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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang perbankan syariah, sistem bagi hasil produk 

penghimpunan dana terus dilakukan sebagai sarana kajian. Penelitian ini 

dilakukan oleh Rusydi (2006) tentang segi-segi positif dalam prinsip bagi hasil 

pada berbankan syariah serta perbedaannya dengan bank konvensional. Hasil 

dari penelitian menunjukan bahwa bank syariah merupakan suatu lembaga 

keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip perekonomian 

islam. Kegiatan usaha perbankan ini, mempunyai ciri khas yaitu 

mengharamkan riba sedangkan pada bank konvensional menganut sistem 

bunga. Selain itu, perbedaan antara kedua bank terletak pada pembayaran 

bunga yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan oleh 

pihak nasabah untung atau rugi. Hal tersebut diterapkan oleh bank 

konvensional. Pada bank syariah lebih menerapkan bagi hasil pada keuntungan 

usaha yang dijalankan. Apabila usaha tersebut rugi, maka akan ditanggung 

bersama. 

Erni (2011) melakukan penelitian tentang pelaksanaan dan sistem bagi 

hasil pembiayaan al-mudharabah di bank syariah. Hasil penelitian tersebut 

menunjukan bahwa analisis pembiayaan pada dasarnya sudah tepat dan susai 

dengan pedoman analisis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam 

pembiayaan ada yang disebut margin. Margin tersebut dikalikan dengan 
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pendapatan rata-rata bulanan mitra kerja dalam 1 tahun, kemudian besarnya 

taksiran pendapatan atas pembiayaan di bagi dengan total pembiayaan untuk 

mengetahui nisbah bagi hasil bank. Sedangkan untuk nisbah bagi hasil nasabah 

dapat diketahui dengan cara 100% - nisbah bagi hasil bank. 

Kristianingsih (2012) melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi deposito mudharabah di Bank Syariah Mandiri. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa deposito mudharabah di bank syariah 

di pengaruhi oleh faktor tingkat bagi hasil dan jumlah kantor cabang baru di 

setiap daerah.  

Siti (2013) melakukan penelitian tentang analisis  produk deposito 

mudharabah dan penerapannya di PT BPRS. Hasil penelitian tersebut 

menunjukan bahwa implementasi sistem bagi hasil  produk deposito 

mudharabah di mana akad yang digunakan adalah akad mudharabah mutlaqah 

dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan di akad awal. 

Murniati (2013) melakukan penelitian tentang sistem mudharabah dan 

aplikasinya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palu. Hasil penelitian tersebut 

menunjukan bahwa aplikasi sistem mudharabah dapat digolongkan menjadi 2 

jenis yaitu produk pendanaan dan pembiayaan. Pada produk pembiayaan lebih 

banyak di terapkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palu karena bersifat 

konsumtif.   

Retno (2013) melakukan penelitian tentang analisis metode bagi hasil 

produk tabungan investa cendekia pada Bank Syariah Mandiri KCP Katamso 

Yogyakarta Tahun 2011. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nisbah 
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bagi hasil yang telah ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri untuk produk 

Tabungan Investa Cendekia adalah 52% untuk nasabah dan 48% untuk bank. 

Bagi hasil dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian dan akan dibukukan ke 

rekening. Bagi hasil TIC lebih tinggi dari pada tabungan biasa, karena TIC 

BSM memiliki jangka waktu dimana nasabah tidak dapat menarik saldo 

sewaktu-waktu. Begitu juga mekanisme bagi hasil Tabungan Investa Cendekia 

telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 15 Tahun 2000 tentang Prinsip 

Ditribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah 

Rismawati (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh bagi hasil 

deposito mudharabah untuk menarik nasabah berinvestasi di Bank BNI 

Syariah. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sistem bagi hasil yang 

digunakan adalah sistem bagi hasil revenue sharing dan produk deposito yang 

di tawarkan sesuai dengan Fatwa DSN Nomer 3 tahun 2000 yaitu deposito 

dengan berdasarkan akad mudharabah. Deposito yang ditawaran BNI Syariah 

bernama iB Hasanah dengan prinsip mudharabah mutlaqah. Banyak 

masyarakat yang berminat pada produk ini karena sistem berbankan syariah 

yang menganut syariat islam dan menggunakan sistem bagi hasil dalam 

pembagian keuntungan. Maka sistem bagi hasil deposito mudharabah ini 

berpengaruh positif dalam minat nasabah untuk berinvestasi pada deposito iB 

Hasanah.   

Albertus (2014) melakukan penelitian tentang analisis perhitungan bagi 

hasil yang diterima oleh nasabah pada PT Bank Muamalat Cabang Ambon. 

Hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa besarnya bagi hasil yang 
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di peroleh nasabah dipengaruhi oleh besar kecilnya dana yang diinvestasikan 

dan ditabung oleh nasabah pada Bank Muamalat. Semakin besar dana yang 

diinvestasikan dan di tabung pada Bank Muamalat Cabang Ambon, maka akan 

semakin besar bagi hasil yang di peroleh. 

Nur (2015) melakukan penelitin tentang analisis faktor yang 

dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil simpanan deposito 

mudharabah dan perlakuan akuntansinya di BPR Syariah. Hasil penelitian 

tersebut dapat diketahui bahwa faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan 

nisbah bagi hasil deposito mudharabah adalah berdasakan kinerja keuangan, 

hubungan baik antara bank dengan nasabah dan kondisi ekonomi. Pada 

perlakuan akuntansinya sesuai dengan PSAK 105. 

Sriyati (2016) melakukan penelitian tentang penerapan bagi hasil deposito 

mudharabah yang berpedoman pada PSAK 105. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan 

akuntansi atas bagi hasil untuk deposito mudharabah telah sesuai dengan 

PSAK 105. 
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B. Landasan Teori 

1.  Bank Syariah 

Dalam ekonomi islam, istilah bank memiliki konsep tersendiri, yaitu bank 

syariah, yang beroperasi di atas ajaran islam, yang memiliki asas operasional 

berbeda dengan asas operasional bank konvensional (Djazull,2002). Pada 

intinya bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum 

islam, dan kagiatannya tidak membebankan bunga kepada nasabah. Imbalan 

yang di terima bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah 

tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian 

tersebut berdasarkan pada hukum syariah baik perjanjian yang dilakukan bank 

dengan nasabah dalam penghimpunan dana, maupun penyalurannya (Ismail, 

2011). 

2.  Sistem Operasional Bank Syariah 

  Bank syariah sebagai lembaga keuagan juga harus melaksanakan 

mekanisme penghimpun dana , penyaluran dana secara seimbang, yaitu harus 

sesuai dengan ketentuan berbankan yang berlaku. Untuk itu harus ada 

kejelasan dari sistem operasional perbankan. Secara umum, konsep sistem 

operasional perbankan syariah adalah : (Yaya,dkk, 2014) 

a) Produk penyaluran dana. 

Dalam penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk 

pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan 

berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu : 
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1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli 

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa 

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil  

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, 

sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. 

Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna 

mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pada kategori pertama dan kedua, tingkat 

keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau 

jasa yang di jual. Produk yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah produk 

yang menggunakan prinsip jual beli seperti murabahah, salam, istishna serta 

produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu ijarah dan IMBT. Sedangkan pada 

kategori ke tiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan 

usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan 

ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan 

yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah musyarakah dan mudharabah 

b) Produk penghimpuan dana 

Menurut Karim (2010) penghimpun dana di Bank Syariah dapat berbentuk 

giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang ditetapkan 

dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi’ah dan 

Mudharabah. 
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1. Prinsip Wadi’ah 

Prinsip wa’diah yang diterapkan adalah wadi’ah yad dhamanah yang 

diterapkan pada produk rekening giro. Wadi’ah dhamanah berbeda dengan 

wadi’ah amanah. Dalam wadi’ah amanah, pada prinsipnya harta titipan 

tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan pada wadi’ah 

dhamanah, pihak yang di titipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan 

harta titipan sehingga boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. 

2. Prinsip Mudharabah 

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan 

bertindak sebagai shahibul mall (pemilik dana) dan bank sebagai 

mudharib (pengelola). Hasil usaha ini akan di bagi hasilnya berdasarkan 

nisbah yang disepakati. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh 

pihak pemilik dana, terdapat 2 bentuk mudharabah, yakni : 

a. Mudharabah Mutlaqah  

Pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada 

bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan 

tempat, cara maupun objek investasinya. 

b. Mudharabah Muqayyadah 

Pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu pada bank 

syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, 

cara maupun investasinya. Dengan kata lain, bank syariah tidak punya hak 

dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana.  
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3. Produk Jasa 

Menurut Karim (2010), selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung 

antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, 

bank syariah dapat pula melakukn berbagai pelayanan jasa perbankan 

kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. 

Jasa perbankan tersebut antara lain berupa : 

a. Sharf  (jual beli valuta asing) 

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual 

beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus di lakukan 

pada waktu yang sama. 

b. Ijarah (sewa) 

Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan dan jasa tata 

laksana administrasi dokumen. Bank mendapat imbalan sewa dari jasa 

tersebut. 

3.Prinsip Pendanaan Bank Syariah  

  Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. 

Selain itu, dalam operasionalnya bank syariah juga di atur oleh fatwa DSN-

MUI dan hukum yang berlaku di Indonesia tentang perbankan syariah. Berikut 

prinsip pendanaan bank syariah : 
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Tabel 2.1 

  

Bank Syariah 

Akad Mudharabah Wadiah 

Pengertian Nasabah bertindak 

sebagai pemilik dana 

dan bank bertindak 

sebagai pengelola 

dana. 

Nasabah menitipkan dana 

yang dimiliki kepada bank. 

Keuntungan 

untuk nasabah 

Nisbah bagi hasil ( 

kesepakatan porsi atas 

hasil dari pengelolaan 

dana) 

Bonus 

 

Penyaluran atau 

pengelolaan dana   

- Terbatas pada tujuan penggunaan yang halal 

(baik untuk usaha maulun kebutuhan 

konsumtif) 

- Diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah 

 

 

4. Mudharabah 

Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana menyediakan 

modal kepada pengelola atau mudharib untuk melakukan aktivitas produktif 
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dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan di bagi antara kedua 

belah pihak sesuai kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad 

(Ascarya, 2006). 

5. Rukun Mudharabah 

 Menurut Karim, (2010) rukun dan akad mudharabah ada empat, yaitu : 

a. Pelaku ( pemilik modal mauoun pelaksana usaha ) 

b. Objek mudharabah  

c. Persetujuan kedua belah pihak  

d. Nisbah keuntungan 

Faktor pertama (pelaku). Dalam akad mudharabah, harus ada minimal 2 

pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul mall), 

sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). Tanpa 

kedua pelaku maka akad mudharabah tidak ada. Faktor kedua (objek 

mudharabah), pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek 

mudharabah, sedangkan pengelola dana menyerahkan kerjanya sebagai objek 

mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang 

terdapat nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk 

keahlian, ketrampilan dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah 

tidak akan ada. Faktor ketiga yakni persetujuan kedua belah pihak. Disini 

kedua belah pihak harus sepakat dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju 

dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara pelaksana usaha 

juga setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja. Faktor yang ke 
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empat yaitu nisbah keuntungan. Nisbah merupakan imbalan yang berhak di 

terima oleh ke dua belah pihak yang melakukan akad mudharabah. Mudharib 

mendapatkan imbalan atas jasanya, sedangkan shahibul maal mendapatkan 

imbalan dari penyertaan modal. 

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

pembiayaan Mudharabah memutuskan : 

Pertama : Ketentuan Pembiayaan : 

1) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh 

LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 

2) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian 

keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak 

(LKS dengan pengusaha). 

3) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah 

disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta 

dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak 

untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. 

4) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk 

tunai dan bukan piutang. 

5) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 

mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan 

yang di sengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. 
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6) Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan 

namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat 

meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya 

dapat di cairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran 

terhadap hal-hal yang telah di sepakati bersama dalam akad. 

7) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian 

keuntungan diataur oleh LKS dengan memperhatikan Fatwa DSN. 

8) Dalam hal penyandang dana, LKS tidak melakukan kewajiban atau 

melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan mudharib berhak 

mendapat ganti rugi atau biaya yang telah di keluarkan. 

Kedua : Rukun dan Pembiayaan Mudharabah 

1) Penyediaan dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus 

mengerti hukum. 

2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 

dengan memperhatikan hal-hal berikut : 

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukan tujuan 

kontrak (akad) 

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan 

menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

3) Modal ialah sejumah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana 

kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagi berikut : 
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a. Modal harus di ketahui jumlah dan jenisnya. 

b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang di nilai. 

c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada 

mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesapakan 

dalam akad. 

4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang di dapat sebagai 

kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi : 

a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan 

hanya untuk satu pihak. 

b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus di ketahui dan 

dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk 

persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan 

nisbah harus berdasarkan kesepakatan. 

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah 

dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali 

diakibatkan dari kesalahan disengaja atau melanggar kesepakatan. 

5) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan 

(muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus 

memperhatikan hal-hal berikut : 

a. Kagiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan 

penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. 
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b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola 

sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan 

mudharabah, yaitu keuntungan. 

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam 

tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus 

mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu. 

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan : 

1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. 

2) Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan 

yang belum tentu terjadi. 

3) Pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, kecuali akibat 

dari kesalahan di sengaja, kelalaian atau penyelenggara kesepakatan. 

4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi 

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah. 

6.  Pembatalan Mudharabah 

  Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara sebagai berikut (Karim, 

1997) : 

a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. 

b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal 

atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. 
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Dalam keadaan ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian, 

karena dialah penyebab kerugiannya. 

c. Apabila pelaksanaannya atau pemilik modal meninggal, maka mudharabah 

menjadi batal. 

7. Wadiah. 

Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau 

barang kepada pihak yang menerima tititpan dengan catatan kapanpun titipan 

diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang 

titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan 

(Nurhayati-Wasilah,2015) 

8. Jenis Akad Wadiah 

Menurut Nurhayati – Wasilah (2015) jenis akad wadiah ada 2 jenis yaitu : 

1. Wadiah Amanah. 

Wadiah amanah yaitu di mana uang atau barang yang dititipkan hanya 

boleh disimpan dan tidak boleh digunakan. Si penerima titipan tidak 

bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang 

titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima 

titipan dalam memelihara titian tersebut. Misalnya titipan barang di pusat 

perbelanjaan. 

2. Wadiah Yadh Dhamanah. 

Wadiah yadh dhamanah yaitu di mana si penerima titipan dapat 

memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemeliknya dan 

menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, 
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ketika si pemilik menghendakinya. Hasil dari pemanfaatan barang tidak 

wajib di bagi hasilkan dengan pemberi titipan. Namun penerima titipan 

boleh saja memberikan bonus dan tidak boleh dijanjikan sebelumnya kepada 

pemilik barang. Misalnya tabungan dan giro tidak berjangka dengan akad 

wadiah. 

9. Rukun dan Ketentuan Wadiah. 

Menurut Nurhayati-Wasilah (2015) rukun wadiah ada 4, yaitu : 

1. Pelaku yang terdiri atas pemilik barang atau pihak yang menitip 

(muwaddi’) dan pihak yang menyimpan. 

2. Objek wadiah berupa barang yang dititipi (wadiah). 

3. Ijab kabul atau serah terima. 

Ketentuan syariah, yaitu : 

1. Pelaku harus cakap hukum, baligh serta mampu menjaga serta memlihara 

barang titipan. 

2. Objek wadiah, benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui 

spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan. 

3. Ijab kabul atau serah terima, adalah pernyataan dan ekspresi saling rida 

atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, 

tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunkasi 

modern. 

10. Implementasi Produk Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Syariah. 

Dalam implementasi produk bagi hasil pada bank syariah terbagi tiga yaitu 

: 
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1.  Deposito Mudharabah 

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh 

nababah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya 

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang 

dilakukan oleh bank dan nasabah investor. Sifat deposito yaitu penarikannya 

hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktunya, sehingga pada 

umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank 

untuk deposito lebih tinggi di banding dengan tabungan mudharabah 

(Ismail,2011). 

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 

tentang deposito memutuskan : 

Pertama :  Deposito ada 2 jenis : 

1) Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang 

berdasarkan perhitungan bunga. 

2) Deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip 

mudharabah. 

Kedua :  Ketentuan umum deposito berdasarkan mudharabah : 

1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik 

dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. 

2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai 

macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan 

mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain. 
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3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan 

piutang. 

4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan 

dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 

5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan 

menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 

6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah 

tanpa persetujuan yang bersangkutan. 

a) Penalty Deposito  

  Menurut Siti (2013) penalti merupakan denda yang dibebankan kepada 

nasabah pemegang rekening deposito mudharabah apabila nasabah mencairkan 

depositonya sebelum jatuh tempo. Pada umumnya penalti yang diberikan bank 

syariah kepada nasabah sudah ditetapkan di awal dan tidak berubah (tetap). 

Berbeda dengan bank konvensional, bank akan memberikan denda berupa 

persentase. Sehingga semakin besar dana yang didepositokan maka semakin 

besar pula denda yang di terima nasabah. Sedangkan pada bank syariah, 

semakin besar dana yang didepositokan maka denda yang di terima nasabah 

deposan nominalnya tetap. 

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000, 

terdapat beberapa poin yang menjadi acuan pengenaan denda kepada nasabah 

Bank Syariah, yaitu : 
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1) Nasabah yang mampu membayar angsuran namun menunda-nunda 

pebayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk 

membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi (denda). 

2) Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih 

disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 

3) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas 

dasar kesepakatan dan di buat saat akad ditandatangani. 

4) Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.  

Dari poin-poin di atas, jelas bahwa bank syariah dapat memberikan denda 

kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran angsuran atau “tidak 

disiplin”. Denda tersebut bertujuan agar nasabah lebih disiplin melaksanakan 

kewajibannya. Besarnya denda sudah harus disepakati sejak awal, berupa nilai 

rupiah. 

2. Tabungan Syariah. 

Adapun yang di maksud tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan 

berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasiona, telah 

mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan 

adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadi’ah dan mudharabah 

(Adiwarman, 2010). 

1. Tabungan Wadi’ah. 

Tabungan wadi’ah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan 

akad wadi’ah yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap 

saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Pada bank syariah menggunakan 
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akad wadiah yad adh-dhamanah. Nasabah bertindak sebagai penitip yang 

memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau 

memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah 

bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak 

untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut.  

2. Tabungan Mudharabah. 

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan 

akad mudharabah. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai mudharib 

(pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul maal 

(pemilik dana). Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan 

membagi hasilkan kepada pemilik dana sesui dengan nisbah yang telah 

disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam 

mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian 

yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi 

adalah miss management (salah urus), bank bertanggung jawab penuh 

terhadap kerugian tersebut. 

Adapun perbedaan antara tabungan mudharabah dan tabungan wadiah yaitu 

: 

Tabel 2.2 

No Tabungan Mudharabah Tabungan Wadiah 

1 Akadnya menggunakan akad 

mudharabah 

Akadnya menggunakan akad 

wadiah. 

2 Ada bagi hasil Tidak ada bagi hasil 
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3 Tabungan yang sifatnya 

mengikat, adanya kerjasama 

antara bank dan nasabah 

Bank syariah memberikan 

memberikan bonus yang langsung 

ditempatkan ke rekening nasabah  

4 Nasabah penabung berperan 

sebagai shahibul maal 

(pemilik dana) dan bank 

syariah sebagai mudharib 

(pengelola dana) 

Nasabah berperan sebagai si penitip 

suatu barang atau dana dan bank 

sebagai lembaga penitipan suatu 

barang atau dana tersebut. 

 

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN/IV/2000 tentang 

tabungan memutuskan : 

Pertama : Tabungan ada 2 jenis : 

1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syriah yaitu tabungan yang 

berdasarkan perhitungan bunga. 

2) Tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip 

mudharabah dan wadi’ah. 

Kedua : Ketentuan umum tabungan berdasarkan akad mudharabah : 

1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik 

dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. 
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2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam 

usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan 

mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. 

3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan 

piutang. 

4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan 

dalam akad pembukaan rekening. 

5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan 

menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 

6) Bank tidak di perkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa 

persetujuan yang bersangkutan. 

3. Giro Wadiah 

Giro wadiah adalah giro yang yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, 

yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya 

menghendaki. Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan 

prinsip wadiah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang 

memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan 

uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak 

yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa 

mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan 

dana tersebut. Bank syariah diperkenankan memberikan bonus dengan catatan 

tidak disyaratkan sebelumnya (Adiwarman, 2010) 
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Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN/IV/2000 tentang giro 

memutuskan : 

Pertama : Giro ada dua jenis : 

1) Giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdaarkan 

perhitungan bunga. 

2) Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip 

mudharabah dan wadiah. 

Kedua : Ketentuan Umum Giro berdasarkan Mudharabah : 

1) Dalam transaksi ini basabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik 

dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. 

2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam 

usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan 

mengembangkannya. 

3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan 

piutang. 

4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan 

dalam akad pembukuan rekening. 

5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan 

nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 

6) Bank tidak di perkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa 

persetujuan yang bersangkutan. 

Ketiga : Ketentuan umum giro berdasarkan wadiah : 
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1) Bersifat titipan. 

2) Titipan bisa diambil kapan saja. 

3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang 

bersifat sukarela dari pihak bank  

11. Sistem Bagi Hasil 

  Bagi hasil adalah bagi keuntungan antara pemilik modal (shahibul maal) 

dan pengelola dana (mudharib) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakan 

bersama. Menurut Antonio (2001) sistem bagi hasil merupakan perjanjian atau 

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

dijanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara 

kedua belah pihak. Di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian 

hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak 

(akad). Besarnya penentuan bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan 

sesuai kesepakatan bersama tanpa adanya unsur paksaan. Besarnya bagi hasil 

di tentukan berdasarkan kesepakatan bersama.  

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN/IX/2000 tentang 

Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah 

memutuskan : 

Pertama : Ketentuan Umum : 

1) Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil maupun bagi 

untung dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah) 
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2) Di lihat dari kemaslahatan saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya di 

gunakan prinsip bagi hasil  

3) Penetapan prinsip pembagian hasil uasaha yang di pilih harus disepakati dalam 

akad. 

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya melalui 

Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah. 

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika 

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan di ubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya. 

12.  Konsep Perhitungan Bagi Hasil 

Menurut Muhammad Yusuf dan Junaedi (2006) Konsep perhitungan bagi 

hasil ada 2 yaitu : 

a. Profit sharing 

Profit sharing merupakan sistem bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih 

dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan 

untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam perbankan syariah istilah yang 

sering di pakai adalah profit loss sharing, dapat diartikan sebagai pembagian 

antara untung dan rugi dari pendapatan yang di terima atas hasil usaha yang 

telah dilakukan. 

b. Revenue sharing 
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Revenue sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas 

penjualan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi biaya. Bagi 

hasil dalam revenue sharing di hitung dengan mengalikan nisbah yang telah 

disetujui dengan pemdapatan bruto. 

13. Nisbah Bagi Hasil 

Menurut Muhammad (2004), nisbah adalah pembagian keuntungan yang 

ditetapkan pada awalnya akad yang terbentuk dalam persentase yang disepakati 

oleh kedua belah pihak yakni pada pihak bank dan pihak nasabah. Nasabah 

bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank 

syariah, sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara 

kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Besarnya nisbah ditentukan 

berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Jadi angka besaran nisbah 

muncul sebagai hasil tawar-menawar antara shahibul maal dan mudharib. 

Angka nisbah bervariasi misalnya 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1.  

 Proses penentuan bagi hasil diperlukan kesepakatan ke dua belak pihak 

yang ikut dalam nisbah bagi hasil. Besarnya nisabah harus ditentukan dari 

kesepakatan masing-masing pihak berakad. Jadi angka nisbah muncul sebagai 

hasil tawar antara shahibul mal dan mudharib. Menurut Karim (2011) hal yang 

berkaitan dengan nisbah bagi hasil yaitu : 

a. Persentase 

Nisbah keuntungan harus berbentuk persentase bukan dalam bentuk 

nominal rupiah dan persentase yang ditentukan harus sesuai kesepakan 

bersama. 
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b. Bagi Untung dan Bagi Rugi 

Apabila dalam akad mudharabah mendapatkan kerugian, kerugian 

tersebut bukan didasarkan atas nibah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-

masing pihak. Kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tetapi 

bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek 

mudharabah yang telah dikontribusikan. Jika yang dikontribusikan adalah 

uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Apabila yang dikontribusikan 

adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya, sehingga 

tidak mendapatkan hasil apapun selama bisnis berlangsung. Lain halnya jika 

bisnis mendapatkan keuntungan, maka hasil dari keuntungan itu dapat 

dirasakan oleh kedua belah pihak.  

c. Jaminan 

Jika kerugian terjadi karena mudharib lalai atau melanggar persyaratan 

kontrak mudharabah, maka shahibul maal tidak perlu menanggung kerugian. 

Pihak mudharib yang lalai atau menyalahi kontrak, maka shahibul maal boleh 

meminta jaminan tertentu kepada mudharib. Jaminan ini akan di sita oleh 

shahibul maal jika ternyata timbul kerugian antara mudharib melakukan 

kesalahan. Kerugian yang timbul karena faktor resiko bisnis jaminan mudharib 

tidak dapat di sita oleh shahibul maal. 


