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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian terdahulu 

 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. 

 Abidah (2013) menyatakan bahwa perbankan syariah memiliki ciri-ciri 

yaitu bebas riba, lebih mementingkan layanan publik dan merealisasikan 

sasaran ekonomi Islam, bersifat universal, dan penerapan bagi hasil tanpa 

unsure pemaksaan. Sedangkan aplikasi mudharabah dalam perbankan syariah 

di Indonesia memiliki karakteristik yaitu tujuan transaksi untuk pembiayaan 

atau penyediaan fasilitas, yang mengelola dana adalah mudharib, pembagian 

hasil mengacu pada konsep revenue sharing, dan penentuan nisbah bagi hasil 

dapat berubah selama periode perjanjian dan ditetapka pada awal akad. 

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 
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keuangan, hubungan baik antara bank dengan nasabah dan kondisi ekonomi. 

Pada perlakuan akuntansinya sesuai dengan PSAK 105. 

 Sobri & Sulindawati (2013) dalam hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa penerapan sistem bagi hasil di PT. Bank Syariah Mandiri KCP 

Buleleng adalah alternatif selain bunga. Dalam bagi hasil yang diterapkan 

memberikan pendapatan yang lebih dalam investasi, juga menghindarkan 

dampak negatif dari penerapan bunga yaitu riba. Karena riba hukumnya 

haram dan dilarang khususnya bagi umat islam. Oleh karena itu sistem 

bagihasil bisa menjadi alternatif selain bunga. 

 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. 

 

B. Kajian teori 

1. Pengertian Bank 

a. Bank secara umum 

Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya membiarkan 

kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 

Berdasarkan undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998: “Bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 
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bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari pengertian diatas 

dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas 

perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan (Kasmir, 1998:11). 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa bank merupakan lembaga 

keuangan yang bertindak sebagai perantara dari dua pihak yaitu pihak 

yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana dengan 

menghimpunnya melalui simpanan serta kemudian disalurkan dalam 

bentuk kredit. 

b. Bank secara syariah 

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan 

pada bunga. Bank Islam atau biasanya disebut dengan bank tanpa 

bunga, adalah lembaga keuangan berlandaskan pada Al Qur’an dan 

Hadist Nabi SAW. atau dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga 

keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa 

lainnya dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan Perwataatmadja 

membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank islam dan Bank yang 

beroperasi dengan prinsip syari’ah Islam. (1) Bank Islam adalah bank 

yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah Islam ; (2) bank 
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yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentun-ketentuan Al 

Qur’an dan Hadist. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip 

syari’ah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti 

ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata 

cara bermuamalah secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara 

bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan 

mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan 

investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. 

Bank syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan 

yang bekerja berdasarkan etika dan system nilai islam, khususnya yang 

bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non 

produktif, bebas dari hal-hal yang tidak jelas (gharar), berprinsip 

keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. (Ascarya 

dan Yumanita,2005:4) 

 

2. Tujuan Pengembangan Bank Syariah 

a. Menurut Sumitro (1996:17), tujuan dibentuknya Bank Syariah adalah: 

1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara 

Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan 

agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha atau 

perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan). Dimana 

jenis-jenis usaha tesebut selain dilarang dalam Islam juga telah 

menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat. 
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2) Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan 

meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi 

kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal (orang kaya) 

dengan pihak yang membutuhkan dana (orang miskin). 

3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka 

peluang berusaha yang lebih besar terutama terhadap kelompok 

miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif 

menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwirausaha). 

4) Untuk membantu menanggulangi masalah kemiskinan yang pada 

umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang 

sedang berkembang. 

5) Untuk meningkatkan kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah 

6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank 

non Islam yang menyebabkan umat Islam berada dibawah 

kekuasaan bank. 

  Sedangkan tujuan pendirian bank Islam menurut Zainul (2002:12) 

pada umumnya adalah “Untuk mempromosikan dan mengembangkan 

penerapan prinsip-prinsip Syariah Islam dan tradisinya kedalam transaksi 

keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait”. 
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3. Sumber-SumberDana Bank Syariah 

Menurut Arifin 2009, 57-60. 

a. Modal inti 

Modal inti adalah dana modal sendri, yaitu dana yang berasal dari para 

pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal 

inti terdiri: 

1) Modal yang distor oleh para pemegang saham; sumber utama dari 

modal perusahaan adalah saham. 

2) Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang 

disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian di kemudian 

hari; 

3) Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan ke 

pada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham 

sendiri (melalui Rapat Umum Pemegang Saham) diputuskan untuk 

ditanam kembali dalam bank. Laba ditahan ini juga merupakan cara 

untuk menambah dana modal lebh lanjut. 

b. Modal Ekuitas  

Bank menghimpun dana bagi-hasil atas prinsip mudharabah, yaitu akad 

kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengusaha 

(mudharib) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemiik dana 

tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan 

yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (nisbah) 

yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian finansial menjadi beban 
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pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas 

usaha yang dilakukan. 

c. Titipan (wadi’ah/Non Remunerated Deposito) 

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititpkan pada bank, yang 

umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama 

orang menitipkan pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan 

memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-

waktu. 

 

4. Produk bank syariah 

Menurut Wiroso (2009) produk-produk jasa yang disediakan oleh bank syariah yaitu:  

a. Tabungan syariah 

Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah, yang mana tabungan yang dibenarkan adalah 

tabungan yang berdasarkan ada dua yaitu : 

1) Tabungan wadiah 

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat 

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau 

alat yang dapat dipersamakan dengan itu. 

2) Tabungan mudharabah 

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 

ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. 



13 
 

 

b. Deposito mudharabah 

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan 

bank. 

Jenis deposito berjangaka: 

1) Deposito berjangka bisa 

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, 

perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan 

baru/pemberitahuan dari penyimpan 

2) Deposito berjangka otomatis (Automatic rool over) 

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk 

jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan. 

Deposito ini dijalankan dengan prinsip “mudharabah mutlaqah”, 

karena pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

mudharib (bank). 

Landasan syariah dari al mudhrabah sebagai berikut : 

1) Al-Qur’an  

“Hai orang-orang yang beriman! janganlah kalian saling 

memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 

antaramu…”.(Al-Maidah:1)  

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam mencari karunia Tuhan 

dengan cara mudharabah, karena mudharabah adalah salah satu 
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jenis kerjasama yang dianjurkan oleh Rasulullah hal ini sesuai 

dengan hadist dibawah ini. 

2) Al-Hadist 

“Dari shalih bin shuhaib dari ayahnya (shuhaib) ra. bahwasannya 

Rasulullah saw. bersabda: Tiga hal yang mengandung berkah; 

jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan 

mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah 

tangga, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib) 

Penjelasan hadist diatas bahwasannya akad mudharabah adalah 

sesuatu yang mengandung berkah karena disini tidak hanya 

melibatkan pemilik modal tersebut, sehingga keduanya bisa saling 

membantu dalam mencari karunia Tuhan yang berupa jual beli. 

c. Pembiayaan syariah 

Menurut Antonio (2001:160), pembiayaan adalah pemberian fasilitas 

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang 

merupakan defisit unit. Pembiayaan dibagi menjadi dua menurut sifat 

penggunaannya yaitu : 

1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan produksi, baik perdagangan maupun investasi. 

2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang dipergunakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi. 
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5. Kegiatan Usaha Bank Syariah 

Pada dasarnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah 

dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu  

a. Penghimpun Dana (funding)  

1) Prinsip Wadi’ah 

“Wadi’ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, 

baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan 

dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki” (Solihin, 

2008:79).Wadi’ah dibagi atas dua jenis, yaitu : 

 Wadi’ah yad-dhamanah atau titipan yang mengandung 

pengertian bahwa penerima titipan diperbolehkan 

memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari barang 

titipan tersebut dengan syarat tidak diperjajikan sebelumnya, 

dan penerima titipan harus bertanggung jawab atas barang 

titipan bila terjadi kerusakan. 

 Wadi’ah yad-amanah atau titipan murni, dimana pihak yang 

dititipkan/bank tidak boleh memanfaatkan barang yang 

dititipkan dan sebagai imbalan atas pemeliharaan barang 

tersebut, pihak yang menerima titipan/bank dapat meminta 

biaya penitipan.  

2) Prinsip Mudharabah  

“Mudharabah adalah suatu akad kerja sama atau perkongsian antara 

dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai penyedia modal/dana untuk 
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suatu usaha (disebut sebagai shahibul mal), dan pihak kedua yang 

bertanggung jawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha 

(disebut sebagai mudharib)” (Solihin, 2008:85). 

b. Penyaluran Dana (financing)  

Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk 

pembayarannya dan waktu penyerahannya barangnya, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Pembiayaan murabahah  

Murabahah yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar 

biaya perolehan ditambah pendapatan yang disepakati dan penjual 

harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada 

pembeli” (IAI,2007:102.par 26). 

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan ataupun tanpa 

pesanan. Di dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank 

melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. 

Harga yang di sepakati dalam murabahah adalah harga jual 

sedangkan harga beli harus diberitahukan.  

2) Pembiayaan Salam 

Menurut Solihin (2008:116),  “Pembiayan Salam adalah akad jual 

beli atas suatu barang dengan jenis dan dalam jumlah tertentu yang 

penyerahannya dilakukan beberapa waktu kemudian, sedangkan 

pembayarannya segera (di muka)”. 
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3) Pembiayaan Istishna’  

Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk 

menyediakan al-mashnu (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang 

disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. 

Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah)  

Menurut Solihin (2008:131), “Ijarah adalah akad pemindahan hak 

guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu 

melalui pemabayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan barang itu sendiri”.  

4) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (syirkah)  

5) Pembiayaan Mudharabah  

Menurut IAI (2007:105 par 4) “Mudharabah adalah 

kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik 

dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola 

dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara 

mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya 

ditanggung oleh pemilik dana.  

Secara umum Mudharabah dibagi menjadi 2 yaitu: 1). 

Mudharabah Mutlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana 

memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan 

investasi. 2). Mudharabah Muqayyadah adalah Mudharabah dimana 

pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara 

lain mengenai tempat, cara dan atau objek investasi.  
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6) Pembiayaan Musyarakah  

Menurut IAI (2007:106) “Musyarakah adalah akad 

kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, 

dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 

ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan 

sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana”.  

Adapun yang termasuk akad pelengkap adalah:  

- Hawalah (Alih Hutang Piutang) 

- Rahn (Gadai) 

- Qardh  

- Wakalah  

- Kafalah (Garansi Bank)  

c. Jasa Keuangan  

Aktivitas dalam jasa keuangan ini merupakan kegiatan yang meliputi 

seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Transaksi yang 

termasuk pada produk jasa keuangan ini adalah Sharf. 

Menurut IAI (2007),”Sharf adalah akad jual beli suatu valuta dengan 

valuta lainnya”. 

 

6. PSAK No. 105 Akuntansi Mudharabah 

a. Definisi  

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak; pihak 

pertama (pemilik dana) menyediakan dana, sedangkan pihak kedua 
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(pengelola dana) bertindak selaku pengelola. Keuntungan usaha di 

bagi sesuai dengan kesepakatan pada awal akad, sedangkan 

kerugian finansial hanya di tanggung oleh pengelola dana. Secara 

operasional mudharabah di bagi menjadi 3 jenis. Pertama 

mudharabah muthlaqah adalah jenis mudharabah dimana pemilik 

dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam 

pengelolaan investasinya. Kedua, mudharabah muqayyadah adalah 

jenis mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan 

kepada pengelola dana, diantara lain mengenai tempat, cara, dana 

tau objek invesatasi. Ketiga, mudharabah musytarakahadalah 

bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal 

atau dananya dalam kerja sama investasi. 

b. Karakteristik  

Berdasarkan PSAK No. 105, bank syariah dapat bertindak 

sebagai pemilik dana atau pengelola dana. Mudharabah terdiri dari 

mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayadah, dan 

mudharabah musytarakah. Jika bank syariah bertindak sebagai 

pengelola dana, dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah 

temporer. 

c. Prinsip Pembagian Hasil Usaha 

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan 

berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan 

prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba 
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bruto (gross profit) nukan total pendapatan usaha (omset). 

Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian 

adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang 

berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. 

d. Pengakuan dan pengukuran 

1. Bank Syariah sebagai Pemilik Dana 

Mekanisme bank syariah sebagai pemilik dana sesuai 

operasional pembiayaan mudharabahatau investasi 

mudharabah. 

a) Dana syirkah temporer yang disalurkan oleh bank syariah 

diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran 

kas atau penyerahan asset nonkas kepada pengelola dana. 

b) Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut 

(a) investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar 

jumlah yang diberikan pada saat pembayaran; (b) investasi 

mudharabah dalam bentuk asset nonkas diukur sebesar nilai 

wajar asset nonkas pada saat penyerahan (i) jika nilai wajar 

lebih rendah dari pada nilai tercatatnya diakui sebagai 

kerugian; (ii) jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai 

tercatat diakui sebagai keuntungan tangguhan dan 

diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. 

c) Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha 

dimulai karena rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan 
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kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, penurunan 

nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan pengurangan 

saldo investasi mudharabah. 

d) Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah 

dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan 

pengelola dana, kerugian tersebut diperhitungkan pada saat 

bagi hasil. 

e) Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau 

modal usaha mudharabah diterima oleh nasabah. 

f) Dalam investasi mudharabah, jika yang diberikan dalam 

bentuk barang (nonkas) dan barang tersebut mengalami 

penurunan nilai pada saat setelah barang dipergunakan 

secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, kerugian 

tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi namun 

diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. 

g) Kelalaian atas kesalahan nasabah, antara lain, ditujukkan 

oleh (a) persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak 

dipenuhi; (b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan 

(force majeur) yang lazim atau telah ditentukan dala akad; 

atau (c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang. 

h) Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad 

jatuh tempo dan belum dibayar oleh nasabah, investasi 

mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo. 



22 
 

 

i) Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik 

dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi 

pengahasilan usaha dari pengelola dana. Tidak 

diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil 

usaha. 

e. Penyajian 

1. Bank syariah sebagai pemilik dana menyajikan investasi 

mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. 

2. Bank syariah sebagai pengelola dana menyajikan transaksi 

mudharabah dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, 

pada (a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan 

sebesar jumlah nominalnya untuk setiap jenis mudharabah; (b) 

bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan 

dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik 

dana disajikan kewajiban; dan (c) bagi hasil dana syirkah 

temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo 

disjikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. 

f. Pengungkapan 

1. Entitas/bank syariah sebagai pemilik dana mengungkapkan hal-

hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada (a) 

rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya; (b 

penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode 

berjalan; dan (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai 
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomer 101 Tentang 

Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 

2. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi 

mudharabah, tetapi tidak terbatas pada (a) dana syirkah 

temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; dan (b) 

penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah. 

 

7. Bagi hasil 

 Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya 

perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di 

dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas 

keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. 

Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang 

ditwarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang 

berkaitan dengan pebagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu 

pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi 

hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, 

dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhim) dimasing-

masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. 

 Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterpakan di dalam 

perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu : 
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a. Bagi untung (Profit Sharing) 

1. Pengertian 

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi 

keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. 

Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul apabila total 

pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari 

biaya total (total cost). 

Muhammad (2005:101) menjelaskan bahwa profit sharing  

adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih 

dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh pendapaan tersebut. Pada 

perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and 

loss sharing, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian 

antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil 

usaha yang telah dilakukan 

Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya 

merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal 

(investor) dan pengelola modal (enterprener) dalam 

menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara 

keduanya akan terkait kontrak bahwa didalam usaha tersebut 

jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai 

nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula bila 
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usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai 

porsi masing-masing. 

2. Kerugian 

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal 

investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi 

pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih 

payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. 

3. Keuntungan 

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan 

dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih 

dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses 

usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, 

artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari 

pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan yang 

dibagikan adalah keuntungan bersih (net profit) yang merupakan 

selisih lebih atas pengurangan total cost terhadap total revenue. 

b. Bagi hasil(Revenue Sharing) 

1. Pengertian  

Revenue sharing  berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari 

dua kata yaitu, revenue  yang berarti hasil, penghasilan, 

pendapatan. Sharing adalah bentuk kata kerja dari share yang 

berarti bagi atau bagian. Revenue sharing berarti pembagian 

hasil, penghasilan atau pendapatan. 
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Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang 

yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan bang-barang 

(goods) dan jasa-jasa (service) yang dihasilkannya dari 

pendapatan penjualan (sales revenue). Dalam arti lain revenue 

merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah 

out put yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan 

harga atau jasa dari suatu produksi tersebut. Di dalam revenue 

terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (total cost) dan 

laba (profit). Laba bersih (net profit) merupakan laba kotor 

(gross profit) dikurangi biaya distribusi penjualan administrasi 

dan keuangan. 

 Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa arti revenue pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai 

total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang 

merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa 

dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di 

dalam revenue meliputi total harga pokok penjualan ditambah 

dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut.  

 

2. Keuntungan 

Meningkatkan investasi dana pihak ketiga pada bank syariah 

karena jika bank menggunakan sistem perhitungan bagi hasil 

berdasarkan revenue sharing dimana bagi hasil akan 
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didistribusikan dari total-total pendapatan sebelum dikurangi 

dengan biaya-biaya maka kemungkinan yang akan terjadi akan 

tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana akan 

lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang 

berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana 

yang mengarahkan investasinya pada bank syariah.  

3. Kerugian  

Apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah, maka 

bagian bank setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak 

akan mampu membiayai kebutuhan oprasionalnya (yang lebih 

besar dari pada pendapatan) sehingga merupakan kerugian bank 

dan membebani para pemegang kerugian. Sementara 

penyandang dana atau investor lain tidak menaggung kerugian 

akibat biaya operasional tersebut. 
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Perbedaan bagi hasil (Revenue Sharing) dengan bagi untung (Profit Sharing) 

Tabel 2.1 

Perbedaan Revenue Sharing dan Profit Sharing 

Revenue Sharing Profit Sharing 

- Pendapatan operasi utama,

pendapatan dari penyaluran dana

pada invesatsi yang dibenarkan

syariah yaitu pendapatan

penyaluran dana prinsip jual beli.

- Pendapatan operasi lainnya, dalam

penyaluran dana bank syariah

mengenakan fee administrasi atas

penyaluran tersebut yang besarnya

disepakati antara bank sebagai

pemilik dana dan debitur sebagai

pengelola dana.

- Beban operasi (tenaga kerja,

administrasi, umum dan lainnya),

beban-beban tersebut tidak

diberkenankan dipergunakan

sebagai faktor pengurang dalam

pembagian hasil.

- Pendapatan opersi utama, 

perhitungan sama dengan 

perhitungan yang 

dipergunakan prinsip revenue 

sharing. 

- Beban mudharabah, bank 

syariah harus dapat 

memisahkan beban yang 

menjadi tanggungan bank 

syariah sendiri dan beban yang 

akan dibebankan pada 

pengelolaan dana mudharabah. 

- Laba/rugi mudharabah, 

pendapatan operasi utama 

dikurangi dengan beban 

mudharabah inilah yang akan 

menghasilkan laba atau rugi. 

Sumber: Wiroso (2005, 119) 


