
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bursa-bursa utama di dunia mengalami mengalami goncangan dan 

kejatuhan harga saham mereka terlebih setelah Bank Lehman Brothers pada 

September 2008 resmi mengumumkan kebangkrutannya akibat krisis di pasar 

perumahan (subprime mortgage) Amerika Serikat sejak Agustus 2007 (Media 

Indonesia, Rabu 17 September 2008). Mortgage adalah hutang untuk membeli 

properti di mana properti tersebut kemudian dipakai sebagai jaminan. Contohnya 

adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR).  

Peminjaman mortgage bisa dibagi menjadi 2 yaitu : 

1. Prime mortgage, yaitu  mortgage yang diberikan kepada peminjam yang 

memiliki sejarah kredit yang bagus (misal tidak pernah bangkrut, tidak 

terlambat membayar tagihan, dll) dan dapat menunjukan kapasitas untuk 

membayar kembali hutangnya (misal pendapatan besar, rasio dari loan 

terhadap nilai properti rendah, dll).  

2. Subprime mortgage, yaitu mortgage yang diberikan kepada peminjam 

yang tidak memenuhi ketiga persyaratan tersebut.  

Munculnya industri subprime mortgage membuka peluang orang-orang 

yang tadinya tidak bisa membeli rumah menjadi bisa membeli rumah. Pada tahun 

2004, 2005, dan 2006, persentase subprime mortgage adalah 23.8%, 25.5%, dan 

22.8% dari total pemberian pinjaman mortgage pertahunnya. Karena resiko 

subprime mortage yang lebih tinggi, maka bunga yang dikenakan kepada 

peminjam subprime mortgage juga lebih tinggi, sehingga peminjam subprime 

mortgage kesulitan membayar hutang harus membayar bunga yang lebih tinggi 

(sumber : LoanPerformance estimates).  

Maret tahun 2000 adalah awal dari runtuhnya saham-saham teknologi : 

burst of interest bubble. Untuk mengurangi resiko resesi, bank sentral Amerika 

menurunkan target suku bunga secara agresif (sumber : Paul Kasriel Northern 

Trust). Dengan suku bunga bank sentral yang rendah, maka suku bunga mortgage 



 

 

juga rendah. Tak heran bila mortgage terus meningkat, semakin banyak rumah 

dibangun. Dari tahun 2001 sampai akhir 2005, proporsi aset mortgage dari aset 

bank komersial terus meningkat. Tak heran jika pada periode tersebut tingkat 

pembangunan rumah di Amerika Serikat juga meningkat pesat (housing boom) 

(Bisnis Indonesia, 26 Agustus 2008). Dalam kondisi suku bunga yang rendah 

dan harga rumah yang terus naik, pemberi mortgage seolah melupakan resiko 

gagal bayar peminjam subprime mortgage. Karena saingan yang ketat, berbagai 

strategi pemasaran pun dilancarkan. Salah satunya adalah 2/28, artinya : bunga 

yang harus dibayar peminjam selama 2 tahun pertama sangat rendah dan 

setelahnya (mungkin sampai 28 tahun) bunga yang dibayar langsung melonjak 

naik (Jurnal Ekonomi, 2008).  

Faktanya ketika suku bunga mortage di-reset setelah tahun ke-2 sebagian 

tidak akan sanggup membayar bunga itu dan mortgage-nya akan dikategorikan 

gagal. Tentu saja jenis mortgage yang proporsinya lebih banyak gagal adalah 

yang memiliki subprime mortgage. Ada dua hal yang membuat beban bunga 

menjadi semakin berat (M. Sholahuddin, 2008) : 

1. Naiknya suku bunga. Hal ini terjadi karena sebagian suku bunga mortgage 

adalah floating. Kalau suku bunga referensinya naik, tentu suku bunga 

mortgage juga naik.  

2. Anjloknya harga rumah. Turunnya harga rumah membuat pengambil 

mortgage tidak bisa menjual rumahnya untuk mengambil hutang baru.  

Berdasarkan fakta penyebab krisis keuangan tersebut maka dalam 

perspektif ekonomi syariah, hukum subprime mortgage adalah haram (M. 

Shiddiq Al-Jawi, 2008). Ada beberapa pelanggaran syariah dalam masalah 

subprime mortgage ini, antara lain : 

1. Utang piutang dengan sistem ribawi. Ini jelas keharamannya berdasarkan 

Q.S. Al-Baqarah ayat 275-279 :  

2. Barang jaminan uang piutang dengan barang yang ditransaksikan.  

3. Harta hanya berputar di kalangan tertentu dalam bentuk Derivatif. 

 



 

 

Di sinilah perbedaan sistem ekonomi kapitalis dan syariah. Ekonomi 

Syariah tidak mengenal dualisme ekonomi (Adnan Khan, 2008). Ekonomi 

syariah tidak mengenal ekonomi yang terdiri dari sektor keuangan, dimana 

aktifitasnya didominasi oleh praktik pertaruhan terhadap apa yang akan terjadi 

pada ekonomi riil.  

Gambar 1.1 

Perbedaan Penerapan Sistem Ekonomi Kapitalis dengan Syariah 

 



 

 

Sektor keuangan ini terbentuk dari instrumen keuangan seperti saham, 

derivatif, dan produk sekuritas, disamping adanya keterlibatan bunga (riba), 

praktik keuangan ini juga melakukan transaksi terhadap komoditi secara sepihak 

(tanpa adanya partner) dalam proses kepemilikannya.  

Ekonomi Syariah didasarkan pada ekonomi riil. Dengan demikian, semua 

aturan ekonomi Islam memastikan agar perputaran harta kekayaan tetap berputar. 

Larangan terhadap adanya bunga (riba) bisa dipraktikan dengan melakukan 

investasi modal di sektor ekonomi rill, karena penanaman modal di sektor lain 

dilarang. Kalaupun masih ada yang berusaha menaruh sejumlah modal sebagai 

tabungan atau simpanan di bank (yang tentunya juga tidak akan memberikan 

bunga), modal yang tersimpan tersebut justru akan menjadi subyek dari penarikan 

pajak setelah melewati periode satu tahun.  

Secara historis, konsepsi dan praktek transaksi ekonomi yang sejalan 

dengan prinsip syariah telah dikembangkan sejak lama. Namun awal sejarah 

perbankan syariah modern relatif baru, yaitu sejak pendirian Mit Ghamir Bank di 

Mesir oleh Dr-Ahmad El-Najar pada tahun 1963. Bank pedesaan yang 

beroperasi tanpa bunga dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah ini dinilai 

berhasil. Tapi pada tahun 1967 ditutup karena alasan politis. Terlepas dari 

kegagalan tersebut, eksperimentasi itu menghilangkan hambatan psikologis 

implementasi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan keuangan modern. Sejak itu 

mulai tumbuh bank-bank syariah, yang relatif lebih besar, khususnya di kawasan 

negara-negara teluk. Dan pada tahun 2000 terdapat 176 bank/lembaga keuangan 

yang tersebar di lebih dari 30 negara dengan total aset sekitar 147,7 milyar dolar 

AS (Mulya E Siregar dan Nasirwan, 2008). 

Di Indonesia, perbankan syariah sudah ada sejak 1992. Diawali dengan 

berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan bank-bank perkreditan rakyat 

syariah (BPRS). Sejak diberlakukannya Undang-undang No 10 tahun 1998, 

sebagai landasan hukum bank syariah, perkembangan bank syariah semakin pesat 

terlebih setelah didukung UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), 

yang menyatakan bahwa BI dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah.  



 

 

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional serta kebutuhan masyarakat 

Indonesia akan jasa perbankan syariah yang memiliki kekhususan dibandingkan 

dengan perbankan konvensional, maka telah dibentuk pula Undang-Undang No. 

21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. UU No. 21 tahun 2008 tentang 

perbankan syariah ini menjawab pernyataan dalam UU No.10 tahun 1998 yang 

belum spesifik, disamping PSAK Syariah (101-105) yang telah diperbaharui dan 

berlaku mulai 1 Januari 2008. 

Pengembangan perbankan syariah nasional pada dasarnya merupakan 

bagian dari program restrukturisasi perbankan nasional. Sedikitnya ada empat hal 

yang menjadi tujuan pengembangan perbankan yang berdasarkan prinsip Islam 

(Zainul Arifin, 2008), yaitu :. 

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat 

menerima konsep bunga.  

2. Terciptanya dual banking system di Indonesia yang mengakomodasikan 

baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah yang akan 

melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis yang berdasarkan 

nilai-nilai moral, yang pada gilirannya akan meningkatkan market 

disciplines dan pelayanan bagi masyarakat.  

3. Mengurangi risiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia 

karena pengembangan bank syariah sebagai alternatif dari bank 

konvensional yang memberikan penyebaran risiko keuangan yang lebih 

baik.  

4. Mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan 

membatasi kegiatan spekulasi atau tidak produktif karena pembiayaan 

ditujukan pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral. 

Sebagai suatu industri baru, banyak kendala dan tantangan yang dihadapi 

bank syariah. Adanya landasasan hukum saja tidak cukup. Yang lebih utama, 

pengembangan perbankan syariah juga harus market driven. Bank syariah akan 

dapat berkembang dengan baik bila mengacu pada demand masyarakat akan 

produk dan jasanya. Sayangnya, pemahaman masyarakat soal perbankan syariah 

belum memadai.  



 

 

Tabel 1.1 

Pemahaman Masyarakat Jawa Timur terhadap Bank Syariah 

No Keterangan Persentase 

1 
Sistem Bagi Hasil (Profit Sharing) adalah sistem yang 
universal dan dapat diterima karena bersifat 
menguntungkan baik pada bank maupun nasabah 

94,0% 

2 
Kesadaran masyarakat akan eksistensi sistem perbankan 

syariah 
79,0% 

3 
Kecurigaan dan ketidakpuasan masyarakat yang 
menganggap bahwa bank syariah sama saja dengan bank 

konvensional 

10,2% 

4 
Bagi Hasil atau Marjin/Mark Up akad Murabahah (Prinsip 
Jual-Beli) yang digunakan bank syariah sama dengan 
Bunga (Interest) pada bank konvensional 

16,5% 

Sumber : DPNP – BI 
 

 

Berdasarkan riset DPNP-BI (2000) ada kecenderungan kekecewaan 

pengguna jasa perbankan syariah karena masih ada praktik-praktik yang dinilai 

tidak sejalan dengan prinsip syariah, sehingga berakibat loyalitas dan kontinuitas 

penggunaan jasa bank tersebut tidak dapat dipertahankan lama. Pesatnya 

perkembangan dan informasi mengenai bank syariah membuat masyarakat 

menjadi lebih kritis dan menuntut agar bank-bank syariah dapat melakukan 

purifikasi kegiatan usahanya sehingga terhindar dari keragu-raguan adanya 

pelanggaran prinsip syariah dalam kegiatannya.  

Mekanisme pengawasan terhadap bank syariah telah dilakukan melalui 

kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap bank 

syariah serta adanya kewajiban bahwa setiap produk dan jasa baru bank syariah 

untuk memperoleh fatwa kehalalannya terlebih dahulu pada Dewan Syariah 

Nasional MUI, serta diawasi juga kegiatan operasionalnya oleh Bank Indonesia 

(Zainul Arifin, 2008).  

Di Tahun 2008, Bank Indonesia mewaspadai tren peningkatan rasio kredit 

macet (non performing loan/NPL) di sektor konsumsi sebagai dampak krisis 

ekonomi global. (Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad, 2008).  

 



 

 

Tabel 1.2 

Perkembangan Pembiayaan Non Lancar (Non Performing Financing) pada 

Bank Syariah (Dalam Juta Rupiah) 

Kolektibilitas Pembiayaan Sep-07 Mar-08 Aug-08 

Lancar Nilai  Rp  22.653.654   Rp  26.993.481   Rp  33.194.659  

Current Pangsa 88,53% 91,10% 90,77% 

Dalam Perhatian 
Khusus 

Nilai  Rp    1.333.456   Rp    1.399.104   Rp    1.899.307  

Special Mention Pangsa 5,21% 4,72% 5,19% 

Kurang Lancar Nilai  Rp       639.566   Rp       268.996   Rp       423.515  

Sub-Standard Pangsa 2,50% 0,91% 1,16% 

Diragukan Nilai  Rp       263.457   Rp       381.855   Rp       256.293  

Doubtful Pangsa 1,03% 1,29% 0,70% 

Macet Nilai  Rp       699.673   Rp       586.020   Rp       797.987  

Loss Pangsa 2,73% 1,98% 2,18% 

Total Pembiayaan  Rp  25.589.806   Rp  29.629.456   Rp  36.571.761  

Nominal NPFs  Rp    1.602.696   Rp    1.236.871   Rp    1.477.795  

Persentase NPFs 6,26% 4,17% 4,04% 

Sumber : Bank Indonesia – Statistik Perbankan Syariah Agustus 2008 

 

  Bank Indonesia melihat adanya potensi kenaikan kredit bermasalah dan 

perbankan harus mencermatinya. Tetapi kenaikan tingkat kredit macet di bank 

konvensional tidak dialami pada bank syariah. Contohnya adalah pada bank 

syariah di wilayah eks Karesidenan Kediri dan Madiun, Jawa Timur. Selama 

Semester I/2008 rasio kredit macet (NPL) bank syariah di wilayah tersebut 

mengalami penurunan. Kredit macet bank syariah tersebut pada Semester I/2008 

ini hanya 0,05 persen atau mengalami penurunan sekitar 91,40 persen 

dibandingkan dengan Semester I/2007. Bahkan kredit macet bank syariah ini jauh 

lebih rendah dibandingkan dengan kredit macet yang terjadi pada bank umum 

konvensional sebesar 0,56 persen (Pimpinan BI Kediri Imam Budiarso, 2008).  

Perbedaan mendasar antara pembiayaan (kredit) dalam bank konvensional 

dengan bank syariah yaitu dalam perbankan konvensional, pengembalian 

pinjaman disertakan bunga (interest) sedangkan dalam perbankan syariah, prinsip 

yang diakui adalah bagi hasil (M. Syafi’i Antonio, 2001). Dapat dikatakan bahwa 



 

 

dalam bank konvensional, bunga merupakan perwujudan time value of money, 

atau nilai waktu dari uang yang dipinjamkan. Sementara prinsip bagi hasil 

bukanlah fungsi waktu namun fungsi dari manfaat uang dalam kegiatan usaha.  

Jika nasabah mengalami kesulitan dalam pengembalian pinjaman atau usaha yang 

dilakukan mengalami kerugian, dalam bank konvensional jumlah pengembalian 

pinjaman akan semakin besar karena bunga (interest) akan terakumulasi setiap 

bulannya, sedangkan dalam bank syariah, nasabah bisa melakukan penangguhan 

pembayaran tanpa menambah jumlah pinjaman yang harus dilunasi. Disimpulkan 

bahwa pembiayaan dalam perbankan syariah lebih didasarkan kepada 

kepercayaan bank kepada peminjamnya (mudharib). 

Menurut Muchtar Lubis (1978: 13-45), Kuntjaraningrat (1987: 69-79), 

juga Posman Simanjutak (2000: 169-173), ciri-ciri manusia Indonesia yang 

hingga kini belum hilang adalah : mitos dan mistik; sinkritisme; hipokritis; 

feodalisme; percaya kepada tahayul yang sudah dimodifikasi; tidak hemat atau 

bukan economic animal; suka menggerutu; falsafah ”kebenaran”; suka meniru; 

rendahnya etos kerja. Jika demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkah laku 

masyarakat Indonesia seperti di atas sangat tidak mendukung berjalannya kontrak 

pembiayaan syariah yang berdasarkan kepercayaan, yang salah satunya adalah 

kontrak mudharabah.  

Kalaupun kontrak mudharabah tetap berjalan pasti akan mengalami 

kendala-kendala pengembangannya, misalnya: kurang optimalnya usaha, kurang 

optimalnya hasil dan penyimpangan informasi atas hasil. Oleh karena itu, jika 

kontrak mudharabah ingin berjalan baik di Indonesia, akan terwujud jika 

masyarakat dan khususnya mudharib memiliki sikap, tingkah laku dan sikap 

mental yang positif, yaitu disiplin, produktif, kemauan untuk berubah, bersifat 

rasional, berorientasi pada pemecahan masalah, jujur dan transparan 

(Muhammad; 2004:35). Di samping kondisi seperti yang telah disebutkan, 

kontrak mudharabah harus dijalankan sesuai dengan rukun kontrak mudharabah. 

Menurut Adiwarman A. Karim (2004:205), rukun mudharabah terdiri dari 

pelaku, objek mudharabah, persetujuan kedua belah pihak dan nisbah bagi hasil 

(profit sharing ratio). 



 

 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menuangkan dalam 

bentuk karya tulis mengenai pengaruh nisbah bagi hasil (profit sharing ratio) 

terhadap tingkat pengembalian pada transaksi pembiayaan mudharabah (return on 

mudharabah) dengan judul : 

”Pengaruh Nisbah Bagi Hasil (Profit Sharing Ratio) Terhadap Tingkat 

Pengembalian Pada Transaksi Pembiayaan Mudharabah (Return On 

Mudharabah)” (Survey pada Bank Jabar Syariah di Bandung) 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka dalam hal ini 

masalah-masalah diidentifikasi sebagai : 

Apakah nisbah bagi hasil (profit sharing ratio) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap tingkat pengembalian pada transaksi pembiayaan 

mudharabah (return on mudharabah). 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk : 

Memperoleh data informasi yang diperlukan mengenai pengaruh 

nisbah bagi hasil (profit sharing ratio) terhadap tingkat 

pengembalian pada transaksi pembiayaan mudharabah (return on 

mudharabah).  

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam karya tulis ini adalah : 

Untuk mengetahui secara kuantitatif apakah nisbah bagi hasil 

(profit sharing ratio) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

tingkat pengembalian pada transaksi pembiayaan mudharabah 

(return on mudharabah). 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang berkaitan dengan pengaruh nisbah bagi hasil (profit 

sharing ratio) terhadap tingkat pengembalian pada transaksi pembiayaan 

mudharabah (return on mudharabah) diharapkan bermanfaat untuk : 



 

 

1. Bagi penulis 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengalaman dan bentuk penerapan ilmu yang telah didapat selama kuliah. 

2. Bagi pihak bank syariah 

Sebagai bahan masukan dan sumber pemikiran untuk bank syariah terkait 

dengan pembiayaan mudharabah. 

3. Pembaca pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukkan yang 

bermanfaat dan pengetahuan mengenai pengaruh tingkat bagi hasil 

terhadap tingkat pengembalian pinjaman pada transaksi pembiayaan 

mudharabah dan juga dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

1.5  Kerangka Pemikiran 

Sejak diberlakukannya UU No.10 tahun 1998 sebagai landasan hukum 

bank syariah, pertumbuhan bank syariah semakin pesat terlebih setelah didukung 

UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) yang menyatakan bahwa BI 

dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sesuai 

dengan perkembangan perbankan syariah, UU No.10 tahun 1998 kemudian 

disempurnakan menjadi UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.  

Selain itu, yang dimaksud dengan Prinsip Syariah dijelaskan pada Pasal 1 

butir 13 dalam UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah : 

 

Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan 

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.  

 
Salah satu tugas bank adalah memberikan pembiayaan, yaitu pemberian 

fasilitas penyediaan dana kepada unit-unit yang membutuhkan modal untuk 

menjalankan usahanya. Pembiayaan dengan sistem bunga (interest) dalam bank 

konvensional tidak digunakan dalam perhitungan pengembalian pinjaman dalam 

bank syariah, karena riba dalam hukum syariah adalah haram. Ini jelas 

keharamannya berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 275-279 :  



 

 

“…(275) Orang-orang yang memakan riba, tiada berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan dengan sentuhan 

kepadanya; yang demikian itu karena mereka berkata,’ 

sesungguhnya jual beli sama dengan riba; padahal Allah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.’. Maka barang siapa 

menerima pelajaran dari Tuhannya, lalu berhenti (melakukan riba) 

maka baginya apa yang telah lalu dan urusannya (terserah) kepada 

Allah. Barang siapa yang kembali (melakukannya) mereka adalah 

penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (276) Allah 

menghapuskan (berkat) riba dan menambah (berkat) sedekah. Dan 

Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran lagi 

berbuat dosa. (277) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan 

beramal shaleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka 

memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan 

terhadap mereka dan tidak (pula) mereka berduka cita (278) Hai 

orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkanlah sisa-sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman. 

(279) Maka jika kamu tidak memperbuatnya (meninggalkan sisa-sisa 

riba), maka ketahuilah Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan 

jika kamu bertaubat (tidak memperbuat riba lagi) maka bagi kamu 

pokok hartamu (modal), kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) 

dianiaya…”  

 

Pasca keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 tahun 

2004 tentang pengharaman bunga (intersat/fa’idah), semakin jelas bahwa 

masyarakat membutuhkan alternatif jenis perbankan, yang tidak hanya menganut 

sistem bunga, tapi juga dengan sistem perbankan yang sesuai dengan syariah. 

Dalam sistem yang berparadigma syariah, transaksi senantiasa harus dilandasi 

oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah), karena transaksi adalah manifestasi 

amal manusia yang bernilai ibadah di hadapan Allah SWT, sehingga dalam Islam 

transaksi dapat dikategorikan menjadi dua, yakni  

1. Transaksi halal (semua transaksi yang dibolehkan oleh syariah) dan 

2. Transaksi haram (semua transaksi yang dilarang oleh syariah)  

Ahmad Az-Zarqa, ahli fikih Jordania asal Syria (Haroen, 2000) 

menyatakan bahwa tindakan (action) hukum yang dilakukan manusia terdiri dua 

bentuk, yakni : 

1. Tindakan berupa perbuatan, 



 

 

2. Tindakan berupa perkataan. Tindakan berupa perkataan juga terbagi 

menjadi dua, yaitu tindakan yang berupa akad dan yang tidak berupa akad.  

Suatu akad akan sah secara syariah (Haroen, 2000) apabila 

memenuhi rukun daripada akad. Jumhur Ulama Fiqih menyatakan bahwa 

rukun akad terdiri dari : 

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri (sighat al-‘aqd), 

2. Pihak-pihak yang berakad (al-muta’aqidain), 

3. Objek akad (al-ma’qud’ alaih) 

Di dalam sistem ekonomi syariah pada umumnya akad dibedakan 

menjadi dua kelompok (Sunarto Zulkifli, 2003:13), yaitu : 

1. Akad tabarru (kontrak untuk transaksi kebajikan),  

Yang dimaksud dengan akad tabarru adalah akad yang 

digunakan untuk transaksi yang bersifat tolong-menolong tanpa 

mengharapkan adanya keuntungan materiil dari pihak-pihak yang 

melakukan perikatan, kecuali berharap mendapatkan balasan dari 

Allas SWT semata. Walaupun demikian, dalam transaksi yang 

bersifat tabarru’ ini dibolehkan untuk memungut biaya transaksi 

yang akan digunakan habis dalam pengelolaan transaksi tabarru’ 

ini, sehingga benar-benar tidak ada unsur surplus atau keuntungan 

material yang diperoleh. Yang termasuk transaksi dalam akad 

tabarru adalah akad qardh, akad rahn, akad hawalah, akad 

wakalah, akad wadi’ah, akad kafalah, dan akad wakaf.  

2. Akad tijarah (kontrak untuk transaksi yang berorientasi laba).  

Transaksi pada tijari sektor (sektor swasta) pada umumnya 

bersifat orientasi laba (profit oriented). Aktivitas pada sektor 

swasta ini berfungsi menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan 

ekonomi melalui kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. 

Institusi yang melaksanakan kegiatan ini bisa perusahaan swasta 

murni ataupun perusahaan negara yang berciri swasta. Bentuk 

perusahaannya berupa perusahaan perseorangan maupun sharikah 

(seperti partnership, korporasi maupun lembaga koperasi).  



 

 

Tabel 1.3 

Perbedaan sistem bunga (konvensional) dengan sistem bagi hasil (syariah)  

No Sistem Bunga  Sistem Bagi Hasil  

1 Penentuan suku bunga dibuat pada 
waktu akad dengan pedoman harus 

selalu untung untuk pihak Bank 

Penentuan besarnya resiko bagi hasil 
dibuat pada waktu akad dengan 

berpedoman pada kemungkinan 
untung dan rugi. 

2 Besarnya prosentase berdasarkan 
pada jumlah uang (modal) yang 

dipinjamkan 

Besarnya nisbah (rasio) bagi hasil 
berdasarkan pada jumlah keuntungan 

yang diperoleh 

3 Tidak tergantung kepada kinerja 
usaha. Jumlah pembayaran bunga 

tidak mengikat meskipun jumlah 
keuntungan berlipat ganda saat 
keadaan ekonomi sedang baik  

Tergantung kepada kinerja usaha. 
Jumlah pembagian bagi hasil 

meningkat sesuai dengan peningkatan 
jumlah pendapatan 

4 Eksistensi bunga diragukan 
kehalalannya oleh semua agama 
termasuk agama Islam 

Tidak ada agama yang meragukan 
keabsahan bagi hasil 

5 Pembayaran bunga tetap seperti 

yang dijanjikan tanpa 
pertimbangan proyek yang 

dijalankan oleh pihak nasabah 
untung atau rugi 

Bagi hasil tergantung kepada 

keuntungan proyek yang dijalankan. 
Jika proyek itu tidak mendapatkan 

keuntungan maka kerugian akan 
ditanggung bersama oleh kedua belah 
pihak 

Sumber : Bank Syariah Mandiri (www.syariahmandiri.co.id) 

 

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan 

syari’ah terdiri dari dua sistem, yaitu:  Profit Sharing dan Revenue Sharing.  

1. Profit sharing. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah 

profit and loss sharing, di mana dapat diartikan sebagai pembagian antara 

untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah 

dilakukan. Dapat disimpulkan, pengertian profit sharing adalah (Sofyan 

Rizal, 2008) : 

Bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (Investor) dan pengelola 

modal (enterpreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana 
di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika 
mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan 

di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan 
ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. 

 



 

 

2. Revenue Sharing. Pengertian revenue sharing dalam perbankan syariah 

adalah (Sofyan Rizal, 2008) : 

Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang 

diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan 
untuk memperoleh pendapatan tersebut.  

 
Bentuk-bentuk kontrak kerjasama pembiayaan bagi hasil dalam perbankan 

syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu Musyarakah, 

Mudharabah, Muzara’ah dan Musaqah. Namun, pada penerapannya prinsip yang 

digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan 

kontrak kerjasama pada akad Musyarakah dan Mudharabah. 

 

1. Musyarakah (Joint Venture Profit & Loss Sharing)  

Musyarakah adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan 

harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Dalam 

pengertian lain musyarakah adalah (IAI 2007:106) :  

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di 
mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan 

bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian 
berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset 

nonkass yang diperkenankan oleh syariah.  
 

2. Mudharabah (Trustee Profit Sharing)  

Mudharabah adalah (IAI 2007:105) :  

Akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik 
dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) 

bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai 
kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik 
dana. 

 

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antra dua pihak, 

dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan modal, sedangkan pihak 

lainnya menjadi pengelola (Mudharib). Mudharabah sendiri dibagi menjadi dua, 

yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah 

mutlaqah adalah jenis mudharabah yang cakupannya sangat luas dan tidak 

dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan 



 

 

mudharabah muqayyadah adalah mudharabah yang diikat oleh waktu, jenis  atau 

tempat usaha. Ada manfaat dari mudharabah, yaitu (M. Syafi’i Antonio, 2001) :  

1. Bank akan menikmati peningkatan 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 mengalami negative spread.  

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow sehingga 

tidak memberatkan nasabah.  

4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang bukan hanya 

sesuai dengan syariah, namun juga mempunyai prospek yang baik  

5. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga 

tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu 

jumlah tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun 

merugi dan terjadi krisis ekonomi. 

Disamping berbagai manfaat yang telah diuraikan, pembiayaan 

mudharabah memiliki resiko. Resiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama 

pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut (M. 

Syafi’i Antonio, 2001) : 

1. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang 

disebutkan dalam kontrak. 

2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.  

3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.  

Pelaksanaan akad mudharabah sah jika memenuhi rukun mudharabah. 

Menurut Adiwarman A. Karim (2004:205), rukun mudharabah terdiri dari 

pelaku, objek mudharabah, persetujuan kedua belah pihak dan nisbah keuntungan 

(bagi hasil). Nisbah bagi hasil (profit sharing ratio) merupakan rukun yang khas 

dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini 

mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang 

bertransaki mudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, 

sedangkan shahibul maal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya.  



 

 

Nisbah bagi hasil (profit sharing ratio) ditentukan berdasarkan 

kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal, tapi jika disepakati, boleh 

nisbah bagi hasil (profit sharing ratio) ditentukan sebesar porsi setoran modal.  

Bila bisnis dalam akad mudharabah ini mendatangkan kerugian, 

pembagian kerugian itu bukan berdasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal 

masing-masing pihak. Inilah alasan mengapa nisbah disebut sebagai nisbah 

keuntungan, bukan nisbah saja, karena nisbah hanya diterapkan bila bisnisnya 

untung. Bila bisnis rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi modal 

masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah.  

Perbedaan penerapan dalam kondisi untung atau rugi ini didasarkan pada 

perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. 

Bila untung, tidak ada masalah untuk menikmati untung. Lain halnya kalau 

bisnisnya merugi. Kemampuan shahibul maal untuk menanggung kerugian 

finansial tidak sama dengan kemampuan mudharib.  

Proses pembiayaan yang sehat adalah aspek penting dalam perbankan 

syariah. Yang dimaksud dengan proses pembiayaan yang sehat adalah proses 

pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan 

return sebagaimana yang diharapkan, atau bahkan lebih. Jika tidak sesuai yang 

diharapkan maka terjadi pembiayaan bermasalah. Dapat disimpulkan terdapat 2 

(dua) golongan pembiayaan pada transaksi pembiayaan mudharabah, yaitu : 

Pembiayaan sehat (lancar) atau Pembiayaan bermasalah (non lancar).  

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 

Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang 

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah pasal 9 ayat (2), 

bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 (lima) 

golongan yaitu : Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang lancar 

(KL), Diragukan (D) dan Macet (M).  

Penilaian kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dinilai 

berdasarkan : Prospek Usaha; Kinerja (performance) nasabah; dan Kemampuan 

membayar.  



 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, penulis 

merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

”Nisbah bagi hasil (profit sharing ratio) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap tingkat pengembalian pada transaksi pembiayaan mudharabah (return on 

mudharabah)” 

Gambar 1.2 

Skema Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

1.6  Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini 

adalah metode penelitian deskriptif verifikatif dengan pendekatan survey. Metode 

deskriptif verifikatif (causal) bertujuan untuk memberi gambaran (deskripsi) dari 

variabel-variabel yang diteliti dan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar 

variabel melalui suatu pengujian hipotesis. (Sekaran, 2003). Metode penelitian 

deskriptif verifikatif ini dilakukan dengan pendekatan survey, dimana penelitian 

yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari 

adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan 

kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel 

sosiologis maupun psikologis (Sugiyono, 2004:7) 



 

 

Metode analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian ini adalah metode Chi Kuadrat k Sampel, yang digunakan untuk 

menguji hipotesis komparatif lebih dari dua sampel, bila datanya berbentuk diskrit 

atau nominal (Sugiyono, 2004:267). Pada penelitian ini digunakan teknik 

pengambilan sampel, cluster sampling. Cluster/area/karakteristik dari populasi 

yang diperhitungkan dalam pengambilan sampel didasarkan kepada golongan 

pembiayaannya yaitu Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang lancar 

(KL), Diragukan (D) dan Macet (M). 

Dalam memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu suatu rangkaian penelitian 

untuk mendapatkan data primer dari objek penelitian skripsi. Dalam  

pengumpulan data dengan menggunakan metode ini, penulis 

menggunakan beberapa cara antara lain : 

a. Wawancara : Suatu cara untuk mendapatkan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung dengan orang yang mengetahui 

objek penelitian sehingga dapat diketahui dengan jelas.  

b. Survey : Suatu cara untuk mendapatkan data dengan mengajukan 

formulir mengenai permintaan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian yang akan diisi oleh responden. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan, mengklasifikasikan dan menganalisis data tertulis yang 

diperoleh dari berbagai buku, surat kabar, majalah, artikel, maupun 

terbitan-terbitan khusus yang digunakan sebagai landasan teori dalam 

penyusunan karya tulis ini.  

 

1.7  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Jabar  di Bandung. Penelitian 

ini dilakukan mulai pada bulan Oktober 2008 sampai selesai.  

 


