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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Keberadaan lembaga perbankan syariah didorong oleh adanya desakan 

kuat dari orang Islam yang ingin terhindar dari transaksi bank yang dipandang 

Mengandung unsur riba.Adanya pelarangan riba dalam Islam merupakan 

pegangan utama bagi bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, 

sehingga kontrak utang piutang antara perbankan syariah dengan nasabah harus 

berada dalam koridor bebas bunga. Sistem perbankan syariah merupakan bagian 

dari konsep ekonomi Islam yang memiliki tujuan untuk membumikan sistem nilai 

dan etika Islam dalam wilayah ekonomi (Nur, 2007). 

 Perbankan syariah di indonesia telah mendapatkan pijakan kokoh setelah 

adanya paket deregulasi, dengan lahirnya Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 

1992 yang direvisi melalui Undang-Undang No.10 tahun 1998, yang dengan tegas 

mengakui keberadaan dan berfungsinya bank syariah. Peranan perbakan syariah 

dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan 

konvensional (Banoon & Malik, 2007). 

 Keberadaaan bank syariah diharapkan dapat mendorong perkonomian 

suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekomomian adalah: 

kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang optimal, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta 

kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan 
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yang menjamin adanya pengembalian yang adil, serta pelayanan yang efektif 

(Setiawan, 2006)  

 Bank Islam ini beroperasi dengan prinsip bagi hasil atau yang lebih 

dikenal dengan istilah profit sharing. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 

tahun 1998 tentang Perbankan dan dikeluarkannyahukum  bunga bagi bank 

syariah itu  haram dari MUI Tahun 2003  bagi bank yang menjalankan prinsip 

syariah (Wiroso, 2005) 

 Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah pasal 1 butir 7, 

bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank 

perkreditan rakyat syariah, sedangkan pembiayaan menurut UURI No. 21 

Th.2008 tentang bank syariah berdasarkan pasal 1 butir 25 adalah penyediaan 

dana atau tagihan yang berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 

musyarakah. Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, pertama pembiayaan 

produktif,yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk kebutuhan produksi dalam arti 

luas, kedua pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi, sedangkan menurut keperluannya pembiayaan 

produktif dapat dibagi menjadi dua, pertama pembiayaan modal kerja, yaitu 

pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara 

kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu 

peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan 

atau peningkatan utility of place dari suatu barang (Antonio, 2001). 
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 Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menyusun Tugas 

Akhir dengan Judul “PERHITUNGAN NISBAH DALAM PEMBIAYAAN 

MUDHARABAH PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH KCP 

LAWANG “  

 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan mudharabah  pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Lawang ?  

2. Bagaimana perhitungan nisbah dalam pembiayaan mudharabah  pada 

PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Lawang? 

3. Bagaimana evaluasi penerapan prinsip nisbah dalam pembiayaaan 

mudharabah pada PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Lawang? 

 

C. Batasan Masalah  

 Agar penulisan tugas akhir dapat terarah , permasalahan yang di hadapi 

tidak terlalu luas, maka diperlukan batasan masalah. Pada penelitian ini penulis 

hanya membahas mengenai prinsip nisbah dalam pembiayaan mudharabah . 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penulis 

1. Tujuan Penelitian  

  Berdasarkan rumusan masalah yang di paparkan diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah :  
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a. Untuk mendeskripsikan mekanisme pemberian pembiayaan 

mudharabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Lawang 

b. Untuk mendeskripsikan perhitungan nisbah pada pembiayaan 

mudharabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Lawang 

c. Untuk mengetahui apa saja kendala dan solusi yang di hadapi dalam

penerapan prinsip nisbah pada pembiayaan mudharabah pada PT.

Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Lawang

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, maka di harapkan agar dapat memberi 

manfaat sebagai berikut :  

a. Bagi PT Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Lawang

Hasil dari penelitian ini dapat di gunakan sebagai refrensi dan 

masukan serta bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan 

yang berguna untuk meningkatkan mekanisme produk pembiayaan 

supaya produk tersebut semakin banyak peminatnya  

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai 

acuan dan sumbangan pengetahuan dalam melakukan penelitian 

dengan topik yang sama guna mengetahui perbandingan sehingga 

dapat memperbaiki kekurangan dalam penelitian ini  


