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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

           Dalam perkembangan perbankan syariah sistem pembiayaan mudharabah 

menjadi produk pembiayaan yang mampu mendominasi pembiayaan yang ada di 

bank Syariah daripada musyarakah. Hal ini disebabkan secara teknis pembiayaan 

mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama 

menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Dengan 

sistem mudharabah diharapkan lebih bisa menggerakkan usaha yang bersifat 

produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menciptakan lapangan 

kerja yang baru. Lalu bagaimana dengan produk musyarakah, mengapa sedikit yang 

memilih musyarakah daripada mudharabah.   

Dalam hal ini perbankan syariah memiliki beberapa produk, diantaranya adalah 

memberikan kerja sama kepada calon kreditur yang dikenal dengan akad musyarakah. 

Sistem akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. 

Dimana masing - masing pihak memberikan dananya.  

Musyarakah dalam praktik perbankan diaplikasikan dalam hal pembiayaan 

proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan 

dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai 

dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dulu mengembalikan dana yang  
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dipakai nasabah. Musyarakah dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti 

pada lembaga keuangan modal ventura. 

Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syari’ah terus menunjukan 

perkembangan yang lebih cepat dari perkiraan. Bank-bank konvensional mulai 

berlomba membuka divisi syari’ah karena melihat minat masyarakat yang demikian 

tinggi pada produk perbankan syari’ah. Hal yang mendorong kalangan perbankan 

mencoba peruntungannya dilahan ini tak lain adalah besarnya pangsa pasar. Sehingga 

semakin banyak bank yang terjun dalam industri perbankan syari’ah, memicu 

persaingan yang semakin tajam dalam menggaet nasabah (Antonio, 2001). 

Prospek perbankan syariah akan dihadapkan pada berbagai macam rintangan 

yaitu pada akhir tahun 90-an saat Indonesia dilanda krisis moneter dan mempengaruhi 

sektor perekonomian sebagian besar Asia Tenggara sektor perbankan nasional terlilit 

oleh kredit macet disegmen korporasi. Walau dari segi pasar berpeluang besar, tetapi 

ada saja kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki oleh bank syariah diantaranya 

mulai dari perangkat ketentuan operasional, jaringan kantor bank syariah yang masih 

terbatas, masih langkanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian 

bank syariah dan yang paling mendasar adalah kurangnya pemahaman dan informasi 

masyarakat mengenai bank syariah. Tingginya penduduk  Islam di Indonesia 

merupakan peluang yang sangat besar bagi bank syariah dalam meraih nasabah. 

Peluang tersebut telah diperkuat dengan dikeluarkannya fatwa MUI pada bulan 

januari 2004 tentang haramnya bunga bank (Ridwan,  2004). 
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Perbankan syariah hadir sebagai solusi yang cerdas dan amanah karena 

banyak kelebihan yang ditawarkan oleh bank syariah sehingga eksistensinya 

membawa bank syariah terus berkembang ditengah persaingan dalam dunia 

perbankan. Bank syariah berkembang terbukti dari statistik volume usaha bank 

syariah menurut bank Indonesia rata-rata sebesar 70% dari tahun ketahun, sebuah 

angka yang besar menunjukkan kontinuitas perkembangan bank syariah yang 

menjanjikan (Mulyawanda, 2011). 

Perbankan syariah pada dasarnya dijalankan sesuai ajaran atau syariah Islam 

yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi dan tanggung jawab. Bank 

syariah dalam transaksinya tidak menggunakan system bunga sebagai dasar 

penentuan imbalan yang akan diterima atas pembiayaan yang akan diberikan atau 

pemberian imbalan atas dana yang ditanamkan oleh masyarakat. Penentuan imbalan 

yang akan diinginkan dan yang akan diberikan tersebut semata-mata didasarkan pada 

prinsip syariah. Hal ini berkebalikan dengan bank konvensional dimana imbalan 

selalu dihitung dalam bentuk bunga (Sumarti, 2007). 

Dalam konteks akuntansi seorang akuntan harus menjadikan nilai “keadilan 

Ilahi” sebagai dasar pijakan dalam berinteraksi dan mengkonstruksi realitas sosial. Ini 

berarti bahwa akuntansi sebagai sebuah disiplin atau praktek tidak berdiri sendiri. 

Akuntansi selalu terikat pada realitas sosial dimana akuntansi tersebut dipraktekkan. 

Dari kaidah akuntansi konsep syariah islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan 

dasar – dasar hukum yang baku dan permanen dan digunakan sebagai aturan oleh 

seorang akuntan dalam pekerjaannya. 
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Dalam konteks ekonomi bisnis, keberagaman sosial esensial itu ditandai 

dengan kehausan akan praktek-praktek ekonomi bisnis yang lebih sesuai dengan 

nilai-nilai kemanusian, lebih dekat dengan suara hati nurani mereka. Hal ini didukung 

oleh suatu lembaga demografi di jakarta, bahwa hanya sekitar 15% dari responden 

menyatakan bahwa bunga bank itu “haram”, 65% menyatakan “subhat” dan 20% 

menyatakan “halal”. Tetapi ketika mereka ditanya apakah berminat terhadap Bank 

Syari’ah, hampir 70% menyatakan berminat. Dari yang berminat itu, 70% 

menyatakan alasan minat mereka, yaitu bahwa menurut penilaian mereka Bank 

Syari’ah dipastikan adil, karena berdasarkan prinsip-prinsip agama (Islam). Ini 

berarti, dukungan atau minat mereka terhadap perbankan Syari’ah lebih didasarkan 

pada pertimbangan nilai (value atau esensi) dibandingkan pertimbangan legal-formal 

(halal atau haram). (sumber: BMT HARUM)  

Pemberian pembiayaan mengandung suatu tingkat resiko tertentu.Untuk 

menghindari maupun memperkecil resiko yang mungkin terjadi, maka upaya yang 

dilakukan bank adalah mengadakan penelitian terhadap calon-calon debitur 

(mudharib). Peninjauan yang terpenting dalam menganalisis pembiayaan ialah 

kemampuan membayar utangnya pada tanggal pembayarannya. Dengan 

dilaksanakannya analisis terhadap laporan keuangan tersebut layak atau tidak untuk 

mendapatkan pembiayaan dari bank syari’ah dan kemudian dapat digunakan sebagai 

alat dalam mempertimbangkan keputusan pemberian pembiayaan. 

BMT HARUM adalah salah satu BMT yang sedang berkembang di 

Tulungagung. BMT ini telah menunjukan ekstitensinya sebagai lembaga keuangan 
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mikro yang berkomitmen membangun ekonomi rakyat berdasarkan prinsip-prinsip 

Syari’ah. Hal ini terbukti selama berdiri telah banyak masyarakat di Tulungagung dan 

sekitarnya terutama umat Islam merasa terbantu perekonomiannya setelah mereka 

menjadi nasabah di BMT HARUM. 

Atas dasar pemikiran inilah penulis tertarik dalam melakukan penelitian dan 

pengkajian terhadap analisis kelayakan BMT HARUM, dengan mengambil judul : 

”Analisis Kinerja Keuangan Atas Pembiayaan Musyarakah”. 

B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Bagaimana kinerja keuangan BMT HARUM atas pembiayaan 

musyarakah. 

C. Batasan Masalah 

Agar dalam pembahasan masalah nantinya tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan yang diteliti, maka penulis memberikan batasan masalah pada analisis 

kinerja keuangan BMT HARUM atas pembiayaan musyarakah. Dan data yang 

digunakan adalah laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) BMT HARUM 

periode tahun 2009- 2015. 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kinerja keuangan BMT HARUM 

yang terkait dengan pembiayaan musyarakah. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

1. Praktis 

Dapat memberikan solusi kepada BMT HARUM dan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi BMT HARUM kedepannya sehingga BMT ini bisa 

mempersiapkan diri untuk meningkatkan prestasinya agar menjadi BMT yang sehat 

dan layak untuk mendapatkan pembiayaan musyarakah. 

2. Teoritis 

Menambah wawasan pengetahuan tentang dunia perbankan syari’ah, khususnya 

mengenai proses pembiayaan Musyarakah. 
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