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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan kegiatan usaha dan lembaga keuangan yang berbasis 

syariah semakin pesat. Bank syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia 

adalah Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Sebelum 

tahun 1992, telah didirikan beberapa lembaga keuangan nonbank yang 

kegiatannya menerapkan sistem syariah. Melalui UU No. 7 Tahun 1992 

tentang perbankan dan dijabarkan dalam PP No. 72 tahun 1992, pemerintah 

telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan bank syariah. Munculnya 

bank-bank syariah tersebut didasari dari kesadaran adanya larangan riba bagi 

orang-orang muslim. Untuk itu bank syariah menawarkan jasa perbankan 

penghimpunan dana dengan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungan 

ataupun kerugian agar terhindar dari riba.  

Dari sekian banyaknya bank syariah di Indonesia, masih sedikit orang 

yang paham dengan penerapan akuntansi syariah dalam bagi hasil yang 

dilakukan di bank syariah. Karena kebanyakan masyarakat masih berfikir 

bahwa penerapan sistem bagi hasil di bank syariah sama dengan sistem bunga 

di bank konvensional. Penerapan prinsip syariah mengakibatkan adanya 

perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan tersebut 

terletak pada larangan sistem bunga dalam bank syariah. Sehingga dalam 

menjalankan kegiatan operasinya, bank syariah menganut sistm bagi hasil. 
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 Perbankan syariah berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk 

investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah. Menurut Kristianingsih 

(2012) adapun faktor yang harus diperhatikan oleh bank syariah adalah faktor 

yang menyebabkan nasabah memilih bank syariah. Faktor yang 

mempengaruhi nasabah dalam memilih bank syariah adalah faktor intern dan 

faktor ekstern. Faktor intern bank syariah adalah menambah produk baru dan 

menambah cabang baru di setiap daerah. Sedangkan faktor ekstern yang harus 

diperhatikan oleh bank syariah adalah kondisi ekonomi di Indonesia.  

 Mudharabah menurut IAI (2007)  adalah akad kerjasama usaha antara dua 

pihak, dimana pihak pertama (pemilik dana/shahibul maal) menyediakan 

seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) bertindak 

selaku pengelola dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan. 

Kerugian finansial akan ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan di 

tanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian 

pengelola dana (Nurhayati & Wasilah, 2015). Bagi hasil dalam sistem 

perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada 

masyarakat. Besarnya penentuan bagi hasil antara kedua belah pihak 

ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan.  

Bagi hasil adalah bagi keuntungan antara shahibul mal (pemilik dana) dan 

mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di 

muka. Bank yang menggunakan konsep bagi hasil dengan berdasarkan syariat 

islam adalah Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang 



3 
 

 
 

beroperasi dengan nilai-nilai syariat islam. Di tengah bermunculnya bank-

bank syariah baru, Bank Syariah Mandiri atau BSM merupakan bank syariah 

terbesar di Indonesia yang dapat menjaga pangsa pasarnya di industri 

perbankan syariah. Dengan pengembangan jaringan, kinerja penghimpunan 

dana, produk yang ditawarkan terus tumbuh secara signifikan. Salah satu 

produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri yaitu produk penghimpunan 

dana.  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Bank Syariah 

Mandiri khususnya dalam produk penghimpunan dana. Karena banyak 

masyarakat masih bertanya-tanya tentang bagaimana penerapan sistem bagi 

hasil khusunya dalam produk penghimpunan dana. Berdasarkan latar belakang 

di atas penulis memilih judul “Analisis Implementasi Sistem Bagi Hasil 

Simpanan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Blitar”. 

B. Rumusan Masalah 

  Dari latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut : 

“Bagaimana sistem bagi hasil produk penghimpunan dana pada Bank 

Syariah Mandiri Cabang Blitar ?” 

C.  Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis bagi hasil produk penghimpunan dana pada Bank Syariah Mandiri 

Cabang Blitar 
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D.  Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai sumber informasi dalam menentukan bagi hasil pada Bank Syariah 

Mandiri Cabang Blitar. 

2. Dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan tentang bagi hasil 

dan sebagai referensi bacaan untuk memperdalam bidang ini. 


