
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan Umum Bank Syariah 

2.1.1 Pengertian dan Landasan Hukum Bank Syariah 

Sesuai dengan perkembangan perbankan syariah, UU No.10 tahun 

1998 yang digunakan sebagai landasan awal hukum bank syariah 

kemudian disempurnakan menjadi UU No.21 tahun 2008 tentang 

perbankan syariah. Dalam UU No.21 tahun 2008 Pasal 1 mengenai 

pengertian Perbankan Syariah, Bank, Bank Syariah dan Unit Usaha 

Syariah disempurnakan menjadi : 

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank 
Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha 

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegaitan usahanya. 
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup rakyat banyak. 

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya 
berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum 
Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.  

Unit Usaha Syariah, yang selannjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari 
kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor 

induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 
Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang 
berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang 
pembantu syariah dan/atau unit 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.  
 

 



 

 

Menurut UU No.21 tahun 2008  ini, pengaturan mengenai masalah 

kepatuhan syariah (syariah compliance), kewenangannya berada pada 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank 

Syariah dan UUS. 

Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI 

ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia 

dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas 

perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama dan unsur 

masyarakat yang komposisinya berimbang. Sementara itu, penyelesaian 

sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan 

melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, 

dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, 

mediasi perbankan, lembaga arbitrase atau melalui pengadilan di 

lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh 

para pihak. 

 

2.1.2 Transaksi Dalam Operasi Bank Syariah 

Layaknya dalam suatu perekonomian apa pun sistem ekonomi 

yang dipakai, hubungan antar pihak yang melakukan kegiatan ekonomi 

akan berakhir dengan transaksi. Menurut Slamet Wiyono (2005:25), 

secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai :  

Kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak 

(seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling 
melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam 

meminjam dan lain- lain atas dasar suka sama suka ataupun dasar suatu 
ketetapan hukum syariat yang berlaku.  

  

Dalam sistem ekonomi yang berparadigma Islami, 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).   

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

Halal dan haramnya suatu transaksi bergantung dari pada beberapa 

kriteria, yaitu : 

1. Objek yang dijadikan transaksi. 

2. Cara bertransaksi. 

Islam hanya mengakui transaksi yang halal dan akuntansi syariah akan 

mencatatnya sebagai suatu transaksi yang sah.  

Gambar 2.1 

Skema transaksi halal atau haram 
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Penjelasan skema halal dan haram 

Kuadran A, adalah jenis transaksi yang halal, karena objek dan cara 

bertransaksinya halal. Misalnya, jual beli beras (objek halal) dengan cara 

suka sama suka (cara halal) baik dari segi harga, kualitas dan distribusinya.  

Kuadran B, adalah jenis transaksi yang haram, walaupun objeknya halal 

namun cara transaksinya adalah secara haram maka transaksinya menjadi 

haram. Misalnya, jual beli beras (objek halal) namun dengan cara salah, 

dimana salah satu pihak dipaksa atau dalam posisi kalah (cara haram).  

Kuadran C, adalah jenis transaksi yang haram, karena objeknya haram 

walaupun cara bertransaksinya adalah secara halal maka transaksinya tetap 

haram. Contohnya, jual beli barang curian (objek haram) dengan cara suka 

sama suka (cara halal), hasilnya tetap transaksi haram.  

Kuadran D, adalah jenis transaksi yang pasti haram, karena objeknya 

haram dan cara bertransaksinya juga haram maka transaksinya tetap 

haram.  



 

 

2.1.3 Pengertian Rukun Akad 

Lafal akad berasal dari lafal Arab al-‘aqd yang berarti perikatan, 

perjanjian atau permufakatan al-ittifaq. Secara terminology fiqih, akad 

didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan 

qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang 

berpengaruh pada objek perikatan (Haroen, 2000). Jadi, akad adalah :  

Suatu perikatan, perjanjian yang ditandai adanya pernyataan 
melakukan (ijab) dan pernyataan menerima ikatan (qabul) sesuai 

dengan syariah Islamiyah yang mempengaruhi objek yang 
diperikatkan oleh pelaku perikatan.  

 

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 : 

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

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

6. Objek akad (al-ma’qud’ alaih) 

Di dalam sistem ekonomi syariah pada umumnya akad dibedakan 

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

3. 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.  

4. 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).  

Sifat dasarnya, transaksi dan kontrak dalam ekonomi 

syariah dapat dikategorikan menjadi dua (Adiwarman, 2004:72), 

yakni : 

a. Kontrak yang secara alamiah mengandung kepastian 

(Natural Certainty Contract – NCC)  

b. Kontrak yang secara alamiah mengandung 

ketidakpastian (Natural Uncertainty Contract – NUC)  

 

2.1.3.1 Natural Certainty Contracts (NCC).  

Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang 

dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) 

pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (quantity), 

mutunya (quality), harganya (price) dan waktu penyerahannya (time of 

delivery). Jadi kontrak-kontrak ini secara sunnatullah (by their nature) 

menawarkan return yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori 

ini adalah : 



 

 

a. Akad jual beli (al-bai’, salam dan istishna). 

b. Akad sewa menyewa (ijarah dan IMBT). 

Dalam akad-akad di atas, pihak-pihak yang bertransaksi saling 

mempertukarkan asetnya (baik real assets maupun finansial assets). Jadi 

masing-masing pihak tetap berdiri sendiri (tidak saling bercampur 

membentuk usaha baru), sehingga tidak ada pertanggungan resiko 

bersama.  

 

2.1.3.2 Natural Uncertainty Contracts (NUC). 

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan 

asetnya (baik real assets maupun financial assets) menjadi satu kesatuan,  

dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan 

keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. 

Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (return), 

baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing). Yang termasuk 

dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini 

secara sunnatullah (by their nature) tidak menawarkan return yang tetap 

dan pasti. Jadi sifatnya tidak fixed and predetermined. Contoh-contoh 

NUC adalah sebagai berikut : 

a. Musyarakah (wujuh, inan, addan, muwafadhah, mudharabah). 

b. Muzara’ah. 

c. Musaqah. 

d. Mukhabarah. 

 

2.1.4 Fungsi Perbankan Syariah 

Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank 

konvensional, yang juga merupakan karakteristik bank syariah. Dengan 

diketahui fungsi bank yang jelas akan membawa dampak dalam 

pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah. Menurut Muhammad (2000), 

bank syariah memiliki empat fungsi, yaitu : fungsi manajer investasi, 

fungsi investor, fungsi jasa-jasa keuangan, fungsi jasa sosial.  



 

 

2.1.4.1 Fungsi Manajer Investasi 

Menurut Wiroso (2005:5), sebagai manajer investasi, bank syariah 

merupakan manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal atau dalam 

perbankan lazim disebut dengan deposan atau penabung) yang kemudian 

dana yang telah dihimpun dari penabung disalurkan kepada nasabah yang 

membutuhkan dana untuk menjalankan sebuah usaha yang produktif dan 

tidak melanggar ketentuan syariah.  

Berdasarkan prinsip bagi hasil, besar kecilnya pendapatan (bagi 

hasil) yang diterima oleh pemilik dana tersebut sangat bergantung pada 

pendapatan yang diterima oleh bank syariah, sehingga sangat tergantung 

pada keahlian, kehati-hatian dan profesionalisme dari bank syariah dalam 

mengelola dana tersebut.   

Penyaluran dana dilakukan tidak efektif, kurang memperhatikan 

prinsip-prinsip kehati-hatian, sembarangan dapat mengakibatkan kredit 

macet (non performing loan) sehingga jumlah penerimaan kas atas 

pemberian pinjaman lebih sedikit. Penerimaan kas yang sedikit 

mengakibatkan pendapatan yang akan dibagi antara bank syariah dan 

shahibul maal juga sedikit, yang akhirnya membawa dampak kecilnya 

pendapatan yang diterima oleh pemilik dana (shahibul maal). Begitu 

sebaliknya, penyaluran dana yang tidak besar, namun dilakukan dengan 

efektif, efisien dan produktif, serta kualitas penyaluran dana yang baik 

sehingga banyak debitur yang melakukan pembayaran angsuran atau 

pembayaran bagi hasil yang cukup banyak akan membawa dampak pada 

pendapatan yang akan dibagi antara bank syariah dan pemilik dana juga 

besar, yang mengakibatkan pendapatan diterima pemilik dana yang cukup 

besar.  

Jadi, apa yang dilakukan oleh bank syariah, khususnya yang 

berkatian dengan penyaluran dana akan membawa dampak atau resiko 

kepada pemilik dana (shahibul maal) dari dana yang dihimpun (deposan 

atau penabung mudharabah).  



 

 

Hal ini sangat berbeda dengan bank konvensional, begitu deposan 

memberikan dana kepada bank konvensional dan dijanjikan bunga 

tertentu, deposan tidak menanggung resiko. Bank konvensional bisa 

menyalurkan dan atau tidak, mendapatkan pendapatan besar atau tidak 

deposan akan menerima bunga tetap yang diperjanjikan. Besarnya 

penyaluran dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah bukanlah 

suatu indikasi pendapatan bagi hasil besar yang diterima oleh pemilik dana 

yang dihimpun (deposan atau penabung), tetapi kualitas dari penyaluran 

dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah itulah yang 

mempunyai pengaruh langsung hasil yang diterima oleh pemilik dana 

yang dihimpun.  

Besarnya porsi pembagian pendapatan (nisbah) tidak menjamin 

besarnya bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana, karena bagi 

hasil tersebut sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang akan dibagikan 

(pendapatan operasi utama sebagai unsur perhitungan distribusi hasil 

usaha), pendapatan yang akan dibagikan sangat tergantung pada kualitas 

aktiva produktif (penyaluran dana), kualitas aktiva produktif tergantung 

pada proses dan prinsip-prinsip penyaluran dana. 

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana bank syariah 

dalam menghimpun dana, khususnya dana mudharabah, bertindak sebagai 

manajer investasi dalam arti dana tersebut harus dapat disalurkan pada  

penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun tersebut harus 

dapat menghasilkan yang hasilnya akan dibagi hasilkan dengan pemilik 

dana. Bahkan, bank syariah tidak sepatutnya menghimpun dana 

mudharabah apabila tidak dapat menyalurkan dana tersebut pada hal yang 

produktif, karena hasil yang diperoleh akan tetap dan dibagikan kepada 

pemilik dana yang lebih banyak sehingga hal tersebut jelas akan 

merugikan pemilik dana yang sudah ada.  

Pembayaran imbalan kepada pemilik dana yang dihimpun 

(shahibul maal) bank syariah tidak sama dengan pembayaran imbalan 

kepada pemilik dana bank konvensional (yang lazim disebut dengan 



 

 

deposan atau penabung). Bank konvensional memberikan imbalan kepada 

para deposannya dalam bentuk bunga dalam jumlah tetap dan ditentukan 

dimuka, tidak dipengaruhi oleh resiko atau masalah yang dihadapi oleh 

bank konvesional sedangkan imbalan pemilik dana (shahibul maal) bank 

syariah sangat tergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh bank 

syariah sebagai mudharib dalam pengelolaan dana mudharabah, bank 

syariah tidak diperkenankan memberikan imbalan dalam jumlah yang 

telah ditentukan di depan.  

Untuk memberikan gambaran perbedaan pemberian imbalan bank 

konvensional dengan bank syariah dapat ditunjukkan pada skema disertai 

uraian sebagai berikut : 

Gambar 2.2 

Imbalan pemilik dana bank syariah dan bank konvensional 

 

Penjelasan atas skema : 

Bank konvensional menghimpun dana dalam bentuk deposito, 

tabungan dan giro telah menentukan besarnya bunga tetap yang diberikan 

kepada nasabah, apapun resiko yang dialami oleh bank konvensional 

(dapat menyalurkan dana atau tidak, memperoleh pendapatan besar atau 

tidak memperoleh pendapatan), pada saat jatuh tempo bank konvensional 

harus membayar bunga yang telah dijanjikan.  

Atas dana tersebut oleh bank konvensional disalurkan dalam 

bentuk kredit, dimana besarnya bunga kredit ditentukan sebesar harga 



 

 

pokok dana (cosf of fund) ditambah premi resiko, ditambah dengan beban 

overhead bank, ditambah dengan keuntungan yang diharapkan (yang 

lazimnya dikenal dengan base lending rate). 

Dalam bank syariah, imbalan yang diberikan kepada para deposan 

(penghimpun dana) sangat tergantung pada pendapatan yang diperoleh 

atas pengelolaan atau penyaluran dana yang telah dilakukan oleh bank 

syariah, khususnya pendapatan yang telah diikuti dengan aliran kas masuk 

(cash basis) sehingga dari bulan ke bulan berikutnya penghasilannya tidak 

selalu sama. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank 

syariah tidak pernah mengalami negative spread, karena bank syariah 

tidak pernah membayarkan imbalan kepada pemilik dana yang lebih besar 

dari pendapatan yang diperoleh dari penyaluran dana. 

 

2.1.4.2 Fungsi Investor 

Menurut Wiroso (2005:10), dalam penyaluran dana baik dalam 

prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), prinsip ujroh (ijarah 

dan ijarah muntahia bittamlik) maupun prinsip jual beli (murabahah, 

salam dan salam parallel, istishna dan istishna parallel) bank syariah 

berfungsi sebagai investor sebagai pemilik dana. Oleh karena sebagai 

pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dilakukan dengan 

prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, 

ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan mempunyai resiko yang 

sangat minim. Keahlian profesionalisme sangat diperlukan dalam 

menangani penyaluran dana ini. Penerimaan pendapatan dan kualitas 

aktiva produktif yang sangat baik menjadi tujuan yang penting dalam 

penyaluran dana inilah yang akan dibagikan kepada pemilik dana (deposan 

atau penabung mudharabah). Jadi, fungsi ini sangat terkait dengan fungsi 

bank syariah sebagai manajer investasi.  

Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang disimpan pada bank 

tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan 

menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang 



 

 

sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa-menyewa, 

musyarakah, akad mudharabah, akad salam atau istisna, pembentukan 

perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka 

mendirikan perusahaan, memperdagangkan saham yang dapat diperjual 

belikan atau real estate. Keuntungan dibagikan kepada pihak yang 

memberikan kontribusi dana setelah bank menerima bagian keuntungan 

mudharibnya yang sudah disepakati antara pemilik rekening investasi dan 

bank sebelum pelaksanaan akad.  

Bank-bank Islam bisa melakukan fungsi ini berdasarkan kontrak 

mudharabah atau sebuah agency contract. Menurut akad mudharabah, 

bank di dalam kapasistasnya sebagai seseorang mudharib yaitu seseorang 

yang melakukan investasi dana-dana pihak-pihak lain hanya menerima 

suatu bagian keuntungan jika memperoleh keuntungan. Tetapi, jika terjadi 

kerugian maka bank tidak berhak memperoleh imbalan atas usahanya dan 

kerugian dibebankan kepada penyedia dana (rabul maal). Menurut agency 

contract, bank menerima satu jumlah sekaligus (lump sum) atau persentase 

dari jumlah dana yang diinvestasikan tanpa memperhatikan apakah 

diperoleh keuntungan atau tidak. 

 

2.1.4.3 Fungsi jasa-jasa keuangan 

Menurut M. Syafi’i Antonio (2002:202), Bank Islam dapat juga 

menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (fee based) 

dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya garansi, 

transfer kawat, Letter of Credit (L/C) dan sebagainya. 

 

2.1.4.4 Jasa sosial 

Menurut M. Syafi’i Antonio (2002:202), konsep perbankan 

syariah Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa sosial, bisa 

melalui dana qardh (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang 

sesuai dengan ajaran Islam.  

 



 

 

2.1.5  Prinsip perhitungan bagi hasil.  

1. Profit sharing, menurut etimologi Indonesia adalah bagi 

keuntungan. 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, dapat berarti pembagian hasil, penghasilan atau 

pendapatan. Jadi pengertian revenue sharing dalam perbankan 

syariah adalah : 

Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan 
yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.  
 

2.1.6 Sistem pembiayaan bank syariah 

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu 

pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-

pihak yang merupakan deficit unit. Dalam perbankan syariah, sebenarnya 

penggunaan kata pinjam-meminjam kurang tepat digunakan disebabkan 

dua hal. Pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan 

finansial dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah 

selain pinjaman, seperti jual-beli, bagi hasil, sewa dan sebagainya. Kedua, 

dalam Islam, pinjam-meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial.  

Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh 

disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini 

didasarkan pada hadits Nabi SAW yang mengatakan bahwa setiap 

pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. Karena itu, dalam 

perbankan syariah, pinjaman tidak disebut kredit, tapi pembiayaan 

(financing). 



 

 

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 

dua hal berikut (M. Syafi’i Antonio, 2002:160) : 

a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan. 

b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk 

peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun 

investasi. 

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi 

dua hal berikut : 

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi 

kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kualitatif (jumlah 

hasil produksi), maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas atau 

mutu hasil produksi) serta untuk keperluan perdagangan dan 

peningkatan utility of place dari suatu barang. 

2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah atau 

jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang 

diperlukan untuk : 

a. Pendirian proyek baru. 

b. Rehabilitasi (penggantian peralatan rusak dengan peralatan 

baru yang lebih baik) 

c. Modernisasi (peningkatan penggunaan tehnologi) 

 

2.2  Pembiayaan mudharabah  

2.2.1 Pengertian mudharabah (trust financing, trust investment) 

Menurut IAI (2007:105) mudharabah adalah :  

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. 
 



 

 

Kerjasama mudharabah ini merupakan kerjasama kepercayaan 

penuh, oleh karena itu, mudharib sebagai pihak yang diberi amanah dan 

dipercaya untuk mengelola usaha hendaknya dapat meneladani sifat Nabi 

Muhammad yaitu STAF (siddiq, tabligh, amanah, dan fathonah). Sikap 

dan tingkah laku mudharib hendaknya siddiq (jujur), tabligh (komunikatif, 

tranparan), amanah (tanggung jawab, kredibilitas) dan fathonah 

(bijaksana, intelektual). Tanpa dilandasi hal tersebut, tidak ada keadilan 

antara pemilik dana dan pengelola dana.  

Tujuan akad mudharabah adalah supaya ada kerjasama kemitraan 

antara pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam 

perniagaan/perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri 

dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang 

berpengalaman di bidang tersebut tapi tidak punya modal. Ini merupakan 

suatu langkah untuk menghindari menyia-nyiakan modal pemilik harta dan 

menyia-nyiakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk 

memanfaatkan keahlian mereka. 

Prinsip mudharabah dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 2.3 

Skema Prinsip Mudharabah 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam operasional mudharabah, bank syariah dapat bertindak 

sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak 

sebagai pemilik dana maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan 

mudharabah. Biasanya mudharabah diterapkan pada produk-produk 

pembiayaan dan pendanaan.  



 

 

Tabel 2.1 

Jenis Pembiayaan Mudharabah yang Dikembangkan pada Bank Syariah 

Jenis Pembiayaan Mudharabah yang 
Dikembangkan di Bank Syariah 

Frekuensi Persentase 

1 
Mudharabah Muthlaqah (Mudharabah Tidak 

Terikat) 
36 56,25 

2 
Mudharabah Muqayyadah (Mudharabah 
Terikat) 

28 43,75 

3 Kedua-duanya 0 0,00 

Jumlah 64 100,00 

  Sumber : Muhammad (2007:92) 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebanyak dari 100% 

bank syariah di Indonesia, 56,25% mengembangkan jenis pembiayaan 

mudharabah dengan pola mutlaqah dan 43,75% mengembangkan jenis 

pembiayaan mudharabah dengan pola muqayyadah. 

 

2.2.2 Bentuk-bentuk mudharabah 

2.2.2.1 Mudharabah muthlaqah (Unrestricted Investment Account/URIA) 

Menurut IAI (2007:105) mudharabah muthlaqah adalah :  

Mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada 
pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. 

 

Mudharabah muthlaqah, bisa juga disebut investasi tidak terikat, 

memiliki arti bahwa pihak pengusaha (mudharib) diberi kuasa penuh 

untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun urusan yang 

berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, 

perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan 

syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.  

 

2.2.2.2 Mudharabah muqayyadah (Restricted Investment Account) 

Menurut IAI (2007:105) mudharabah muqayyadah adalah : 

Mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola 
dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau objek investasinya.  

 



 

 

Mudharabah muqayyadah/muqaidah (investasi terikat) yaitu 

pemilik dana (shahibul maal) membatasi/memberi syarat kepada 

mudharib dalam pengelolaan dana, misalnya hanya untuk melakukan 

mudharabah bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja. Bank 

dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau 

dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank dilarang untuk investasi 

dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. 

Bank diharuskan melakukan investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga. 

Jadi, dalam investasi terikat ini pada prinsipnya kedudukan bank sebagai 

agen dan atas kegiatannya tersebut bank menerima imbalan berupa fee. 

Menurut Wiroso (2005:36), pola dalam investasi terikat 

(mudharabah muqaidah/muqayyadah) dapat dilakukan dengan cara : 

a. Channeling, apabila semua resiko ditanggung oleh pemilik dana 

dan bank sebagai agen tidak menanggung resiko apapun.  

b. Executing, apabila bank sebagai agen juga menanggung resiko dan 

hal ini banyak yang menganggap bahwa investasi terikat executing 

ini sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip mudharabah, namun 

dalam akuntansi perbankan syariah diakomodir karena dalam 

praktiknya pola ini dijalankan oleh bank syariah.  

 

2.2.3 Karakteristik mudharabah. 

Menurut Wiroso (2005:38), mudharabah memiliki karakteristik 

sebagai berikut : 

1. Kedua pihak yang mengadakan kontrak antara pemilik dana dan 

mudharib akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah 

maupun pemilik. Di dalam akad tercantum pernyataan yang harus 

dilakukan kedua belah pihak yang mengadakan kontrak dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a. Di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara 

tersurat maupun tersirat mengenai tujuan kontrak.  



 

 

b. Penawaran dan penerimaan harus disepakati kedua belah 

pihak di dalam kontrak tersebut.  

c. Maksud penawaran dan penerimaan merupakan suatu 

kesatuan informasi yang sama penjelasannya. Perjanjian 

bisa saja berlangsung melalui proposal tertulis dan 

langsung ditanda-tangani, melainkan bisa juga dilakukan 

melalui surat menyurat/koresponden dengan fax atau 

computer yang telah disahkan oleh Cendikiawan Fiqih 

Islam dan Organisasi Konferensi Islam. 

2. Modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada 

mudharib untuk diinvestasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha 

mudharabah. Adapun syarat-syarat yang tercakup dalam modal 

adalah sebagai berikut : 

a. Jumlah modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis 

mata uangnya. 

b. Modal harus dalam bentuk tunai, seandainya berbentuk aset 

menurut Jumhar Ulama Fiqih diperbolehkan asalkan 

berbentuk barang niaga dan mempunyai nilai atau 

historisnya pada saat mengadakan kontrak. Bila aset 

tersebut berbentuk non-kas yang siap dimanfaatkan, seperti 

kendaraan, menurut madzhab Hanbali (Imam Ahmad bin 

Hanbal) diperbolehkan sebagai modal mudharabah asalkan 

mudharib tetap menginvestasikan semua modal tersebut 

dan berbagi hasil dengan pemilik dana dalam pendapatan 

dari investasi dan pada akhir jangka waktu.  

c. Modal harus tersedia dalam bentuk tunai tidak dalam 

bentuk piutang. 

d. Modal mudharabah langsung dibayar kepada mudharib. 

Beberapa fuqaha berbeda pendapat mengenai cara realisasi 

pencarian dana yaitu dibayar langsung dengan cara lain 

dilaksanakan dengan memungkinkan mudharib untuk 



 

 

memperoleh manfaat dari modal tersebut bagaimana pun 

cara akuisisinya. Sesuai dengan pendapat kedua, pengadaan 

kontrak dapat dilaksanakan untuk keseluruhan modal dan 

pembayarannya kepada mudharib dapat dibuat dalam 

beberapa angsuran. 

3. Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan 

merupakan tujuan mudharabah dengan syarat-syarat sebagai 

berikut : 

a. Keuntungan ini haruslah berlaku bagi kedua belah pihak 

dan tidak ada satu pihak pun yang akan memilikinya.  

b. Haruslah menjadi perhatian dari kedua belah pihak dan 

tidak terdapat pihak ketiga yang akan turut memperoleh 

bagi hasil darinya. Porsi bagi hasil keuntungan untuk 

masing-masing pihak harus disepakati bersama pada saat 

perjanjian ditanda-tangani.  

c. Pemilik dana akan menanggung semua kerugian sebaliknya 

mudharib tidak menanggung kerugian sedikit pun. Akan 

tetapi, mudharib harus menanggung kerugian bila kerugian 

itu timbul dari pelanggaran perjanjian atau penghilangan 

dana tersebut. 

4. Jenis usaha/pekerjaan diharapkan mewakili/menggambarkan 

adanya kontribusi mudharib dalam usahanya untuk 

mengembalikan/membayar modal kepada penyedia dana. Jenis 

pekerjaan dalam hal ini berhubungan dengan masalah manajamen 

dari pembiayaan mudharabah itu sendiri. Di bawah ini merupakan 

syarat-syarat yang harus diterapkan dalam usaha/pekerjaan 

mudharabah adalah sebagai berikut : 

a. Bentuk pekerjaan/usaha merupakan hak khusus mudharib 

tidak ada intervensi manajemen dari pemilik dana, 

meskipun demikian menurut madzhab Hambali 



 

 

membolehkan adanya peran serta/partisipasi pemilik dana 

dalam pekerjaan/usaha tersebut. 

b. Penyedia dana tidak harus boleh membatasi kegiatan 

mudharib seperti melarang mudharib agar tidak sukses 

dalam pencarian laba/keuntungan.  

c. Mudharib tidak boleh melanggar hukum syariah Islam 

dalam usahanya dan juga harus mematuhi praktik-praktik 

usaha yang berlaku. 

d. Mudharib harus mematuhi syarat-syarat yang diajukan 

pemilik dana asalkan syarat-syarat tersebut tidak 

bertentangan kontrak mudharabah tersebut. 

Tabel 2.2 

Jenis Proyek yang Dibiayai dengan Pembiayaan Mudharabah di Bank 

Syariah Tahun 2004 

Jenis Proyek yang Dibiayai dengan 

Pembiayaan Mudharabah di BPR 
Syariah 

Frekuensi Persentase 

1 Pertanian dan Perkebunan 7 10,94 

2 Peternakan 15 23,44 

3 Perdagangan 33 51,56 

4 Industri Manufaktur 9 14,06 

5 Kerajinan 0 0,00 

6 Lainnya 0 0,00 

Jumlah 64 100,00 

 Sumber : Muhammad (2007:98) 

5. Modal mudharabah tidak boleh dalam penguasaan pemilik dana, 

sehingga tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Penarikan dana 

mudharabah hanya dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang 

disepakati (periode yang telah ditentukan). Penarikan dana yang 

dilakukan setiap saat akan membawa dampak berkurangnya 

pembagian hasil usaha oleh nasabah yang menginvestasikan 

dananya. 



 

 

6. Garansi dalam mudharabah untuk menunjukkan adanya tanggung 

jawab mudharib dalam mengembalikan modal kepada pemilik 

dana dalam semua pekerjaannya. Peraturan jaminan dalam 

mudharabah berarti, bahwa mudharib akan bertanggung jawab 

untuk mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam hal apa 

pun, dan tidak diperbolehkan pada waktu jatuh tempo, kenyataan 

bahwa kepemilikan mudharib akan dana tersebut dibuat sebagai 

trust dan dengan demikian tidak menjamin dana tersebut terkecuali 

dalam hal omisi atau pelanggaran. Dengan demikian Fuqaha 

mengizinkan pemilik dana untuk meminta jaminan dari mudharib 

terhadap pelanggaran atau penghilangannya yang disebut sebagai 

jaminan sebagai pelanggaran. Juga dimungkinkan bagi peraturan 

sesuai madzhab Maliki, bahwa pihak ketiga di luar mudharabah 

memberikan suatu jaminan. Hal ini telah diterapkan Jordania 

dengan menciptakan suatu dana agunan resiko dan Akademi Fiqih 

Islam dari Organisasi Konferensi Islam telah menyetujuinya, 

asalkan agunan tersebut dibuat bebas atau tanpa pertimbangan 

apapun. 

 

2.2.4 Rukun mudharabah 

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

terdiri dari pelaku, objek mudharabah, persetujuan kedua belah pihak dan 

nisbah keuntungan.    

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksanan usaha).  

Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. 

Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) 

sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha 

(mudharib). 

 

 

 



 

 

2. Objek mudharabah (modal dan kerja).  

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek 

mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya 

sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk 

uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya, sedangkan 

kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, 

selling skill, management skill, dan sebagainya. Para fuqaha 

sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk 

barang karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan 

mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya modal 

mudharabah. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya 

dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati 

pada saat akad oleh mudharib dan shahibul maal. Yang jelas tidak 

boleh adalah modal mudharabah yang belum disetor, seperti 

hutang. 

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

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, 

merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-

sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat 

untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana 

setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara 

pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk 

mengkontribusikan kerja. 

4. Nisbah keuntungan.  

Faktor yang keempat adalah 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.  

 



 

 

2.2.5 Manfaat mudharabah 

Adapun manfaat dari mudharabah, yaitu (M. Syafi’i Antonio, 2001:93) :  

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.  

 

2.2.6 Resiko terkait pembiayaan mudharabah 

Tujuan analisis resiko terkait pembiayaan mudharabah adalah 

mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh resiko nasabah 

sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan 

resiko yang ada. Menurut Adiwarman A. Karim (2004:265), penilaian 

resiko ini mencakup 3 (tiga) aspek yaitu business risk, shringking risk dsn 

character risk. 

 

2.2.6.1 Business risk (resiko bisnis yang dibiayai).  

Business risk adalah resiko yang terjadi pada first way out yang 

dipengaruhi oleh : 

1. Industry risk, yaitu resiko yang terjadi pada jenis usaha yang 

ditentukan oleh : 



 

 

a. Karakteristik masing-masing jenis usaha yang 

bersangkutan. 

b. Kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan (industry 

financial standard). 

2. Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, 

seperti kondisi group usaha, keadaan force majeure, permasalahan 

hukum, pemogokan, kewajiban off balance sheet (L/C import, 

bank garansi), dsb. 

 

2.2.6.2 Shringking risk (resiko berkurangnya nilai pembiayaan mudharabah). 

Shringking risk, adalah resiko yang terjadi pada second way out 

yang dipengaruhi oleh : 

1. Unusual business risk, yaitu resiko bisnis yang luar biasa yang 

ditentukan oleh : 

a. Penurunan drastis tingkat penjualan bisnis yang dibiayai.  

b. Penurunan drastis harga jual barang/jasa dari bisnis yang 

dibiayai. 

2. Jenis bagi hasil yang dilakukan, apakah profit and loss sharing  

atau revenue sharing. 

a. Untuk jenis profit and loss sharing, shringking risk bila 

terjadi loss sharing yang harus ditanggung oleh bank. 

b. Untuk jenis revenue sharing, shringking risk terjadi bila 

nasabah tidak mampu menanggung biaya (nafaqah) yang 

seharusnya ditanggung nasabah, sehingga nasabah tidak 

mampu melanjutkan usahanya. 

3. Disaster risk, yaitu keadaan force majeure yang dampaknya sangat 

besar terhadap bisnis nasabah yang dibiayai bank. 

 

2.2.6.3 Character risk (resiko karakter buruk mudharib). 

Character risk, yaitu resiko yang terjadi pada third way out yang 

dipengaruhi oleh : 



 

 

1. Kelalain nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank.  

2. Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah 

dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak lagi sesuai 

dengan kesepakatan. 

3. Pengelolaan internal perusahaan, seperti manajemen, organisasi, 

pemasaran, teknis produksi dan keuangan, yang tidak dilakukan 

secara professional sesuai standar pengelolaan yang disepakati 

antara bank dan nasabah. 

Untuk mengatasi character risk, bank dapat menetapkan kovenan 

khusus pembiayaan mudharabah, atau disebut juga incentive-compatible 

constraints. 

 

2.2.7 Incentive-compatible constraints  

Ciri khas dari pembiayaan mudharabah adalah menuntut saling 

percaya yang tinggi antara nasabah dengan bank. Kenyataan ini 

menjadikan pembiayaan mudharabah sebagai pembiayaan berisiko tinggi, 

karena bank akan selalu menghadapi permasalah asymmetric information 

dan moral hazard. 

Bank syariah tidak dapat menyalurkan begitu saja sejumlah dana 

kepada mudharib atas dasar kepercayaan, karena selalu ada resiko bahwa 

pembiayaan yang telah diberikan kepada mudharib tidak dipergunakan 

sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah 

pihak. Begitu dana dikelola oleh mudharib, maka akses informasi bank 

terhadap usaha mudharib menjadi terbatas. Dengan demikian, terjadi 

asymmetric information dimana mudharib mengetahui informasi-

informasi yang tidak diketahui oleh bank.  

Pada saat yang sama timbul moral hazard dari mudharib, yakni 

mudharib hanya melakukan hal-hal yang menguntungkan mudharib dan 

merugikan shahibul maal (dalam hal ini bank syariah dan nasabah pemilik 

dana pihak ketiga). Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko-

resiko di atas, maka bank syariah dapat menerapkan sejumlah batasan-



 

 

batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib. 

Batasan-batasan ini dikenal sebagai incentive-compatible constraints. 

Melalui incentive-compatible constraints ini, mudharib secara sistematis 

dipaksa untuk berprilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah 

pihak, baik bagi mudharib itu sendiri maupun bagi shahibul maal. 

Pada dasarnya, ada empat panduan umum bagi incentive-

compatible constraints (Adiwarman A. Karim 2004:213), yaitu : 

a. Menetapkan kovenan (syarat) agar porsi modal dari pihak 

mudharibnya lebih besar dan/atau mengenakan jaminan (higher 

stake in net worth and or collateral). 

b. Menetapkan kovenan (syarat) agar mudharib melakukan bisnis 

yang resiko operasinya lebih rendah (lower operating risks). 

c. Menetapkan kovenan (syarat) agar mudharib melakukan bisnis 

dengan arus kas yang transparan (lower fraction of unobservable 

cash flow). 

d. Menetapkan kovenan (syarat) agar mudharib melakukan bisnis 

yang biaya tidak terkontrolnya rendah (lower fraction of non-

controlable cost). 

 

2.3 Nisbah bagi hasil (profit sharing ratio)  

2.3.1 Pengertian dan prinsip nisbah bagi hasil (profit sharing ratio) 

Rukun mudharabah yang merupakan rukun yang khas dalam akad 

mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli adalah nisbah bagi hasil 

(profit sharing ratio). 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. Prinsip dalam nisbah 

keuntungan adalah sebagai berikut (Adiwarman A. Karim 2004) : 

 

 

 



 

 

2.3.1.1 Prosentase.  

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase 

antara kedua belah pihak, yaitu 50:50, 60:40, 70:30 atau bahkan 99:1, 

bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu, misalnya shahibul 

maal mendapat 50 ribu rupiah, mudharib mendapatkan 50 ribu rupiah. 

Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-

masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul 

sebagai hasil tawar-menawar antara shahibul maal dengan mudharib. 

Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi. 

Tetapi nisbah bagi hasil tidak boleh 100:0, karena ahli fiqih 

sepakat berpendapat mudharabah tidak sah bila shahibul maal dan 

mudharib membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak 

saja. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan 

berdasarkan porsi setoran modal, tentu saja dapat bila disepakati 

ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.  

 

2.3.1.2 Bagi untung dan bagi rugi.  

Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad 

mudharabah itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi 

(Natural Uncertainty Contracts). Dalam kontrak ini, return dan timing 

cash flow kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya 

besar, kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar, bila laba 

bisnisnya kecil, mereka mendapatkan bagian yang kecil juga. Filosofi ini 

dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan 

dalam bentuk nominal rupiah tertentu. 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.  

Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi 

modal, dan karena proporsi modal (finansial) shahibul maal dalam kontrak 

ini adalah 100%, maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh 

shahibul maal. Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) mudharib 

dalam kontrak ini adalah 0%, jika terjadi kerugian, mudharib akan 

menanggung kerugian (finansial) sebesar 0% pula.  

Meskipun terlihat tidak adil dalam penanggungan kerugian yang 

dibebankan kepada shahibul maal sedangkan mudharib tidak menanggung 

prosentase kerugian, sebenarnya salah kalau mengatakan bahwa mudharib 

tidak menanggung kerugian apapun. Bila bisnis rugi, sesungguhnya 

mudharib akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu 

yang telah ia curahkan untuk menjalan bisnis itu.  

Jadi sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung 

kerugian, tapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, 

sesuai dengan objek mudharabah yang dikontribusikannya. Bila yang 

dikontribusikan adalah uang, resikonya adalah hilangnya uang tersebut. 

Sedangkan bila yang dikontribusikan adalah kerja, resikonya adalah 

hilangnya kerja, usaha dan waktunya dengan tidak mendapatkan hasil 

apapun atas jerih payahnya selama berbisnis.  

 

2.3.1.3 Jaminan 

Ketentuan pembagian kerugian yang telah dijelaskan di atas hanya 

berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko 

bisnis (business risk), bukan karena resiko karakter buruk mudharib 

(character risk). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya 



 

 

karena mudharib lalai dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak 

mudharabah, maka shahibul maal tidak menanggung kerugian seperti ini. 

Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak 

boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad 

syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah business risk. 

Sedangkan untuk character risk, mudharib pada hakikatnya 

menjadi wakil dari shahibul maal dalam mengelola dana dengan seizin 

shahibul maal sehingga wajiblah baginya berlaku amanah. Jika mudharib 

melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan 

menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan dan kelewatan 

dalam perilakunya yang tidak termasuk bisnis mudharabah yang 

disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, mudharib 

tersebut harus menanggung kerugian mudharabah sebesar bagian 

kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Ia telah menimbulkan 

kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah 

memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya diluar 

ketentuan yang disepakati. Mudharib tidak pula berhak untuk menentukan 

sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau 

sepengetahuan shahibul maal sehingga shahibul maal dirugikan. Dalam 

hal tersebut konteksnya adalah character risk. 

Untuk menghindari adanya moral hazard dari pihak mudharib 

yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka shahibul maal dibolehkan 

meminta jaminan tertentu kepada mudharib. Jaminan ini akan disita oleh 

shahibul maal jika ternyata timbul kerugian karena mudharib melakukan 

kesalahan, yaitu lalai dan/atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan 

dalam akad mudharabah adalah untuk menghindari moral hazard 

mudharib, bukan untuk mengamankan nilai investasi kita jika terjadi 

kerugian karena faktor resiko bisnis. Tegasnya bila kerugian yang timbul 

disebabkan karena faktor resiko bisnis, jaminan mudharib tidak dapat 

disita oleh shahibul maal. 

 



 

 

2.3.1.4 Cara menyelesaikan kerugian 

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah : 

a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan 

merupakan pelindung modal, atau  

b. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok 

modal. 

 

2.3.2 Pertimbangan penetapan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio) 

Bank syariah dapat menetapkan nisbah keuntungan yang berbeda-

beda terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis Natural Certainty 

Contracts (NCC) maupun Natural Uncertainty Contracts (NUC). 

Penetapan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah, yang termasuk 

NUC, mempertimbangkan (Adiwarman A. Karim 2004:286) : 

1. Referensi tingkat (marjin) keuntungan, yaitu referensi tingkat 

(marjin) keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO. 

2. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis yang dibiayai, dihitung dengan 

mempertimbangkan hal sebagai berikut : 

a. Perkiraan penjualan. 

1) Volume penjualan setiap transaksi atau volume 

penjualan setiap bulan. 

2) Sales turn-over atau frekuensi penjualan setiap 

bulan. 

3) Fluktuasi harga penjualan. 

4) Rentang harga penjualan yang dapat 

dinegosiasikan. 

5) Marjin keuntungan setiap transaksi.  

b. Lama cash to cash cycle 

1) Lama proses barang. 

2) Lama persediaan 

3) Lama piutang 



 

 

c. Perkiraan biaya-biaya langsung, dimaksud disini adalah 

biaya yang langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan 

seperti biaya pengangkutan, biaya pengemasan dan biaya 

lain- lain yang lazim dikategorikan dalam cost of goods sold 

(COGS). 

d. Perkiraan biasa-biaya tidak langsung, adalah biaya yang 

tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan, seperti 

biaya sewa kantor, biaya gaji karyawan dan biaya lain- lain 

yang lazim dikategorikan dalam overhead cost (OHC). 

e. Delayed factor, adalah tambahan waktu yang ditambahkan 

pada cash to cash cycle untuk mengantisipasi timbulnya 

keterlambatan pembayaran dari nasabah kepada bank.  

 

2.3.3 Metode penentuan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio). 

Menurut Adiwarman A. Karim (2004:287), terdapat tiga metode 

dalam menentukan nisbah bagi hasil pembiayaan, yaitu : penentuan nisbah 

bagi hasil keuntungan, pendapatan dan penjualan.  

 

2.3.3.1 Penentuan nisbah bagi hasil berdasarkan keuntungan. 

Dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan 

berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi 

dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat 

ALCO. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung 

dengan mempertimbangkan : 

a. Perkiraan penjualan 

b. Lama cash to cash cycle 

c. Perkiraan biaya-biaya langsung (COGS). 

d. Perkiraan biaya-biaya tidak langsung (OHC). 

e. Delayed factor 

 

 



 

 

2.3.3.2 Penentuan nisbah bagi hasil berdasarkan pendapatan. 

Dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan 

berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi 

dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat 

ALCO. Perkiraan tingkat pendapatan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung 

dengan mempertimbangkan : 

a. Perkiraan penjualan. 

b. Lama cash to cash cycle 

c. Perkiraan biaya-biaya langsung (COGS). 

d. Delayed factor 

 

2.3.3.3 Penentuan nisbah bagi hasil berdasarkan penjualan.  

Dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan 

berdasarkan pada perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah 

dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang 

telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan penerimaan penjualan 

dihitung dengan mempertimbangkan : 

a. Perkiraan penjualan. 

b. Lama cash to cash cycle.  

c. Delayed factor. 

 

2.3.3.4 Penentuan angsuran pokok. 

  Penentuan angsuran pokok dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Pembiayaan berjangka waktu di bawah satu tahun. Pembiayaan 

jenis ini dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. 

b. Pembiayaan berjangka waktu di atas satu tahun. Pembayaran 

pokok pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun 

wajib diangsur secara proporsional selama jangka waktu 

pembiayaan. Yang dimaksud dengan proporsional adalah 

pembayaran angsuran sesuai dengan arus kas (net cash inflow) dari 

usaha nasabah. 



 

 

2.4 Tingkat pengembalian mudharabah (return on mudharabah) 

2.4.1 Fenomena pembiayaan 

Salah satu resiko yang ada pada kegiatan pembiayaan adalah resiko 

kredit. Resiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali 

cicilan pokok dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang 

dilakukannya. Menurut M. Syafi’i Antonio (2001:98), resiko lain yang 

terdapat pada mudharabah, terutama pada penerapannya dalam 

pembiayaan relatif tinggi, diantaranya :  

a. Side streaming, nasabah menggunakan dana tidak seperti kontrak.  

b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.  

c. Penyembunyian keuntungan bila nasabahnya tidak jujur.  

Bank syariah akan mengambil langkah- langkah penyelesaian jika 

terjadi pembiayaan bermasalah agar dana yang telah disalurkan dapat 

diterima kembali oleh bank, karena dana yang telah disalurkan pada 

nasabah pembiayaan adalah dana masyarakat telah yang mempercayakan 

pada bank syariah. Bank syariah sebagai penerima amanat memiliki 

tanggung jawab untuk mengelola dana tersebut dengan baik.  

 

2.4.2 Proses pengajuan pembiayaan pada bank syariah 

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. Pada bank syariah, proses pembiayaan yang sehat tidak hanya 

berimplikasi kondisi bank yang sehat, tetapi juga berimplikasi pada 

peningkatan kinerja sektor riil yang dibiayai.  

Menurut Sunarto Zulkifli (2007:145), proses pengajuan 

pembiayaan mudharabah adalah permohonan pembiayaan, pengumpulan 

data dan investigasi, analisa pembiayaan, persetujuan, pengumpulan data 

tambahan, pengikatan, pencairan dan monitoring.  

 



 

 

2.4.2.1 Permohonan pembiayaan. 

Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. 

Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari 

nasabah kepada officer bank. Namun, dalam implementasinya, 

permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk kemudian 

ditindak lanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut officer bank 

usaha dimaksud layak dibiayai.  

Hal-hal yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan tindak lanjut 

sebuah usaha atau proyek antara lain : 

1. Tren usaha.  

2. Peluang bisnis.  

3. Reputasi bisnis perusahaan.  

4. Reputasi manajemen.  

Penolakan awal sebuah permohonan sangat diperlukan untuk 

kepentingan calon nasabah sendiri untuk mengambil keputusan seperti 

mengajukan permohonan ke bank lain. Karena itulah maka penolakan 

harus segera dilakukan tanpa menunda-nunda waktu. Untuk itu, terkadang 

penolakan dapat dilakukan secara lisan untuk efisiensi waktu. Sebaliknya, 

apabila dirasakan sebuah permohonan pembiayaan dapat ditindak lanjuti, 

maka prosesnya dapat diteruskan pada pengumpulan data dan investigasi.   

 

2.4.2.2 Pengumpulan data dan investigasi 

Data yang diperlukan oleh officer bank didasari pada kebutuhan 

dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan produktif, data yang 

diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha 

nasabah untuk melunasi pembiayaan.  

 

2.4.2.3 Analisa pembiayaan 

Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode 

sesuai dengan kebijakan bank. Dalam beberapa kasus seringkali digunakan 

metode analisa 5C, yang meliputi : 



 

 

1. Character (karakter). Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang 

tidak dapat dideteksi secara numeric. Namun demikian, hal ini 

merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. 

Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat 

fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad 

buruk seperti penipu, pemalas, pemabuk, pelaku kejahatan, dan 

lain- lain. Untuk memperkuat data ini, dapat dilakukan : 

a. Wawancara.  

b. Bank Indonesia checking. 

c. Bank checking. 

d. Trade checking.  

2. Capacity (kapasitas/kemampuan). Untuk mengetahui kapasitas 

nasabah, bank harus memperhatikan : 

a. Angka-angka hasil produksi. 

b. Angka-angka penjualan dan pembelian. 

c. Perhitungan rugi laba perusahaan saat ini dan proyeksinya.  

d. Data finansial perusahaan beberapa tahun terakhir yang 

tercermin dalam neraca laporan keuangan.  

3. Capital (modal). Analisa modal diarahkan untuk mengetahui 

seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya 

sendiri. Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan 

hal-hal berikut ini : 

a. Melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir.  

b. Melakukan analisa ratio untuk mengetahui likuiditas, 

solvabilitas, dan rentabilitas dari perusahaan dimaksud.  

4. Condition (kondisi). Kondisi yang harus diperhatikan bank yaitu :  

a. Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan 

usaha calon nasabah. 

b. Kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan 

usaha sejenis dan lokasi lingkungan wilayah usahanya.  

c. Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah.  



 

 

d. Prospek usaha di masa yang akan dating.  

e. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri 

di mana perusahaan calon nasabah terkait di dalamnya.  

5. Collateral (jaminan). Analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang 

diberikan. Jaminan dimaksud harus menutupi resiko bisnis calon 

nasabah. Analisa dilakukan antara lain : 

a. Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan.  

b. Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan 

dimaksud. 

c. Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam 

waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya.  

d. Memperhatikan pengikatannya, sehingga secara legal bank 

dapat dilindungi. 

e. Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan. Semakin 

tinggi rasio tersebut, maka semakin tinggi kepercayaan 

bank terhadap kesungguhan calon nasabah.  

f. Marketabilitas jaminan. Jenis dan lokasi jaminan sangat 

menentukan tingkat marketable suatu jaminan. Rumah yang 

berharga jutaan rupiah bisa turun hanya karena terletak di 

lokasi yang sulit dijangkau. 

Untuk memberikan keyakinan yang lebih, biasanya bank memiliki 

kebijakan untuk menjaga kemurnian suatu proses analisa. Untuk menjaga 

objektifitas sebuah analisa maka biasanya analisa dilakukan oleh beberapa 

orang ataupun unit kerja. 

 

2.4.2.4 Analisa ratio 

1. Rasio likuiditas, digunakan untuk mengetahui kemampuan nasabah 

dalam membiayai operasional usaha dan kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban finansialnya saat penagihan.  



 

 

2. Rasio leverage, adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui 

seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. Dengan 

mengetahui hal ini, maka akan diperoleh keterangan tentang : 

3. Rasio aktifitas, adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari 

atau kemampuan dalam melakukan penjualan, penagihan piurang 

maupu pemanfaatan aktiva yang dimiliki.  

4. Rasio rentabilitas, adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. 

 

2.4.2.5 Persetujuan pembiayaan 

Proses persetujuan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya 

sebuah pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini juga tergantung kepada 

kebijakan bank, yang biasanya disebut sebagai komite pembiayaan. 

Komite pembiayaan merupakan tingkat paling akhir persetujuan sebuah 

proposal pembiayaan, karena itu, hasil akhir dari komite pembiayaan 

adalah penolakan, penundaan ataupun persetujuan pembiayaan.  

 

2.4.2.6 Pengumpulan data tambahan.  

Proses pengumpulan data tambahan dilakukan untuk memenuhi 

persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi komite pembiayaan. 

Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal terpenting dan merupakan 

indikasi utama tindak lanjut pencairan dana.  

 

2.4.2.7 Pengikatan. 

Tindakan selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi adalah 

proses pengikatan; baik pengikatan pembiayaan ataupun pengikatan 

jaminan. Secara garis besar, pengikatan terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu :  

a. Pengikatan di bawah tangan, adalah proses penandatanganan akad 

yang dilakukan antara bank dan nasabah. 



 

 

b. Pengikatan notariel, proses penandatanganan akad yang disaksikan 

oleh notaris. 

Tabel 2.3 

Lama Kontrak Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah 

Lama Kontrak Pembiayaan 
Mudharabah di Bank Syariah 

Frekuensi Persentase 

1 1 Tahun - 2 Tahun 51 81,25 

2 2,1 Tahun - 3 Tahun 12 18,75 

3 3,1 Tahun - 4 Tahun 0 0,00 

4 4,1 Tahun - 5 Tahun 0 0,00 

5 5,1 Tahun - 6 Tahun 0 0,00 

Jumlah 63 100,00 

      Sumber : Muhammad (2007:95) 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa lama waktu kontrak 

pembiayaan mudharabah di bank syariah adalah 81,25% untuk kontrak 1 

s.d 2 tahun dan 18,75% untuk jangka waktu kontrak 2,1 s.d 3 tahun. 

Sementara lama waktu pembiayaan di atas 3 tahun tidak ada/dilakukan.  

 

2.4.2.8 Pencairan. 

Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada 

nasabah. Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan 

pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai 

disposisi komite pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua 

persyaratan telah dilengkapi, maka proses pencairan fasilitas dapat 

diberikan. 

 

2.4.2.9 Monitoring. 

Setelah pembiayaan tersebut disetujui oleh bank syariah dan 

dinikmati oleh nasabah, maka untuk menghindari terjadinya kegagalan 

pembiayaan, bank syariah harus melakukan pengawasan dan pembinaan 

secara aktif dan terus menerus sepanjang jangka waktu (masa) pembiayaan 

belum jatuh tempo atau belum terlunasi.  



 

 

Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu dengan melakukan 

pengecekan secara langsung ke tempat usaha, memantau laporan 

keuangan, realisasi kerja, dan laporan stok secara rutin. Bersamaan dengan 

itu perlu juga dilakukan pembinaan dengan memberikan saran, informasi 

maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan 

pembiayaan. Hal ini sebagai upaya menjaga dana masyarakat yang telah 

diamanahkan di bank syariah, karena tidak semua nasabah pembiayaan 

memiliki karakter bisnis yang sama satu dengan yang lain.  

Tujuan pengawasan pembiayaan adalah (Muhammad, 2001:163) : 

a. Kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghindari 

adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar 

maupun dari dalam bank syariah.  

b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di 

bidang pembiayaan.  

c. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana 

usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang 

ditetapkan.  

d. Kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapih dan 

mekanisme prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.  

 

2.4.3 Golongan tingkat pengembalian mudharabah (return on mudharabah) 

Bank syariah wajib untuk menggolongkan kualitas aktiva produktif 

sesuai dengan kriterianya dan dinilai secara bulanan, sehingga jika bank 

syariah tidak melakukannya maka akan dikenakan sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-undang Perbankan. 

Penetapan tingkat kolektibilitas dari kualitas aktiva produktif akan 

memberikan signal bagi bank syariah tentang kondisi usaha nasabah, 

sehingga bank syariah dapat segera mencari solusi untuk menyelamatkan 

atau menyelesaikan pembiayaan tersebut.  

 



 

 

Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam 

rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, 

surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal 

sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta 

Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia.  

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 :  

1. Lancar (L)  

2. Dalam Perhatian Khusus (DPK)  

3. Kurang lancar (KL)  

4. Diragukan (D)  

5. Macet (M).  

Penilaian kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan 

dinilai berdasarkan : 

1. Prospek Usaha;  

2. Kinerja (performance) nasabah; dan  

3. Kemampuan membayar.  

 

2.4.4 Kriteria tingkat pengembalian mudharabah (return on mudharabah) 

Proses penentuan kualitas aktiva produktif melalui analisa sarat 

evaluasi, bertujuan untuk mendapatkan informasi sedini mungkin terhadap 

kondisi usaha nasabah serta kemampuan mereka untuk mempertahankan 

usahanya sehingga dengan demikian manajemen bank dapat segera 

mengupayakan solusi yang tepat demi mengamankan dana masyarakat 

yang merupakan sumber pendanaan utama bank sekaligus kredibilitas 

bank dimata masyarakat luas, karena kegagalan bank dalam mengelola 

aktiva produktif sudah pasti akan berdampak yang sangat signifikan 

terhadap stabilitas perekonomian. 



 

 

Berdasarkan kemampuan membayar pada pembiayaan 

mudharabah ditinjau dari pembayaran angsuran pokok dan pembayaran 

bagi hasil : 

1. Lancar (L) : tidak terdapat permasalahan dalam pembayaran 

angsuran pokok maupun realisasi pembayaran.  

2. Dalam Perhatian khusus (DPK) : pembayaran angsuran pokok 

pembiayaan tepat waktu dan atau realisasi pembayaran sama atau 

lebih dari 90% proyeksi pembayaran.  

3. Kurang lancar (KL) : terdapat tunggakan angsuran pokok 

pembiayaan sampai dengan 90 hari dan atau realisasi pembayaran 

lebih dari 30% proyeksi pembayaran dan kurang dari 90% proyeksi 

pembayaran.  

4. Diragukan (D) : terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan 

yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari dan atau 

realisasi pembayaran kurang dari 30% proyeksi pembayaran 

sampai dengan 3 periode pembayaran.  

5. Macet (M) : terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang 

telah melampaui 270 hari dan atau realisasi pembayaran kurang 

dari 30% proyeksi pembayaran lebih dari 3 periode pembayaran.  

 

2.4.5 Penanganan pembiayaan bermasalah  

Kebijakan bank syariah dalam mencegah dan atau menyelesaikan 

pembiayaan bermasalah didasarkan pendekatan (Ibid, 2000) :  

1. Bersifat terbuka. Bank tidak membiarkan atau menutup-nutupi 

adanya pembiayaan bermasalah. Bank harus transparan dan 

obyektif dalam menangani pembiayaan bermasalah.  

2. Ada analisa awal. Bank harus mendeteksi secara dini adanya 

pembiayaan bermasalah dan diduga akan menjadi pembiayaan 

bermasalah.  



 

 

3. Penanganan secara dini. Penanganan pembiayaan bermasalah juga 

harus dilakukan secara dini, agar tidak berlarut- larut dan tidak 

bertumpuknya masalah yang bisa menyebabkan semakin rumit.  

4. Tidak melakukan penyelesaian dengan cara plafondering. Bank 

syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tidak 

melakukan penyelesaian dengan cara menambah plafon 

pembiayaan dari akumulasi tunggakan-tunggakan margin atau 

mengkapitalisasi tunggakan margin tersebut atau lazim dikenal 

pada bank konvensional sebagai praktek plafondering kredit. 

5. Tidak melakukan pengecualian. Bank tidak boleh melakukan 

pengecualian dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, 

khususnya untuk pembiayaan bermasalah kepada nasabah-nasabah 

besar. 

Pembiayaan bermasalah tentunya akan membawa akibat bagi bank 

syariah, yaitu : 

1. Penyisihan penghapusan aktiva semakin meningkat.  

2. Kerugian semakin besar atau laba yang diperoleh menurun.  

3. Modal semakin menurun akibatnya hilang kesempatan usaha.  

4. CAR dan tingkat kesehatan bank semakin menurun.  

5. Menurunnya reputasi bank yang berakibat investor lain tidak 

berminat menanamkan modalnya.  

6. Dari aspek moral bank tidak bertindak hati-hati (bertindak dhalim) 

sehingga bank tidak dapat memberikan porsi bagi hasil pada 

nasabah.  

7. Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan.  

8. Jika kesulitan bank dapat membahayakan sistem perbankan maka 

ijin usaha bank dapat dicabut.  

 

 

 

 


