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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang berkelebihan dana 

dengan masyarakat yang berkekurangan dana disebut bank. Tahun 1999 

merupakan babak baru dalam sejarah Bank Indonesia, sesuai dengan UU 

No.23/1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai 

dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Pada tahun 2004, Undang-Undang 

Bank Indonesia diamandemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait 

dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan 

governance Pada tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang  Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang No:23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari 

upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk 

meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global 

melalui peningkatan akses perbankan terhadap Fasilitas Pembiayaan Jangka 

Pendek dari Bank Indonesia. 

Pada tahun 1991 pemerintah Indonesia menerapkan dua prinsip perbankan 

yaitu prinsip konvensional dan prinsip syariah.  Perbankan syariah atau 

perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan 

berdasarkan syariah Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh 

larangan dalam agama Islam untuk memungut bunga atau yang disebut dengan 

riba, serta larangan investasi untuk usaha usaha yang dikartegorikan haram 
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(misal: usaha yang berkaiatan dengan produksi makanan atau minuman haram, 

usaha media yang tidak islami), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem 

perbankan konvensional. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan 

tidak mengandalkan bunga. Pada dasarnya bank syariah sebagaimana bank 

konvensional, juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

atau pembiayaan, hanya saja terdapat perbedaan mendasar dalam hal imbalan. 

Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan oleh bank syariah 

kepada nasabahnya semata-mata didasarkan pada prinsip bagi hasil. 

Pada awalnya yang menggunakan prinsip syariah belum mendapat 

perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Tetapi 

dalam perkembanganya bank yang menggunakan prinsip ini mulai mendapat 

perhatian lebih dalam tatanan industri nasional karena prinsip ini ternyata lebih 

mampu untuk bertahan dalam terapan krisis moneter yang melanda Indonesia 

beberapa tahun lalu. Banyak bank yang menggunakan prinsip konvensional 

mulai membuka cabang baru dengan menggunakan prinsip bank syariah. ini 

dikarenakan belum adanya bank syariah pada saat itu. Seiring perkembangan 

zaman, bank syariah banyak diminati oleh masyarakat karena sistemnya 

menggunakan syariat (hukum) Islam dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah, yaitu perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak 

lainnya untuk penyimpanan dana dan pembiayaan usaha atau kegiatan lain 

yang dinyatakan dalm hukum islam.dimana prinsip dasar bank syariah bebas 

dari bunga (riba). 
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Umumnya bank syariah dalam usaha untuk menghimpun dana  dapat 

melakukan usaha dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro atau bentuk lainnya 

baik berdasarkan akad wadi’ah, mudharabah atau akad lainnya yang tidak 

bertentangan. Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengangkat penelitian tentang 

prosedur pelaksanaan pembiayan mudharabah yang diterapkan oleh bank syariah. 

dimana Mudharabah adalah fasilitas penyedia dana bank untuk memenuhi 

kebutuhan umat baik yang bersifat produktif  (modal kerja dan investasi). 

Mudharabah merupakan ciri khas dari ekonomi syariah, yang lebih mengedepankan 

hubungan kerja sama di antara dua atau lebih pihak. Konsep mudharabah bukan 

merupakan turunan dari konsep di perbankan konvensional. 

Secara singkat, mudharabah dapat didefinisikan sebagai akad kerja sama 

antara pemilik modal (shohibul maal) dan pengelola (mudharib) untuk 

melakukan usaha dimana seluruh modal ditanggung oleh shohibul maal, 

dengan perjanjian adanya kesepakatan pembagian keuntungan dan resiko 

kerugian yang akan terjadi. Dalam perbankan, akad mudharabah digunakan 

baik dalam penghimpunan dana (dimana bank berfungsi sebagai mudharib dan 

nasabah sebagai shohibul maal) maupun dalam  penyaluran dana atau 

pembiayaan (dimana bank berfungsi sebagai shohibul maal dan nasabah 

sebagai mudharib). Dalam pembiayaan mudharabah, bank melakukan kerja 

sama dengan nasabah, dimana bank memberikan kepercayaan berupa modal 

untuk melakukan investasi dalam suatu jenis usaha untuk dikelola oleh 

nasabah, dengan perjanjian keuntungan yang didapatkan akan dibagi antara 

bank dengan pengelola sesuai kesepakatan. Dalam pembiayaan mudharabah  
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ini, bank ataupun nasabah (pengelola) mempunyai kontribusi dalam usaha. 

Bank berkontribusi dengan modal, sedangkan pengelola berkontribusi dengan 

skill yang dimiliki. Selain itu, kedua pihak juga harus menanggung resiko dari 

kemungkinan usahanya rugi. Bank beresiko berkurang atau tidak kembalinya 

modal, sedangkan nasabah beresiko hilangnya keuntungan yang akan didapat. 

 Penjelasan di atas menarik peneliti untuk meneliti fenomena ini,  dimana  

bank syariah mengeluarkan sistem mudharabah yang dapat  membantu 

masyarakat yg tidak mempunyai modal namun mampu berkreasi atau 

mengeluarkan skill untuk menciptakan peluang usaha untuk meningkatkan 

perekonomian hidupnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Prosedur-Prosedur pembiayaan mudharabah yang diterapkan     

oleh PT. BRI  (Persero) Unit Syariah Malang? 

2. Bagaimana PT Bank BRI Syariah menentukan perhitungan bagi hasil 

pembiayaan mudharabah? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar tujuan dari sekripsi ini tidak menyimpang dari tujuan semula, dan 

agar fokus tidak melebar, di butuhkan suatu batasan-batasan yang  jelas guna 

mengarahkan pembahasan. masalah tersebut adalah di khususkan untuk 

menganalisa prosedur  pembiayaan dan bagi hasil mudharabah  pada  PT. BRI  

(Persero) Unit Syariah Malang. 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui prosedur-prosedur pembiayaan  mudharabah yang 

diterapkan oleh PT. BRI (Persero) Unit Syariah Malang. 

2. Untuk mengetahui perhitungan  nisbah bagi hasil atas pembiayaan 

Mudharabah pada PT. BRI  (Persero) Unit Syariah Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Dapat diketahui fakta atas permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga 

dapat memperdalam pengetahuan tentang Pembiayaan  yang di terapkan  

pada Bank BRI Syariah. Khususnya tentang perhitungan penentuan nisbah 

bagi hasil atas pembiayan mudharabah yang diberikan kepada nasabah bank 

syariah dan  prosedur-prosedur dalam melakukan akad mudharabah. 

2. Bagi Umum 

a. Memberikan informasi kepada calon nasabah tentang sistem perbankan 

syariah, sehingga dapat memilih sistem yang tepat menguntungkan dan 

sesuai syariah. 

b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan 

dengan permasalahan ini. 

 

 

 

 


