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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tinjauan Umum Bank Syariah 

2.1.1 Pengertian Bank Syariah 

 Pengertian Bank Islam (Islamic Bank) secara umum adalah bank yang 

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah 

yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu 

sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (Interest-Free Bank), Bank Tanpa Riba (Lariba 

Bank), dan Bank Syari’ah (Shari’a Bank). Di Indonesia secara teknis yuridis 

penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi “Bank Syariah”, atau yang 

secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”. Bank Syariah juga 

merupakan Bank yang dalam operasionalnya berlandaskan kepada Al-Qur’an dan 

Al-Hadist.  

 Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan 

yang dikembangkan berdasarkan syariah menurut hukum Islam. Usaha 

pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk 

memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta 

larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha 

yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang 

tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan 

konvensional. 

 Menurut UU No.10 tahun 1998 definisi bank syariah adalah : 

“Bank Syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa lalu lintas pembayaran.” 

Selain itu, pada pasal 1 ayat 13 dinyatakan bahwa : 

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam 

antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dan/atau 

pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan 

sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip 

bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal 

(musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh 
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keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal 

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan 

adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa 

dari pihak bank untuk pihak lain (ijarah wa itiqna).” 

 Bank-bank Islam dikembangkan atas dasar yang tidak mengizinkan 

pemisahan antara masalah-masalah duniawi dan agama. Dasar tersebut 

mengharuskan kepatuhan terhadap syariah sebagai dasar aspek kehidupan dengan 

tujuan mendapatkan ridha Allah untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. 

Oleh karena itu, apa yang dijalankan dalam praktek perbankan pun yang 

merupakan salah satu aspek muamalah harus sesuai dengan syariah Islam yaitu 

Al-Quran dan Hadist atau Sunah Rasul. 

 Prinsip yang diterapkan oleh bank Islam atau bank syariah tersebut salah 

satunya menjauhkan riba dalam praktek perbankan. Hukum Islam telah melarang 

riba seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat QS. Al-Baqarah (2: 257) : 

“Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan 

sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terbayang-

bayang karena sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka 

mengatakan: “Perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal 

Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. 

Oleh karena itu, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan 

dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginya 

apa yang telah lalu dan barang siapa mengulangi lagi (memakan riba) 

maka itu ahli neraka akan kekal di dalamnya”. 

 Dari beberapa pengertian bank Islam yang dikemukakakn diatas, dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank Islam atau bank syariah adalah 

badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan 

penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya 

berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur’an dan Al-

Hadist. 

2.1.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah 

 Sistem Lembaga Keuangan atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai 

aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan 

suatu negara, telah menjadi instrument penting dalam memperlancar jalannya 

pembangunan suatu bangsa Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama 
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Islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan 

kehidupannya. Termasuk diantaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh 

setiap umat. Hal ini berarti bahwa sistem baku termasuk dalam bidang ekonomi. 

 Khusus di bidang perbankan, pada abad XX terjadi kebangkitan umat 

Islam dengan segala aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-

pemikiran yang mengarah pada reorientasi sistem keuangan, yaitu dengan 

menghapuskan instrument utamanya yaitu bunga. Usaha tersebut dilakukan 

dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran 

Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran, dan kebajikan. 

 Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan 

kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang 

direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dengan tegas 

mengakui keberadaan dan fungsinya bank bagi hasil atau bank Islam. 

 Menurut Muhammad (2002: 13) terkait dengan fungsi dan peran lembaga 

perbankan, maka secara khusus bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam 

aspek-aspek berikut: 

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

fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. 

Disamping itu, bank syariah perlu mencontoh keberhasilan Sarekat 

Dagang Islam, kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini 

(nasionalis, demokratis, religius, ekonomis). 

2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya 

pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, 

dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan. 

3. Memberikan return yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak 

memberikan janji yang pasti mengenal return (keuntungan) yang diberikan 

kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan 

return yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. 

Disamping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai 

dengan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu, pengusaha harus 

bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah. 
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4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya bank syariah 

mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan 

demikian, spekulasi dapat ditekan. 

5. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya bank syariah bukan hanya 

mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan zakat, 

infaq dan sadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan 

Qordul Hasanah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada 

akhirnya terjadi pemerataan ekonomi. 

2.2 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

 Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki 

persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, 

teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh 

pembiayaan, dan sebagainya. Akan tetapi perbedaannya bahwa bank syariah 

adalah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparasi, universal dan 

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 

 Sistem perbankan Islam berbeda dengan sistem perbankan konvensional, 

karena sistem keuangan dan perbankan islam merupakan subsistem dari suatu 

sistem ekonomi Islam yang cakupannya luas. Oleh karena itu, perbankan Islam 

tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun dituntut 

secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syariah. 

 Tujuan dari pendirian bank-bank Islam ini umumnya adalah untuk 

mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah 

dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang 

terkait agar umat terhindar dari hal-hal tersebut, meskipun sesungguhnya Islam 

bukanlah satu-satunya agama yang melarang pembayaran bunga. 

  Menurut Wirdyaningsih (2005:47) prinsip utama yang dianut oleh bank 

Islam adalah : 

1. Larangan riba (bunga) dalam berbentuk transaksi; 

2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada 

memperoleh yang sah menurut syariah; dan 
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3. Menumbuh kembangkan zakat 

Berdasarkan prinsip utama itu, maka secara operasional terdapat 

perbedaan-perbedaan yang substansi antara perbankan konvensional seperti 

terlihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 2.1 

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

 Bank Islam Bank Konvensional 

Akad dan Aspek 

Legalitas 

Hukum Islam dan hukum 

positif 

Hukum positif 

Lembaga Penyelesaian 

Sengketa 

BASYARNAS BANI 

Struktur Organisasi Ada Dewan Syariah 

Nasional (DSN) dan 

Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) 

Tidak ada Dewan Syariah 

Nasional (DSN) dan 

Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) 

Investasi Halal Halal dan Haram 

Prinsip Operasional Bagi Hasil, Jual-Beli, 

Sewa 

Perangkat Bunga 

Tujuan Profit dan Falah Oriented Profit Oriented 

Hubungan Nasabah Kemitraan Debitor dan Kreditor 

Sumber : Wirdyaningsih (2005:48) 

 Dari tabel tersebut perbedaan bank Islam dan bank konvensional dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Akad dan Aspek Legalitas 

Di dalam bank Islam akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi 

dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali 

nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila 

hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila 

perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumil qiyamah nanti. 
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Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku 

transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad seperti hal-

hal berikut : 

a. Rukun seperti penjual, pembeli, barang, harga, dan akad/ijab-qabul. 

b. Syarat, seperti barang dan jasa harus halal, harga barang dan jasa harus 

jelas, tempat penyerahan harus jelas, barang yang ditransaksi harus 

sepenuhnya dalam kepemilikan. 

2. Lembaga Penyelesaian Sengketa 

Lembaga penyelesaian sengketa di perbankan syariah berbeda dengan 

perbankan konvensional. Pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau 

perselisihan antar bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikan 

di peradilan negeri, tetapi menyelesaikan sesuai tata cara dan hukum materi 

syariah. 

3. Struktur Organisasi 

Unsur yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional 

adalah keharusan adanya Dewan Pengurus Syariah dan Dewan Syariah Nasional. 

Adapun struktur bank syariah dapat ditujukan sebagai berikut : 

a. Dewan Pengawas Syariah 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang 

ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank. Anggota DPS harus 

terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki 

pengetahuan umum di bidang perbankan. Persyaratan anggota DPS ditetapkan 

oleh DSN. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN 

yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuain 

produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. 

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak 

menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah telah difatwakan oleh 

DSN. Selain itu DPS juga mempunyai fungsi : 

1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha 

Syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait 

dengan aspek syariah. 
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2) Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul 

dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan 

kajian dan fatwa dari DSN. 

3) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib 

melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang 

diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. 

Bank yang akan membentuk DPS dalam rangka perubahan kegiatan usaha 

atau membuka kantor cabang syariah untuk pertama kalinya dapat 

menyampaikan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. 

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 dan SK. DIR. BI. No. 32/34/KEP/DIR/ 

12 Mei 1999 tentang bank berdasarkan prinsip syariah, kepengurusan bank 

syariah terdiri dari dewan komisaris dan direksi, disamping itu bank harus 

memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank. 

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bersifat independent yang dibentuk 

oleh Dewan Syariah Nasional. 

b. Dewan Syariah Nasional 

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai 

syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada 

khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana. Anggota DSN terdiri 

dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan 

perekonomian dan syariah muamalah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh 

MUI untuk masa bakti 4 tahun. DSN merupakan satu-satunya badan yang 

mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk 

dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh 

lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Disamping itu DSN juga 

mempunyai kewenangan untuk : 

1) Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk 

sebagai anggota DPS pada satu lembaga keuangan syariah. 
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2) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga 

keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. 

3) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang 

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan 

BAPEPAM. 

4) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk 

menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. 

5) Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan 

apabila peringatan tidak diindahkan. 

4. Investasi 

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam 

mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang 

membungakan uang. Menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori investasi 

karena perolehan kembalinya (return) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak 

tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang 

benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai mudharib atau pengelola dana. 

Dengan demikian, bank Islam tidak dapat sekedar menyalurkan uang bank 

Islam harus terus berupaya meningkatkan return of investment sehingga lebih 

menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana. 

5. Prinsip Operasional 

Ada beberapa perbedaan mendasar dalam konsep pelaksanaan di bank 

konvensional dan bank Islam, yaitu antara lain : 

a. Perbedaan Konsep Antara Bunga dan Bagi Hasil 

Islam mengharapkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya 

memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat 

adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang. Dalam investasi, usaha 

yang dilakukan mengandung risiko dan mengandung unsur ketidakpastian. 

Sebaliknya pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki risiko karena 

adanya persentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya 

modal. Berikut ini adalah perbedaan antara bunga dan bagi hasil. 
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Tabel 2.2 

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil 

 Bunga Bagi Hasil 

Penentuan Keuntungaan Pada waktu perjanjian 

dengan asumsi harus 

selalu untung. 

Pada waktu akad dengan 

pedoman kemungkinan 

untung rugi. 

Besarnya Persentase Berdasarkan jumlah uang 

(modal) yang 

dipinjamkan. 

Berdasarkan jumlah 

keuntungan yang 

diperoleh. 

Pembiayaan Seperti yang dijanjikan 

tanpa pertimbangan 

untung atau rugi 

Bergantung pada 

keuntungan proyek bila 

rugi ditanggung bersama. 

Jumlah Pembayaran Tetap, tidak mengikat 

walaupun berlipat. 

Sesuai dengan 

peningkatan jumlah 

pendapatan. 

Eksistensi Diragukan oleh semua 

agama. 

Tidak ada yang 

meragukan 

keabsahannya. 

Sumber : Wirdyaningsih (2005:49) 

b. Perbedaan Investasi dengan Membungakan Uang 

Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan membungakan uang. 

Perbedaan tersebut dapat ditelaah dari definisi hingga makna masing-masing : 

1) Investasi adalah kegiatan usaha yang mendukung risiko karena berhadapan 

dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan 

pengembaliannya (return) tidak pasti dan tidak tetap. 

2) Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mangandung 

risiko karena perolehan pengembaliannya berupa bunga yang relatif pasti 

dan tetap. 
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Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam 

mendorong masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan 

uang. 

c. Perbedaan Utang Uang dan Utang Barang 

Terdapat dua jenis utang, yakni utang yang terjadi karena pinjam 

meminjam uang atau yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi 

karena pinjam meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan 

yang pasti dan jelas. Utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan harus jelas 

dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut juga harga jual. Harga jual itu sendiri 

terdiri dari harga pokok barang ditambah keuntungan yang disepakati. Apabila 

harga jual telah disepakati, maka selamanya tidak boleh naik, karena akan masuk 

ke dalam kategori riba fadl. Dalam transaksi perbankan Islam yang muncul adalah 

kewajiban dalam bentuk utang pengadaan barang, bukan utang uang. 

6. Tujuan 

Bank konvensional maupun bank syariah memiliki tujuan dalam 

pengoperasiannya. Yang mendasari tujuan bank syariah dalam beroperasi adalah 

untuk memenuhi profit pada bank syariah dengan cara bagi hasil antar pemilik 

dana atau bank (shahibul maal) dengan pengelola dana atau nasabah (mudharib) 

yang sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan bank konvensional hanya 

berorientasi pada keuntungan yang diperoleh dari hasil bunga setiap nasabah. 

7. Hubungan Nasabah 

Dalam bank syariah, hubungan antar bank (shahibul maal) dengan 

nasabah (mudharib) tidak hanya sebatas debitor dengan kreditor saja tetapi 

syariah memfokuskan pada hubungan kemitraan dimana shahibul maal dan 

mudharib mampu bekerja bersama dengan baik dalam pencapaian profit yang 

telah disepakati. 

2.3 Produk Bank Syariah 

 Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (intermediary) 

antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (surplus units) dengan 
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unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (deficit units). Melalui bank, 

kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan 

sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kualitas bank syariah 

sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan manajemen bank untuk 

melaksanakan perannya. 

Dalam bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan 

hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (partnership) 

antara penyandang dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib). Oleh 

karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi 

hasil untuk para pemegang saham tetapi berpengaruh juga terhadap bagi hasil 

yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Hubungan kemitraan ini 

merupakan bagiannya yang khas dari proses berjalannya mekanisme bank syariah.  

Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah 

memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Menurut 

Sudarsono (2008:63) secara umum piranti-piranti yang digunakan bank syariah 

terdiri atas tiga kategori, yaitu :  

1. Produk penghimpunan dana (funding) 

2. Produk penyaluran dana (financing) 

3. Produk jasa (services) 

2.3.1 Produk Penghimpunan Dana 

Penghimpunan dana dalam perbankan syariah dapat diwujudkan baik 

dalam bentuk simpanan maupun investasi (Burhanudin, 2010:57). 

Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan wujudnya berupa giro, tabungan, 

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi’ah atau 

akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Pasal 19 ayat 1 huruf 

a). Sedangkan penghimpunan dana dalam bentuk investasi wujudnya berupa 

deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah (Pasal 19 ayat 1 huruf b). Menurut Karim (2011:106) prinsip 

operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat 

adalah prinsip Wadi’ah dan Mudharabah. 
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1. Prinsip Wadiah 

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan 

prinsip Al-wadi’ah. Menurut Sudarsono (2008:64) Al-wadiah dalam segi bahasa 

dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu 

pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, wadiah dapat 

diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu 

maupun hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si peniti 

kehendaki. 

 Wadi’ah dibagi atas wadi’ah yad-dhamanah dan wadi’ah yad-amanah. 

Wadi’ah yad-dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada 

penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan 

tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan , 

sedangkan dalam prinsip wadi’ah yad-amanah, penerima titipan tidak boleh 

memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. 

(Muthaher, 2012:40) 

 Persyaratan akad penghimpunan dana dalam bentuk Giro atau tabungan 

berdasarkan wadi’ah minimal mencakup (PBI No.7/46/PBI/2005): 

a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai pemilik 

dana titipan 

b. Dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah 

nominal 

c. Dana titipan dapat diambil setiap saat 

d. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada 

nasabah 

e. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah 

2. Prinsip Mudharabah 

Istilah “Mudharabah” merupakan istilah yang paling banyak digunakan 

oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai “qiradh” atau 

“muqaradah”. Menurut Muthaher (2012:45) dalam transaksi dengan prinsip 

mudharabah  harus dipenuhi rukun mudharabah yaitu: 
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1. Shahibul maal/Rabulmal (pemilik dana/nasabah). 

2. Mudharib (pengelola dana/pengusaha/bank). 

3. Amal (usaha/pekerjaan). 

4. Ijab kabul. 

 Dalam mengaplikasikan mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak 

sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). 

Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah atau 

ijarah. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah  yang disepakati. 

Bila bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan mudharabah, maka 

bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. (Sudarsono, 2008:66) 

Menurut Karim (2011:109) berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh 

pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua, yaitu : 

a. Al- Mudharabah Mutlaqah 

Menurut Sudarsono (2008:66) penerapan mudharabah mutlaqah dapat 

berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana 

yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini 

tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Teknis 

perbankan dalam mudharabah mutlaqah adalah sebagai berikut : 

1) Bank wajib memeberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan 

tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan 

secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila 

telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam 

akad.  

2) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan 

sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan 

lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib 

memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada 

deposan. 

3) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai 

dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami 

saldo negatif. 
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4) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu 

yang telah disepakati, 1,3,6,12 bulan. Deposito yang diperpanjang, setelah 

jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi nilai 

pada akad sudah tercantum perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat 

akad  baru. 

5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan 

deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah. 

b. Al-Mudharabah Muqayyadah 

Menurut Karim (2011:110) mudharabah muqayyadah ini ada dua jenis, 

yaitu : 

1) Al- Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet 

Menurut Sudarsono (2008:67) jenis mudharabah ini merupakan simpanan 

khusus (restricted investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-

syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan 

untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau 

disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Teknis perbankan di dalam 

mudharabah-muqayadah on balance sheet ini adalah sebagai berikut : 

a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh 

bank, dan bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan 

penyaluran dana simpanan khusus. 

b) Wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata 

cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara 

risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah 

tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. 

c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus, 

bank wajib menisbahkan dana dari rekening lainnya. 

d) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda 

penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan. 
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2) Al- Mudharabah Muqqayadah off Balance Sheet 

Menurut Sudarsono (2008:67) jenis mudharabah ini merupakan 

penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank 

bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana 

dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu 

yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai 

dan pelaksanaan usahanya. Teknis perbankan mudharabah muqayyadah off 

balance sheet adalah sebagai berikut : 

a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. 

Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus 

dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasinya. 

b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak 

yang diamanatkan oleh pemilik dana. 

c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan 

antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil. 

2.3.2 Produk Penyaluran Dana  

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk 

pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan 

tujuan penggunaannya, yaitu:  

1. Prinsip Jual Beli (Ba’i) 

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan 

kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi 

bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dibedakan berdasarkan 

bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang. 

Menurut Karim (2011:98) transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan 

bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut : 

a. Pembiayaan Murabahah 

Murabahah (al-bai’ bi tsaman ajil) lebih dikenal sebagai murabahah saja. 

Murabahah, yang berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli 

di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, 
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sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari 

pemasok ditambah keuntungan (marjin). 

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu 

pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah 

disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, 

murabahah selalu dilakukan dengan pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini 

barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara 

tangguh/ cicilan. (Karim, 2011:98) 

b. Pembiayaan Salam  

Kata salama dengan salafa artinya sama. Disebut salam karena pemesan 

barang menyerahkan uangnya di tempat akad. Disebut salaf  karena pemesan 

barang menyerahkan uangnya terlebih dahulu. Akad pesanan barang yang 

disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan 

uang seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan 

penerima pesanan. (Sudarsono, 2008:70) 

Di perbankan syariah, jual beli salam lazim ditetapkan pada pembelian 

alat-alat pertanian, barang-barang industri, dan kebutuhan rumah tangga. Nasabah 

yang memerlukan biaya untuk memproduksi barang-barang industri bisa 

mengajukan permohonan pembiayaan ke bank syariah dengan sistem jual-beli 

salam. 

c. Pembiayaan Istishna’ 

Produk istishna’ merupakan produk salam, tapi dalam istishna’ 

pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) 

pembayaran. Skim Istishna’ dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada 

pembiayaan manufaktur dan kontruksi. (Karim, 2011:100) 

Ketentuan umum pembiayaan istishna’ adalah spesifikasi barang pesanan 

harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang 

telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna’ dan tidak boleh berubah 

selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi 
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perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap 

ditanggung nasabah. 

2. Prinsip Sewa (Ijarah) 

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-‘iwadhu (ganti). 

Menurut Kasmir (2010:199) al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna 

atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini 

dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan operating lease maupun 

financial lease. Secara prinsip, ijarah sama dengan transaksi jual beli, hanya saja 

yang menjadi objek dalam transaksi ini adalah dalam bentuk manfaat. Pada akhir 

masa sewa akan dijual belikan antara bank dan nasabah yang menyewa. 

Menurut Antonio (2001:117), secara umum prinsip sewa bank syariah 

dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu : 

a. Al-Ijarah (Operating lease) 

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

atas barang itu sendiri. 

b. Al-Ijarah Muntahiyyah Bit-Tamlik 

Transaksi yang disebut dengan al-ijarah muntahiyyah bit-tamlik, atau 

dalam dunia financial sering dikenal dengan istilah hire-purchase adalah 

sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa lebih tepatnya akad 

sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat 

pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa. 

Bagi bank syariah, transaksi ini memiliki beberapa keunggulan jika 

dibandingkan dengan jenis akad lainnya. Keunggulan dibandingkan dengan akad 

murabahah, akad ijarah lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. Sedangkan 

keunggulan dibandingkan dengan investasi, akad ijarah mengandung risiko usaha 

yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan sewa yang relatif tetap. (Muthaher, 

2012:122) 
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3. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) 

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil 

usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini 

dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan 

nasabah penerima dana. Menurut Sudarsono (2008:74) produk pembiayaan bank 

syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil terdiri dari : 

a. Pembiayaan Musyarakah  

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syikah atau 

syarikah). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang 

bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-

sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka 

secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang 

berwujud maupun tidak berwujud. (Karim, 2011:102) 

Laba musyarakah dibagi di antara para mitra baik secara proporsional 

sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset lainnya) atau 

sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh semua mitra, sedangkan rugi 

dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik 

berupa kas maupun aset lainnya). 

b. Pembiayaan Mudharabah 

Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk 

perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama 

antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah 

modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk 

ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari pemilik 

modal dan keahlian dari pengelola. (Karim, 2011:103) 

Dalam dunia perbankan al-mudharabah biasanya diaplikasikan pada 

produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Dana untuk 

kegiatan mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan 

haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan 

deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu. 
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4. Akad Pelengkap 

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga 

akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, 

namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak 

ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk 

meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. 

Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar 

timbul. 

a. Hiwalah (Alih Utang-Piutang) 

Kata hiwalah diambil dari kata tahwil yang berarti intiqal (perpindahan). 

Yang dimaksud di sini adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang 

berhutang (muhil) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar 

hutang (muhal alaih). Dalam konsep hukum perdata, hiwalah adalah serupa 

dengan lembaga pengambilalihan utang (schuldoverneming), atau lembaga 

pelepasan utang atau penjualan utang (debt sale), atau lembaga penggantian 

kreditor atau penggantian debitor. Menurut Kasmir (2010:200) al-hiwalah 

merupakan pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang 

wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban hutang dari satu 

pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dikenal dengan anjak piutang. 

b. Rahn (Gadai) 

Menurut bahasanya rahn adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai al 

habsu, artinya penahan, seperti dikatakan ni’matun rahinah, artinya karunia yang 

tetap dan lestari. Menurut Kasmir (2010:200) ar-rahn adalah kegiatan menahan 

salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang 

diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai. 

Secara teknis rahn adalah menahan harta milik si peminjam. Barang yang 

ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan 

memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian 

piutangnya. Tujuan akan rahn adalah untuk memberi jaminan pembayaran 

kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. 
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Barang yang digadaikan wajib oleh nasabah harus memenuhi kriteria-

kriteria sebagai berikut; (1) milik nasabah sendiri; (2) jelas ukuran, sifat dan 

nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar; dan, (3) dapat dikuasai namun 

tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. (Sudarsono, 2008:80) 

c.  Qardh  

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih 

atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan 

imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, qardh dikategorikan dalam akad tathwawwu 

atau saling membantu dan bukan transaksi komersial.  

Menurut Sudarsono (2008:81) qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi 

qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu: 

1) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan 

pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan 

haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan ke haji. 

2) Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah, 

dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank 

melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang 

ditentukan. 

3) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan 

bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan 

skema jual-beli, ijarah atau bagi hasil. 

4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan 

fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. 

Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui 

pemotongan gajinya. 

d. Wakalah (Perwakilan) 

Wakalah atau wikalah berarti menyerahkan, pendelegasian, atau 

pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dipahami sebagai at-tafwidh. 

Contoh kalimat, “Aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili pengertian 

istilah tersebut. Tetapi yang dimaksud dalam hal ini wakalah adalah pelimpahan 
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kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak 

kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini, pihak kedua hanya 

melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak 

pertama, namun apabila kuasa tersebut telah dilaksanakan sesuai disyaratkan, 

maka risiko dan tanggungjawab atas dilaksanakannya perintah tersebut 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa. 

(Sudarsono, 2008:82) 

e. Kafalah (Garansi Bank) 

Al-kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak 

ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula 

diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. 

Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan 

seseorang. (Kasmir, 2010:199) 

Menurut Sudarsono (2008:85) teknik perbankan dalam al-kafalah adalah 

sebagai berikut : 

1) Bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu 

kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk 

menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. 

2) Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Bank 

mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan. 

3) Transaksi yang masuk dalam akad-akad kafalah adalah bank garansi 

dengan segala variasinya dan letter of credit dengan segala jenis dan 

variasinya. 

2.3.3 Produk Jasa 

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries (penghubung) antara 

pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) dengan pihak yang kelebihan dana 

(surplus unit), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa 

perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau 

keuntungan. Menurut Karim (2011:112) jasa perbankan tersebut antara lain 

berupa : 
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a. Sharf (Jual Beli Valuta Asing) 

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual 

beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada 

waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta 

asing ini. 

b. Ijarah (Sewa) 

Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (safe deposit 

box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian). Bank 

mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut 

2.4 Pembiayaan Bank Syariah 

2.4.1 Pengertian Pembiayaan  

 Di bank syariah pembiayaan merupakan produk perbankan yang 

berlandaskan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam dan tidak hanya 

berorientasi pada keuntungan bank saja tetapi diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi nasabah yang bermitra dengan bank syariah. Menurut Antonio 

(2001:160) pengertian pembiayaan adalah : 

 “Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk 

memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.” 

Kemudian menurut Muhammad (2002:304) pengertian pembiayaan adalah : 

 “Pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank 

syariah dan dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan kepada nasabah”. 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil 

2.4.2 Jenis – Jenis Pembiayaan Bank Syariah 

Pembiayaan atau kredit merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu 

pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak 
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yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat 

dibagi menjadi dua hal berikut: (Antonio, 2001:160) 

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi 

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

usaha produksi, perdagangan maupun investasi. 

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan. 

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua 

hal berikut: 

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: 

(a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil 

produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu 

hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan 

utility of place dari suatu barang. 

2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang 

modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan 

ini. 

2.5 Pembiayaan Murabahah 

2.5.1 Pengertian Murabahah 

 Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah, 

penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia 

mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian murabahah, bank 

membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli 

barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga 

yang ditambah keuntungan atau di-mark-up. Dengan kata lain, penjualan barang 

kepada nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit. (Sudarsono, 2008:69) 

Menurut Muthaher (2012:58) murabahah dapat dilakukan berdasarkan 

pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank 



39 
 

melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Dalam 

murabahah, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli. Sebagai 

penjual apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai 

pembeli apabila bank syariah membeli barang kepada supplier untuk dijual 

kepada nasabah. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau 

tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam 

murabahah, pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. 

Apabila aset murabahah yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam 

murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan 

kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan 

penjual (bank) akan mengurangi nilai akad. 

2.5.2 Syarat Murabahah 

Di dalam murabahah terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Menurut 

Antonio (2001:102) syarat bai’ al-murabahah adalah sebagai berikut : 

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. 

2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 

3. Kontrak harus bebas riba 

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang 

sesudah pembelian. 

5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 

misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 

Secara prinsip, jika syarat dalam 1, 4, atau 5 tidak dipenuhi, pembeli 

memiliki pilihan : 

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya, 

2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang 

dijual 

3. Membatalkan kontrak. 

Jual beli secara al-murabahah di atas hanya untuk barang atau produk 

yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan 

berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan 
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adalah murabahah kepada pemesan pembelian (murabahah KPP). Hal ini 

dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk 

memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya. 

2.5.3 Aplikasi Murabahah dalam Perbankan Syariah 

Murabahah kepada pemesan pembelian (KPP) umumnya diterapkan pada 

produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik 

maupun luar negeri, seperti melalui letter of credit (L/C). Skema ini paling banyak 

digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa 

bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya. 

Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan al-

murabahah secara berkelanjutan (roll over/evergreen) seperti untuk modal kerja, 

padahal sebenarnya, al-murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali 

akad (one short deal). Al-murabahah tidak tepat diterapkan untuk skema modal 

kerja. Akad mudharabah lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat 

prinsip mudharabah memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi. (Antonio, 

2001:106) 

2.5.4 Manfaat dan Risiko Murabahah 

Sesuai dengan sifat bisnis (tijarah), transaksi bai’ al-murabahah memiliki 

beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Murabahah 

memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah keuntungan 

yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada 

nasabah. Selain itu, sistem murabahah juga sederhana. Hal tersebut memudahkan 

penanganan administrasinya di bank syariah. Menurut Antonio (2001:107) di 

antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut : 

1. Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran. 

2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar 

naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa 

mengubah harga jual beli tersebut. 

3. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah 

karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga 
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nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan 

asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang 

tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani 

kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik 

bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada 

pihak lain. 

4. Dijual; karena bai’ al-murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka 

ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah 

bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk 

menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default akan besar. 

2.5.5 Teknik Perbankan dalam Murabahah 

Terdapat beberapa teknik perbankan dalam murabahah. Menurut 

Sudarsono (2008:70) teknik perbankan bai’ al-murabahah adalah sebagai 

berikut: 

1. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga 

jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik/toko) ditambah 

keuntungan (mark-up). Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan 

jangka waktu pembayaran. 

2. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati 

tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, murabahah 

lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bitsaman ajil). 

3. Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada 

nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. 

Secara umum aplikasi perbankan bai’ al-murabahah  dapat digambarkan 

dalam skema berikut ini : 

 

 

 

 



42 
 

Gambar 2.1 

Skema al-Murabahah 

 

Sumber : Sudarsono (2008:70) 

2.6 Pembiayaan Mudharabah 

2.6.1 Pengertian Mudharabah 

 Mudharabah berasal dari kata adhdharbu fil ardhi, yaitu bepergian untuk 

urusan dagang. Firman Allah dalam surat 73 ayat 20, “Mereka bepergian di muka 

bumi mencari karunia Allah”. Disebut juga qiradh yang berasal dari kata al-

qardhu yang berarti al-qath’u (potongan), karena pemilik memotong sebagian 

hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Menurut 

Sudarsono (2008:76) definisi mudharabah adalah : 

“Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua 

pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh 

modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan 

usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang 

dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh 

pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si 

pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan 

atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas 

kerugian tersebut.” 

Kemudian menurut PSAK 105 paragraf 4 dalam Muthaher (2012:148), 

pengertian mudharabah adalah : 

 “Akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama 

(pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak ke dua 

(pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha 

Bank Nasabah 

Produsen 

(1) Negosiasi 
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dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian 

finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.” 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah 

didanai sepenuhnya oleh penyandang dana (shahibul maal) dan pengelola usaha 

(mudharib) tinggal menjalankan usaha tanpa penanaman dana sesuai dengan 

kesepakatan dan keuntungan dibagi berdasar nisbah yang telah disepakati diawal 

akad. 

2.6.2 Jenis-Jenis Mudharabah 

Mudharabah dibedakan menjadi dua jenis. Menurut Antonio (2001:97) 

secara umum, jenis-jenis mudharabah adalah: 

1. Mudharabah Mutlaqah 

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk 

kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat 

luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah 

bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali 

dicontohkan dengan ungkapan if’al ma syi’ta (lakukanlah sesukamu) dari 

shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar. 

2. Mudharabah Muqayyadah 

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted 

mudharabah/ specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah 

muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau 

tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan 

kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia 

usaha. 

2.6.3 Aplikasi Mudharabah  dalam Perbankan Syariah 

Pengaplikasian mudharabah secara garis besar dapat dilihat dari 

bagaimana cara pengoperasionalan perbankan Islam dalam proses kegiatan 

menghimpun dana menyalurkan dana tersebut. Al-mudharabah biasanya 

diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Menurut Antonio 

(2001:97) pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada : 
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1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan 

khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito 

biasa; 

2. Deposito spesial (special investment), di mana dana yang dititipkan 

nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah  

saja. 

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk: 

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. 

2. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber 

dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang 

sudah diterapkan oleh shahibul maal. 

2.6.4 Manfaat dan Risiko Mudharabah 

Pembiayaan mudharabah memiliki manfaat dan risiko bagi pemilik modal 

maupun pengelola. Menurut Antonio (2001:97) terdapat beberapa manfaat pada 

pembiayaan mudharabah diantaranya adalah: 

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

nasabah meningkat. 

2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan 

secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank 

sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. 

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas 

usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. 

4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-

benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret 

dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 

5. Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah/ al-musyarakah ini berbeda 

dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima 

pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan 

yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. 
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Risiko yang terdapat dalam al-mudharabah, terutama pada penerapannya 

dalam pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya: 

1. Side streaming; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut 

dalam kontrak; 

2. Lalai dan kesalahan yang disengaja; 

3. Penyembunyiannya keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. 

2.6.5 Teknik Perbankan dalam Mudharabah 

Terdapat beberapa teknik perbankan dalam mudharabah. Menurut 

Sudarsono (2008:77) teknik perbankan dalam mudharabah adalah sebagai 

berikut : 

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal 

harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan 

nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, 

harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. 

2. Hasil pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan 

dengan dua cara : 

a. Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing) 

b. Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing) 

3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap 

bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal 

menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpanan 

pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan 

dana. 

4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak 

berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. 

5. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar 

kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi 

administrasi. 

Secara umum aplikasi perbankan al-mudharabah  dapat digambarkan  

dalam skema berikut ini : 
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Gambar 2.2 

Skema al-Mudharabah 

 

Sumber : Sudarsono (2008:78) 

2.7 Pembiayaan Musyarakah 

2.7.1 Pengertian Musyarakah 

 Istilah lain dari musyarakah adalah sharikah atau syirkah. Dalam bahasa 

Inggris, musyarakah diterjemahkan dengan istilah partnership, sedangkan oleh 

lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkannya dengan istilah participation 

financing. Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan kemitraan, 

persekutuan atau perkongsian. Musyarakah atau syirkah dari segi bahasa berarti 

percampuran. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain 

sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sedangkan menurut syara’, 

syirkah (perseroan) adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya 

sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari 

keuntungan. Menurut Sudarsono (2008:74) pengertian musyarakah adalah: 

 “Kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha 

tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana 
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dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai 

dengan kesepakatan.” 

Kemudian menurut Kasmir (2010:193) definisi dari musyarakah adalah: 

 “Al-musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau 

lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak 

memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan 

atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.” 

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Al-musyarakah merupakan 

suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha 

tertentu dengan kesepakatan bahwa apabila mengalami keuntungan ataupun resiko 

akan ditanggung bersama. 

2.7.2 Jenis-Jenis Musyarakah 

 Musyarakah ada dua jenis, yaitu musyarakah kepemilikan dan 

musyarakah akad (kontrak). Musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, 

wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu asset oleh dua 

orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih 

berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang 

dihasilkan asset tersebut. Sedangkan musyarakah akad tercipta dengan 

kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka 

memberikan modal musyarakah dan berbagi keuntungan dan kerugian. 

(Sudarsono, 2008:74) 

Menurut Antonio (2001:92) Musyarakah akad terbagi menjadi: al-‘inan, 

al-mufawadhah, al-a’maal, al-wujuh.  

1. Syirkah al-‘inan 

Adalah kontrak dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi 

dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi 

dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara 

mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun 

kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik dengan kesepakatan 

bersama. 
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2. Syirkah Mufawadhah 

Adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak 

memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam 

kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. 

Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah 

kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang 

dibagi oleh masing-masing pihak. 

3. Syirkah A’maal 

Adalah kontrak kerjasama antara dua orang seprofesi untuk menerima 

pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. 

Misalnya kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek. 

Al-musyarakah ini kadang-kadang disebut musyarakah abdan atau 

sanaa’i. 

4. Syirkah Wujuh  

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan 

prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit 

dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka 

berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada 

pensuplai yang disediakan oleh pihak mitra. 

2.6.6 Aplikasi Musyarakah dalam Perbankan Syariah 

Pengaplikasian musyarakah dapat dilihat dari bagaimana cara 

pengoperasionalan perbankan Islam dalam proses kegiatan menyalurkan dana 

tersebut. Aplikasi musyarakah di dalam perbankan menurut Antonio (2001:93) 

adalah sebagai berikut: 

1. Pembiayaan Proyek 

Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana 

nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek 

tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut 

bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. 
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2. Modal Ventura 

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi 

dalam kepemilikan perusahaan, al-musyarakah diterapkan dalam skema 

modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu 

dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, 

baik secara singkat maupun bertahap. 

2.7.4 Manfaat Musyarakah 

Pembiayaan musyarakah memiliki manfaat bagi pemilik modal maupun 

pengelola. Menurut Antonio (2001:93) terdapat beberapa manfaat pada 

pembiayaan musyarakah diantaranya adalah: 

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat 

keuntungan usaha nasabah meningkat. 

2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah 

pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha 

bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. 

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas 

usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. 

4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-

benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang 

riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 

5. Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah/ al-musyarakah ini berbeda 

dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima 

pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan 

yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. 

2.7.5 Teknik Perbankan dalam Musyarakah 

Terdapat beberapa teknik perbankan dalam musyarakah. Menurut 

Sudarsono (2008:75) teknik perbankan dalam musyarakah adalah sebagai 

berikut: 

1. Bentuk umum dari usaha bagi hasil musyarakah (syirkah atau syarikah 

atau serikat atau kongsi). Transaksi musyarakah dilandasi adanya 
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keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset 

yang mereka miliki secara bersama-sama. 

2. Termasuk dalam golongan musyarakah adalah bentuk usaha yang 

melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama 

memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun 

tidak berwujud. 

3. Secara spesifikasi bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat 

berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan 

(entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan 

(equipment) atau intangible asset, seperti hak paten atau goodwill, 

kepercayaan reputasi (credit worthness) dan barang-barang lainnya yang 

dapat dinilai dengan uang. 

4. Dengan merangkum seluruh kombinasi dan bentuk kontribusi masing-

masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini 

sangat fleksibel. 

Secara umum aplikasi perbankan al-musyarakah  dapat digambarkan 

dalam skema berikut ini : 

Gambar 2.3 

Skema al-Musyarakah 

Sumber : Sudarsono (2008:76) 

Nasabah Bank 

Proyek 

Usaha 

Keuntungan 

Bagi hasil keuntungn sesuai 

porsi kontribusi modal 

(nisbah) 
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2.8 Profitabilitas 

2.8.1 Pengertian Profitabilitas 

Tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh bank sering disebut dengan 

istilah profitabilitas yang merupakan pengukuran mengenai kemampuan bank 

untuk menghasilkan laba dan aset yang digunakan. Dengan demikian profitabilitas 

dapat digunakan sebagai salah satu untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja 

bank. Menurut Sartono (2001:122) profitabilitas adalah : 

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal 

sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat 

berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi 

pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan 

diterima dalam bentuk dividen.” 

Kemudian menurut Fahmi (2012:68) definisi rasio profitabilitas adalah : 

 “Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang 

ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh 

dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.” 

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa rasio 

profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan tentang kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba (keuntungan).  

2.8.2 Jenis Rasio Profitabilitas 

Kemampuan bank dalam menghasilkan profit akan bergantung pada 

kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola aset dalam 

liabilities yang ada, dan secara kuantitatif profitabilitas dapat dinilai dengan 

menggunakan Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Return on Equity, Return 

on Asset. 

1. Gross Profit Margin 

Van Horne dan Wachowicz (2012:180) menjelaskan bahwa gross profit 

margin adalah : 

“Rasio tersebut merupakan pengukur efisiensi operasi perusahaan, 

serta merupakan indikasi dari cara produk ditetapkan harganya.” 
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Dari pengertian di atas, maka untuk menghitung rasio ini dapat digunakan 

rumus sebagai berikut: 

                   
                               

         
 

 

2. Net Profit Margin 

Brigham dan Houston (2010:146) menjelaskan bahwa net profit margin 

atau disebut juga Margin laba atas penjualan (profit margin on sales) sebagai 

berikut: 

“Rasio ini mengukur laba bersih per dolar penjualan, dihitung 

melalui hasil bagi antara pendapatan bersih dengan penjualan.” 

Dari pengertian di atas, maka untuk menghitung rasio ini dapat digunakan 

rumus sebagai berikut : 

                            
           

         
 

 

3. Return on Equity 

Rasio Return on Equity  menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas 

investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham, dan sering kali digunakan 

dalam membandingkan dua atau lebih perusahaan dalam sebuah industri yang 

sama. ROE yang tinggi sering kali mencerminkan penerimaan perusahaan atas 

peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. (Van Horne dan 

Wachowicz, 2012:184)  

Untuk menghitung rasio Return on Equity ini dapat digunakan rumus 

sebagai berikut : 

                                (   )   
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4. Return on Asset 

Sundjaja dan Barlian (2005:145) menjelaskan definisi dari Return On 

Assets sebagai berikut : 

“Return On Assets adalah ukuran keseluruhan keefektifan 

manajemen dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang tersedia 

juga. Semakin tinggi hasil yang dihasilkan semakin baik.” 

Return on Asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu 

(Hanafi, 2012 : 42). Dengan kata lain, Return on Asset (ROA) merupakan ukuran 

kinerja keuangan dan dijadikan sebagai variabel dependen karena ROA digunakan 

untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan 

dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA sering juga disebut sebagai 

ROI (Return on Investment).  

Menurut Surat Edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001, rasio 

ROA dapat diukur dengan perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap total 

aset (total aktiva). Seperti yang dituangkan dalam rumus berikut : 

                 
                  

          
 

 

Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset, 

yang berarti semakin baik, artinya semakin besar ROA menunjukkan kinerja 

keuangan yang semakin baik, karena tingkat pengembalian (return) semakin 

besar. 

2.9 Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan 

Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas 

2.9.1 Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas 

Pembiayaan dengan prinsip jual beli pada bank syariah dilakukan melalui 

akad murabahah, salam dan istishna. Salah satu akad dari pembiayaan jual beli 

yaitu akad murabahah merupakan produk yang paling populer dalam industri 

perbankan syariah. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan antara lain 
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murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup 

memudahkan dibandingkan dengan sistem profit and loss sharing (PLS), mark up 

dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa 

bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-

bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam, murabahah 

menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan 

sistem PLS, dan murabahah tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk 

mencampuri manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra nasabah, sebab 

hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur. 

Pengelolaan pembiayaan jual beli yang merupakan salah satu komponen 

penyusun aset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan 

berupa margin/mark up. Dengan diperolehnya pendapatan mark up tersebut, maka 

akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Serta pada 

akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang tercermin dari 

ROA (Return on Asset). 

Dalam penelitian Wicaksana (2011) dan Rahman (2012) pembiayaan 

murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan 

dalam penelitian Purnamasari (2009) pembiayaan murabahah tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap laba pada bank syariah. 

2.9.2 Pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas 

Pembiayaan mudharabah ini merupakan salah satu komponen penyusun 

aset pada perbankan syariah. Menurut Karim (2011) mudharabah adalah bentuk 

kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal (shahib al-maal) 

mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu 

perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk kerja sama dalam paduan kontribusi 

100% modal kas dari shahib al-maal dan keahlian mudharib. Hasil dari 

pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara 

perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing) dan perhitungan dari 

keuntungan proyek (profit loss). Pendapatan proyek dan keuntungan proyek 

tersebutlah yang akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank. 
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Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi 

profitabilitas. Semakin tinggi pembiayaan mudharabah maka semakin tinggi pula 

profitabilitas bank umum syariah. Hal ini didukung oleh bukti empiris dari 

Wicaksana (2011) dan Buchori (2013) menunjukkan bahwa pembiayaan 

mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan dalam 

penelitian Oktriani (2011) pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap profitabilitas. 

2.9.3 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas 

Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja 

sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. 

Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara 

bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud 

maupun tidak berwujud. 

Dalam pembiayaan musyarakah ini semua modal disatukan untuk 

dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik 

modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh 

pelaksana proyek. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu 

proyek harus diketahui bersama. Dan keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan 

sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. Dari keuntungan 

tersebut bank memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh akan 

mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank. Besarnya laba yang diperoleh 

bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai. 

Dalam penelitian Hanum (2012) menjelaskan bahwa pembiayaan 

musyarakah sangat berpengaruh terhadap laba bank umum syariah dan menurut 

Rahman (2012) pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. Namun menurut penelitian Okriani (2011) 

menjelaskan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. 

 

 

 


