saptana, 2005).  

Menurut Ashari dan Saptana (2005), minat dari lembaga keuangan untuk 

memberikan pembiayaan pada sektor pertanian relatif rendah karena 

mengandung banyak risiko. Dalam pembiayaan yang diberikan oleh lembaga 

keuangan konvensional, terdapat tiga hal yang melekat pada model pembiayaan 

pertanian, yaitu (1) berbasis bunga, (2) terdapat kesenjangan dalam ruang 

usaha, dan (3) sistem pembiayaan pertanian diintegrasikan dengan pembiayaan 

non-pertanian. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah hadir dengan 

menawarkan model pembiayaan tanpa bunga yang mekanismenya lebih adil baik 

untuk petani maupun lembaga keuangan. Model pembiayaan tersebut 

diaplikasikan menggunakan akad salam (ba’i salam) dan muzara’ah atau 

mukhabarah. Akad salam merupakan akad jual beli secara pesanan (tangguh) 

namun seluruh biaya diserahkan di awal akad. Sedangkan yang dimaksud 

dengan muzara’ah adalah kerjasama antara dua pihak dengan pihak pertama 

menyediakan lahan, benih, pupuk, serta obat-obatan, sedangkan pihak lain 

hanya bermodalkan tenaga, waktu, dan keahlian untuk menggarap lahan 



 

pertanian. Perbedaannya dengan mukhabarah adalah pada mukhabarah benih 

tanaman berasal dari penggarap lahan.  

Namun, pembiayaan dengan skema akad salam, muzara’ah, maupun 

mukhabarah saat ini sudah jarang ditemui. Lembaga-lembaga keuangan lebih 

memilih untuk menggunakan akad-akad lain seperti mudharabah, musyarakah, 

ijarah, dan murabahah. Hal ini sesuai dengan data yang dapat direpresentasikan 

dari data komposisi pembiayaan yang diberikan bank umum syariah dan unit 

usaha syariah di Indonesia di bawah ini.  

 

Tabel 1.2 : Komposisi Pembiayaan Oleh Bank Umum Syariah dan Unit 
Usaha Syariah di Indonesia (dalam miliar rupiah) 

    

 
Akad 2011 2012 2013 2014 

2015 

(Juni) 

Mudharabah 10.229 12.023 13.625 14.354 14.906 

Musyarakah 18.960 27.667 39.874 49.387 54.033 

Murabahah 56.365 88.004 110.565 117.371 117.777 

Salam 0 0 0 0 0 

Istishna 326 276 582 633 678 

Ijarah 3.839 7.345 10.481 11.620 11.561 

Qardh 12.937 12.090 8.995 5.965 4.938 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2015.  

Berdasarkan tabel tersebut, pembiayaan menggunakan akad salam nilainya 

nol, yang berarti tidak ada sama sekali pembiayaan dengan menggunakan akad 

salam pada bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia. Sedangkan 

untuk muzara’ah atau mukhabarah memang lembaga keuangan sedikit kesulitan 

bahkan tidak memungkinkannya untuk menggunakan akad ini dikarenakan tidak 

memungkinkan bank untuk memiliki aset berupa lahan pertanian untuk dapat 

dikerjakan oleh petani.  



 

Jika digabungkan antara tabel 1.1 dan tabel 1.2, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pembiayaan pada sektor pertanian oleh lembaga keuangan syariah di 

Indonesia tetap ada meskipun jumlahnya sedikit. Namun, lembaga-lembaga 

keuangan ini tidak menggunakan akad yang memang telah sesuai untuk sektor 

pertanian yaitu akad salam. Hal ini berarti lembaga-lembaga keuangan 

menggunakan akad lain dalam memberikan pembiayaan untuk sektor pertanian. 

Salah satu lembaga keuangan yang lebih banyak memberikan pembiayaan 

untuk sektor pertanian adalah lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini 

dikarenakan keberadaan lembaga mikro yang lebih mudah dijangkau oleh 

masyarakat, terutama petani. Contoh lembaga keuangan mikro syariah yang 

memberikan pembiayaan untuk sektor pertanian dengan porsi yang lebih banyak 

dibandingkan dengan pembiayaan untuk sektor lain adalah Koperasi Serba 

Usaha (KSU) Bin Auf Syariah yang terdapat di Batu. Sekitar 80% dari total 

pembiayaan yang diberikan oleh KSU Bin Auf Syariah diperuntukkan untuk 

sektor pertanian. Selain karena lemahnya permodalan pada sektor pertanian, 

alasan lokasi di sekitar kantor koperasi yang memang dikelilingi oleh lahan-lahan 

pertanian turut menjadi faktor yang menyebabkan pembiayaan untuk sektor 

pertanian lebih banyak diberikan. Terlebih lagi, dari 500 anggota aktif yang 

dimiliki, sebagian besar atau lebih dar 80%-nya bermata pencaharian sebagai 

petani.  

Berdasarkan penelitian awal, pembiayaan untuk sektor pertanian yang 

diberikan oleh KSU Bin Auf Syariah tidak menggunakan akad salam ataupun 

muzara’ah. Oleh karena lembaga-lembaga keuangan seperti KSU Bin Auf 

Syariah yang menggunakan akad lain untuk pembiayaan di sektor pertanian, 

oleh karena itu penelitian ini berjudul ”Analisis Kesyariahan Pembiayaan Pada 

Sektor Pertanian (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha (KSU) Bin Auf 

Syariah Batu”. Analisis kesyariahan dipilih menjadi judul karena lembaga 



 

keuangan yang berinovasi menggunakan akad lain untuk pembiayaan di sektor 

pertanian ini masih perlu dikaji mengenai mekanisme pemberian 

pembiayaannya, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah jika dikaji 

berdasarkan teori yang telah ada. Jika memang dengan menggunakan akad lain 

pun prinsip-prinsip syariah telah dilaksanakan serta memang lebih mudah untuk 

dijalankan, diharapkan lembaga-lembaga keuangan syariah dapat membantu 

para petani dalam mengatasi masalah permodalannya serta dapat meningkatkan 

kesejahteraan petani.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan rumusan 

masalah yang ada adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan untuk pertanian di Koperasi Serba 

Usaha (KSU) Bin Auf Syariah Batu? 

2. Bagaimana kesyariahan pembiayaan pertanian yang dilakukan oleh 

Koperasi Serba Usaha (KSU) Bin Auf Syariah Batu?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan untuk pertanian di Koperasi 

Serba Usaha (KSU) Bin Auf Syariah Batu. 

2. Untuk mengetahui kesyariahan pembiayaan pertanian yang dilakukan 

oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Bin Auf Syariah Batu. 

 



 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yakni manfaat secara 

teoritis dan manfaat secara praktis.  

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian secara teoritis tentu saja sebagai sumbangsih 

terhadap ilmu pengetahuan sosial kemasyarakatan, khususnya untuk 

mengetahui mekanisme pembiayaan untuk sektor pertanian pada 

lembaga keuangan syariah dan kesyariahan atas pembiayaan tersebut.  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini baik bagi petani maupun bagi 

perbankan syariah adalah sebagai berikut : 

a. Membantu lembaga keuangan syariah agar dapat lebih memahami 

mengenai cara-cara dalam penerapan pola pembiayaan untuk sektor 

pertanian yang sesuai dengan syariah Islam.  

b. Menjadi referensi untuk lembaga-lembaga keuangan syariah agar 

dapat meningkatkan pemberian pembiayaan untuk sektor pertanian 

yang sesuai dengan syariah Islam.  

c. Menjadi referensi untuk peneliti berikutnya yang akan meneliti 

mengenai akad-akad untuk pembiayaan pada sektor pertanian.  

  

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bagi Hasil 

Dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, seseorang tentu mengharapkan 

keuntungan dari usaha tersebut, tidak terkecuali lembaga keuangan. Namun 

dalam praktiknya, motif mencari keuntungan ini adalah dengan menerapkan 

sistem bunga. Sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan ini, dalam 

Islam, disamakan dengan riba. Hal ini karena dalam sistem bunga, peminjam 

modal akan dianggap selalu untung dalam menjalankan usahanya, dan 

diharuskan untuk membayarkan bunga tersebut tiap bulannya tanpa memandang 

peminjam tersebut sedang untung atau rugi. Besaran nominal yang harus 

dibayarkan tiap bulannya pun selalu tetap, dihitung berdasarkan besaran modal 

yang dipinjam. Kemudian pihak lembaga keuangan akan mensyaratkan berapa 

keuntungan yang akan didapatkan oleh lembaga keuangan saat awal kontrak. 

Oleh karena itu, sistem bunga yang terdapat di lembaga keuangan ini disamakan 

dengan riba, lebih tepatnya termasuk pada riba qardh’. 

Dalam sistem ekonomi Islam sendiri, terdapat sebuah cara untuk 

mendapatkan keuntungan dari suatu usaha tanpa menggunakan sistem bunga. 

Cara tersebut adalah dengan menggunakan bagi hasil (net revenue sharing). 

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI no. 15/DSN-MUI/IX/2000, yang dimaksud dengan 

bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang dihitung dari pendapatan usaha 

dikurangi modal usaha.  

Perbedaan mendasar antara bunga dan bagi hasil adalah pada besaran 

nominal pembagian keuntungan. Jika dengan sistem bunga, nominal pembagian 



 

selalu tetap dan dihitung berdasarkan modal yang dipinjam, pada sistem bagi 

hasil nominalnya berbeda bergantung pada pendapatan usaha di setiap 

bulannya, namun dalam porsi yang selalu sama sesuai dengan kesepakatan di 

awal akad. Berikut adalah tabel mengenai perbedaan bunga dan bagi hasil. 

 

Tabel 2.1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil  

BUNGA BAGI HASIL 

1. Penentuan bunga dibuat saat 

akad dan dianggap selalu 

untung. 

1. Penentuan besarnya nisbah 

bagi hasil dibuat saat akad.  

2. Besaran persentase dan 

nominal dihitung berdasarkan 

jumlah modal yang dipinjam. 

2. Besaran nominal pengembalian 

berdasarkan jumlah 

keuntungan yang didapat.  

3. Jumlah pembayaran bunga 

akan selalu tetap meskipun 

keuntungan yang didapat 

peminjam sedang naik atau 

turun. 

3. Jika terdapat kerugian, maka 

kerugian tersebut akan 

ditanggung bersama. 

4. Eksistensi bunga diragukan 

(kalau tidak dikecam) oleh 

semua agama, termasuk Islam. 

4. Nominal besaran laba bisa 

meningkat bisa turun 

berdasarkan fluktuasi 

pendapatan. 

5. Keabsahan bagi hasil tidak 

diragukan.  

Sumber: Antonio, 2001. (diolah) 

 

2.2 Pembiayaan 

  Dalam kegiatannya, lembaga keuangan pasti berhubungan dengan 

nasabah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan kedudukan dalam hal 



 

bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur dan debitur. 

Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam 

menjalankan pekerjaannya, lembaga keuangan menggunakan berbagai teknik 

dan metode investasi. Kontrak investasi antara bank dan nasabah inilah yang 

disebut dengan pembiayaan (Muhammad, 2005). 

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, 

baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah 

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan.  

Menurut Ketentuan Bank Indonesia, dalam kaitannya dengan pembiayaan 

pada perbankan syariah, yang istilah teknisnya aktiva produktif, adalah 

penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk 

pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan 

modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening 

administratif serta Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia 

No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).  

Dalam memberikan pembiayaan, setelah proses realisasi dana, lembaga 

keuangan syariah harus terlibat dalam memantau dan mengawasi jalannya 

pembiayaan tersebut. Hal ini merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh 

lembaga keuangan syariah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan dana 

masyarakat yang telah diamanahkan kepada lembaga keuangan syariah 

digunakan dengan tepat (Muhammad, 2005). Dengan adanya pengawasan ini, 

menjadikan lembaga keuangan syariah turut memiliki usaha yang dijalankan oleh 

nasabah. Kegiatan pengawasan ini pula yang membedakan prinsip pembiayaan 

dengan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional.  



 

Tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan 

pembiayaan untuk tingkat makro dan untuk tingkat mikro (Muhammad, 2005). 

Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk: 

a. Peningkatan ekonomi umat. Artinya, masyarakat yang tidak dapat akses 

secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan 

akses ekonomi agar dapat meningkatkan taraf ekonominya. 

b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha yang membutuhkan dana 

tambahan. Dana tambahan ini diperoleh dengan melakukan aktivitas 

pembiayaan. 

c. Meningkatkan produktivitas. Artinya, dengan adanya pembiayaan akan 

memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan 

daya produksinya. 

d. Membuka lapangan kerja baru akibat adanya penambahan dana 

pembiayaan untuk membuka sektor-sektor usaha. 

e. Terjadi distribusi pendapatan karena masyarakat usaha produktif mampu 

melakukan aktivitas kerja, yang berarti mereka akan memperoleh 

pendapatan dari hasil usahanya.  

Sedangkan secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk: 

a. Upaya memaksimalkan laba yang menjadi tujuan seseorang melakukan 

usaha. 

b. Upaya meminimalkan risiko kekurangan modal usaha. 

c. Pendayagunaan sumber ekonomi agar sumber daya alam dan sumber 

daya manusia yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik melalui 

pemanfaatan sumber daya modal yang dapat didapat melalui aktivitas 

pembiayaan. 

d. Penyaluran kelebihan dana kepada yang kekurangan dana dalam 

menjalankan kegiatan usahanya. 



 

Berdasarkan tujuan di atas, maka menurut Sinungan (dalam Muhammad, 

2005) fungsi dari pembiayaan antara lain: 

a. Meningkatkan Daya Guna Uang  

Peningkatan ini dikarenakan uang yang disimpan oleh nasabah di 

lembaga keuangan akan dimanfaatkan untuk peningkatan produksi bagi 

para pengusaha. Dengan begitu, maka uang tidak hanya berguna 

sebagai penyimpan kekayaan bagi nasabah penabung, namun juga 

sebagai sumber modal bagi pengusaha. 

b. Meningkatkan Keinginan Berusaha 

Dengan adanya pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan 

dapat meningkatkan keinginan seseorang untuk melakukan kegiatan 

usaha. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak merasa khawatir akan 

kekurangan modal usaha untuk mengembangkan kegiatan usahanya.  

c. Stabilitas Ekonomi  

Dalam meningkatkan stabilitas ekonomi suatu negara, lembaga keuangan 

mempunyai peranan penting. Karena dengan pembiayaan yang diberikan 

oleh lembaga keuangan, ekspor suatu negara dapat meningkat akibat 

meningkatnya produktivitas dalam negeri. Selain itu, tingkat inflasi juga 

dapat dikendalikan karena lembaga keuangan dapat mengetahui kapan 

saat untuk menaikkan volume pembiayaan di masyarakat dan kapan 

saatnya untuk tidak meningkatkan volume pembiayaan ini. Volume 

pembiayaan ini kaitannya adalah dengan jumlah uang beredar di 

masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi suatu 

negara. 

d. Jembatan Meningkatkan Pendapatan Nasional 

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan akan berusahan untuk 

meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. 



 

Bila peningkatan keuntungan ini diakumulasikan dan dikembangkan lagi, 

dalam artian dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka 

peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan pendapatan yang 

terus meningkat berarti pajak perusahaan juga akan terus bertambah. Di 

lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan 

kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa Negara. Selain 

itu, semakin efektif kegiatan sewa sembada kebutuhan-kebutuhan pokok, 

berarti devisa Negara akan lebih hemat dan dapat diarahkan pada usaha-

usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih produktif. 

Peningkatan pendapatan nasional didapatkan dari peningkatan 

pendapatan perusahaan-perusahaan yang juga akan meningkatkan 

penerimaan pajak Negara.  

Menurut Muhammad (2005) jenis-jenis pembiayaan yang ada di Indonesia 

biasa dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya: 

1. Pembiayaan menurut tujuan, yang dapat dibedakan menjadi : 

a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk 

mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha 

b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk 

melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. 

2. Pembiayaan menurut jangka waktu, yang dapat dibedakan menjadi: 

c. Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan 

rentang waktu antara 1 bulan sampai dengan 1 tahun. 

d. Pembiayaan jangka menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan 

dengan rentang waktu antara 1 tahun sampai 5 tahun. 

e. Pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan 

rentang waktu lebih dari 5 tahun. 



 

Sedangkan lebih spesifik lagi, Muhammad (2005) membagi beberapa jenis 

pembiayaan yang terdapat pada bank syariah. Jenis-jenis pembiayaan pada 

bank syariah tersebut antara lain: 

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip ini 

dapat dikelompokkan lagi menjadi beberapa jenis berdasarkan akad yang 

digunakan. 

a. Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan dengan akad mudharabah adalah perjanjian antara 

shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) untuk 

melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan 

antara kedua pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.  

b. Pembiayaan Musyarakah (syirkah) 

Pembiayaan dengan akad musyarakah adalah perjanjian antara para 

pemilik modal untuk menggabungkan modal mereka pada suatu usaha 

tertentu dengan pembagian keuntungan antara pemilik dana dan 

pengelola dana sesuai nisbah yang disepakati. 

2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Pembiayaan dengan 

prinsip ini dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan dengan akad murabahah adalah perjanjian jual beli 

antara bank dengan nasabah dimana bank bertindak sebagai penjual 

dan membeli barang yang dikehendaki oleh nasabah. Kemudian 

barulah bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah 

sebesar harga beli barang tersebut ditambah dengan margin yang 

telah disepakati. Lebih mudahnya, pembiayaan dengan akad 

murabahah ini merupakan perjanjian jual beli yang menyebutkan harga 



 

pokok atau harga beli beserta besaran margin (keuntungan) kepada 

nasabah. 

b. Pembiayaan Salam 

Pembiayaan dengan akad salam adalah perjanjian jual beli barang 

dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan 

pembayaran harga terlebih dahulu atau dilakukan di awal kontrak, 

sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. 

c. Pembiayaan Istishna’ 

Pembiayaan dengan akad istishna’ adalah perjanjian jual beli dalam 

bentuk pemesanan pembuatan barang dengan criteria dan persyaratan 

tertentu yang telah disepakati antara kedua pihak.Pembayaran harga 

pada akad ini dapat dilakukan di awal maupun di akhir, dan dapat juga 

dilakukan dengan diangsur. 

3. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Pembiayaan dengan prinsip ini dapat 

dikelompokkan menjadi: 

a. Pembiayaan Ijarah 

Pembiayaan dengan akad ijarah adalah perjanjian sewa menyewa 

suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. 

b. Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bitamlik/Wa Iqtina (IMBT) 

Pembiayaan dengan akad IMBT adalah perjanjian sewa menyewa 

suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang 

dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa. 

4. Pinjaman Qardh 

Merupakan penyediaan dana dan atau tagihan antara Bank Syariah 

dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan 

pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.  

 



 

2.3 Pembiayaan Pertanian 

Pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah dapat diperuntukkan di 

semua sektor kegiatan perekonomian kecuali kegiatan perekonomian yang 

diharamkan oleh syariah Islam seperti kegiatan perjudian, atau kegiatan yang 

obyeknya haram, yang biasa disingkat menjadi maghrib yakni maysir (perjudian), 

gharar (ketidak jelasan), dan riba (tambahan).  

Pembiayaan di sektor pertanian dalam Islam dapat diterapkan dengan dua 

akad, yaitu akad salam dan akad muzara’ah. Namun, pada saat ini, pemberian 

pembiayaan untuk sektor pertanian tidak terbatas hanya menggunakan kedua 

akad tersebut. Terdapat akad-akad lain yang dapat digunakan, disesuaikan 

dengan kepentingan nasabah dan BPRS. Penjelasan mengenai akad-akad yang 

dapat digunakan tersebut adalah sebagai berikut. 

 

2.3.1 Salam 

Salam merupakan salah satu akad yang sering digunakan pada skema jual 

beli, atau sering disebut dengan istilah ba’i salam. Secara etimologi, salam (salaf) 

berarti memberikan, meninggalkan, dan mendahulukan. Sedangkan secara 

terminologi, salam didefinisikan sebagai suatu upaya pertukaran suatu nilai 

(uang) sekarang dengan suatu barang tertentu yang masih berada dalam 

perlindungan pemiliknya dan akan diserahkan kemudian (Rahman, 2013). Atau 

secara sederhana, ba’i salam adalah kesepakatan jual beli barang yang 

penyerahannya diserahkan di kemudian hari, namun pembayarannya dilakukan 

di awal perjanjian atau pada saat akad (Antonio, 2001). Adapun mekanisme 

transaksi salam seperti pada gambar di bawah ini. 

 

 

 



 

Gambar 2.1 : Mekanisme Pembiayaan Salam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber: Rahman, 2013.  

Skema jual beli ini dalam Islam hukumnya boleh, seperti yang disebutkan 

pada firman Allah surat Al Baqarah ayat 282, yang berbunyi: 

ى َفاْكُتُبوهُ... َسمَّ َهاالَِّذيَنَءاَمُنواْإَِذاَتَداَينُتم ِبَديٍن إَِلى أََجٍل مُّ  َيأَيُّ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…” 

(QS. Al Baqarah: 282) 

Sedangkan dasarnya menurut hadits, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa 

Rasulullah saw, sewaktu tiba di Madinah dimana masyarakatnya melakukan 

transaksi salam dengan buah-buahan dalam jangka waktu setahun, dua tahun, 

maupun tiga tahun, Rasulullah pun bersabda: 

 َمْن اَْسَلَف فِْى َشىْءَففِْى َكْيٍل َمْعلُْوٍم َوَوْزٍن َمْعلُْوٍم ِاَلى اََجٍل َمْعلُْوم

Artinya : “Barangsiapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan 

dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu 

yang diketahui.” (HR Ibnu Abbas) 

Sedangkan ijma’ ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Muzir bahwa 

alim ulama sepakat hukum salam adalah boleh, dengan pertimbangan banyak 

orang yang membutuhkan transaksi ini. Namun tetap saja, dalam setiap akad 

Pembayaran dimuka 

Penyerahan Barang di kemudian hari 

Penjual 

(Muslam 

Pembeli 

(Muslam
Akad Ba’I Salam 



 

harus ada rukun-rukun yang dipenuhi. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam 

pelaksanaan transaksi salam (Antonio, 2001), yaitu: 

1. Ada muslam (pembeli) 

2. Ada muslam alaih (penjual) 

3. Modal (uang) 

4. Muslam fiihi (barang) 

5. Sighat (akad) 

Rukun-rukun tersebut harus dipenuhi agar transaksi salam sah menurut 

Islam. Dari rukun tersebut, yang harus diperhatikan lebih adalah mengenai modal 

dan barang. Kedua hal ini harus jelas spesifikasi dan jumlahnya yang harus 

ditentukan di awal akad. Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, serta 

barang pesanan harus jelas jenisnya, kualitasnya, dan kuantitasnya. Jika salah 

satu rukun ada yang tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah, 

atau dianggap sama seperti transaksi menggunakan sistem ijon yang terdapat 

gharar (ketidakjelasan) di dalamnya. Hal ini sebagaimana kesepakatan seluruh 

imam, baik Imam Syafi’i, Hambali, Hanafi, maupun Imam Maliki, bahwa transaksi 

salam ini sah jika memenuhi 6 syarat, yaitu jenis, sifat, jumlah, waktu penyerahan 

barang pesanan, harga jual diketahui, dan tempat penyerahan barang jelas dan 

sudah ditentukan di awal akad.  

Transaksi salam biasanya digunakan pada pembiayaan di sektor pertanian, 

perkebunan, maupun perikanan dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 

2-6 bulan. Barang yang dianggap sebagai objek transaksi (muslam fiihi) adalah 

hasil dari pertanian, perkebunan, maupun perikanan yang oleh bank tidak akan 

digunakan sebagai barang persediaan atau inventory, maka akad yang 

digunakan dalam pebankan adalah menggunakan salam paralel. Salam paralel 



 

Pembeli 

(muslam) 

BANK Penjual 

(muslam 

alaih) 

ini artinya melaksanakan dua transaksi salam antara bank dengan nasabah, 

serta bank dengan pemasok (supplier).  

Syarat-syarat salam paralel yang harus dipenuhi menurut Usmani (dalam 

Ascarya, 2013), antara lain: 

a. Pada salam paralel, bank masuk ke dalam dua akad yang berbeda. Pada 

salam pertama, bank bertindak sebagai pembeli dan pada salam kedua, 

bank bertindak sebagai penjual. Setiap kontrak salam ini harus 

independen satu sama lain. Keduanya tidak boleh terikat satu sama lain 

sehingga hak dan kewajiban kontrak yang satu tergantung pada hak dan 

kewajiban kontrak paralelnya. Setiap kontrak harus memiliki kekuatan dan 

keberhasilannya harus tidak tergantung pada yang lain.  

b. Salam paralel hanya boleh dilakukan dengan pihak ketiga. Penjual pada 

salam pertama tidak boleh menjadi pembeli pada salam paralel, karena 

hal ini akan menjadi kontrak pembelian kembali (buyback) yang dilarang 

oleh Syariah.  

 

Gambar 2.2 : Mekanisme Salam Paralel 

 

 

 

 

Sumber : Penulis, 2015. 

Sebagai contoh penjelasan bagan di atas, semisal bank syariah menerima 

pesanan dari Bulog untuk pengadaan beras, bank syariah pun kemudian 



 

mengadakan akad salam dengan petani sebagai supplier untuk pengadaan 

beras tersebut. Setelah jangka waktu sekitar 3 bulan, petani menyerahkan hasil 

panen beras kepada bank syariah, yang kemudian oleh bank syariah beras 

tersebut diserahkan ke Bulog. 

 

2.3.2 Istishna’ 

Istishna’ merupakan kontrak jual beli antara pembeli dan pembuat barang. 

Kedua belah pihak nantinya bersepakat atas harga barang tersebut dengan 

pilihan system pembayaran yang dapat dilakukan di awal akad, dapat dengan 

cicilan, atau dapat juga ditangguhkan untuk dibayar di akhir masa kontrak seperti 

halnya akad salam (Antonio, 2001). Metode pembayaran yang lebih fleksibel 

inilah yang membedakan istishna’ dengan salam.  

Menurut jumhur ulama, ba’i al-istishna’ merupakan akad lanjutan atau 

turunan dari akad bai’ as-salam. Hanya saja, biasanya akad ini digunakan untuk 

bidang manufaktur. Oleh karena istishna’ merupakan turunan dari ba’i salam, 

landasan syariah untuk ba’i al-istishna’ sama seperti landasan syariah yang 

terdapat pada ba’i salam. Peraturan tentang ba’i istishna’ ini telah diatur dalam 

fatwa DSN-MUI no. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna’.  

Mekanisme jual beli istishna’ juga telah diatur sebagaimana skema di bawah 

ini.  

 

 



 

Gambar 2.3 : Skema Bai’ al-Istishna’  

 

 

 

 

Sumber : Antonio, 2001.  

Dalam ba’i al-istishna’ juga terdapat istishna’ paralel, karena tidak 

memungkinkan untuk lembaga keuangan memproduksi pesanan dari nasabah 

sendiri. Mekanismenya juga sama seperti salam paralel dengan perbedaan pada 

fleksibilitas pembayaran. Dalam menerapkan istishna’ paralel terdapat beberapa 

konsekuensi, antara lain: 

1) Lembaga keuangan merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung 

jawab terhadap pelaksanaan kontrak.  

2) Pihak produsen pembuat bertanggung jawab atas pesanan kepada pihak 

lembaga keuangan.  

3) Lembaga keuangan bertanggung jawab kepada nasabah jika terjadi 

kesalahan terhadap pesanan dan jaminan yang timbul dari kontrak 

tersebut.  

Selebihnya mengenai istishna dan istishna’ paralel sama seperti salam dan 

salam paralel dengan perbedaan pada metode pembayaran. 
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2.3.3 Muzara’ah 

Muzara’ah merupakan produk pembiayaan khusus yang diterapkan pada 

bidang pertanian. Bentuk pembiayaan ini merupakan kerjasama pengelolaan 

pertanian antara pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian tersebut. Pada 

mekanismenya, pemilik lahan akan menyerahkan lahan miliknya untuk dikelola 

kepada penggarap sawah, dan nantinya setelah hasil panen didapat, penggarap 

tersebut akan mendapatkan imbalan bagi hasil tertentu dari pemilik. (Antonio, 

2001) 

Muzara’ah ini sering disamakan dengan mukhabarah, namun keduanya 

terdapat sedikit perbedaan. Jika pada muzara’ah, benih yang akan ditanam 

berasal dari pemilik lahan, jadi penggarap hanya bermodalkan tenaganya. 

Sedangkan pada mukhabarah, benih yang akan ditanam berasal dari penggarap 

lahan tersebut. Namun, yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan 

skema muzara’ah agar hasil panen sesuai dengan yang diinginkan si pemilik 

lahan karena bibit (benih) tanaman dipilih langsung oleh si pemilik lahan tersebut. 

Skema pembiayaan dengan akad muzara’ah ini sebenarnya sudah dikenal 

oleh masyarakat Indonesia, khususnya di pulau Jawa, dengan istilah sistem 

maro (1/2) dimana biaya dan hasil panennya dibagi dua antara si pemilik lahan 

dan si penggarap lahan. Disamping sistem maro, terdapat juga sistem mertelu 

(1/3) dan merempat (1/4) di Jawa Tengah yang saat ini sudah sangat jarang 

ditemukan (Ashari dan Saptana, 2005). 

Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar, dikatakan bahwa Rasulullah saw. 

pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya yang saat itu masih 

Yahudi untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan 

tanaman. Dan diriwayatkan pula oleh Bukhari dari Jabir bahwa bangsa Arab 



 

selalu mengolah lahan miliknya dengan skema muzara’ah dengan rasio bagi 

hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2. Maka Rasulullah pun bersabda, “Hendaklah 

menanami atau menyerahkannya untuk digarap.Barangsiapa tidak melakukan 

salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya.” (H.R. Bukhari) 

Adapun skema dari pembiayaan muzara’ah dapat ditunjukkan pada gambar 

di bawah ini: 

 

Gambar 2.4 : Skema Muzara’ah 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Antonio, 2001.  

Jadi, dalam mekanisme pembiayaan muzara’ah pemilik akan memberikan 

modal untuk penanaman lahan pertanian dalam bentuk barang, yaitu benih, 

pupuk, serta lahan secara langsung, atau tidak disetarakan dengan nominal uang 

tertentu. Inilah yang membedakan pembiayaan salam dengan pembiayaan 

muzara’ah.  
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Pembiayaan dengan akad muzara’ah ini biasa diterapkan oleh masyarakat 

yang memiliki lahan pertanian namun mereka tidak mempunyai cukup keahlian 

dan waktu untuk mengelola lahan tersebut.Hal ini dikarenakan pemilik lahan 

mempunyai pekerjaan utama yang tidak dapat ditinggalkan namun ingin untuk 

berwirausaha di sektor pertanian. Oleh karena itu, pemilik lahan meminta orang 

lain yang memiliki keahlian di bidang pertanian dan mempunyai waktu yang 

cukup untuk mengelola lahan tersebut dengan baik. Hasil dari pengelolaan lahan 

tersebut nantinya akan dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan, dan 

bentuk bagiannya dapat ditentukan dalam bentuk hasil pertanian tersebut atau 

dalam bentuk uang tunai dari penjualan hasil pertanian.  

 

2.3.4 Mudharabah  

Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul atau berjalan. 

Maksudnya adalah proses seseorang dalam menjalankan suatu usaha. 

Sedangkan secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, 

dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan modal seluruhnya (100%), 

dan pihak kedua menjadi pengelola modal tersebut. (Antonio, 2001) 

Landasan syariah dari akad mudharabah ini terdapat dalam Al Qur’an surat 

Al-Muzzammil ayat 20 yang berbunyi:  

... ِ  ... َوَءاَخُروَن َيْضِرُبوَن فِي آألَْرِض َيْبَتُغوَن ِمن َفْضِل آّلله

Artinya : “… dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian 

karunia Allah SWT…” (al-Muzzammil : 20) 



 

Penggalan dari surat al-muzzammil ayat 20 yang dijadikan landasan syariah 

dari akad mudharabah adalah kata َيْضِرُبون yang mempunyai akar kata yang sama 

dengan mudharabah yang artinya melakukan suatu perjalanan usaha.  

Terdapat pula hadist yang menjadi landasan syariah dari akad mudharabah 

yang diriwayatkan oleh Thabrani. Hadist tersebut berbunyi:  

اُس ْبُن َعْبِداْلُمَطلِِّب  ُدَنااْلَعبَّ ُه َقاَل : َكاَن َسيِّ ُ َعنُهَما أنَّ اِس َرِضَي َّللاَّ َرَوى اْبُن َعبَّ

لُُك ِبِه َبْحًراَوالََيْنِزُل ِبِه َواِدًياَوالَ إَِذاَدَفَع اْلَماَل ُمَضاَرَبًةِاْشَتَرَط َعلَى َصاِحِبِه أَْن الََيسْ 

ِ َصلَّى  ًةَذاًت َكَبِدَرْطَبٍة َفإِْن َفَعَل َذلَِك َضَمَن َفَبَلَغ ُشْرَطُه َرُسْوَل َّللاَّ َيْشَتِرى ِبِه َدابَّ

ُ َعَلْيِه َو َسلََّم َفأَ َخاَزهُ .  َّللاه

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul 

Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia 

mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah 

yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang 

bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-

syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya.” 

(HR Thabrani) 

Berikut terdapat pula hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang 

berbunyi: 

ِ َصلَّى َّللاَّ َعَليِه َو َسلََّم َثالث ٌ َعن َصالِِح ْبِن ُصَهْيٍب َعْن  أ ِبيِه َقاَل َرُسوُل َّللاَّ

ِعيِرلِلَبْيِت ال لِْلَبْيِع . ِبالشَّ  اْلَبَرَكُة اْلَبْيُع إَِلى أََجٍل َواْلُمَقاَرَضُةَوأَْخالَُط اْلُبرِّ

Artinya : “Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,’tiga hal 

yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah 

(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah 

bukan untuk dijual’.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at Tijarah) 



 

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) no. 7/DSN-MUI/IV/2000, yang dimaksud dengan mudharabah adalah 

akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, 

shahib al-maal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua 

(‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha 

dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.  

Sedangkan menurut Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang 

diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI), yang dimaksud dengan mudharabah adalah 

akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (shahib al-maal) dengan pihak 

pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah 

yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana.  

Menurut Antonio (2001), mudharabah secara umum dapat dibedakan 

menjadi dua, yakni mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. 

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama mudharabah dimana shahibul 

maal tidak membatasi jenis usaha, waktu, dan lokasi usaha yang harus 

dijalankan oleh mudharib. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah bentuk 

kerjasama mudharabah yang mana shahibul maal mensyaratkan jenis, waktu, 

dan lokasi usaha yang akan dilaksanakan oleh mudharib.  

Dalam melakukan pembiayaan, lembaga keuangan syariah tentu harus 

mengikuti prosedur agar pembiayaan tersebut tidak menyimpang dari sistem-

sistem syariah. Prosedur yang dimaksud adalah mengenai rukun-rukun yang 

harus dipenuhi serta bagaimana mekanisme dari pembiayaan tersebut. Dalam 

melaksanakan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah, menurut 

Imam Syafii rukun-rukun yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 

1. Pihak-pihak yang melakukan akad, yakni shahibul maal dan mudharib; 

2. Modal usaha (maal); 



 

3. Usaha yang akan dijalankan (dharabah); 

4. Shighat (ijab qabul); dan 

5. Keuntungan yang akan didapat (ribh).  

Sedangkan mekanisme pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh 

lembaga keuangan syariah dapat ditunjukkan melalui gambar di bawah ini. 

 

Gambar 2.5 : Skema al-Mudharabah 

 

 

   

 

  

 

 

 

Sumber: Antonio, 2001.  

Berdasarkan skema tersebut, nasabah (mudharib) yang ingin mendapatkan 

pembiayaan untuk kegiatan usahanya dapat mendatangi lembaga keuangan 

syariah. Setelah mendiskusikan mengenai usaha yang dimiliki nasabah, jika LKS 

bersedia atau menyetujui pembiayaan tersebut, maka kedua belah pihak akan 

menandatangani sebuah kontrak kerjasama dengan akad mudharabah. Dalam 

Pengambilan 
Modal Pokok 

Nisbah  

Y% 

Nisbah  

X% 

PERJANJIAN 
BAGI HASIL 

NASABAH 
(Mudhari
b) 

LKS 
 (Shahibul 

Maal) 

PROYEK/USAHA 

PEMBAGIAN 
KEUNTUNGAN 

MODAL 

Keahlian/ 

ketrampilan 

Modal 

100% 



 

kontrak kerjasama ini, akan disepakati pula berapa nisbah atau porsi bagian 

keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabah dan juga LKS.  

2.3.5 Musyarakah 

Musyarakah merupakan salah satu akad yang dapat dijadikan pilihan dalam 

pembiayaan untuk sektor pertanian. Al-Musyarakah merupakan akad kerjasama 

antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha tertentu, dimana 

masing-masing pihak berkontribusi atas modal serta pembagian keuntungan dan 

kerugian disepakati bersama-sama. (Fatwa DSN-MUI no. 8/DSN-MUI/IV/2000) 

Berdasarkan Istilah Populer Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank 

Indonesia (BI), yang dimaksud dengan Musyarakah adalah akad antara dua 

pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, 

sedangkan pelaksananya dapat ditunjuk salah satu dari mereka. Dalam 

penerapannya, sebagian modal untuk usaha dibiayai oleh lembaga keuangan 

dan sebagian lagi dibiayai oleh nasabah.  

Landasan syariah dari akad musyarakah ini terdapat dalam Al Qur’an pada 

surat an-Nisa ayat 12 yang berbunyi: 

لُثِ گآ... َفُهْم ُشَر   ...خ ُء فِى ْالثُّ

Artinya : “…maka mereka berserikat pada sepertiga…” (QS an-Nisa: 12) 

لَِحِت آَوإِنَّ َكِثيًراْلُخَلطَ   ِءلََيْبِغى َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض إاِلَّالَِّذ ْيَنَءاَمُنْواَوَعِملُْواْالصَّ

Artinya : “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 

sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang 

beriman dan mengerjakan amal saleh.” (QS Shaad: 24) 

Sedangkan landasan syariah yang berasal dari hadist diriwayatkan oleh Abu 

Dawud yang berbunyi: 



 

ِريَكْيِن َماَلْم َيُخنْ  َ َيقُْوُل أََناَثالُِث الشَّ  َعْن أَِبى ُهَرْيَرَة َرَفَعُه َقاَل إِنَّ َّللاَّ

 .أََحُدُهَماَصاِحبهُ 

Artinya : “Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda, ”Sesungguhnya Allah 

Aza Wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama 

salah satunya tidak menghianati lainnya’”.” (HR Abu Dawud no. 2936, dalam 

kitab al-Buyu dan Hakim) 

Dalam melaksanakan pembiayaan dengan akad musyarakah, terdapat 

rukun-rukun yang harus dipenuhi seperti halnya akad-akad lain. Rukun-rukun 

tersebut (Ascarya, 2006), antara lain: 

1. Orang yang berakad (para mitra); 

2. Objek akad berupa modal (maal), usaha (dharabah), dan keuntungan 

(ribh); serta 

3. Sighat (ijab qabul). 

Selain terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi, dalam melaksanakan 

pembiayaan dengan akad musyarakah ini harus berdasarkan skema atau 

mekanisme yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun skema atau mekanisme 

penerapan akad musyarakah ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 2.6 : Skema al-Musyarakah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Antonio, 2001. (diolah) 

2.4 Koperasi Syariah  

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau 

badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan (UU No. 25 Tahun 1992). Tujuan dari koperasi adalah untuk 

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya serta ikut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional 

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur 

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  

Koperasi syariah adalah sebuah koperasi yang dijalankan berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah Islam. Koperasi ini lebih dikenal dengan nama Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Kegiatan usaha yang dilakukan oleh KJKS 

adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota dan calon 
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anggota koperasi tersebut, koperasi lain dan atau anggotanya. Menurut Sofiani 

(2014), fungsi dan peran koperasi syariah dapat dibagi menjadi 7, yaitu: 

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan social ekonominya; 

2. Memperkuat kualitas sumber daya insane anggota agar menjadi lebih 

amanah, professional, konsisten, dan konsekuen dalam menerapkan 

prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam; 

3. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 

yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi; 

4. Sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana 

sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta; 

5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu 

bekerjasama melakukan control terhadap koperasi secara efektif; 

6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja; dan 

7. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.  

Koperasi termasuk dalam lembaga keuangan yang bergerak pada sektor 

mikro. Oleh karenanya, baik modal usaha yang dimiliki serta pemberian modal 

usaha yang diberikan jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan bank umum. 

Selain perbedaan dalam segi finansial, persyaratan untuk menjadi anggota 

koperasi pun tidak seperti persyaratan untuk menjadi nasabah bank. Modal yang 

dimiliki koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Menurut UU No. 

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, modal sendiri yang dimiliki koperasi 

berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan. Sedangkan 

modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, 

bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang 



 

lainnya, serta sumber lain yang sah. Namun sumber yang utama adalah berasal 

dari modal sendiri. Dengan modal ini pula koperasi mampu untuk memberikan 

pembiayaan kepada para anggotanya.  

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib 

dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. 

Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih 

menjadi anggota. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak 

harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan 

kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang 

bersangkutan masih menjadi anggota. Terakhir, dana cadangan adalah sejumlah 

uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk 

memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan 

(Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). 

2.5 Penelitian Terdahulu  

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pembiayaan 

pada sektor pertanian sebagai topik utama, diantaranya sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2 : Penelitian Terdahulu 

No. Tahun Nama Judul Hasil 

1. 2009 
 
 
 
 
 
 
 

Ashari Peran Perbankan 
Nasional dalam 
Pembiayaan Sektor 
Pertanian di 
Indonesia 

Pembiayaan di sektor 
pertanian masih minim 
karena beberapa hal dan 
pemerintah telah 
berupaya meningkatkan 
pembiayaan di sektor 
pertanian. 



 

No. Tahun Nama Judul Hasil 

2. 2007 Achmad 
Rozany 
Nurmanaf 

Lembaga Informal 
Pembiayaan Mikro 
Lebih Dekat Dengan 
Petani 

Sumber-sumber 
pembiayaan informal 
lebih akrab dan menjadi 
alternatif bagi petani. 
Oleh karena itu 
diperlukan langkah 
konkrit yang mendukung 
pengembangan 
pelayanan pembiayaan 
mikro pertanian yang 
sesuai.  

3. 2005 Ashari dan 
Saptana 

Prospek 
Pembiayaan Syariah 
untuk Sektor 
Pertanian 

Pembiayaan syariah 
cukup prospektif untuk 
memperkuat permodalan 
di sektor pertanian dan 
diperlukan dukungan 
para pembuat kebijakan 
serta sosialisasi intensif 
mengenai prinsi-prinsip 
pembiayaan syariah.  

Sumber : Berbagai sumber, diolah. (2016)  

Berdasarkan jurnal-jurnal di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini 

dilakukan. Pada jurnal pertama milik Ashari dengan judul “Peran Perbankan 

Nasional dalam Pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia” (2009), 

mengemukakan bahwa pembiayaan di sektor pertanian masih minim karena 

beberapa hal dan pemerintah telah berupaya meningkatkan pembiayaan di 

sektor pertanian. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut antara lain 

dengan memperbesar alokasi anggaran ke sektor pertanian, peningkatan 

efektivitas dana Alokasi Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN), mendorong 

perbankan lebih ekspansif dalam pembiayaan pertanian, serta merumuskan skim 

pembiayaan alternatif yang sesuai dengan karakteristik pertanian. Penelitian ini 

akan lebih berfokus pada akad yang digunakan di lembaga keuangan syariah 

untuk pembiayaan pertanian. 



 

Pada jurnal kedua yang ditulis oleh Achmad Rozany Nurmanaf dengan judul 

“Lembaga Informal Pembiayaan Mikro Lebih Dekat Dengan Petani” (2007), 

mengemukakan bahwa sumber-sumber pembiayaan informal lebih akrab dan 

menjadi alternatif bagi petani. Oleh karena itu diperlukan langkah konkrit yang 

mendukung pengembangan pelayanan pembiayaan mikro pertanian yang 

sesuai. Dapat dikatakan yang menjadi pembeda adalah pada unit analisisnya, 

yakni pada penelitian ini akan meneliti pada lembaga keuangan formal yang 

berbadan hukum yakni pada koperasi syariah yang memberikan pembiayaan 

untuk sektor pertanian. 

Pada jurnal yang ketiga milik Ashari dan Saptana dengan judul “Prospek 

Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian” (2005), dikemukakan bahwa 

pembiayaan syariah cukup prospektif untuk memperkuat permodalan di sektor 

pertanian dan diperlukan dukungan para pembuat kebijakan serta sosialisasi 

intensif mengenai prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Jika pada jurnal tersebut 

membahas mengenai prospek dari pembiayaan syariah untuk sektor pertanian, 

penelitian ini akan membahas mengenai akad yang digunakan pada pembiayaan 

pertanian serta menilai kesyariahan dari akad tersebut pada pembiayaan 

pertanian.  

 

2.5 Kerangka Pikir 

Bagan di bawah ini merupakan kerangka pemikiran yang akan dijabarkan 

pada penelitian ini.  

 

 



 

Gambar 2.7 : Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis, 2016.  

Dalam kegiatan berekonomi, tentu tidak terlepas dari dunia keuangan. Di 

Indonesia sendiri, sejak 1992 telah berkembang dua sistem keuangan, yaitu 

sistem konvensional dan sistem syariah. Perbedaan mendasar dari keduanya 

adalah mengenai bunga yang diharamkan untuk digunakan pada system 

keuangan syariah. Maka dari itu, lembaga keuangan syariah menggunakan 

sistem bagi hasil untuk menggantikan posisi bunga dalam kegiatan transaksinya. 

Meskipun terdapat perbedaan di antara keduanya, namun fungsinya tetap 

sama yakni menghimpun dan menyalurkan dana dari yang kelebihan dana 

kepada yang kekurangan dana. Dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, 

antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah 

terdapat sedikit perbedaan prinsip dan penyebutan. Jika dalam lembaga 

konvensional biasa dikenal istilah kredit, maka dalam lembaga keuangan syariah 

istilah tersebut dinamakan pembiayaan. Perbedaan prinsip antara kredit dan 

pembiayaan terdapat pada keikutsertaan lembaga keuangan dalam sebuah 
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kontrak pembiayaan, yang dalam prinsip kredit tidak ada. Pihak lembaga 

keuangan yang memberikan kredit hanya mementingkan dananya kembali tepat 

waktu tanpa ada pengawasan terhadap usaha yang dibiayai.  

Pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah ini bisa 

diterapkan di semua bidang kegiatan usaha kecuali kegiatan yang diharamkan 

oleh syariah Islam. Salah satu pembiayaan yang bisa diterapkan oleh lembaga 

keuangan syariah adalah pembiayaan untuk sektor pertanian. Seperti yang telah 

diketahui bersama, Indonesia merupakan Negara agraris yang sangat cocok 

untuk kegiatan pertanian. Selain itu, komoditi yang dihasilkan dari hasil pertanian 

juga merupakan komoditi pokok bagi masyarakat di Indonesia. Contohnya saja 

padi, jagung, sayur-sayuran, dan singkong.  

Model pembiayaan di sektor pertanian telah ada sejak zaman Rasulullah 

saw. Akad-akad yang digunakan untuk model pembiayaan ini adalah akad salam 

dan muzara’ah. Namun yang dapat diterapkan oleh sektor keuangan adalah 

akad salam. Hal ini dikarenakan si pemodal hanya memberikan modal awal 

berupa uang yang disetarakan nominalnya dengan kebutuhan si petani untuk 

mengelola sawahnya. Sedangkan pada muzara’ah, si pemodal merupakan 

pemilik sawah dan penyedia kebutuhan pertanian seperti bibit, pupuk, dan alat-

alat pertaniannya, yang tidak dimiliki oleh perbankan. Hal ini dikarenakan 

perbankan tidak memungkinkan untuk memiliki aset berupa lahan maupun alat-

alat pertanian.  

Namun pada perkembangannya, akad salam saat ini juga sangat jarang 

digunakan dalam pemberian pembiayaan untuk pertanian. Penyebabnya 

menurut salah satu staf marketing sebuah bank syariah adalah karena risikonya 

yang terlalu besar. Maka dari itu, lembaga keuangan syariah saat ini memberikan 



 

pilihan lain atas penggunaan akad untuk pembiayaan di sektor pertanian. 

Menurut Ashari (2005), terdapat beberapa akad yang dapat digunakan untuk 

sektor pertanian diantaranya adalah akad salam, muzara’ah, mudharabah, dan 

musyarakah. Oleh karena banyaknya pilihan akad yang dapat digunakan untuk 

pembiayaan di sektor pertanian, penulis akan meneliti eksekusi lembaga 

keuangan syariah mengenai akad yang digunakan untuk pembiayaan pertanian 

tersebut. Eksekusi yang dimaksud penulis adalah akad apa yang digunakan 

untuk pembiayaan pertanian, bagaimana mekanismenya, serta bagaimana 

kesyariahan atas realisasi akad yang digunakan pada lembaga keuangan 

syariah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena penelitian ini 

meneliti persepsi dari para pengambil kebijakan yang jika diteliti menggunakan 

angka-angka, dalam hal ini kuantitatif, dimungkinkan tidak dapat mengungkapkan 

penyebab asli dari suatu fenomena yang terjadi. Selain itu, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apa saja pilihan akad yang dapat digunakan dalam 

sebuah mekanisme pembiayaan untuk sektor pertanian yang tidak dapat dihitung 

dengan alat analisis matematis maupun alat analisis pencari hubungan antar 

variabel.   

Menurut Chreswell (dalam Sukoharsono, 2006), penelitian kualitatif adalah 

sebuah proses penyelidikan pemahaman yang didasarkan pada tradisi 

metodologis yang berbeda dalam mengeksplorasi sebuah masalah sosial 

maupun masalah manusia. Peneliti akan membangun sebuah permasalahan 

secara kompleks, menggambarkan secara keseluruhan, menganalisis perkataan, 

melaporkan cara pandang informan, dan melakukan sebuah studi lapangan.  

Menurut Guba dan Lincoln (dalam Jailani, 2013), terdapat 11 ciri yang 

dimiliki oleh penelitian kualitatif. Ciri-ciri tersebut antara lain: 

1. Berlatar ilmiah karena menghendaki kenyataan-kenyataan yang ada 

tidak dapat dipisahkan dari konteksnya dan dianggap sebagai suatu 

keutuhan, 



 

2. Manusia sebagai instrument (alat) penelitian untuk mengumpulkan data 

utama, 

3. Penelitian menggunakan teknik pengamatan dan wawancara, 

4. Analisis data secara induktif, yaitu berawal dari hal umum sampai ke hal 

yang khusus karena dengan ini dapat ditemukan kenyataan-kenyataan 

jamak yang terdapat dalam data, yang membuat hubungan peneliti 

dengan responden lebih eksplisit, 

5. Teori berasal dari bawah ke atas (grounded theory), 

6. Deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar, 

7. Lebih mementingkan proses daripada hasil, 

8. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus, 

9. Adanya kriteria keabsahan data, 

10. Design penelitian bersifat sementara, 

11. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.  

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, pendekatan penelitian kualitatif memang 

digunakan untuk penelitian yang mendalam mengenai sesuatu serta untuk 

mencari pembuktian yang substansial. Penelitian kualitatif digunakan untuk 

menyederhanakan dalam memahami suatu fenomena yang kompleks dalam 

masyarakat. Dalam hal penelitian ini, fenomena yang kompleks tersebut adalah 

mengenai seluk beluk dari pembiayaan pertanian yang tergolong sektor yang 

jarang dibiayai oleh lembaga keuangan.  

 

3.2 Metode  

Menurut Jailani (2013), penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi beberapa 

tipe, antara lain fenomenologis, etnografi, grounded theory, dan studi kasus. Tipe 

pendekatan yang pertama adalah fenomenologis. Fenomenologis merupakan 



 

metode yang menekankan pada bagaimana seseorang memaknai 

pengalamannya. Dalam artian khusus, metode ini mengacu pada penelitian 

terdisiplin tentang kesadaran dari perspektif pertama seseorang.  

Selanjutnya adalah pendekatan etnografi yang berarti penelitian yang 

berusaha mendeskripsikan dan membangun struktur sosial budaya suatu 

masyarakat dan membandingkan sistem sosial dalam rangka mendapatkan 

kaidah-kaidah umum tentang masyarakat. Struktur budaya yang dideskripsikan 

dalam penelitian ini adalah struktur sosial dan budaya masyarakat tersebut 

menurut interpretasi peneliti. Dalam perkembangannya, muncul istilah etnografi 

baru yang menekankan kepada usaha untuk menemukan bagaimana berbagai 

masyarakat mengorganisasikan budaya mereka dalam pikiran mereka dan 

menggunakan budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, 

fokus penelitian dengan pendekatan etnografi ini tetap pada usaha mempelajari 

dan memahami kebudayaan masyarakat.  

Pendekatan yang ketiga adalah grounded theory yaitu penelitian yang 

menggunakan seperangkat prosedur sistematik untuk mengembangkan sebuah 

teori dari dasar yang diperoleh secara induktif tentang suatu fenomena. Dalam 

pendekatan ini, peneliti akan mengamati, mengumpulkan data, 

mengorganisasikan data, dan membentuk teori dari data pada waktu yang 

bersamaan, kemudian data tersebut dibandingkan dengan data yang lain.  

Pendekatan penelitian kualitatif yang terakhir adalah dengan studi kasus. 

Studi kasus adalah tipe pendekatan yang berfokus pada satu kasus yang 

dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Studi kasus 

terfokus pada sistem terikat (bounded system) yang biasanya di bawah kondisi 

alamiah sehingga sistem dapat dipahami dalam lingkungannya. Dalam 

pendekatan studi kasus, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan menurut 

Denzin (dalam Jailani, 2013), antara lain: 



 

1. Membatasi kasus dan menentukan objek penelitian; 

2. Menyeleksi fenomena-fenomena, tema serta isu sebagai rumusan 

masalah dalam penelitian; 

3. Menentukan pola data untuk mengembangkan isu; 

4. Melakukan observasi triangulasi; 

5. Menyeleksi alternatif interpretasi; serta 

6. Mengembangkan kasus yang telah ditentukan. 

Untuk penelitian yang dilakukan saat ini, penulis mengambil tipe studi kasus 

sebagai pendekatan penelitian untuk memperoleh hasil atau jawaban atas 

rumusan masalah yang ada. Pendekatan studi kasus ini dipilih karena obyek 

penelitian yang terfokus pada satu lembaga keuangan syariah yakni KSU Bin Auf 

Batu.   

 

3.3 Unit Analisis dan Informan 

Dalam suatu penelitian, harus ditentukan siapa atau apa yang dijadikan 

sebagai obyek penelitian. Untuk menentukan obyek penelitian, maka harus 

ditentukan unit analisisnya terlebih dahulu. Unit analisis adalah satuan analisis 

yang digunakan dalam sebuah penelitian. Satuan analisis ini dapat terdiri dari 

individu, keluarga, rumah tangga, kelompok atau organisasi, dan barang atau 

sesuatu. Dari setiap unit analisis yang digunakan haruslah memiliki karakteristik 

tertentu.  

Unit analisis pada penelitian ini adalah pembiayaan pertanian di KSU Bin 

Auf Syariah Batu. Pembiayaan pertanian di KSU Bin Auf Batu dipilih menjadi unit 

analisis karena pembiayaan pertanian pada koperasi tersebut paling besar 

porsinya dibandingkan pembiayaan pada sektor lain.  



 

Untuk mendapatkan informasi serta data-data berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan, maka dibutuhkan sampel yang berasal dari unit analisis. Istilah 

sampel ini digunakan untuk penelitian kuantitatif, sedangkan pada penelitian 

kualitatif, istilahnya adalah informan. Pengertiannya sama dengan sampel, yakni 

sumber informasi. Namun sumber informasi pada penelitian kualitatif adalah 

manusia, sedangkan sampel pada penelitian kuantitatif bisa manusia dan benda.  

Informan terbagi menjadi dua, yakni informan kunci dan informan 

pendukung. Informan kunci merupakan sumber informasi yang utama berkaitan 

dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sedangkan informan pendukung 

adalah sumber informasi yang mendukung informasi dari informan kunci. Pada 

penelitian ini pembagian antara informan kunci dan informan pendukung  

dibedakan berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria untuk informan kunci ialah 

seseorang yang dengan kapabilitasnya mengetahui dan memahami segala hal 

mengenai KSU Bin Auf Syariah serta memiliki wewenang untuk membuat 

kebijakan. Sedangkan kriteria dari informan pendukung ialah seseorang yang 

mengetahui mengenai pembiayaan pada sektor pertanian, namun kapabilitasnya 

hanya sebagai pelaksana kebijakan. Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang 

bertindak sebagai informan kunci adalah bapak Mubiarto selaku Ketua KSU Bin 

Auf Syariah Batu. Sedangkan informan pendukung dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel daftar informan pendukung di bawah ini.  

 

Tabel 3.1 : Daftar Informan Pendukung 

No. Nama Pekerjaan  

1. Ibu Eka  Pegawai KSU Bin Auf (Customer Service) 

2. Bapak Iswahyudi  Petani Selada Air (Mudharib) 

3.  Bapak Sutiyono Petani Apel (Mudharib) 

4. Bapak Suhada Petani Apel (Mudharib) 
Sumber: Temuan Lapang, 2015. 



 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan oleh penulis, maka terdapat 

beberapa teknik atau metode yang dilakukan. Teknik-teknik untuk mendapatkan 

data tersebut antara lain:  

3.4.1 Wawancara 

Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara mendalam, yaitu suatu 

kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan 

mengajukan pertanyaan kepada obyek wawancara. Menurut Sudarwan (dalam 

Djaelani, 2013), terdapat dua jenis wawancara berdasarkan strukturnya, yaitu 

wawancara relatif tertutup dan wawancara terbuka. Wawancara relatif tertutup 

adalah wawancara yang pertanyaannya akan difokuskan pada topik khusus dan 

umum serta dibantu oleh panduan wawancara yang cukup rinci. Jadi sebelum 

melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang 

akan ditanyakan kepada informan. Sedangkan yang dimaksud dengan 

wawancara terbuka adalah wawancara dimana peneliti memberi kebebasan 

kepada informan untuk berbicara secara luas dan mendalam tanpa membuat 

daftar pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu namun sesuai dengan konteks 

penelitian.  

Dalam penggunaannya, terdapat perbedaan diantara kedua jenis wawancara 

tersebut. Wawancara relatif tertutup digunakan saat peneliti telah memperkirakan 

informasi apa yang akan didapatkan. Sedangkan wawancara terbuka digunakan 

pada penelitian awal saat peneliti masih mencari pokok permasalahan yang 

dialami oleh informan. Wawancara terbuka sangat cocok digunakan pada 

penelitian kualitatif karena peneliti akan mendapatkan data secara lebih lengkap 

dan mendalam sehingga peneliti juga lebih memahami tentang apa yang 

sebenarnya terjadi.  



 

Penelitian ini akan menggunakan kedua jenis wawancara di atas. Keduanya 

dipakai dengan maksud agar hasil penelitian yang didapatkan dapat lebih rinci 

namun peneliti juga akan menyiapkan daftar pertanyaan untuk menjaga agar 

prosesi wawancara sesuai dengan konteks atau tema yang diteliti.  

 

3.4.2 Observasi 

Observasi merupakan suatu cara untuk mengamati perilaku, kejadian atau 

kegiatan orang maupun sekelompok orang yang diteliti, yang kemudian hasil 

pengamatan tersebut dicatat agar diketahui apa yang sebenarnya terjadi. 

Dengan melakukan observasi, peneliti akan dapat melihat, mengalami, 

menangkap, serta merasakan suatu fenomena sesuai seperti obyek yang diteliti. 

Menurut Bungin (dalam Djaelani, 2013), observasi dalam penelitian kualitatif 

dapat dibedakan menjadi observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan 

observasi kelompok tidak terstruktur.  

Observasi partisipasi merupakan metode pengumpulan data melalui 

pengamatan dengan menggunakan seluruh indra yang dimiliki dimana peneliti 

benar-benar terjun dalam kegiatan sehari-hari informan. Dengan metode 

observasi partisipasi lengkap, peneliti akan leluasa mengamati dan mendapatkan 

makna sesungguhnya dari apa yang sedang diteliti.  

Observasi tidak terstruktur adalah observasi dimana peneliti belum 

mengetahui secara pasti apa yang akan diamati, jadi pengamatan dilakukan 

tanpa menggunakan instrumen baku, hanya ada rambu-rambu pengamatan. 

Maka dari itu, peneliti harus mampu mengembangkan daya pengamatan. 

Sedangkan observasi kelompok tidak terstruktur sama seperti observasi tidak 

terstruktur namun kegiatan pengamatan dilakukan berkelompok terhadap satu 

atau beberapa fenomena sekaligus.  



 

Dalam penelitian ini, jenis observasi yang digunakan adalah observasi 

partisipasi agar peneliti dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi di 

lapangan. Observasi ini dilakukan saat penulis masih mencari tempat penelitian, 

dengan mengamati wilayah sekitar kantor lembaga keuangan. Dengan 

pengamatan lokasi kantor lembaga keuangan syariah, penulis dapat mengetahui 

lembaga keuangan syariah mana yang memberikan pembiayaan untuk sektor 

pertanian. Selain pengamatan pada lokasi, observasi juga dilakukan dengan 

bantuan media internet yaitu website dari lembaga keuangan untuk mengetahui 

sektor apa saja yang dibiayai. Pada observasi partisipasi ini juga akan digunakan 

beberapa alat bantu pengamatan yaitu catatan lapangan, jurnal harian, serta alat 

dokumentasi elektronik. Alat bantu pengamatan ini digunakan agar penelitian ini 

dapat memuat segala sesuatu yang penting untuk disampaikan pada hasil 

penelitian.  

 

3.4.3 Dokumentasi  

Dokumen merupakan kumpulan dari data-data serta fakta akan suatu 

fenomena dalam berbagai bentuk. Bentuk dari dokumen tersebut dapat berupa 

surat, catatan, file, foto, video, rekaman suara, dan lain-lain. Dengan adanya 

dokumen, peneliti dapat mengetahui hal-hal apa saja yang pernah terjadi 

sebelum penelitian dilakukan untuk memperkuat data observasi dan wawancara 

untuk memeriksa keabsahan data, membuat interpretasi, dan penarikan 

kesimpulan.  

Kajian terhadap dokumen dilakukan dengan cara menyelidiki data yang 

didapatkan dari catatan, file, dan bentuk dokumen lainnya. Dengan dokumentasi 

ini nantinya akan memudahkan peneliti karena mudah diganti jika terdapat 

kekeliruan pada laporan hasil kegiatan berkat sumber datanya yang tetap.  



 

3.5 Penyelesaian Persoalan dan Sintesis 

Dalam sebuah penelitian tentu terdapat metode atau cara untuk 

menyelesaikan persoalan yang telah dirumuskan. Penyelesaian persoalan ini 

dapat juga disebut dengan tahapan analisis data yang telah dikumpulkan oleh 

peneliti. Menurut Mudjihardjo (dalam Sujarweni, 2014), yang dimaksud dengan 

analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, 

member kode atau tanda, dan mengkategorikannya agar diperoleh suatu temuan 

berdasarkan masalah yang ingin dijawab. Analisis data dilakukan dua kali, yaitu 

selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul.  

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan proses analisis data adalah 

sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data adalah suatu proses merangkum dan memilah-milah data 

mana yang penting untuk dijadikan laporan penelitian. Data yang tidak 

mendukung penelitian atau tidak penting direduksi atau dihilangkan. Data 

hasil reduksi ini akan memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai 

hasil pengamatan dan akan mempermudah peneliti untuk mencari kembali 

tambahan data yang kurang jika diperlukan.  

b. Penyajian Data  

Setelah data selesai direduksi, data kemudian dikategorikan menurut 

pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks agar memudahkan 

peneliti untuk melihat pola hubungan satu sama lain. Bentuk matriks ini 

akan membuat data yang ditampilkan lebih sistematis atau berurutan 

secara rapi. 

c. Penyimpulan dan Verifikasi 

Setelah membuat matriks, peneliti dapat membuat kesimpulan sementara. 

Namun kesimpulan awal ini biasanya masih kurang jelas, maka dari itu 



 

perlu untuk dilakukan verifikasi. Verifikasi data dapat dilakukan dengan 

melakukan triangulasi sumber dan metode, penggunaan bahan referensi 

yang dimiliki, dan pengecekan anggota (member check). 

d. Kesimpulan Akhir 

Kesimpulan akhir diperoleh dari hasil kesimpulan awal yang telah 

diverifikasi. Kesimpulan akhir ini diharapkan akan diperoleh saat 

pengumpulan data selesai dilakukan.  

Untuk lebih ringkasnya, tahapan penyelesaian persoalan atau tahapan 

analisis data yang dilakukan adalah seperti pada bagan di bawah ini. 

 

Gambar 3.1 Tahapan Penyelesaian Persoalan 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Sujarweni, 2014. 

 

3.6 Metode Validasi Data 

Setelah selesai menganalisis data, tahap terakhir yang harus dilakukan 

adalah melakukan validasi data. Validasi data yang dilakukan oleh peneliti adalah 

melalui uji kredibilitas yaitu menguji validitas sebuah data dari internal atau dari 

peneliti sendiri yang melakukan uji validitas tersebut. Dalam penelitian kualitatif, 

uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara: 

Pengumpulan 

Data 

Kesimpulan 

Akhir 

Reduksi Data 

Kesimpulan dan 

Verifikasi 

Penyajian Data 



 

a. Perpanjangan pengamatan; 

b. Peningkatan ketekunan dalam penelitian; 

c. Triangulasi; 

d. Analisis kasus negatif; 

e. Penggunaan bahan referensi; dan 

f. Member check. 

Dalam penelitian ini, uji validasi data akan dilakukan dengan metode 

triangulasi, penggunaan bahan referensi, dan member check. Ketiga metode ini 

dipilih karena memiliki tingkat kredibilitas lebih tinggi serta tidak terlalu banyak 

menghabiskan waktu di lapangan dibandingkan dengan metode validasi data 

yang lain.  

 

3.6.1 Triangulasi 

Triangulasi merupakan metode pengujian kredibilitas dengan cara melakukan 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. 

Berdasarkan pengertian tersebut, triangulasi dapat dibagi menjadi tiga, yakni: 

a. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan melakukan pengecekan kepada 

berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data yang 

didapatkan dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis dan 

disimpulkan oleh peneliti yang selanjutnya akan dimintai kesepakatan 

bersama (member check) tentang hasil triangulasi sumber tersebut.  

b. Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik adalah metode pengujian kredibilitas dengan cara 

melakukan pengecekan kepada berbagai sumber yang sama namun 



 

dengan teknik yang berbeda. Misalnya, jika data awalnya diperoleh 

dengan teknik observasi, maka pengecekan bisa dilakukan dengan teknik 

wawancara atau dokumentasi.  

c. Triangulasi waktu 

Triangulasi waktu adalah metode pengujian kredibilitas dengan cara 

melakukan pengecekan kepada berbagai sumber yang sama dengan 

teknik wawancara namun pada waktu yang berbeda dari penelitian awal. 

Misalnya jika pengambilan data awal dilakukan pada pagi hari, maka 

pengecekan dilakukan pada siang atau sore hari. Jika data yang 

didapatkan hasilnya sama, maka data tersebut dapat dikatakan kredibel.  

 

3.6.2 Penggunaan Bahan Referensi 

Bahan referensi disini merupakan alat pendukung untuk membuktikan bahwa 

data yang didapatkan oleh peneliti adalah data yang valid dan kredibel. Dalam 

hal ini, bahan referensi tersebut dapat berupa rekaman saat wawancara, foto-

foto, video, maupun catatan-catatan yang ditulis oleh peneliti saat melakukan 

observasi atau wawancara kepada sumber informan.  

Penggunaan bahan referensi ini dapat memberikan tingkat kredibilitas data 

yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan melalui bahan-bahan referensi tersebut 

akan menampilkan atau memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang 

diberikan oleh informan di lapangan.  

 

3.6.3 Member Check 

Member check merupakan metode penujian data melalui pengecekan data 

yang telah diperoleh peneliti kepada informan (pemberi data). Tujuannya adalah 

agar diketahui sejauh mana data yang telah diperoleh tersebut sesuai dengan 



 

yang telah diberikan oleh informan. Jika semua data tersebut telah sesuai, maka 

data tersebut dapat dikatakan valid dan kredibel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Koperasi Serba Usaha Bin Auf Syariah  

Koperasi Serba Usaha (KSU) Bin Auf Syariah Batu merupakan sebuah 

badan hukum berbentuk koperasi yang berlokasi di Jalan Raya Arjuno Junggo 

Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Koperasi ini awalnya 

bernama Primer Koperasi (Primkop) Giripurno. Namun sejak tanggal 

disahkannya akta perubahan anggaran dasar tanggal 8 Agustus 2005, Primkop 

Giripurno berubah nama menjadi KSU Bin Auf Syariah. Seperti halnya koperasi 

lain, KSU Bin Auf Syariah bekerja berdasarkan prinsip kekeluargaan serta prinsip 

tolong menolong yang menjadikan koperasi ini telah menjalankan prinsip syariah 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

“KSU Bin Auf ini kerjanya berdasarkan prinsip tolong-menolong. Dan 
sebenarnya semua koperasi itu bekerjanya menggunakan prinsip syariah 
meskipun tidak ada tambahan kata syariah di namanya. Ya karena kita 
kerjanya atas prinsip tolong-menolong itu tadi. Anggota butuhnya apa, ya 
sebisa mungkin kita bantu” 

Berdasarkan akta perubahan anggaran dasar, kegiatan usaha yang 

dilakukan oleh KSU Bin Auf Syariah adalah menyelenggarakan usaha: 

1. Jasa telekomunikasi; 

2. Pertokoan; 

3. Distribusi bahan pokok; 

4. Unit Simpan Pinjam (USP) Syariah; 

5. Ekspor dan impor komoditas hasil usaha ternak; dan 

6. Kegiatan pendidikan atau pelatihan keterampilan dan penyuluhan bagi 

anggota.  

Saat ini, jumlah anggota aktif KSU Bin Auf Syariah terdapat sekitar 500 

orang yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Agar menjadi 

anggota, para calon anggota diwajibkan untuk membayarkan simpanan pokok 

sebesar Rp 50.000,00 di awal keanggotaan, serta membayar simpanan wajib 

sebesar Rp 10.000,00 setiap bulannya.  

Dalam USP Syariah, untuk melangsungkan kegiatan usahanya tentu dengan 

memberikan pembiayaan untuk para anggota koperasi yang membutuhkan. 



 

Dengan memberikan pembiayaan, koperasi dapat memanfaatkan simpanan dari 

anggota. Pembiayaan yang diberikan terbagi menjadi tiga, yakni untuk kegiatan 

jual beli kendaraan bermotor, untuk sektor perdagangan dan sektor pertanian. 

Namun berdasarkan penuturan dari ketua KSU Bin Auf, Bapak Mubiarto, porsi 

pembiayaan untuk sektor pertanian jauh lebih besar, yakni mencapai 80% dari 

total pembiayaan yang diberikan. Alasannya karena lokasi di sekitar KSU Bin Auf 

yang dikelilingi areal lahan pertanian, khususnya untuk hasil pertanian berupa 

buah dan sayur. 

Selain alasan lokasi, sektor pertanian merupakan sektor yang sering 

kekurangan modal. Mayoritas para petani mempunyai modal hanya untuk 

membeli bibit, sedangkan untuk keperluan pupuk dan obat-obatan masih 

kekurangan modal. Terlebih lagi untuk pertanian dengan lahan kehutanan yang 

tidak memiliki saluran untuk pengairan sendiri dan hanya mengandalkan air 

hujan. Oleh karena kebutuhan para petani itulah, KSU Bin Auf lebih banyak 

memberikan pembiayaannya untuk sektor pertanian. 

“Petani ini biasanya setelah panen, uangnya yang sebagian dibuat untuk 
menanam lahannya lagi dan sebagian buat kebutuhannya sehari-hari. Tapi 
uang yang buat modal lagi itu biasanya cuma cukup untuk beli bibit, buat beli 
pupuk sama obat-obatannya itu nggak cukup. Apalagi kalau lahan 
pertaniannya itu lahan pertanian kehutanan yang mengandalkan air hujan 
untuk pengairannya.Kan menanamnya cuma di musim hujan, kalau musim 
kemarau dia beralih jadi berdagang. Nanti musim hujan dia bertani lagi, tapi 
modalnya kurang” 

Berdasarkan penuturan ketua KSU Bin Auf, bapak Mubiarto, para petani 

lebih memilih untuk meminjam uang di koperasi dibandingkan meminjam uang di 

bank. Alasannya adalah selain jaraknya yang lebih dekat, persyaratan untuk 

pencairan dananya pun lebih mudah dibandingkan dengan jika meminjam dana 

di bank. Pernyataan ini didukung pula oleh pengakuan salah satu petani yang 

juga mudharib dari KSU Bin Auf yang bernama Bapak Suhada bahwa, “jika 

meminjam uang di koperasi prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan jika 

meminjam uang di bank yang prosesnya lama.”  

Dalam memberikan pembiayaan untuk sektor pertanian, KSU Bin Auf 

membagi model lahan pertanian menjadi dua jenis, yaitu lahan pertanian milik 

sendiri dan lahan pertanian kehutanan.Lahan pertanian milik sendiri adalah lahan 

pertanian yang telah dimiliki oleh petani dan telah memiliki sistem pengairan 

sendiri. Sedangkan lahan pertanian kehutanan adalah lahan pertanian yang 

bukan milik petani sendiri atau menyewa dari milik orang lain dan tidak memiliki 

sistem pengairan sendiri serta hanya mengandalkan air hujan.  

 

 



 

4.2 Mekanisme Pembiayaan pada Sektor Pertanian 

Dalam memberikan suatu kegiatan pembiayaan, tentu terdapat tahapan-

tahapan atau mekanisme yang harus dilakukan. Mulai dari akad sampai dengan  

dimana kontrak tersebut berakhir. Pembiayaan pada sektor pertanian yang 

diberikan oleh KSU Bin Auf Syariah menggunakan akad mudharabah, dimana 

pihak KSU Bin Auf Syariah akan memberikan modal 100% kepada mudharib 

dengan nisbah bagi hasil tertentu yang akan dibayarkan setiap bulannya dan 

pengembalian modal di akhir akad. Secara lebih mudah, mekanisme pembiayaan 

mudharabah untuk sektor pertanian yang terdapat di KSU Bin Auf Syariah adalah 

seperti bagan di bawah ini. 

 

Gambar 4.1 : Mekanisme Pembiayaan Mudharabah KSU Bin Auf Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : KSU Bin Auf Syariah, 2016. (diolah)  

Anggota koperasi (mudharib) membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan 

pihak KSU Bin Auf Syariah menggunakan akad mudharabah untuk usaha 

pertaniannya. Dalam akad tersebut telah ditetapkan pula mengenai nisbah bagi 

hasil serta jangka waktu pembiayaan. Kemudian pada bulan-bulan selanjutnya, 

mudharib wajib membayarkan bagi hasil kepada pihak KSU Bin Auf Syariah 

sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Namun, pembayaran bagi hasil oleh 

mudharib ini jumlahnya selalu sama setiap bulannya karena telah ditentukan 

besaran nominalnya di awal kontrak. Besaran nominal bagi hasil ini didapat dari 

besaran nisbah dikalikan dengan besaran modal yang diterima mudharib.  
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Grafik 4.1 : Nominal Pembayaran Bagi Hasil  

 

Sumber : KSU Bin Auf Syariah, 2016. (diolah)  

Seperti yang nampak pada grafik di atas, besaran bagi hasil yang 

dibayarkan oleh mudharib akan selalu stagnan pada nominal tertentu sampai 

akhir masa kontrak. Pada akhir masa kontrak, mudharib akan mengembalikan 

seluruh modal awal beserta bagi hasil bulan tersebut. Dengan demikian, maka 

kontrak kerjasama tersebut dapat dinyatakan telah berakhir.  

 

4.3 Analisis Kesyariahan Pembiayaan pada Sektor Pertanian 

4.3.1 Akad Pembiayaan 

Akad merupakan kata lain dari kontrak perjanjian. Dalam setiap pembiayaan 

yang dilakukan, haruslah terdapat akad yang melandasi perjanjian pembiayaan 

tersebut. Mengenai pembiayaan yang diberikan oleh KSU Bin Auf Syariah, 

terdapat dua akad yang digunakan di KSU Bin Auf, yakni akad mudharabah dan 

murabahah. Namun, untuk sektor pertanian, akad yang digunakan hanyalah 

akad mudharabah. Akad murabahah hanya digunakan untuk pembiayaan jual 

beli kendaraan bermotor. 

Akad mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak 

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

pihak kedua menjadi pengelola (Muhammad, 2005). Sedangkan berdasarkan 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) no. 7/DSN-
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MUI/IV/2000, yang dimaksud dengan mudharabah adalah akad kerjasama suatu 

usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, shahib al-maal, LKS) 

menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) 

bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka 

sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.  

Pada perjanjian pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh KSU Bin Auf 

Syariah, yang bertindak sebagai shahibul maal adalah pihak KSU Bin Auf 

dengan diwakili oleh Bapak Mubiarto selaku Ketua KSU Bin Auf Syariah. 

Sedangkan yang bertindak sebagai mudharib adalah nasabah (anggota 

koperasi) yang membutuhkan pembiayaan. 

Berdasarkan Antonio (2001) serta Ascarya (2006), akad mudharabah 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah 

muqayyadah. Mudharabah mutlaqah merupakan penerapan akad mudharabah 

yang pemodalnya (shahibul maal) tidak mensyaratkan untuk melakukan usaha 

tertentu kepada pengelola (mudharib). Sedangkan pada mudharabah 

muqayyadah, shahibul maal mensyaratkan jenis usaha tertentu pada jangka 

waktu dan tempat tertentu kepada mudharib. Jadi, mudharib tidak dapat 

melakukan kegiatan usaha selain yang disyaratkan pada saat akad. 

Berdasarkan pembagian jenis tersebut, maka pembiayaan pertanian yang 

terdapat pada KSU Bin Auf termasuk menggunakan akad mudharabah 

muqayyadah. Hal ini didasarkan pada contoh surat perjanjian kerjasama milik 

KSU Bin Auf yang pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa kerjasama yang 

dilakukan adalah pembiayaan dengan prinsip mudharabah atas sebuah usaha 

pertanian sesuai dengan permohonan mudharib. Dilanjutkan pada ayat 3 yang 

menyebutkan bahwa mudharib berjanji akan mengelola dan menggunakan modal 

dari shahibul maal semata-mata hanya untuk menyelesaikan dan memenuhi 

proyek tersebut di atas, yakni proyek pertanian.  

Pada pasal 1 ayat 2 juga disebutkan mengenai pemberian modal oleh 

shahibul maal sebesar 100% dari total nilai usaha dan diserahkan saat kontrak 

ditandatangani. Mengenai hal ini, para petani (mudharib) juga menyatakan hal 

yang sama bahwa modal akan didapatkan ketika kontrak perjanjian telah 

ditandatangani. Kemudian pada pasal 2 disebutkan bahwa jangka waktu 

kerjasama adalah selama 12 bulan sejak kontrak tersebut ditandatangani.  

Jika dibandingkan berdasarkan ciri-ciri yang terdapat pada akad 

mudharabah yang sesuai dengan ketentuan syariah dengan penerapannya yang 

terdapat pada KSU Bin Auf, dapat dikatakan bahwa mengenai ketentuan 

akadnya telah sesuai dengan prinsip syariah Islam.  

4.3.2 Prosedur Pembiayaan  

Dalam memberikan sebuah pembiayaan, tentu terdapat prosedur yang 

harus dijalankan. Prosedur merupakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan 

suatu aktivitas (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Maka yang dimaksud dengan 



 

prosedur pembiayaan adalah tahapan-tahapan yang harus dijalankan baik oleh 

peminjam. Secara teori, dalam memberikan pembiayaan, lembaga keuangan 

diminta untuk memperhatikan aspek-aspek administratif. Menurut Muhammad 

(2005), aspek-aspek tersebut antara lain: 

1. Surat Permohonan Pembiayaan 

Berisikan jenis pembiayaan, jangka waktu, modal yang diminta, identitas 

pemohon, legalitas usaha, bukti kepemilikan agunan. 

2. Proses Evaluasi  

Proses ini didasarkan pada kelengkapan dokumen permohonan 

pinjaman serta proses penilaian usaha.  

Prosedur dalam memberikan pembiayaan di KSU Bin Auf Syariah tidak 

terlalu sulit jika dibandingkan dengan prosedur jika melakukan pinjaman di bank 

umum. Prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh mudharib antara lain: 

a. Permohonan Pembiayaan  

Saat melakukan permohonan pembiayaan, mudharib dapat 

langsung mendatangi kantor KSU Bin Auf Syariah. Mudharib dapat 

mendiskusikan terlebih dahulu mengenai permasalahan yang sedang 

dihadapi, jenis usaha apa yang dibiayai, berapa kisaran modal yang 

dibutuhkan dengan ketua KSU Bin Auf Syariah. Selanjutnya, pihak KSU 

Bin Auf akan mempertimbangkan jenis usaha, barang jaminan, serta 

besaran pinjaman yang diajukan. Ilustrasinya dapat dilihat pada gambar 

berikut.  

Gambar 4.2 : Ilustrasi Pengajuan Permohonan Pembiayaan 

 

Sumber : Temuan Lapang, 2016.  



 

Jika pengajuan tersebut disetujui oleh pihak KSU Bin Auf Syariah, 

selanjutnya mudharib akan diberikan formulir permohonan pembiayaan 

untuk diisi. Formulir permohonan pembiayaan berisikan identitas 

pemohon, besaran modal pembiayaan, serta tata cara pengembalian 

modal tersebut. Contoh dari formulir permohonan pembiayaan dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini.  

 

 

 

 

Gambar 4.3 : Formulir Permohonan Pembiayaan 



 

 

Sumber : KSU Bin Auf Syariah, 2016.  

Pada formulir permohonan pembiayaan tersebut, terdapat 2 sistem 

pembayaran dalam pengembalian modal yang dipinjam dan bagi 

hasilnya. Sistem pembayaran yang pertama yaitu musiman bagi hasil 

(mudharabah) dan yang kedua jual beli (murabahah) angsuran. 

Musiman bagi hasil (mudharabah) diterapkan untuk pembiayaan pada 

sektor pertanian yang masa tanam dan panennya bergantung pada 

musim. Sedangkan jual beli (murabahah) angsuran diterapkan pada 

pembiayaan atas pengadaan kendaraan bermotor.  

 

 



 

b. Penyerahan Dokumen 

Setelah mengisi formulir permohonan pembiayaan, mudharib harus 

menyerahkan dokumen-dokumen seperti yang diminta pada formulir. 

Dokumen-dokumen tersebut antara lain: 

1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK); 

3) Fotocopy Surat Nikah; 

4) Surat keterangan usaha dari perangkat desa; dan  

5) Fotocopy surat keterangan agunan (jaminan). 

Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk proses administrasi 

serta memberikan kuasa kepada pihak KSU Bin Auf Syariah atas 

jaminan yang diserahkan. Ilustrasi penyerahan dokumen oleh mudharib 

tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

Gambar 4.4 : Ilustrasi Penyerahan Dokumen 

 

Sumber : Temuan Lapang, 2016.  

c. Survei (Cek Fisik) 

Pada tahap ini petugas dari KSU Bin Auf Syariah akan melakukan 

survey terhadap barang jaminan. Salah satu kegunaan dilakukannya cek 

fisik adalah untuk menentukan besaran modal yang dapat diberikan oleh 

pihak koperasi. Ilustrasinya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

 

 



 

Gambar 4.5 : Cek Fisik Barang Jaminan 

 

Sumber : Temuan Lapang, 2016.  

Pada gambar tersebut, pihak KSU Bin Auf melakukan cek fisik 

berupa pengecekan nomor rangka dan nomor mesin pada kendaraan 

bermotor milik mudharib. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan 

bahwa antara surat kendaraan dengan kendaraan sesuai agar proses 

serah kuasa atas jaminan tersebut sah menurut hukum.  

d. Konfirmasi Jangka Waktu  

Setelah survey selesai dilakukan dan KSU Bin Auf sepakat untuk 

memberikan pembiayaan, maka selanjutnya mudharib akan diminta 

untuk datang ke kantor guna konfirmasi mengenai jangka waktu 

pembiayaan. Jangka waktu untuk pembiayaan pertanian disesuaikan 

dengan masa tanam sampai panen. Biasanya berkisar antara 1 bulan, 3 

bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.  

e. Proses Administrasi dan Realisasi 

Pada tahap ini mudharib akan menandatangani kontrak kerjasama 

mudharabah dengan KSU Bin Auf Syariah. Kontrak kerjasama 

mudharabah tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

 

 

 

 



 

Gambar 4.6 : Kontrak Perjanjian Mudharabah 

 

Sumber : KSU Bin Auf, 2016.  

Setelah menandatangani kontrak perjanjian mudharabah tersebut, 

mudharib dapat langsung menerima modal yang diminta. Modal yang 

diterima mudharib tersebut sebelumnya telah dikurangkan dengan biaya 

administrasi dan biaya materai. Jadi, modal yang diterima mudharib saat 

itu akan berkurang dari yang telah diperjanjikan.  

Jumlah maksimum pembiayaan yang dapat diberikan oleh KSU Bin Auf 

Syariah tidak sebesar yang dapat diberikan oleh bank umum. Hal ini dikarenakan 

keterbatasan dana yang dimiliki oleh lembaga keuangan mikro seperti di KSU Bin 

Auf Syariah ini. Penentuan besaran jumlah maksimum modal yang dapat 

diberikan oleh KSU Bin Auf Syariah memperhatikan mengenai lahan usaha serta 

agunan yang diberikan. Jika lahan usaha yang akan dikerjakan merupakan lahan 



 

milik sendiri atau jaminan yang diberikan nilainya besar, pihak KSU Bin Auf 

sanggup memberikan pinjaman modal hingga 80% dari nilai jaminan tersebut. 

Namun, jika lahan yang dimiliki bukan milik sendiri atau jaminan yang diberikan 

nilainya kecil, pihak koperasi juga tidak berani mengambil risiko dengan 

memberikan jumlah pinjaman yang besar, dibatasi sampai sekitar 40% dari nilai 

jaminan tersebut. 

Secara lebih ringkas, prosedur pembiayaan untuk pertanian dengan akad 

mudharabah yang terdapat pada KSU Bin Auf Syariah adalah seperti di bawah 

ini.  

 

Gambar 4.7 : Prosedur Pembiayaan Pertanian KSU Bin Auf Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : KSU Bin Auf, 2016. (diolah) 

Prosedur pembiayaan merupakan kewenangan dari masing-masing 

lembaga keuangan. Prosedur pembiayaan yang terdapat dari satu lembaga 

keuangan belum tentu sama dengan prosedur pembiayaan di lembaga keuangan 
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lain. Namun, biasanya semakin besar cakupan lembaga keuangan tersebut, 

maka semakin banyak prosedur yang harus dijalani. Berdasarkan prosedur 

pembiayaan yang telah dilaksanakan oleh KSU Bin Auf Syariah, dapat dikatakan 

bahwa KSU Bin Auf Syariah telah menerapkan aspek-aspek yang perlu 

diperhatikan di atas. Maka, KSU Bin Auf Syariah telah menerapkan prinsip-

prinsip syariah dalam prosedur pembiayaannya. 

4.3.3 Mekanisme Pembiayaan Untuk Sektor Pertanian 

Selain prosedur, dalam memberikan pembiayaan tentu terdapat mekanisme 

yang harus dijalankan. Mekanisme merupakan cara kerja dari sesuatu (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia). Maka dalam hal ini yang dimaksud dengan 

mekanisme pembiayaan adalah cara kerja dari pembiayaan untuk sektor 

pertanian. Mekanisme pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah 

secara teori telah dijelaskan pada bab tinjauan pustaka. Mulai dari perjanjian bagi 

hasil antara shahibul maal dan mudharib, kemudian setiap bulan akan dilakukan 

perhitungan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, kemudian di 

akhir masa kontrak, modal akan dikembalikan seluruhnya.  

Jangka waktu kontrak pembiayaan untuk pertanian di KSU Bin Auf Syariah 

bergantung pada masa penanaman sampai panen tiba. Jika masa sampai panen 

memakan waktu tiga bulan, maka kontrak perjanjiannya juga selama tiga bulan. 

Berdasarkan penuturan bapak Mubiarto, terdapat pula contoh kasus yang 

permohonan pinjamannya selama 12 bulan. Namun masa tanam sampai panen 

produk pertanian yang dibiayai hanya enam bulan. Jika saat panen tersebut 

mudharib sudah dapat melunasi pinjamannya, maka akad akan berakhir pada 

bulan keenam tersebut. Namun jika mudharib merugi, maka mudharib dapat 

menggunakan modal sisanya tersebut untuk melanjutkan kembali usahanya. 

Mekanisme pembiayaan menggunakan akad mudharabah, secara teori 

dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 4.8 : Skema al-Mudharabah 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

Sumber: Antonio, 2001.  

Sedangkan mekanisme pembiayaan akad mudharabah untuk sektor 

pertanian yang terdapat pada KSU Bin Auf Syariah dapat dilihat pada bagan di 

bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan 
Modal Pokok 

Nisbah  

Y% 

Nisbah  

X% 

PERJANJIAN 
BAGI HASIL 

NASABAH 
(Mudhari
b) 

LKS 
 (Shahibul 

Maal) 

PROYEK/USAHA 

PEMBAGIAN 
KEUNTUNGAN 

MODAL 

Keahlian/ 

ketrampilan 

Modal 

100% 



 

Gambar 4.9 : Mekanisme Pembiayaan Mudharabah KSU Bin Auf Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: KSU Bin Auf Syariah, 2016. (diolah)  

Jika dibandingkan antara teori dengan praktik mengenai mekanisme akad 

mudharabah, maka yang telah dipraktikkan oleh KSU Bin Auf Syariah telah 

sesuai dengan teori. Dengan kata lain, mekanisme pembiayaan dengan akad 

mudharabah yang terdapat pada KSU Bin Auf Syariah telah sesuai dengan 

prinsip syariah.  

 

4.3.4 Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan 

Dalam menjalankan sebuah kegiatan usaha, tentu saja semua pelaku usaha 

mengharapkan keuntungan atas usaha yang dijalankannya tersebut, termasuk 

lembaga keuangan syariah. Dalam sistem ekonomi Islam, pembagian 

keuntungan tersebut menggunakan sistem bagi hasil (net revenue sharing). Bagi 

hasil adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dengan 

modal (ra’sul maal). Dikarenakan pendapatan setiap bulan yang diterima oleh 

mudharib tidak selalu sama, maka nominal bagi hasil setiap bulan tidak dapat 

dipastikan. Namun untuk membagi hasil kedua belah pihak, maka pada awal 

akad seharusnya telah disepakati mengenai nisbah bagi hasil. Yang dimaksud 

dengan nisbah adalah porsi keuntungan untuk lembaga keuangan dan mudharib. 

Pada contoh kontrak kerjasama mudharabah yang diberikan oleh KSU Bin 

Auf Syariah, pada pasal 3 ayat 1 telah disebutkan mengenai porsi bagi hasil yang 

akan diterima oleh KSU Bin Auf Syariah atas usaha yang dijalankan mudharib. 
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Pada pasal tersebut juga disebutkan nominal bagi hasil setiap bulan yang harus 

dibayarkan oleh mudharib kepada shahibul maal. Sebagai contoh, ilustrasinya 

adalah KSU Bin Auf bersepakat untuk memberikan pembiayaan pertanian  

sebesar Rp 2.500.000,00 selama jangka waktu 12 bulan. Porsi bagi hasil yang 

disepakati untuk KSU Bin Auf adalah sebesar 2,75%. Selanjutnya pada 

perjanjian tersebut menyebutkan nominal angka yang harus dibayar setiap 

bulannya sebesar Rp 68.750,00. 

Gambar 4.10 : Pasal 1 Kontrak Mudharabah 

 

Sumber : KSU Bin Auf Syariah, 2016.  

Gambar 4.11 : Pasal 3 Kontrak Mudharabah  

 

Sumber : KSU Bin Auf Syariah, 2016.  

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh penulis, nominal tersebut 

dihitung berdasarkan modal yang dipinjam oleh mudharib. Setelah dilakukan 

validasi kepada pihak koperasi, ternyata memang cara perhitungan bagi hasil 

tiap bulannya adalah: 

 

Dengan demikian, bagi hasil yang diberikan oleh mudharib jumlahnya akan 

selalu sama tiap bulannya. Perhitungan yang demikian itu termasuk dalam 

perhitungan bunga. Seperti yang dikemukakan oleh Antonio (2001), bahwa 

besaran persentasenya didasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjam 

Bagi Hasil = Nisbah x Pinjaman 



 

serta pembayarannya tetap. Padahal, berdasarkan Fatwa DSN-MUI no. 15/DSN-

MUI/IX/2000, yang dimaksud dengan bagi hasil adalah pembagian hasil usaha 

yang dihitung dari pendapatan usaha dikurangi modal usaha. Berdasarkan hasil 

obeservasi, ditemukan pula bahwa pihak koperasi menyebut pembagian 

keuntungan dengan bunga, bukan bagi hasil. Dengan demikian, sangat 

disayangkan bahwa perhitungan bagi hasil yang terdapat di KSU Bin Auf Syariah 

untuk pembiayaan pertanian ini belum sesuai dengan prinsip syariah Islam. 

 

 

4.3.5 Penyelesaian Permasalahan Pembiayaan  

Menjalankan sebuah usaha, berarti seseorang harus siap untuk menghadapi 

berbagai risiko. Risiko yang terdapat pada pembiayaan pertanian adalah risiko 

gagal panen. Jika petani mengalami gagal panen, tentu saja akan 

mengakibatkan gagal bayar. Jika terjadi kerugian misalnya karena gagal panen, 

dan kerugian tersebut bukan dikarenakan kelalaian mudharib, pada salah satu 

pasa dalam kontrak perjanjian mudharabah tertulis bahwa kerugian tersebut 

akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak KSU Bin Auf Syariah. Risiko mengenai 

gagal panen ini juga diutarakan oleh bapak Mubiarto. 

“Risiko disini ya gagal panen itu sih mbak.Tapi kalau terjadi gagal panen, 
asal bukan gagal karena ada cidera janji ya, nanti kita kasih tambahan modal lagi 
biar mereka bisa kerja lagi. Kan kasian kalau udah gagal panen, buat makannya 
sehari-hari aja udah bingung, mau dapat uang darimana kalau kita nggak bantu 
ngasih tambahan modal. Nanti kalau gagal lagi, ya kita kasih lagi. Terus gitu 
sampai empat kali.” 

Pernyataan inipun didukung oleh pengakuan petani bahwa, “jika terjadi 

gagal panen, kita meminta jangka waktu lebih dalam menggunakan modal yang 

telah diterima di awal. Selain itu juga kita diberi tambahan modal oleh pihak 

koperasi”. Setelah pemberian modal tambahan, pihak KSU Bin Auf hanya 

mensyaratkan untuk pengembalian modal pokoknya saja. Jika memang 

memungkinkan untuk membagi hasil yang telah diterima, maka besarannya juga 

tidak disyaratkan. Besaran bagi hasilnya bergantung pada kemampuan 

mudharib. Namun kondisi ini hanya dapat dilakukan sampai batas empat kali.Jika 

setelah empat kali diberi bantuan namun masih terkena gagal panen, 

penyelesaiannya adalah dengan mengajak mudharib berunding untuk menjual 

jaminan yang diberikan mudharib pada awal akad. 

Selain risiko gagal panen, terdapat pula risiko untuk penghapusan hutang 

oleh koperasi. Penghapusan hutang ini dapat dilakukan dengan beberapa 

ketentuan, antara lain: 

1. Peminjam benar-benar tidak memungkinkan dari sektor keuangan untuk 

melunasi pinjaman. 



 

2. Peminjam meninggal tanpa meninggalkan ahli waris. 

3. Peminjam meninggal namun tidak ada harta benda yang dapat digunakan 

untuk melunasi pinjaman.  

4. Peminjam pindah ke luar daerah tanpa ada kerabat yang tinggal di 

wilayah sekitar koperasi.  

Meskipun terdapat kemungkinan untuk penghapusan hutang, namun KSU 

Bin Auf mengaku masih mendapatkan keuntungan atas jaminan yang diserahkan 

oleh mudharib di awal akad. Pihak koperasi yang telah diberikan wewenang atas 

jaminan tersebut dapat menjual jaminan untuk menutupi pinjaman mudharib agar 

pihak koperasi tidak menanggung kerugian yang cukup besar. 

Berbeda halnya jika dalam masa akad terjadi cidera janji. Yang dimaksud 

cidera janji adalah peristiwa yang tidak sesuai dengan apa yang telah 

diperjanjikan. Contoh dari peristiwa cidera janji adalah jika pihak mudharib 

melakukan kecurangan pada pembukuan pendapatan yang menyebabkan 

pendapatan tertulis dan pendapatan yang sebenarnya diterima berbeda, atau 

kecurangan mengenai jaminan yang diberikan. 

Jika terjadi peristiwa cidera janji, dalam contoh perjanjian mudharabah pasal 

7 ayat 1 disebutkan bahwa, “Fasilitas pembiayaan dan atau semua dana yang 

menjadi hak shahibul maal akan dibayarkan secara seketika dan sekaligus oleh 

mudharib, …shahibul maal dapat tanpa permintaan atau pemberitahuan tentang 

maksudnya melepaskan hak mudharib”. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan pula 

bahwa, “mudharib akan mengijinkan wakil dari shahibul maal yang akan diberi 

wewenang untuk melakukan inspeksi terhadap jaminan yang diberikan, 

memeriksa pembukuan dan catatan mudharib setiap waktu, dan wakil tersebut 

berhak menggandakan pembukuan dan catatan tersebut atas biaya mudharib”. 

Risiko lain yang dihadapi oleh pihak koperasi adalah sampai pada tanggal 

jatuh tempo namun pengembalian modal belum dilunasi. Jika terjadi hal tersebut 

maka mudharib memberi kuasa kepada shahibul maal untuk menjual barang 

jaminan yang telah diserahkan di awal akad. Langkah terakhir jika terjadi 

persengketaan atas perjanjian yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan 

kekeluargaan, maka persengketaan tersebut akan diselesaikan melalui dan 

menurut prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang 

bersifat mengikat dan berlaku di semua pengadilan. 

Penyelesaian atas risiko-risiko yang dihadapi oleh shahibul maal di atas 

dapat dikatakan masih berada pada prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut 

ditunjukkan seperti dalam menyelesaikan risiko gagal panen. Pihak KSU Bin Auf 

menerapkan prinsip tolong menolong dan kekeluargaan.Namun perlu diingat 

bahwa dalam membantupun pihak KSU Bin Auf juga harus mempertimbangkan 

kemampuan dari koperasi tersebut. Pertimbangan ini dilakukan agar pihak 



 

koperasi juga tidak terlalu menerima kerugian karena dalam koperasi juga 

menanggung keberlangsungan hidup para pegawai. Begitupun dengan prosedur 

penyelesaian melalui BASYARNAS, yang memang sudah terdapat dasar 

hukumnya yaitu pada Undang-undang no. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil temuan lapang dan pembahasan yang terdapat pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Pembiayaan 

yang diberikan oleh KSU Bin Auf Syariah 80% untuk sektor pertanian dan 

sisanya untuk sektor perdagangan dan jual beli. Dalam memberikan pembiayaan 

untuk sektor pertanian, KSU Bin Auf Syariah menggunakan akad mudharabah, 

dan lebih tepatnya mudharabah muqayyadah karena pihak koperasi sebagai 

shahibul maal mensyaratkan jenis usaha, jangka waktu, dan lokasi kepada 

mudharib.  

Kedua, Prosedur dan mekanisme dari pemberian pembiayaan untuk sektor 

pertanian ini dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Namun, 

perhitungan bagi hasilnya belum sesuai dengan prinsip syariah karena 

ditentukan berdasarkan nisbah dikalikan dengan modal yang dipinjamkan. 

Dengan demikian sejak awal kontrak telah diketahui berapa nominal bagi hasil 

yang harus dibayarkan oleh mudharib setiap bulannya dan nominalnya tetap. Hal 

ini sangat disayangkan karena model perhitungan seperti ini sama seperti model 

perhitungan sistem bunga yang dilarang oleh sistem ekonomi Islam. Berdasarkan 

observasi ditemukan pula bahwa pihak koperasi menyebut pembagian 

keuntungannya dengan bunga, bukan bagi hasil.  

Secara umum, pembiayaan untuk sektor pertanian dengan menggunakan 

akad mudharabah yang diberikan oleh KSU Bin Auf Syariah telah sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah mengenai akad mudharabah. Namun, yang sangat 

disayangkan adalah mengenai perhitungan bagi hasil yang belum sesuai dengan 

prinsip syariah.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal, 

antara lain: 

1. Jika menggunakan prinsip bagi hasil dalam pembagian keuntungan 

usaha, disarankan untuk mengikuti tata cara perhitungan bagi hasil yang 



 

sesuai dengan prinsip syariah dan agar sistem bagi hasil tidak disamakan 

dengan bunga.  

2. Jika memang pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan 

syariah diperuntukkan untuk sektor pertanian, dapat digunakan akad lain 

yang sesuai peruntukannya untuk pertanian. Hal ini dikarenakan jika 

menggunakan akad mudharabah seperti yang diterapkan oleh KSU Bin 

Auf Syariah, memang penerapannya lebih mudah, namun ada beberapa 

sisi yang kurang sesuai dan akan menimbulkan kebingungan. Contohnya 

adalah jika menerapkan akad mudharabah yang mengharuskan mudharib 

membayarkan bagi hasil setiap bulannya. Padahal, untuk sektor 

pertanian, para petani membutuhkan waktu untuk mendapatkan hasil 

usaha, dan waktu tersebut belum tentu didapatkan setiap bulan. 

Kebanyakan hasil usaha pertanian didapatkan setelah minimal tiga bulan. 

Jika seperti itu, maka tidak ada pendapatan atas usaha yang dapat 

dihitung untuk bagi hasil setiap bulan. Oleh karena itu, lembaga keuangan 

dapat pula mengganti skema pembiayaan untuk sektor pertanian dengan 

akad yang sesuai, seperti akad bai’ salam atau jika menggunakan sistem 

pinjaman, dapat menggunakan akad qardh yang memang dapat 

digunakan untuk perjanjian hutang.  
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