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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Khristianita (2006) menganalisis kelayakan pembiayaan musyarakah. 

Hasilnya menunjukan dalam melakukan penilaian kelayakan terhadap pembiayaan 

musyarakah yang diajukan oleh nasabah, BMT Sarana Wiraswasta Muslim 

menggunakan prinsip-prinsip pembiayaan seperti yang digunakan oleh lembaga 

perbankan yaitu yang terkenal dengan prinsip 5C. Penilaian terhadap character 

nasabah dilakukan dengan memperhatikan hubungan baik nasabah dengan BMT 

reputasi nasabah dalam lingkungannya, sikap tenang dan terbuka nasabah saat 

wawancara, kerukunan dan ketentraman rumah tangga nasabah, dan referensi antar 

nasabah. Penilaian terhadap capacity dilakukan dengan menghitung besarnya laba 

bersih yang diterima nasabah, membandingkan tingkat keuntungan dengan kewajiban 

angsuran, serta melihat kelancaran pembayaran nasabah atas pembiayaan yang 

pernah diberikan. Sedangkan untuk penilaian terhadap capital, BMT mensyaratkan 

bahwa modal nasabah tidak kurang dari 30% terhadap nilai pembiayaan, nasabah 

tidak memiliki pinjaman lain, dan pembiayaan digunakan untuk usaha. 

 Pembiayaan musyarakah harian dianalisis oleh Hidayatullah (2015). Hasil 

penelitian menunjukan prosedur pembiayaan musyarakah harian yang diterapkan di 

KJKS Ar Rahmah belum sesuai dengan teori yang ada. Dalam pelaksanaan 
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pembiayaan pada sektor usaha mikro di KJKS Ar Rahmah kebanyakan menggunakan 

akad musyarakah yang mana pihak KJKS ar Rahmah membantu untuk memperbesar 

modal usaha, namun akad dalam menerapkan pembiayaan ini tidak sesuai dengan arti 

akad musyarakah karena sebenarnya pembiayaan musyarah adalah bentuk umum dari 

usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan 

manajemen usaha, dengan promosi bisa atau tidak. Disamping itu dalam penentuan 

margin tidak sesuai dengan akad musyarakah karena margin ditentukan oleh KJKS, 

sedangkan dalam akad musyarakah yang sesungguhnya tambahan keuntungan harus 

sesuai kesepakatan bersama. 

 Miyahurrahmawati (2013) menunjukan, bahwa tingkat resiko 

pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Kalbar Syariah berpengaruh terhadap tingkat 

profitabilitas. Tingkat korelasi kedua variabel bersifat kuat negatif sebesar 0,8950 

artinya setiap terjadinya peningkatan tingkat resiko pembiayaan musyarakah akan 

diikuti dengan penurunan tingkat profitabilitas (ROA). Tingkat pengaruh yang terjadi 

adalah sebesar 79,21% dan sisanya sebesar 20,97% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 Suryani (2013) menunjukkan, bahwa pembagian kerugian yang diterapkan 

di Bank Muamalat cabang Pontianak sepenuhnya sudah sesuai dengan syariat islam. 

Sistem pembagian kerugian yang diterapkan pada Bank Muamalat cabang Pontianak 

yang melihat dari aspek penyebab kerugian. Jika kerugian dari kegiatan usaha berasal 

dari nasabah, maka bank tidak ikut bertanggung jawab dalam kerugian atas usaha 
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bersama tersebut. Sebaliknya jika kerugian berasal dari bank, maka nasabah tidak ikut 

bertanggung jawab mengganti kerugian. 

 Ristiana (2013) menganalisis perkembangan pembiayaan musyarakah 

dalam bank muamalat. Hasil penelitian menunjukan perkembangan pembiayaan 

musyarakah terhadap asset pada Bank Mandiri Syariah, Bank Mega dan Bank 

Muammalat secara umum bahwa produk masyarakat menjadi produk yang paling 

diminati dibandingkan dengan mudharabah. Produk musyarakah kontribusinya lebih 

banyak dibandingkan produk mudharabah disebabkan musyarakah merupakan 

pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak. 

Kesepakatan itu mengatur tentang metode untung rugi yang disesuaikan dengan 

kontribusi yang dikeluarkan oleh para nasabah. 

 Berdasarkan penelitian dari Fahrul et al (2012) menunjukkan, bahwa 

prosedur untuk pembiayaan musyarakah adalah dengan memenuhi beberapa 

ketentuan, mengajukan surat permohonan pembiayaan musyarakah kepada BMT 

yang berisi esensi dan syarat–syaratnya. Pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah 

adalah dengan pembiayaan musyarakahan inan yang didasarkan pada kehendak para 

pihak dan dalam akad pembiayaan musyarakahnya sudah sesuai dengan syarat dan 

rukunnya. 

 Prasetyo (2014) yang menganalisis penyelesaian pembiayaan musyarakah 

yang bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan, 
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bahwa penerapan pembiayaan musyarakah mutanaqisah yang dilakukan hampir 

semua telah sesuai dengan aturan yang ada, namun masih ada beberapa yang harus 

diperbaiki oleh bank agar lebih mengikuti aturan yang ada yang telah dibuat. 

 Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah sama-sama menganalisis 

kinerja keuangan pembiayaan musyarakah. Sedangkan perbedaan dari penelitian 

sebelumnya adalah terdapat pada obyek yang diteleti yaitu pada BMT Harum 

Tulungagung. 

A. Kajian Pustaka 

1. Pengertian Kinerja Keuangan   

 Menurut Anoraga dan Pijipakarti (2006:60) “Hal-hal yang diperhatikan investor 

adalah kinerja perusahaan, perkembangan industri dimana perusahaan berada, kondisi 

mikro dan makro ekonomi”. Setiap investor pasti menghendaki keuntungan dari dana 

yang telah diinvestasikan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi investor untuk 

menentukan pada perusahaan mana ia akan berinvestasi. 

 Kinerja keuangan dapat dikatakan sebagai hasil yang dicapai oleh perusahaan 

atas berbagai aktifitas yang dilakukan dalam mendayagunakan sumber keuangan 

yang tersedia. Kinerja keuangan dapat dilihat dari analisis laporan keuangan atau 

analisis rasio keuangan. 

        Menurut Kasmir (2009:108) bahwa “Kinerja keuangan diukur dengan banyak 

indikator, salah satunya adalah analisis 3R”. Untuk melakukan analisis tersebut 
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diperlukan perhitungan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan aspek-aspek 

tertentu. Biasanya penilaian yang harus dilakukan oleh bank yaitu dengan cara 

menghubungkan dua atau lebih data keuangan. 

 Menurut Suad Husnan (2005:54) mengemukakan bahwa “Sebelum pemodal 

melakukan investasi pada sekuritas, perlu dirumuskan terlebih dahulu kebijakan 

investasi, menganalisis laporan keuangan, dan mengevaluasi kinerja keuangan”. Hal 

ini perlu dilakukan agar investor memiliki pertimbangan mengenai perusahaan yang 

akan ditanam investasi. Dengan mengetahui kinerja keuangan perusahaan, investor 

dapat menilai potensi perusahaan dimasa yang akan datang. 

Berdasarkan penegertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

keuangan dapat diukur dengan banyak indikator, salah satunya adalah analisis 3R. 

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh 

pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang 

dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

2. Pengertian Pembiayaan Musyarakah 

Menurut PSAK No. 59 tahun (2009), “Musyarakah adalah akad kerjasama 

diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan 

mencari keuntungan”.  

Pembiayaan musyarakah (MSA) pembiayaan dengan akad syirkah adalah 

penyertaan bank Islam dengan pemilik modal dalam suatu usaha yang sama antara 
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resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi 

penyertaan”. Muhammad (2002) 

        Menurut Sri Nurhayati-Wasilah (2009:134) “Musyarakah adalah akad kerja 

sama yang didasarkan atas bagi hasil, berbeda dengan akad mudharabah dimana 

pemilik dana menyerahkan modal sebesar 100% dan penegelola dana berkontribusi 

dalam kerja, dalam akad musyarakah, para mitra berkontribusi dalam modal maupun 

kerja. Keuntungan dari usaha syari’ah akan dibagikan kepada para mitra sesuai 

dengan nisbah yang disepakati para mitra ketika akad, sedangkan kerugian akan 

ditanggung para mitra sesuai dengan proporsi modal. Para mitra melakukan akad 

musyarakah dilandasi dengan keinginan kuat untuk meningkatkan harta kekayaan 

yang dimilikinya melalui kerjasama diantara mereka”. 

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik karakteristik atau ketentuan umum 

dalam akad musyarakah, yaitu sebagai berikut : 

1) Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk 

membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru, 

selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang 

telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. 

2) Setiap pemilik modal berhak turut menentukan kebijakan usaha yang dijalankan 

oleh pelaksana proyek. 

3) Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh 

melakukan tindakan seperti : 
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a) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi. 

b) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal 

lainnya. 

4) Laba musyarakah dibagi antara para mitra, baik secara proposional sesuai dengan 

modal dan disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai nisbah 

yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proposional 

sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya). 

5) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad dan biaya yang timbul 

dalam pelaksanaan proyek serta jangka waktu proyek harus diketahui bersama. 

 

Skema  Musyarakah 

 (1) (1) 

 

 

 

 (2)  (2) 

       Laba/ Rugi 

         Mitra 1  (3)  

 

 (4)  (4) 

 

 

Mitra 1 

Hasil Usaha : 

Apabila untung akan dibagi sesuai nisbah,  

Apabila rugi, akan ditanggung sesuai proporsi 

modal 

Laba/Rugi 

Mitra 2 

Mitra 2 Akad 

Musyarakah 

Proyek 

Usaha 
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Sumber: Sri Nurhayati – Wasilah (2009:136) 

Keterangan: 

1. Mitra 1 dan Mitra 2 menyepakati akad musyarakah.  

2. Proyek usaha sesuai akad musyawarah dikelola bersama. 

3. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi. 

4. Jika untung, dibagi sesuai nisbah. Jika rugi, dibagi sesuai proporsi modal. 

3. Jenis – jenis Pembiayaan Musyarakah  

1) Syirkah mufawadah Yaitu kerja sama atau percampuran dana antara dua pihak 

atau lebih dengan porsi dana yang sama. Syirkah mufawadah mengahruskan : 

a. Keidentikan penyertaan modal dari setiap anggota 

b. Setiap anggota menjadi wakil atau kafil (guarantor) bagi partner lainnya. 

Untuk keaktifan semua anggota dalam pengelolaan usaha yang wajib. 

c. Pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan atas besarnya modal 

masing-masing Karena ketatnya syarat-syarat bentuk syirkah ini, mufawadah 

hanya dapat diterapkan dalam keenam produk usaha diatas kalau semua pihak 

aktif langsung dalam pengelolaan dan menyertakan dana rasio yang sama 

2) Syirkah Al-‘Inan Yaitu kerja sama atau percampuran dana anatara dua pihak atau 

lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama. Syirkah ‘inan atau limited 

company mempunyai karakter sebagai berikut: 

a. besarnya modal anggota tidak harus sama 

b.  masih setiap anggota mempunyai hak untuk aktif dalam pengelolaan usaha, ia 

juga dapat menggugurkan haknya. 
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c. Pembagian keuntungan dapat didasarkan atas persentase modal masing-

masing, tetapi dapat pula atas dasar negosiasi. Hal ini diperkenankan karena 

adanya kemungkinan tambahan kerja, atau penanggung resiko dari salah satu 

pihak. 

d. Kerugian dan keuntungan sesuai dengan porsi modal. Jadi, syirkah inan 

merupakan bentuk perkongsian yang paling banyak diterapkan dalam dunia 

bisnis, hal ini karena sifatnya fleksible. Contoh syirkah ‘Inan : PT. Bank, 

Koperasi, leasing, join venture, equity participation, special investment, 

descreasing participation dan letter of kredit. 

3) Syirkah wujuh Yaitu kerja sama atau percampuran antara pihak pemilik dana 

dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan. Syirkah 

wujuh dinamakan demikian karena syirkah ini hanya mengandalkan wujuh 

(wibawah dan nama baik) para anggota, pembagian untung rugi dilakukan 

secara negosiasi diantara para anggota. Sesuai dengan pengertian diatas, 

syirkah wujuh dapat diterapkan dalam : 

a. Suatu kelompok nasabah yang terbentuk dalam suatu perkongsian dan 

mendapat kepercayaan dari Bank untuk suatu proyek tertentu. Dalam kredit 

ini pihak debitur tidak menyediakan kolateal atau apapun kecuali wujuh 

mereka. 

b. Suatu perkongsian antara para pedagan yang membeli dengan kredit dan 

menjual dengan tunai 
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4) Syirkah ‘abdan Yaitu kerja sama atau percampuran tenaga atau 

profesionalisme antara dua pihak atau lebih (kerja sama profesi). Contoh 

perkongsian ini antara lain: a)  beberapa penjahit yang membuka toko jahit 

mengerjakan pesanan secara bersama - perkongsian antara insinyur listrik, 

tukang kayu, piñata taman, toko bangunan dalam suatu kontrak pembangunan 

rumah. 

5) Syirkah Al-Mudharabah Yaitu kerja sama atu percampuran dana antara pihak 

pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki profesionalisme atau tenaga 

4. Manfaat Pembiayaan  Musyarakah  

Manfaat pembiayaan musyarakah antara lain: 

1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat 

keuntungan nasabah meningkat. 

2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu pada nasabah 

pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha 

bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. 

3) Pengembalian pokok pembiayan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas 

usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. 

4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-

benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil 

dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 
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5) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah atau musyarakah berada dengan prinsip 

bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu 

jumlah bunga tetap berapapun yang dihasilkan nasabah bahkan sekalipun 

merugi dan ekonomi.  
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