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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Revieu Penelitian Terdahulu 

Daniati (2005) melakukan penelitian tentang penerapan sistem bagi hasil 

pembiayaan Al-Mudharabah di PT. BPR Syariah Bumi Rinjani batu dapat di simpulkan 

bahwa penerapan system bagi hasil serta perhitungannya pada BPR Syariah Bumi 

Rinjani dalam penerapan sistem bagi hasil melalui proses pembiayaan yaitu dengan 

cara menyalurkan dana kepada masyarakat guna meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Jenis-jenis pembiayaan  di PT. BPR Bumi Rinjani Batu ada 3 jenis yaitu: pembiayaan 

mudarabah, murabahah, musyarakah. Untuk perhitungan bagi hasil presentase bagi 

hasil di setorkan tiap bulan, sedangkan pokok angsuran dibayarkan pada saat akad dan 

untuk bagi hasil di setorkan pada bank setiap bulan, sedangkan pokok angsuran di 

bayarkan pada saat jangka waktu pembiayaan terakhir. 

Raditya (2007) melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat suku bunga dan 

bagi hasil terhadap deposito Mudharabah (bank syariah mandiri) dapat di   simpulkan 

bahwa sifat nasabah untuk mendepositkan dananya di bank adalah karena keuntungan 

semata. Di lihat dari keuntungan yang menjanjikan oleh setiap bank, kalau pada bank 

konvensional sendiri di lihat dari tingkat suku bunga tersebut, jika tingkat suku bunga 

bank konvensional lebih tinggi dari bagi hasil,  maka nasabah memilih untuk 

menyimpan dananya di bank konvensional. Terlihat dari penelitian di mana terbukti 

suku bunga berpengaruh negatif pada volume deposito mudharabah bank syariah 

mandiri. Dan untuk mendepositokan dananya di bank syariah, karna di pengaruhi oleh 

faktor lain yaitu aksebilitas, kredibilitas, profesionalisme, fasilitas pelayanan bank itu 

sendiri. 
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Wijayanti (2007) melakukan penelitian tenang analisis perbandingan distribusi 

pendapatan mudharabah antara metode Revenue sharing dengan profil sharing pada PT. 

Bank syariah mandiri dapat di simpulkan bahwa pendapatan bagi hasil  antara metode 

revenue sharing dengan profit sharing terjadi penurunan. Penurunan pendapatan margin 

dan bagi hasil di karenakan biaya pengolahan pihak ketiga di tanggung bersama anatara 

pemilik dana dan pengelola dana. Perbedaan besarnya pembagian ini sekaligus 

berdampak terhadap rate return.  Rate return pada prinsip reveneu sharing di nilai  lebih 

baik di bandingkan dengan prinsip profit  sharing. Maka hasil dari prinsip revenue 

sharing dapat memberikan keuntungan yang lebih besar untuk nasabah. Maka hasil dari 

prinsip reveneu sharing dapat memberikan keuntungan yang lebih besar untuk nasabah. 

Azizah (2009) melakukan penelitian tentang evaluasi penerapan prinsip syariah 

pada praktik pembiayaan mudharabah atau revenue sharing (studi kasus di KJKS BMT 

Nuur Ummah Surakarta) dapat di simpulkan bahwa penentuan besar nisbah bagi hasil 

yang di terapkan di BMT Nuur Ummah Surakarta sesuai dengan prinsip syariah karena 

di tentukan sesuai kesepakatan kedua bela pihak (shabibul maal dan mudharib) dan 

mengenai rukun, syarat dan ketentuan pembiayaan mudharabah yang di terapkan di 

BMT Nuur Ummah  Surakarta dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi 

mengenai perlakuan BMT Nuur Ummah Surakarta dalam menyelesaikan permasalahan 

yang terjadi pada praktik pembiayaan mudharabah belum sesuai dengan prinsip syariah. 

Ningsi (2010) melakukan penelitian tentang analisis perlakuan akuntansi prinsip 

bagi hasil pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Daya Artha Mentari Bangil- 

Pasuruan dapat di simpulkan bahwa perusahaan tersebut melakukan pembiayaan 

mudharabah dengan metode profit sharing dan reveneu sharing di mana bagi hasil di 

hitung dari total pendapatan pengelolaan pembiayaan mudharabah. Begitu juga dengan 

penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan tersebut yang meliputi pengakuan, 
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pengukuran dan pengukapan telah sesuai dengan PSAK 105, tetapi dalam hal penyajian 

masih terdapat perbedaan terutama dalam hal penggolongan transaksi. Sedangkan 

pengukuran dan pengakuan sudah sesuai  meliputi identifikasi mudharabah, pengakuan 

kas di nilai sebesar  jumlah yang di bayarkan pada saat pembayaraan, pengakuan laba 

untuk mudharabah di akui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang 

di sepakati, rugi yang terjadi di akui dalam periode terjadinnya rugi tersebut dan 

mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. 

Berdasarkan review terdahulu, penelitian mengambil tema yang sama yaitu 

tentang system bagi hasil pada pembiayaan mudharabah perbedaan di PT. Bank BRI 

Syariah tbk yaitu dengan menfokuskan pada aspek pengakuan, pengukuran, penilaian, 

pengungkapan dan penyajian sesuai dengan PSAK No. 105. 

 

B. Kajian Pustaka 

1. Bank Syariah 

a. Pengertian Bank Syariah 

Pengertian Bank menurut UUD No 7 tahun 1992  adalah badan usaha yang 

menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada   

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Istilah bank 

dalam literatur islam dikenal. Sesuatu lembaga yang menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, dalam literatur islam dengan 

istilah baitul mal atau baitul tamwil. Istilah lain yang di gunakan untuk sebutan 

bank islam adalah Bank syari’ah. Secara akademik istilah islam dalam syariah 

berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan bank islam dan bank syari’ah 

mempunyai bank syariah yang sama 
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sedangkan menurut Handbook of Islamic Banking, perbankan islam ialah 

menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan  instrument-

instrument keuangan (Finansial instrumen) yang sesuai dengan ketentuan dan 

norma syari’ah. Menurut Handbook of Islamic Banking, bank islam berbeda 

dengan di lihat dari segi partisipasinya yang aktif dalam proses pengembangan 

sosial ekonomi negara-negara islam yang di kemukakan dalam buku itu, perbankan 

islam bukan di tunjukan terutama untuk memaksimalkan keuntungannya 

sebagaimna halnya sistem perbankan yang berdasarkan bunga, melainkan untuk 

memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi orang-orang muslim.  

2.2.2  Tabel 

Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional 

DARI SEGI BANK SYARIAH BANK KONVESIONAL 

Pendanaan/tabungan 

 

 

 

 

 

 

 Mengunakan bagi hasil   atau bonus 

 Prinsip yang digunakan adalah 

wadiyah(sebagai titipan) dan 

mudharabah  

 Tipe simpanan: 

 (wadiah: giro/simpanan) 

 (investasi mudharabah muflaqah 

deposito/tabungan) 

 Tidak mengenal negative spread 

 Setiap produk harus melewati 

pengawasan syariah 

 

 Mengunakan bunga 

 Sebagai kewajiban bank dan 

sumber dana yang paling 

dominan 

 Tipe tabungan: 

 Giro 

 Tabungan 

 Deposito berjangka 

 mengenal negative spread 

 tidak ada dewan pengawas  

syariah 

Pembiayaan/kredit  pembiayaan berdasarkan jual beli 

dengan mengambil keuntungan, 

penyertaan modal  

dengan prinsip bagi hasil dengan 

revebue sharing dan profit loss sharing  

 penyaluran pembiayaan yang halal 

 pola hubungan kemitraan  

 profit dan falah tidak tergantung CSR 

 untuk hal-hal tertentu harus 

berkonsultasi terlebih dahulu dengan 

dewan pengawasan syariah   

 

 pinjaman berdasarkan atas 

bunga  

 penyaluran kredit bebas nilai 

 hubungan debitur dan kreditur  

 tidak ada program falah kecuali 

program CSR dari bank tersebut  

 tidak perlu dewan pengawas 

syariah 

 

Sumber: zulfikar (2007) 
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b. Tunjaun Bank Syariah 

Dalam undang-undang RI No. 10 tahun 1998, tentang perubahan 

undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dapat di simpulkan 

bahwa sistem perbankan syari’ah dikembangkan dengan tujuan antara lain 

sebagai berikut :   

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak 

menerima konsep bunga. 

2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan 

prinsip kemitraan. 

3. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan unggulan. 

c. Konsep Dasar Operasional Bank Syariah 

Operasional bank syariah di dasarkan kepada prinsip-prinsip jual beli dan 

bagi hasil sesuai dengan syariah islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Al-Wadiah yaitu perjanjian antara pemilik barang ( termasuk uang ) dengan 

penyimpanan (termasuk bank) di mana pihak penyimpangan bersedia untuk 

menyimpang dan menyaga keselamatan barang dan uang yang di titipkan. 

Jadi, al-Waidah ini merupakan titipan murni di percayakan oleh pemiliknya. 

2. Al-Mudharabah yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) 

dengan pengusaha (enterpreneur). Dimana pemilik modal bersedia 

membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk 

mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. 

Pemilik modal tidak di benarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi di 

perbolehkan mebuat usulan dan melakukan pengawasaan. Apabila usaha 

yang di biayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya di 
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tanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi 

karena penyelewengan. 

3. Al-Musyarakah yaitu perjanjian kerja sama antara kedua pihak atau lebih 

pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan 

dari usaha tersebut di bagi sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak 

tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. 

Dalam terjadi kerugian, maka pembagian kerugian di lakukan sesuai pangsa 

pasar modal masing-masing . 

4. Al-Murabahah dan Al-Bai’u Bithaman ajil Al-murabahah yaitu persetujuan 

jual-beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok di tambah dengan 

keuntungan yang di sepakati bersama dengan pembayaran di tangguhkan 1 

bulan sampai 1 tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi Cara pembayaran 

sekaligus. Sedangkan al-bai’u bithaman ajil yaitu : persetujuan jual beli 

seuatu barang dengan harga pokok di tambah dengan keuntungan yang di 

sepakati 

2. Akuntansi Syariah 

a. Pengertian Akuntansi Syariah 

Menurut Nurhayati&Wasila (2009) pengertian akuntansi syariah dapat di 

jelaskan melalui akar kata yang di milikinya yaitu akuntansi dan syariah. Defenisi 

bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan 

kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengiktisaran transaksi tersebut sehingga 

menghasilkan laporan keuangan yang dapat di gunakan untuk pengambilan 

keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah yang telah di tetapkan Allah SWT 

untuk di patuhi oleh manusia dalam menjalani aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, 



11 
 

akuntansi syariah dapat di artikan sebagai proses akuntansi  atas transaksi-transaksi 

yang sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan Allah SWT. 

Menurut Muhammad (2002), ajaran islam secara jelas menunjukan 

sebagaimana tertuang dalam Al-qur’an surat Al-baqarah ayat 282: “ 

dan janganlah kamu jemuh menulis hutang ini,  baik bagi hasil kecil maupun 

besar sampai batas waktu membayar” “Dan janganlah aabila kamu berjual beli, 

dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan.” 

Allah memerintahkan untuk melakukan penulis secara besar atas segala 

transaksi yng pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dengan demikian hasil 

dari penulisan dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang di 

perbuat seorang. Akuntansi menurut islam memiliki berbentuk syarat dengan nilai 

keadila, kebenaran, dan pertanggung jawaban. 

b. Fungsi Dan Tujuan Akuntansi Syariah 

Fungsi dari akuntansi syariah yang utama adalah sebagai alat manajemen 

menyediakan informasi kepada pihak internal dan eksternal organisasi dan juga 

digunakan sebagai instrument pendukung penerapan nilai-nilai islami dalam ranah 

akuntansi. 

Tujuan syarian menurut Muhammad (2002) yaitu menciptakan keadilan 

sosial (al a’dl dan al ihsan)serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Pencapaian tujuan 

syariah tersebut dilakukan menggunakan etika dan motal iman (faith), taqwa 

(piety), kebaikan (righteoneus/birr), ibadah (worship), tanggung jawab 

(responsibility/fardh), usaha (free will/ikhtiyar),hubungan  dengan Allah dan 

manusia (habluminallah dan habluminannas), serta barokah (blessing) 
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c. Prinsip Umum Akuntansi Syariah 

Menurut Muhammad (2002) prinsip akuntansi syariah terdapat dalam surat Al-

Baqarah:282 

1. Prinsip pertanggung jawaban 

  Wujud pertanggung jawabannya biasanya dalam bnetuk laporan akuntansi 

2. Prinsip keadilan 

Kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti 

bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar 

.Dengan demikian kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung 

dua pengertian, yaitu : pertama, berkaitan dengan praktik moral . kedua, kata 

adil lebih bersifat fundamental. 

3. Prinsip kebenaran 

Kebenaran akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui,mengukur,dan 

melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. 

d. Ciri-Ciri Akuntansi Syariah 

1. menggunakan nilai-nilai etika sebagai dasar penggunaan akuntansi 

2.  memberikan arah atau menstimulasi timbulnya perilaku etis  

3. bersikap adil kesemua pihak 

e. Jenis Pembiayaan Syariah 

1. Pembiayaan Mudharabah :  Kerjasama usaha antara pihak pemilik dana 

(shahibul mal) dan pihak pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan 

dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya sedangkan kerugian 

ditanggung pemilik dana/modal. 

2. Pembiayaan Musyarakah : Kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha 

tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 
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ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati 

sebelumnya,sedangkan  kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar 

partisipasi modal yang disertakan dalam usaha. 

3.  Pembiayaan Murabahah : jual beli barang sebesar harga pokok barang 

ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. 

4. Pembiayaan Salam : Jual beli barang dengan cara pemesanan berdasarkan 

persyaratan dan kriteria tertentu sesuai kesepakatan serta pembayaran tunai 

terlebih dahulu secara penuh. 

5. Pembiayaan Istihna’ : jual bel barang dalam bentuk pemesanan  pembuatan 

barang berdasarkan persyaratan tertentu, kriteria sedangkan pola pembayaran 

sesuai dengan kesepakatan. 

6. Pembiayaan Ijarah : Sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa antara 

pemilk obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa 

atau upah bagi pemilik obyek sewa. 

7. Pembiayaan Qardh : Pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak 

peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam   

jangka waktu tertentu. 

8. Pembiayaan Multijasa : sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan atau 

jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkam imbalan 

berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa 

3. Akad Mudharaba 

a. Bagi Hasil 

Bagi hasil atau profit sharing dalam perbankan berdasarkan prinsip 

syariah terdiri dari empat jenis akad, yaitu al-mudharabah, al-musyarakah, al-

muzara’ah, danal musaqah, namun yang paling banyak diimplementasikan dalam 
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perbankan syariah adalah dua prinsip bagi hasil pertama, yaitu al mudhrabah dan 

al musyarakah. Oleh karena itu, yang akan dibahas hanyalah prinsip bagi hasil 

dengan akad al-mudharabah. Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut :  

1. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan 

syariah yang bertindak sebagai pengelola. 

2. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut 

dalam sistem pool og fund selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut 

ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi 

aspek syarah. 

3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja 

sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. 

Muhammad (2002) mengemukakan bahwa prinsip al-mudharabah dapat 

digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu al-mudharabah muthlaqah dan al-

mudharabah muqayyadah. 

1. “Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan 

mudharib yang cakupanya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis 

usaha,waktu,dan daerah bisnis.” Dalam pembahasan fiqih ulama salafus 

saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan if’al ma syi’ta (lakukanlah 

sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib  yang memberi kekuasaan sangat 

besar .jenis usaha disini mempunyai syarat yaitu aman,halal,dan 

menguntungkan.Implementasi konsep al-mudharabah muthlaqah dalam 

perbankan syariah diatur sebgai berikut: 

a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal 

harus berupa uang tunai. Apabila modal di serahkan secara bertahap, 

tahapannya harus jelas dan disepakati bersama. 
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b. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah diperhitungkan 

dengan cara perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing) dan 

perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing). 

c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan di persetujuan dalam akad, pada setiap 

bulan atau waktu yang di sepakati. Bank selaku pemilik modal 

menanggung sedikit kerugian kecuali akibat kelalaian dan pentimpangan 

pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyelahgunaan 

dana. 

d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun berhak 

mencampuri urusan pekerjaan/ usaha nasabah. Jika nasabah mengingkari 

janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban, atau 

menunda pembayaraan kewajiban, dapat dikenangkan sanksi administrasi 

2. Mudharabah muqayyadah atau istilah lainnya restricted 

mudharabah/specified mudharabah adalah mudharib dibatasi dengan batasan 

jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali 

mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis 

dunia usaha. 

Sedangkan menurut PSAK No. 105 mudharabah di kelompokan dalam tiga 

jenis yaitu: 

a. Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana 

memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan 

investasinya. 

b. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana 

memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, 

cara dan atau objek investasi. 
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c. Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola 

dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasi pada bank syariah di 

kelompokan menjadi dua faktor, yaitu: 

1) Faktor langsung  

Di mana faktor langsung (direct factors) yang mempengeruhi 

perhitungan bagi hasil adalah (profit sharing ratio):  

a. Investment rate, merupakan presentase aktual dana yang 

diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment 

rate sebasar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan 

untuk memenuhi likuditas. 

b. Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan, merupakan 

jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk di 

investasikan. Dana tersebut dapat di hitung dengan mengunakan 

metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata saldo 

harian. Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang 

tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana 

aiktual yang di gunakan. 

c. Nisbah (profit sharing ratio), nisbah di tentukan dan disetujui pada 

awal perjanjian. Nisbah antara suku bank dengan bank lainnya 

berbeda. Nisbah juga berbeda dalam waktu ke waktu dalam satu 

bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. 

Nisbah juga berbeda antara satu account sesuai dengan besarnya 

dan jatuh temponya. 
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2) Faktor tidak langsung  

1. Penentuan butir pendapatan dan biaya  

Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya 

(profit and sharing). Pendapatan yang di bagi merupakan 

pendapatan yang di terima dikurangi biaya-biaya  Jika semua biaya 

ditanggung bank maka hal ini di sebut revenue sharing. 

2. Kebijakan accounting prinsip dengan metode accounting 

Bagi hasil secara tidak langsung di pengaruhi oleh berjalannya 

aktifitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan 

pendapatan dan biaya. 

b. Pembiayaan Mudharabah  

Pembiayaan mudharabah ialah memudharabahkan lagi mudharabah.  

Mudharabahala al mudharabah, yakni di satu sisi bank melakukan kontrak 

mudharabah dengan nasabah penyimpanan dana, di sisi lain bank melakukan 

kontrak mudharabah lagi dengan nasabah yang meminjam dana. 

Pembiayaan atas prinsip mudharabah bertujuan membina kerja sama antara 

pihak yang memiliki modal dana tetapi tidak memiliki modal kewirausahaan 

dalam suatu bidang usaha, dalam hal ini adalah pihak bank dengan pihak yang 

kekurangan modal dana tetapi memiliki modal kewirausahaan. 

Bank memberikan modal investasi dan modal kerja (bank sebagai shahibul 

maal) sedangkan nasabah menjalankan suatu kegiatan usaha (nasabah sebagai 

mudharib). Keuntungan di bagi berdasarkan persyaratan sebelumnya dan 

kerugian di tanggun pihak modal bila kerugian itu bukan akibat kelalaian si 
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pengelola. Apabila terjadi kerugian, nasabah akan kehilangan imbalan atas kerja 

kerasnya dan sebagian modal (jika nasabah juga menyertakan modal). 

Menurut Antonio (2001) manfaat mudharabah adalah   

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha 

nasabah meningkat.  

2. Bank tidak berkewajiban menbayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan 

secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, 

sehingga bank tidak akan menggalami negative sperad. 

3. Pengembalian pokok pembiayaan di sesuaikan dengan cash flow (arus kas) 

usaha bank, sehingga tidak memberatkan nasabah. 

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

benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkrit dan 

benar-benar terjadi itulah yang akan di bagikan. 

5. Prinsip bagi hasil mudharabah/ Al musyarakah ini berbeda dengan prinsip 

bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu 

jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun 

merugi  dan terjadi krisis ekonomi. 

Rukun mudharabah menurut Karim (2010) ada 4 macam: 

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksanaan usaha). 

2. Objek mudharabah (mudal dan kerja). 

3. Persetujuan kedua belah pihak. 

4. Nisbah keuntungan. 

Pelaku, jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan 

rukun akad jual beli di tambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. 

Faktor pertama (pelaku) kirannya sudah cukup jelas. Dalam akad mudharabah, 
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harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal 

(shohibul maal). Sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha 

(mudharib). Tanpa dua pelaku ini, akad mudharabah tidak ada.  

Faktor kedua (objek mudharabah) pemilik modal menyerahkan modalnya 

sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya 

sebagai objek mudharabah 

Faktor ketiga (persetujuan) merupakan konsekuensi dari prinsip an-

taraddin minkum (sama-sama rela).  Di sini harus kedua bela pihak harus sama-

sama rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah 

Faktor keempat (nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, 

yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang 

berhak di terima oleh kedua bela pihak bermudharabah. Mudharib mendapatkan 

imbalan atas kerjanya, sedangkan shohibul maal mendapatkan imbalan atas 

pernyataan modalnya. 

Berakhirnya akad mudharabah, lamanya kerja sama dalam mudharabah 

tidak tentu dan tidak terbatas,  tetapi semua pihak berhak menentukan jangka 

waktu kontrak kerja sama dengan meberitahukan pihak lainnya. Namun, akad 

mudharabah dapat berakhir karna hal-hal sebagai berikut : 

1. Dalam hal ini mudharabah tersebut di batasi waktunya, maka mudharabah 

berakhir pada waktu yang telah di tentukan.  

2. Salam satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri.  

3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. 

4. Pengelolah dana tidak menyalankan amanahnya sebagai pengelolah usaha 

untuk mencapai tujuan sebagaimana di tuangkan dalam akad. 

5. Modal sudah tidak ada. 
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4.  Skema Mudharabah 

Gambar 2.1 

Skema Mudharabah 

                                                                    

1. Titipan Dana 

 

                                                                4.    Bagi Hasil 

 

                                                                3. Bagi Hasi/ Profit Margin           2.  Pemanfaatan                                 

                                                                                                                                                              

Dana 

 

 

 

                  Sumber: Muhammad (2005) 

 

5.  Perlakuan Akuntansi Menurut PSAK No.105 

a. Akuntansi Untuk Pemilik Dana. 

1. Dana mudharabah yang di salurkan oleh pemilik dana di akui sebagai 

investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset nonkas 

kepada pengelola dana. 

2. Pengukuran investasi mudharabah  

a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas di ukur sebesar jumlah di bayarkan. 

b. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas di ukur sebesar nilai wajar 

aset nonkas pada saat pembayaran. 

3. Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas. 

a. Penurunan nilai sebelum usaha dimulai  

   Pemilik Dana Bank 
Syariah 

     

Nasabah 
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Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha di mulai di sebabkan 

rusak, hilang atau faktor lain yang bukan karena kelalaian atau keselahan 

pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut di akui sebagai 

kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.  

b. Penurunan nilai setelah usaha di mulai  

Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah di mulainya usaha tanpa 

ada kelalaian atas keselahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak 

langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah namun di perhitungkan 

pada saat pembagian bagi hasil. 

4. Kerugian  

Kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad mudharabah berakhir 

di akui sebagai kerugian dan di bentuk penyisihan kerugian investasi. 

5. Bagi usaha  

Bagi usaha yang belum di bayar oleh pengelola dana di akui sebagai piutang 

b.  Akuntansi Untuk Pengelola Dana  

1. Dana yang di terima dari pemilik dana dalam akad mudharabah di akui sebagai 

dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset non kas yang 

di terima. 

2. Pengukura, Dana syirkah temporer di ukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar 

asset non kas yang di terima. 

3. Penilaian, Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana syirkah temporer 

yang di terima maka pengelola dana mengakui sebagai aset (investasi 

mudharabah), sama seperti akuntansi untuk pemilih dana dan ia akan 

mengakui pendapatan secara bruto sebelum di kurangi dengan bagian hak 

pemilik dana. 
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4. Pengungkapan, pengelola dana mengungkapan transaksi mudharabah dalam 

laporan keuangan.  

a. Rincian dan syirkah temporer yang di terima berdasarkan jenisnya.  

b. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah. 

 


