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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Diantara berbagai kebijaksanaan ekonomi yang dilaksanakan 

pemerintah, bidang perbankan merupakan salah satu bidang yang mendapat 

perhatian pemerintah karena bank merupakan salah satu sumber permodalan 

yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bank merupakan salah satu rekan 

pemerintah yang dituntut peran sertanya untuk mensukseskan pembangunan, 

melalui jasa kredit yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan 

kegiatan usaha. 

Perkembangan perbankan syariah ditandai dengan disetujuinya 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang merupakan revisi dari Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1992  tentang perbankan. Namun setelah itu, disahkan 

oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang sudah secara keseluruhan 

membahas mengenai perbankan syariah. Dalam Undang-Undang tersebut 

diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat 

dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah, Undang-Undang 

tersebut juga menjadi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka 

cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank 

syariah. 
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Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan Bank Umum Syariah (BUS) 

ke-2 di Indonesia setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sejarah 

berdirinya Bank Syariah Mandiri dipengaruhi adanya tuntutan dari sebagian 

masyarakat muslim  Indonesia yang menganggap bahwa bunga bank adalah 

haram. Pada tahun 1997 tepatnya bulan Juli krisis tersebut telah 

mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank 

konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah yang menyebabkan 

pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merekonstruksi dan 

merekapitalisasi sebagian bank Indonesia. Tepat pada bulan tanggal 1 

November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah 

Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha dari para 

perintis Bank Syariah di PT. Bank Susila Bakti dan menejemen PT. Bank 

Mandiri (persero) yang memandang pentingnya kehadiran Bank Syariah di 

lingkungan PT. Mandiri (persero). Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank 

yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang 

melandasi operasinya. ( http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-

perusahaan). 

Dalam kegiatan bank syariah dikenal nama pembiayaan atau yang biasa 

kita sebut dengan nama kredit. Pembiayaan atau kredit merupakan salah satu 

tugas pokok bank. Kegiatan pembiayaan secara umum pada bank syariah 

antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), 

penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh 

keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip 
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sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan 

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah 

wa iqtina). 

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan 

pengelola dana untuk  melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar 

nibbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila 

terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh 

misconduct, negligence, atau violation oleh pengelola dana. PSAK 105 par 18 

memberikan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelola dana, yaitu: 

persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat 

kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim dan/atau yang telah 

ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang 

berwenang (Sri Nurhayati – Wasilah, 2009:112).   

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berbeda dengan lembaga keuangan 

konvensional. Seluruh kegiatan LKS berjalan sesuai dengan Prinsip Syariah 

Islam. LKS tidak mengenal sistem bunga namun menggunakan sistem bagi 

hasil dalam pembagian pendapatannya (Azizah, 2009:66). 

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian 

atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha 

tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di 

dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan 

syari’ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di 

dalam aturan syari’ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus 
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ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya 

penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai 

kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-

Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Mekanisme 

perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari’ah terdiri 

dari dua sistem, yaitu revenue sharing dan profit sharing. 

Alasan mengapa harus diperbandingkan antara metode revenue sharing 

dan profit sharing. Karena sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.15 Tahun 2000 

: (1) Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (revenue 

sharing) maupun bagi untung (profit sharing) dalam pembagian hasil usaha 

dengan mitra (nasabah)-nya. (2) Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), 

saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil 

(revenue sharing). (3) Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih 

harus disepakati dalam akad. Sehingga dapat disimpulkan bahwa LKS boleh 

menggunakan prinsip revenue sharing maupun profit sharing, ini 

mendeskripsikan bahwa ada perbedaan yang mencolok antara kedua prinsip 

tersebut. 

Revenue sharing dapat dianalogikan sama dengan gross profit sharing. 

Ikatan akuntan menyatakan secara eksplisit bahwa dalam hal prinsip 

pembagian hasil usaha, terminologi pendapatan atau hasil yang dimaksud 

adalah pendapatan bruto (gross profit) (KDPPLKS paragraf 42). Dan di dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 105 paragraf 11 

mempunyai pengertian yang sama dengan KDPPLKS paragraf 42. Pembagian 
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hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil dan 

bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil 

usaha adalah laba kotor (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omzet).   

Profit sharing  menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. 

Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah 

perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu 

perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost). Di dalam istilah lain  profit 

sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total 

pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh pendapatan tersebut atau dengan kata lain merupakan profit and 

loss sharing. Pada perbankan syariah istilah  yang sering dipakai adalah  profit 

and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai  pembagian antara 

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

dilakukan. 

Berdasarkan uraian di atas,  terlihat bahwa terdapat perbedaan antara 

metode revenue sharing dengan metode profit sharing dalam penentuan bagi 

hasil akad mudharabah.  Untuk  itu  penulis  tertarik  untuk  meneliti dengan 

judul : ANALISIS BAGI HASIL ANTARA METODE REVENUE SHARING 

DENGAN PROFIT SHARING PADA AKAD MUDHARABAH SERTA 

PENYAJIANNYA DALAM LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada 

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang). 
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B. Perumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dalam penelitian ini 

maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Bagaimana pembagian hasil usaha pada akad mudharabah menurut Bank 

Syariah Mandiri dan penyajiannya dalam laporan keuangan?  

2. Bagaimana pembagian hasil usaha dalam akad mudharabah berdasarkan 

metode revenue sharing dan profit sharing serta penyajiannya dalam 

laporan keuangan? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah ini bertujuan memberikan batasan yang paling jelas 

dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Berdasarkan 

perumusan masalah tersebut di atas, maka penulis memberikan batasan yaitu: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang 

Malang. 

2. Data kebijakan pembiayaan mudharabah yang meliputi proses dan 

prosedur penentuan nisbah 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yakni sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pembagian hasil usaha pada akad mudharabah menurut 

Bank Syariah Mandiri dan penyajiannya dalam laporan keuangan. 
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2. Untuk mengetahui pembagian hasil usaha dengan metode revenue sharing 

dan profit sharing pada akad mudharabah serta penyajiannya dalam 

laporan keuangan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

1. Perkembangan kajian akuntansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu akuntansi, khususnya menyangkut akuntansi berbasis 

syariah. 

2. Perusahaan 

Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan 

masukan bagi pimpinan  PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dalam  

mengambil  keputusan  tentang metode perhitungan bagi hasil pada 

pembiayaan mudharabah. 

3. Nasabah/masyarakat 

Bagi  Masyarakat  adalah  diharapkan  dari  hasil  kajian  ini  

masyarakat memperoleh  informasi  tentang  bagi hasil 

 


