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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

 Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia 

mengenai persoalan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Islam 

mengarahkan umatnya agar senantiasa memperhatikan dan meneliti segala-

gejala perubahan yang terjadi dalam kehidupan, baik gejala alam maupun 

gejala sosial, termasuk di dalamnya gejala atau hubungan muamalah. 

Keberadaan ekonomi Islam di Indonesia semakin lama semakin mendapatkan 

perhatian yang cukup serius dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan 

semakin banyak berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan 

pada prinsip syariah, baik lembaga dalam bentuk bank yang terbagi atas bank 

umum dan BPR maupun lembaga keuangan bukan bank.  

 Munculnya lembaga-lembaga keuangan Islam paling tidak didasari atas 

keinginan untuk meniadakan transaksi-transaksi ekonomi yang bertentangan 

dengan aturan Islam. Salah satunya adalah transaksi ekonomi ribawi. 

Transaksi ini sengaja untuk ditiadakan karena selain memang sudah dilarang 

secara pasti dalam Al Qur’an maupun Hadist Rasulullah SAW, juga secara 

logika transaksi tersebut dinilai sangat tidak adil. Bagi kalangan mayoritas 

muslim yang ada di indonesia. 

Perbankan syariah telah berkembang di tanah air sehingga mendapat 

pijakan yang kokoh setelah adanya paket deregulasi. Paket deregulasi 
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ditandai dengan lahirnya Undang-Undang perbankan No. 7 tahun 1992 yang 

direvisi melalui Undang-Undang No.10 tahun 1998 dan direvisi kembali 

melalui Undang-Undang No.21 tahun 2008. Undang-Undang tersebut dengan 

tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank syariah. Peranan 

perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda 

dengan perbankan konvensional (Banoon & Malik, 2007).  

Keberadaan bank syariah diharapkan dapat mendorong perekonomian 

suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian 

adalah: kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat 

pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, 

stabilitas nilai uang, mobilitas dan investasi tabungan yang menjamin adanya 

pengembalian yang adil, serta pelayanan yang efektif (setiawan, 2006). Bank 

islam ini beroperasi dengan prinsip bagi hasil atau lebih dikenal dengan 

istilah profit sharing. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomer 10 tahun 1998 

tentang Perbankan dan Keluarkannya fatwa bunga haram dari MUI Tahun 

2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip syariah 

(Wiroso,2005). 

Pada perbankan syariah, bank menjadi manajer investasi, atau 

pemegang amanat dari pemilik dana atas investasi di sektor riil. Dengan 

demikian, seluruh keberhasilan dan resiko pada dunia usaha, atau 

pertumbuhan ekonomi secara langsung didistribusikan kepada pemilik dana 

sehingga dapat menciptakan suasana harmoni. Skema produk perbankan 

syariah secara alami merujuk kepada dua kategori kegiatan ekonomi, yakni 
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produksi dan distribusi. Kategori pertama difasilitasi melalui skema profit 

sharing (mudharabah) dan partnership (musyarakah), sedangkan kegiatan 

distribusi dilakukan melalui hasil-hasil produk  dengan skema jual beli 

(murabahah) dan sewa menyewa (ijarah). 

Berdasarkan sifat tersebut, kegiatan lembaga keuangan dan perbankan 

syariah dapat dikategorikan sebagai investment banking. Artinya bank syariah 

dapat melakukan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas investasi 

(sektor riil) maupun sektor moneter. Sektor riil dapat dilakukan dengan 

aktivitas pendanaan berbasis bagi hasil maupun dengan margin keuntungan 

untuk produk jual beli, sedangkan untuk sektor moneter, bank syariah 

melakukan aktivitas tabungan atau deposito dengan mekanisme bagi hasil. 

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Deposito 

adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan 

dana dan bank syariah dan / unit usaha syariah. Berdasarkan Fatwa DSN MUI 

No. 3 Tahun 2000 tentang mudharabah menyatakan bahwa deposito yang 

dibenarkan berdasarkan prinsip syariah adalah deposito dengan menggunakan 

prinsip mudharabah. Dalam prinsip mudharabah, pihak bank syariah 

berfungsi sebagai pengelola dana (mudharib) dapat menginvestasikan 

dananya pada usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

(Salman, 2012) 
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Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu  karateristik perbankan 

syariah, dimana dengan bagi hasil ini menjadi salah satu alternatif bagi 

masyarakat untuk memulai berbisnis, khususnya agar masyarakat terhindar 

dari konsep  bunga atau riba. Dalam perbankan syariah pendapatan bagi hasil 

ini berlaku pada produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh, 

sebagian ataupun dalam bentuk koorporasi lainnya. Dan prinsip bagi hasil ini 

berfungsi sebagai mitra bagi penabung, demikian juga pengusaha 

peminjaman dana. Jadi prinsip bagi hasil ini merupakan landasan utama 

beroperasinya perbankan syariah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ditetapkan topik penulisan 

sebagai judul: “ Analisis Penerapan Pola Bagi Hasil Atas Produk Mudharabah 

(Deposito)  Pada PT.Bank NTB Syariah  Cabang Sumbawa ”. 

  

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka ditetapkan rumusan masalah: 

Bagaimana penerapan pola bagi hasil atas produk mudharabah (deposito) 

pada bank NTB Syariah cabang Sumbawa Besar ? 

 

C. Tujuan dan manfaat penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Menganalisis penerapan pola bagi hasil pada produk mudharabah 

(deposito) pada bank NTB Syariah cabang Sumbawa Besar. 
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b. Menganalisis mekanisme produk mudharabah (deposito) pada bank

NTB Syariah cabang Sumbawa Besar.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori yang berarti bagi

perkembangan dan penerapan pola bagi hasil mudharabah pada

masyarakat terutama masyarakat muslim pada bank syariah.

b. Manfaat praktis

1) Bagi bank syariah yang diteliti, sebagai masukan yang dapat

dijadikan sebagai informasi untuk lebih meningkatkan kinerja

khususnya dalam transaksi bagi hasil mudharabah.

2) Bagi masyarakat, sebagai informasi atau pengetahuan dalam proses

kegiatan bagi hasil mudharabah pada perbankan syariah.


