
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

2.1 Tinjauan Umum Bank Syariah 

2.1.1 Pengertian Bank Syariah 

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 

(1), (2), dan (7) dijelaskan mengenai pengertian perbankan syariah, bank dan bank 

syariah sebagai berikut: 

(1) “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang 
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan 
usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” 

(2) “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup rakyat.” 
Dan 

(7) “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya 
berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank 
Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.” 

Sedangkan pengertian Bank Syariah menurut Muhammad (2005;13)

adalah sebagai berikut : 

“Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokonya 
memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 
pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya 
disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.” 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank 

yang dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam 

diantaranya larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi. Oleh karena itu bank 

syariah dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil yang tidak 

bertentangan dengan prinsip Islam. 

2.1.2 Fungsi dan Peranan Bank Syariah  

Fungsi Bank Syariah menurut Syafi’i Antonio (2001;200) bahwa dalam 

paradigma Islam, bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut : 



1. Manajemen investasi, menurut kontrak mudharabah, bank (mudharib) 

yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain menerima persentase 

keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian, 

sepenuhnya menjadi risiko penyedia dana (shahibul maal), sedangkan 

bank tidak ikut menanggungnya. 

2. Investasi, bank Islam menginvestasikan dana yang ditempatkan pada 

dunia usaha dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten 

dengan syariah. 

3. Jasa-jasa keuangan, bank Islam dapat juga menawarkan berbagai jasa 

keuangan lainnya berdasarkan upah (fee based) dalam sebuah kontrak  

perwakilan atau penyewaan. 

4. Jasa sosial, konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam 

melaksanakan jasa sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. 

Adapun Peranan Bank Islam menurut Muhammad (2005;15) adalah : 

1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih 

meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

2. Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas 

segmen dan pangsa pasar perbankan syariah. 

3. Menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimanapun peran 

ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat 

Islam. 

2.1.3 Produk Bank Syariah 

Secara garis besar pengembangan produk bank syariah dikelompokkan 

menjadi tiga kelompok, yaitu Produk Penghimpunan Dana, Produk Penyaluran 

Dana, dan Produk Jasa. Ketiga kelompok produk bank syariah tersebut menurut 

Muhammad dan Suwiknyo (2009;13) adalah sebagai berikut :  

a. Produk Penghimpunan Dana 

1) Prinsip Wadi’ah 

Prinsip wadi’ah implikasi hukumnya sama dengan qardh, di mana 

nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank 



bertindak sebagai yang peminjam. Prinsip wadi’ah dalam produk bank 

syariah dapat dikembangkan menjadi dua jenis, yaitu : (1) wadi’ah 

yad amanah dan (2) wadi’ah yad dhamanah. 

2) Prinsip Mudharabah

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak 

sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib. Dana ini 

digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun 

syirkah. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggungjawab atas 

kerugian yang terjadi. Berdasarkan kewenangan penggunaan dana, 

prinsip mudharabah dibagi menjadi : 

a) Mudharabah Mutlaqah 

Penerapan mudharabah mutlaqah terdapat pada dua jenis 

penghimpunan dana yaitu: tabungan mudharabah dan deposito 

mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi 

bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.  

b) Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet   

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restricted 

investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu 

yang harus dipatuhi oleh bank. 

c) Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet 

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah

langsung kepada pelaku usahanya, dimana bank bertindak sebagai 

perantara 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 pelaksana usahanya.  

b. Produk Penyaluran Dana  

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga 

model, yaitu : 



1) Prinsip Jual Beli  

Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan untuk transfer of 

property dan tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan 

menjadi harga jual barang. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi 

bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut : 

a) Pembiayaan Murabahah (dari kata  ribbu yang berarti keuntungan); 

Bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang 

diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh. 

b) Salam (jual beli barang belum ada). Pembayaran tunai, barang 

diserahkan tangguh. Bank sebagai pembeli, dan nasabah sebagai 

penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, 

kualitas, harga dan waktu penyerahan.  

c) Istishna’, jual beli seperti akad salam namun pembayarannya 

dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Istishna’ 

diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. 

2) Prinsip Ijarah 

Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada 

dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli. Tetapi, jika 

pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah

objek transaksinya jasa atau manfaat barang. 

3) Prinsip Syirkah

Prinsip syirkah dengan basis pola kemitraan untuk produk pembiayaan 

di bank syariah dioperasionalkan dengan pola musyarakah dan 

mudharabah. Penjelasan selengkapnya sebagai berikut : 

a) Musyarakah  

Kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak dengan ketentuan 

umum diantaranya: 

(1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek 

musyarakah dan dikelola bersama-sama.

(2) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan 

kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.



(3) Pemilik modal dipercaya untuk menjalani proyek musyarakah

tidak boleh melakukan tindakan,seperti :

(a) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi 

(b) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa 

ijin pemilik modal lainnya. 

(c) Memberi pinjaman kepada pihak lain. 

b) Mudharabah  

Kerjasama dilakukan oleh shahibul maal yang memberikan dana 

100% dengan mudharib yang memiliki keahlian. Jika bentuk 

akadnya mudharabah muqayyadah, maka ada pembatasan 

penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal. 

Ketentuan umum yang berlaku dalam akad mudharabah

diantaranya : 

(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 dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat 

diperhitungkan dengan dua cara. Pertama, hasil usaha dibagi 

sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau 

waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal 

menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan 

penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, 

kecurangan dan penyalahgunaan dana. Kedua, bank berhak 

melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak 

berhak mencampuri urusan pekerjaan/ usaha nasabah. 

c. Produk Jasa  

Produk jasa dikembangkan dengan aqad al-hiwalah, ar-rahn, al-qardh, 

al-wakalah, dan al-kafalah. Akad ini dioperasionalkan dengan pola 

sebagai berikut : 



1) Al-Hiwalah (alih utang-piutang) 

Transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktek perbankan 

fasilitas hiwalah lazimnya digunakan untuk membantu supplier

mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.  

2) Rahn (gadai) 

Digunakan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada 

bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib 

memenuhi kriteria, diantara milik nasabah sendiri; jelas ukuran, sifat 

dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar; dan dapat dikuasai 

namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. 

3) Al-Qardh (pinjaman kebaikan) 

Al-Qardh digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat 

dan berjangka pendek (short time). Produk ini digunakan untuk 

membantu usaha kecil dan keperluan sosial. 

4) Wakalah  

Nasabah memberi kuasa kepada bank syariah untuk mewakili dirinya 

melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti jasa transfer. 

5) Kafalah (bank garansi) 

Digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban 

pembayaran. Bank syariah dapat mempersyaratkan nasabah untuk 

menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. 

2.1.4 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah 

atau prinsip agama Islam. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam 

seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional justru kebalikannya. Sesuai 

dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, 

maka bank syariah beroperasi beradasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis 

atas dasar kesetaraan dan keadilan. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang 

sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, 



dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah 

jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil.  

Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan 

dalam tabel berikut : 

Tabel 2.1 
Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

No Bank Syariah Bank Konvensional 

1 
Melakukan investasi-investasi yang 

halal saja 

Investasi yang halal dan haram 

2 
Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-

beli atau sewa 

Memakai perangkat bunga 

3 

Profit dan falah* oriented

*(falah, mencari kemakmuran di 

dunia dan kebahagiaan di akhirat) 

Profit oriented 

4 
Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk hubungan kemitraan  

Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk hubungan debitur-kreditur 

5 

Penghimpunan dan penyaluran dana 

harus sesuai dengan fatwa Dewan 

Pengawas Syariah   

Tidak terdapat dewan sejenis  

Sumber : Syafi’i Antonio, (2001;34) 

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non-Syariah 

dan Syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang 

diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh 

lembaga keuangan kepada nasabah. Oleh karena itu , muncullah istilah bunga dan 

bagi hasil. 

Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi perdebatan 

dikalangan pemikir dan fikih Islam. Tampaknya kondisi ini tidak akan pernah 

berhenti sampai di sini, namun akan terus diperbincangkan dari masa ke masa. 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, sekarang umat Islam telah mencoba 

mengembangkan paradigma perekonomian dalam rangka perbaikan ekonomi 

umat dan peningkatan kesejahteraan umat. Realisasinya adalah berupa 



beroperasinya bank-bank syariah di pelosok Indonesia, yang beroperasi tidak 

mendasarkan pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil. Berikut adalah 

perbedaan antara bunga dengan bagi hasil : 

Tabel 2.2 
Perbedaan antara Bunga dengan Bagi Hasil 

Bunga  Bagi Hasil 

a. Penentuan bunga dibuat pada waktu 

akad dengan asumsi harus selalu 

untung. 

a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi 

hasil dibuat pada waktu akad dengan 

berpedoman kemungkinan untung 

rugi. 

b. Besarnya persentase berdasarkan 

pada jumlah uang yang 

dipinjamkan. 

b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan 

pada jumlah keuntungan yang 

diperoleh. 

c. Pembayaran bunga tetap seperti 

yang dijanjikan tanpa pertimbangan 

apakah proyek yang dijalankan oleh 

pihak nasabah untung atau rugi. 

c. Bagi hasil bergantung pada 

keuntungan proyek yang dijalankan. 

Bila usaha merugi, maka kerugian 

akan ditanggung bersama oleh kedua 

belah pihak. 

d. Jumlah pembayaran bunga tidak 

meningkat sekalipun jumlah 

keuntungan berlipat atau keadaan 

ekonomi sedang “booming”. 

d. Jumlah pembayaran laba meningkat 

sesuai dengan peningkatan jumlah 

pendapatan. 

e. Eksistensi bunga diragukan oleh 

semua pihak. 

e. Tidak ada yang meragukan 

keabsahan bagi hasil. 

Sumber : Syafi’i Antonio, (2001;61) 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan bank syariah 

dan bank konvensional dapat dilihat berdasarkan sistem bunga dan sistem bagi 

hasil. Bank konvensional yang berdasarkan sistem bunga eksistensi bunganya 

masih diragukan kehalalannya oleh semua agama sedangkan bank syariah tidak 

ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil. 



2.2 Pendapatan  

2.2.1 Pengertian Pendapatan 

Pendapatan merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan 

usaha suatu perusahaan atau bank. Pendapatan merupakan salah satu tolak ukur 

bagi manajemen dalam mengelola perusahaan. Manajemen perusahaan tentu ingin 

mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh dalam satu periode 

akuntansi yang diakui sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku 

umum. 

Pengertian pendapatan menurut Syafi’i Antonio (2001;204) yaitu : 

“Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan 
dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang 
dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi 
yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang 
bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening 
investasi terbatas.” 

Pengertian pendapatan (revenue) sering disama artikan dengan istilah 

penghasilan (income), tetapi sebenarnya berbeda. Agar lebih jelasnya maka akan 

dijelaskan definisi penghasilan dan pendapatan sebagai berikut : 

“Penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi 
selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau 
peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan 
kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman 
modal. Penghasilan (income) meliputi pendapatan (revenue) maupun 
keuntungan (gain).” (IAI;2009;23.1) 

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang 
timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus 
masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal 
dari kontribusi penanam modal.” (IAI;2009;23.3 paragraf 6) 

Dari definisi tersebut dapat terlihat perbedaan antara pendapatan dan 

penghasilan, dimana penghasilan mencakup pendapatan dan keuntungan, 

sedangkan pendapatan merupakan arus bruto yang berasal dari aktivitas usaha, 

yang berarti sebelum dikurangi biaya-biaya yang ada hubungannya dengan 

pendapatan tersebut. Dalam hal ini pendapatan bank syariah diperoleh dari 



aktivitas-aktivitas bank yang bertujuan mencari untung yang halal melalui 

pembiayaan, investasi, maupun jasa perbankan lainnya. 

2.2.2  Sumber Pendapatan Bank Syariah

Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syariah, maka 

hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank. Pendapatan 

merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa yang diukur berdasarkan jumlah 

yang dibebankan kepada nasabah. Pendapatan bank biasanya dicatat secara 

accrual basic yakni setiap pendapatan akan dibukukan sebagai pendapatan 

apabila telah jatuh tempo dan bukan pada saat uang diterima. Menurut Wiroso 

(2005;99) pendapatan bank syariah dikelompokkan sebagai berikut :  

1. Pendapatan operasi utama, yaitu pendapatan yang berasal dari aktivitas 

atau kegiatan utama bank. Pendapatan operasi utama bank antara lain 

adalah pendapatan atas marjin dari transaksi : 

a) Jual-beli (murabahah, istishna, dan salam paralel) 

b) Pendapatan atas bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) 

c) Pendapatan dari sewa (ijarah) 

d) Lainnya, terdiri dari pendapatan bonus sertifikat wadiah Bank 

Indonesia, pendapatan bagi hasil dari penempatan pada bank lain, dan 

pendapatan bagi hasil surat berharga. 

2. Pendapatan operasi lainnya yaitu pendapatan yang berasal dari kegiatan 

diluar aktivitas utama perusahaan atau bank. Pendapatan operasi lainnya 

terdiri dari jasa administrasi, jasa transaksi ATM, jasa transaksi valuta 

asing, jasa pembiayaan khusus, jasa dan komisi, dan lainnya. 

2.2.3  Pengakuan Pendapatan  

Dalam perbankan syariah pengakuan pendapatan menjadi permasalahan 

yang harus diperhatikan, karena ada sedikit perbedaan pada saat pencatatan dan 

pembagian keuntungan khususnya pada pendapatan bagi hasil. Menurut Sofyan S. 

Harahap, dkk (2006;34) prinsip dasar dalam pengakuan pendapatan adalah 



pendapatan harus diakui ketika diperoleh. Perolehan pendapatan terjadi apabila 

syarat-syarat berikut ini terpenuhi : 

a. Bank harus sudah mendapatkan hak untuk menerima 
pendapatan tersebut, ini berarti bahwa proses perolehan harus 
sudah selesai dan benar-benar selesai. Titik dimana proses 
pengolahan selesai bisa berbeda untuk berbagai jenis pendapatan. 
Misalnya, proses perolehan untuk pendapatan dari jasa, selesai 
ketika bank menyerahkan jasa; proses perolehan untuk 
pendapatan dari penjualan barang selesai ketika pengiriman 
barang tersebut; dan proses perolehan untuk pendapatan dari 
membolehkan pihak lain menggunakan asset bank (misalnya 
menyewakan real estate) selesai ketika berjalannya waktu. 

b. Harus ada kewajiban dipihak lain untuk mengirim sejumlah 
tertentu atau yang bisa ditentukan kepada bank. 

c. Jika belum tertagih, jumlah pendapatan harus diketahui dan 
harus bisa ditagih dengan tingkat kepastian yang cukup. 

Berdasarkan kriteria diatas pengakuan pendapatan harus diakui pada saat 

diperoleh, konsep akuntansi bank syariah yaitu konsep dasar akrual. Dengan dasar 

ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan 

pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam 

catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang 

bersangkutan, tetapi pendapatan untuk tujuan penghitungan bagi hasil 

menggunakan dasar kas. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 14/DSN-

MUI/IX/2000 tertanggal 16 September 2000 perihal Prinsip Distribusi Hasil 

Usaha dijelaskan bahwa: 

“prinsip bagi hasil menggunakan sistem accrual basic maupun cash 
basic dalam administrasi keuangan, dilihat dari segi kemaslahatan, 
dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem accrual basis; akan 
tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar 
penerimaan yang benar-benar terjadi (cash basic), dan penetapan 
sistemnya harus dipilih dan disepakati dalam akad.” 

Menurut Kieso, at all (2009;125) yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar, 

Wasilah dan Rangga Handikat prinsip pengakuan pendapatan dibedakan atas dua 

metode yaitu:  



1) Acrual basis yaitu mengakui dan mencatat pendapatan atau beban pada 

saat diperoleh atau terjadi tanpa memperhatikan kapan pendapatan atau 

beban itu diterima atau dibayar. 

2) Cash basis yaitu mengakui dan mencatat pendapatan atau beban pada 

saat pendapatan atau beban itu diterima atau dibayarkan.  

2.2.4 Pendapatan Bagi Hasil 

Dalam kegiatan operasional pembiayaan mudharabah, pendapatan yang 

diterima oleh bank syariah berasal dari bagi hasil yang diterima dari nasabah 

pembiayaan (pengelola dana). Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah 

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

syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih 

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

ditentukan bersama sesuai dengan ketentuan kedua belah pihak dan tidak ada 

unsur paksaan. Secara teknis, yang dimaksud dengan bagi hasil menurut 

Muhammad (2005;176), yaitu : 

“Bagi hasil merupakan 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. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah 
mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat 
digunakan sebagai dasar, baik untuk produk pendanaan (tabungan 
dan deposito) maupun pembiayaan. Sedangkan musyarakah lebih 
banyak untuk pembiayaan.” 

Pengertian bagi hasil menurut Veithzal dan Andria (2008;117) : 

“Bagi hasil merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki 
nuansa kemitraan yang sangat kental, dan hasil yang diperoleh 
berdasarkan perbandingan atau nisbah yang disepakati dan bukan 
sebagaimana bunga pada bank konvensional.” 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan bagi hasil 

adalah tata cara pembagian hasil usaha yang ditentukan dari awal ketika kedua 

belah pihak melakukan akad, sehingga kedua belah pihak mengetahui nisbah bagi 

hasil yang akan didapatkan.  



2.3  Pembiayaan Mudharabah 

2.3.1 Pengertian Pembiayaan Mudharabah  

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian 

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang 

membutuhkan dana. Pengertian Pembiayaan menurut Undang-Undang No. 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah dalam pasal 1 ayat 25: 

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu berupa: 
a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;  
b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk ijarah muntahiya bittamlik; 
c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 

istishna’; 
d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan 
e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa.” 

Pengertian Pembiayaan menurut Kasmir (2003;73) adalah sebagai 

berikut : 

“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 
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.”   

Menurut Syafi’i Antonio (2001;160) sifat penggunaannya, pembiayaan 

dapat dibagi menjadi : 

a. Pembiayaan Produktif 

Pembiayaan Produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi 

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

usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. 

Pembiayaan produktif terbagi menjadi dua yakni : 

a) Pembiayaan Investasi 

Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang 

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

dengan itu. 



b) Pembiayaan Modal Kerja 

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi 

kebutuhan: 

 Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil 

produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau 

mutu hasil produksi; dan 

 Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari 

suatu barang 

b. Pembiayaan Konsumtif 

Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk 

dipakai memenuhi kebutuhan. 

Secara umum jenis-jenis pembiayaan ini dapat digambarkan sebagai berikut :  

Sumber : Syafi’i Antonio, (2001;161) 

Gambar 2.1 
Jenis-jenis Pembiayaan 

Salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dengan 

menggunakan akad mudharabah. Menurut Syafi’i Antonio (2001;97) pada sisi 

pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk  : 

a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa; 

b. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana 

sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-

syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal. 

PEMBIAYAAN 

Konsumtif Produktif 

Investasi Modal Kerja 



Pengertian mudharabah menurut Syafi’i Antonio (2001;95)

dikemukakan bahwa : 

“Kata mudharabah berasal dari kata dharb, yang artinya memukul 
atau berjalan. Pengertian memukul dan berjalan ini lebih tepatnya 
adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan 
usaha. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha 
antara dua pihak dimana pihak pertama atau bank menyediakan 
seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. 
Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan 
dalam kontrak, sedangkan apabila rugi maka ditanggung oleh 
pemilik modal (bank) selama kerugian tersebut bukan akibat 
kelalaian pengelola. Seandainya rugi itu diakibatkan kecurangan 
atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab 
atas kerugian tersebut.” 

Sedangkan menurut Muhammad (2005;106) memberikan definisi 

mudharabah sebagai berikut : 

“Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang 
dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga 
dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui 
qirad atau mudharabah kedua belah pihak yang bermitra tidak akan 
mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau profit dan 
loss sharing dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.” 

Adapun pengertian mudharabah menurut Sri Nurhayati dan Wasilah 

(2009;112) sebagai berikut : 

“Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana 
dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi 
atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah 
pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si 
pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct, negligence, atau 
violation oleh pengelola dana.” 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah 

pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak 

yang memerlukan dana tersebut serta mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka tertentu dengan imbalan 

atau bagi hasil. Sedangkan mudharabah adalah suatu akad kerjasama antara 

penyedia dana usaha (shahibul maal) dengan pemilik keahlian atau pengelolaan 



dana (mudharib) untuk jangka waktu tertentu, sedangkan pembagian hasil usaha 

sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama di awal akad.  

Secara umum, aplikasi perbankan mudharabah dapat digambarkan dalam 

skema berikut ini : 

    PERJANJIAN  

    BAGI HASIL 

  KEAHLIAN  MODAL 
  KETERAMPILAN  100% 

 Nisbah X%         Nisbah Y% 

       Pengambilan 
       Modal Pokok  

Sumber : Muhammad Syafi’i Antonio (2001;98) 

Gambar 2.2 
Skema Al-Mudharabah

2.3.2 Landasan Syari’ah Mudharabah 

Secara umum, landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan 

anjuran untuk melakukan usaha. Menurut Syafi’i Antonio (2001;95) hal ini 

tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini : 

Bank 
(Shahibul Maal) 

Nasabah 
(Mudharib) 

PROYEK/USAHA 

PEMBAGIAN 
KEUNTUNGAN 

MODAL 



a. Al-Qur’an 

 ِ َوآَخُروَن یَْضِربُوَن فِي اْألَْرِض یَْبتَُغوَن ِمْن فَْضِل هللاَّ
“..... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian 

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

Yang menjadi wajhud-dilalah atau argumen dari surah al-

Muzammil: 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar 

kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. 

 ِ َالةُ فَاهْنتَِشُروا فِي اْألَْرِض َواْبتَُغوا ِمْن فَْضِل هللاَّ فَإَِذا قُِضیَِت الصَّ
“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebarlah kamu di muka bumi 

dan carilah karunia Allah SWT ......” (al-Jumu’ah:10) 

تَْبتَُغوا فَْضًال ِمْن َربُِّكمْ لَْیَس َعلَْیُكْم ُجنَاٌح أَْن 
“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu 

......” (al-Baqarah:198) 

Dari surah-surah Al-Qur’an tersebut sama-sama mendorong kaum 

muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha. 

b. Al-Hadits 

 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 peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab 

atas dana tersebut. disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada 

Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR 

Thabrani) 

 Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga 

hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: 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) 

c. Ijma  

Imam Zailai (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001;96) dalam kitab Nasbu 

ar-Rayah telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus 

terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. 

Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip 

Abu Ubaid dalam kitabnya al-Amwal. 

2.3.3 Jenis-jenis Mudharabah

Menurut Syafi’i Antonio (2001;97) secara umum, mudharabah terbagi 

menjadi dua jenis, yaitu : 

a. Mudharabah Muthlaqah 

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthalaqah adalah bentuk 

kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat 

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

bisnis.  

b. Mudharabah Muqayyadah 

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted 

mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah 

muthlaqah. Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau 

tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan 

kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha. 

2.3.4 Rukun dan Ketentuan Syariah Mudharabah

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2009;116) terdapat 4 rukun 

mudharabah, yaitu : 

1. Pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana 

2. Objek Mudharabah, berupa: modal dan kerja 

3. Ijab Kabul/Serah Terima 

4. Nisbah Keuntungan 



Ketentuan syariah, adalah sebagai berikut : 

1. Pelaku 

a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh. 

b. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan 

nonmuslim. 

c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi 

ia boleh mengawasi. 

2. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja) 

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya 

akad mudharabah. 

1) Modal  

a. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya 

(dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya. 

b. Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, 

berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apa pun padahal 

pengelola dana harus bekerja. 

c. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat 

dibedakan dari keuntungan. 

d. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk me-mudharabakan 

kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap 

terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. 

e. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal 

kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi 

pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. 

f. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal 

menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak 

dilarang secara syariah. 

2) Kerja 

a. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, 

selling skill, management skill, dan lain-lain. 



b. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh 

pemilik dana. 

c. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah 

d. Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam 

kontrak. 

e. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau 

melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana 

sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana 

berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah. 

3. Ijab Kabul 

Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak 

pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi 

atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

4. Nisbah Keuntungan    

a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, 

mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak 

yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Nisbah 

keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak untuk 

mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai 

cara pembagian keuntungan. 

b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 

c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan 

menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. 

2.3.5 Manfaat dan Risiko Mudharabah

Menurut Syafi’i Antonio (2001:98) manfaat dan risiko dari mudharabah 

yakni sebagai berikut : 

1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil 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 mudharabah/musyarakah ini berbeda 

dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerimaan 

pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun 

keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi 

krisis ekonomi. 

Risiko yang terdapat dalam 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) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak 

jujur. 

2.4  Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 Pembiayaan 

Mudharabah 

2.4.1 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah 

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana 

pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua 

(pengelola dana) bertindak selaku pengelola,dan keuntungan usaha dibagi di 

antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung 

oleh pengelola dana. Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik 

dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan 

investasinya. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana 

memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara 



dan atau obyak investasi. Mudharabah musyarakah adalah bentuk mudharabah

dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama 

investasi.  

Berdasarkan PSAK No. 105, bank syariah dapat bertindak baik sebagai 

pemilik dana maupun sebagai pengelola dana. Jika bank bertindak sebagai 

pengelola dana, dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer. 

Namun, jika bank sebagai pemilik dana, maka dana yang disalurkan disebut 

pembiayaan mudharabah.  

Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, 

namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana 

dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya 

dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap 

hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. 

Pengakuan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :  

a. Dana syirkah temporer yang disalurkan oleh bank syariah diakui sebagai 

investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset 

nonkas kepada pengelola dana.  

b. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha 

mudharabah diterima oleh pengelola dana. 

Pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :  

a. Pengukuran investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar 

jumlah yang diberikan pada saat pembayaran.  

b. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk asset nonkas diukur sebesar nilai 

wajar aset nonkas pada saat penyerahan:  

i. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatat diakui, maka 

selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi 

sesuai jangka waktu akad mudharabah. 

ii. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka 

selisihnya diakui sebagai kerugian.  

Apabila nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai 

disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan 



pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan 

mengurangi saldo investasi mudharabah.

Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha 

tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut 

diperhitungkan pada saat bagi hasil. 

Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset 

nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang 

dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian 

tersebut tidak langsung mengurangi jumah investasi, namun diperhitungkan pada 

saat pembagian bagi hasil.  

Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:  

a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;  

b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim 

dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau  

c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang  

Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan 

belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai 

piutang. 

2.4.2 Pengakuan Laba atau Rugi Mudharabah 

Prinsip pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan 

prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi 

hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total 

pendapatan usaha (omset). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian 

adalah laba bersih (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan 

dengan pengelolaan modal mudharabah. Sebagaimana ilustrasi berikut ini : 



Tabel 2.3 
Metode Bagi Hasil 

Uraian Jumlah Metode Bagi Hasil 

Penjualan 100  

Harga Pokok Penjualan 65  

Laba Kotor 35 Gross Profit Margin 

Beban 25  

Laba rugi bersih 10 Profit Sharing 

Sumber : Ikatan Akuntansi Indonesia (2007;105.3 paragraf 11) 

Ketentuan untuk masalah penghasilan usaha adalah sebagai berikut : 

a. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan 

usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang 

disepakati.  

b. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah

berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian 

investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara (a) 

investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; 

dan (b) pengambilan investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan 

atau kerugian.

c. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui 

berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari 

pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyek 

hasil usaha

d. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan 

pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.

e.  Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat 

mudharabah selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui 

sebagai piutang kepada pengelola dana.


