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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu  

Untuk pedoman penelitian ini, peneliti menggunakan jurnal 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang di bahas yaitu 

tentang prinsip nisbah dalam pembiayaan mudharabah pada PT.Bank 

Rakyat Indonesia Syariah KCP Lawang. 

 Hasil penelitian Ambarwati (2008) menunjukkan bahwa tingkat 

bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan 

mudharabah pada bank umum syariah. Secara teori, dalam menjalankan 

operasionalnya bank sebagai entitas bisnis yang bersifat profit oriented 

tentu mengharapkan tingkat keuntungan yang tinggi.  

Dalam penelitian sebelumnya Muljono (1996:217) menyebutkan 

bahwa besarnya profit yang diinginkan (target laba) merupakan salah satu 

acuan bank dalam menetapkan besarnya volume kredit yang akan 

disalurkan. 

Menurut Faikoh (2008) bahwa DPK berpengaruh positif signifikan 

terhadap volume pembiayaan mudharabah. Kegiatan penghimpunan dan 

penyaluran dana merupakan fokus utama kegiatan bank syariah. Oleh 

karena itu, untuk dapat menyalurkan dana secara optimal, bank harus 

memiliki kemampuan dalam menghimpun dana pihak ketiga karena DPK 

ini merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah.  
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada 

topik bahasannya yaitu pembahasan mengenai bagi hasil dan pembiayaan 

mudharabah, Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah hasil evaluasi kendala dan solusi dalam prinsip nisbah 

pada pembiayaan mudharabah  

 

B. Kajian Pustaka  

1. BANK 

a. Pengertian Bank  

Menurut Taswan (2010 : 6) bank adalah suatu lembaga 

yang berkegiatan sebagai penghimpun dana berupa deposito , 

tabungan, giro dan penyaluran dana atau pembiayaan . di dalam 

lembaga keuangan ini, bank sendiri di bedakan menjadi dua 

yaitu : Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ). 

Menurut Kasmir (2004 : 12) kegiatan utama dalam bank ada 

tiga yaitu:  

 Menghimpun Dana  

 Menyalurkan Dana  

 Memberi jasa Bank lainnya  

Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana adalah 

kegiatan utama dalam bank . sedangkan pemberian jasa bank 

merupakan kegiatan pendukung dari kegiatan menghimpun dana 

dan penyaluran dana.  Sistem yang di jalankan oleh bank 
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tersebut ada dua yaitu berdasarkan bunga dan non bunga 

( syariah ). Bank syariah menurut Muhammad ( 2002 : 13 ) 

adalah bank yang dalam kegiatan oprasionalnya menggunakan 

prinsip syariah yang di dasari oleh Al-Qur’an ( tidak 

mengandalkan bunga ). Karena islam menilai bunga bank adalah 

riba yang mana sifatnya di haramkan oleh ajaran islam. 

Sedangkan Bank konvensional adalah bank yang sistem 

oprasionalnya menggunakan bunga.  

b. Perbandingan Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional. 

Menurut Amir dan Rukmana ( 2010 ). Menjelaskan tentang 

perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 2.1 Perbandingan bank Konvensional dan Bank syariah  

BANK SYARIAH BANK KONVENSIONAL 

 Berdasarkan prinsip bagi hasil, 
sewa dan  jual beli yang terikat 

dengan akad. 

 Hubungan yang di gunakan 
kepada nasabah yaitu hubungan 

dalam bentuk kemitraan. 

 Menghimpun dan menyalurkan 

dana harus sesuai dengan fatwa 

Dewan Pengawas Syariah. 

 Memakai sistem atau perangkat 
bunga. 

 Hubungan dengan nasabah dalam 
bentuk kreditor dan debitor. 

 Melakukan investasi yang halal dan 

haram profit orieted  

 Tidak terdapat dewan sejenis  

Sumber : PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah Kcp Lawang  
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2. Pembiayaan  

a. Pengertian Pembiayaan  

Menurut Rivai dan Arivin ( 2010: 160 ) Pembiayaan atau 

financing adalah pendanaan yang di berikan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di 

rencanakan.sedangkan. Menurut Ridwan (2007) pembiayaan 

berbasis syariah adalah penyediaan dana yang berdasarkan 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, 

dengan ketentuan pihak peminjam wajib melunasi pinjamannya 

dengan kesepakatan yang sudah di tentukan dan dengan 

menyertakan bagi hasilnya,  Dalam pembiayaan harus terdapat 

kontrak yang dilakukan oleh dua orang pihak yaitu shahibul mal 

dan mudharib. Menurut Muhammad (2008) menerangkan bahwa 

kontrak pembiayaan adalah pengikatan dua pihak dengan 

kesepakatan-kesepakatan yang telah di setujui oleh kedua belah 

pihak di antaranya seperti lama atau waktu kerjasama , dan lain lain. 

b. Tujuan Pembiayaan  

Menurut Ridwan dan Muhammad (2007) menerangkan fungsi 

pembiayaan secara umum yaitu pemberian pembiayaan oleh bank tidak 

hanya dilakukan untuk mencari keuntungan, namun juga banyak 

memberi manfaat bagi nasabah. Dengan adanya pembiayaan yang 

tersalurkan maka secara tidak langsung prekonomian masyarakatpun 

mengalami peningkatan. Salah satunya seperti berikut : 
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1) Meningkatkan daya guna uang 

Dana yang di salurkan oleh Shahibul mal pada bank 

syariah dalam bentuk tabungan dan lain lain , maka dari 

pihak bank akan di tingkatkan daya gunanya sehingga tidak 

ada terjadinya penimpunan dana dan mampu meningkatkan 

produktifitas 

2) Meningkatkan peredaran uang  

Pembiayaan yang di salurkan melalui rekening maupun 

transaksi lain dari para pengusaha dapat menciptakan 

peredaran uang giral dan uang kartal. 

c. Prosedur Pembiayaan  

Menurut Arifin (2002) prosedur pembiayaan adalah metode 

yang dilakukan untuk menjalankan suatu pembiayaan atau 

bagaimana cara melaksanakan suatu kegiatan pembiayaan mulai 

dari awal sampai terjadinya pembiayaan. Dan tujuan dari 

prosedur pembiayaan menurut Kasmir ( 2004 ) adalah untuk 

memastikan kelayakan pembiayaan tersebut di terima atau ditolak. 

d. Prinsip Pembiayaan  

Untuk melakukan pembiayaan adanya analisis yang harus 

dilakukan agar mengetahui bahwa calon penerima dana layak 

diberi penyaluran dana atau tidak, analisa tersebut adalah 5C dan 

7P. Menurut Kasmir ( 2004 ) pengetian analisis tersebut adalah : 
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a) Character  

Untuk memberikan keyakinan pada bank bahwa nasabah benar benar 

dapat di percaya, kepercayaan tercemin melalui sifat,watak dan latar 

belakang calon nasabah baik dari masyarakat maupun pekerjaan. 

b) Capacity 

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam melakukan 

pembayaran angsuran , mengelola modal dan menjalankan bisnis  

c) Capital 

Untuk mengetahui sumber sumber pembiayaan yang dimiliki oleh 

nasabah terhadap usaha yang di biayai oleh bank  

d) Collateral 

Merupakan suatu jaminan yang diberikan calon nasabah kepada 

bank. Sehingga jika terjadi masalah jaminan yang diberikan dapat 

di gunakan untuk memenuhi kewajiban nasabah. 

e) Condition  

Menilai kondisi ekonomi dari pihak bank dan calon nasabah  

Sedangkan untuk 7P sendiri adalah : 

a) Personality 

Menilai nasabah dari segi tingkahlaku atau kepribadian calon 

nasabah dalam menghadapi masalah.  

b) Party 

Mengklasifikasi calon nasabah berdasarkan loyalitas , modal, 

dan karakter nasabah. Klasifikasi tersebut di gunakan sebagai 

patokan bank untuk memberikan pembiayaan dana atau tidak. 
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c) Perpose  

Mengetahui tujuan dari nasabah dalam mengambil penyaluran 

dana ,untuk digunakan kebutuhan konsumtif pribadi atau untuk 

modal kerja .  

d) Prospect  

Untuk menilai usaha nasabah apakah menguntungkan atau tidak. 

Hal ini sangat penting bagi bank sebelum pembiayaan 

disalurkan kepada nasabah. 

e) Payment 

Mengetahui bagaimana nasabah mampu mengembalikan sumber 

dana yang telah diterima dari bank untuk modal usaha nasabah. 

f) Profitability 

Melihat kemampuan nasabah dalam mencari keuntungan. 

g) Protection 

Bertujuan bagaimana cara menjaga sumber dana yang telah di 

berikan kepada nasabah melalui sebuah perlindungan. 

Perlindungan yang dimaksud antaralain adalah jaminan atau 

asuransi. 

 Dalam pembiayaan pihak bank juga melakukan strategi pemasaran dengan 

mempertimbangkan 4P, menurut Payne ( 2000 ) 4P adalah : 

1) Product adalah jasa atau produk yang di tawarkan  

2) Price adalah syarat – syarat yang berhubungan dengan penjualan 

dan harga yang dibayar. 
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3) Promotion adalah program yang berhubungan dengan 

pemasaran produk dan jasa. 

4) Place adalah fungsi distribusi yang berkaitan dengan 

menyediakan produk dan jasa sebuah perusahaan.  

3. Pengertian nisbah ( Bagi hasil ) 

Menurut Amir Machmud dan Rukmana (2010) didalam ekonomi islam 

pembagian hasil keuntungan sudah di lakukan sejak jaman nabi yang 

berdasarkan Al-Qur’an, islam sebagai agama merupakan konsep 

mengatur kehidupan manusia, ada tiga pilar pokok dalam ajaran islam 

yaitu sebagai berikut :  

 Aqidah :Komponen ajaran islam yang mengatur tentang 

keyakinan atas keberadaan Allah sehingga harus menjadi 

keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai 

aktivitas di muka bumi semata – mata untuk mendapatkan 

keadilan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari 

Allah . 

 Syariah : Komponen ajara islam yang mengatur tentang 

kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah 

(hablumibaalah) maupun dalam muamalah 

(hablumminnas)muammalah sendiri meeliputi berbagai bidang 

kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan 

perniagaan disebut muammalah aliyah. 
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 Akhlaq : Landasan perilaku dan keperibadian yang akan 

mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan 

syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga 

disebut memiliki akhlaq karimah sebagaimana hadis nabi yang 

menyatakan ” Tidaklah sekiranya aku di utus kecuali untuk 

menjadikan akhlaqul karimah “  

Adapun juga dasar hukum yang digunakan dalam ekonomi islam 

yaitu berdasarkan Al-Qur’an dan fatwa dewan syariah nasional 

maupun UU MUI yaitu sebagai berikut : 

- Berdasarkan UU no 10 1998 yang merupakan 

penyempurnaan pelaksanaanya dituangkan dalam Surat 

Keputusan Direktur Bank Indonesia dan di perkuat 

dalam bentuk dalam bentuk peraturan Bank Indonesia. 

Penggunaan istilah bank syariah sudah tegas di 

sebutkan “ Bank Berdasarkan Prinsip Syariah “ dan 

pada pasal 1 butir 13 di sebutkan berlakunya hukum 

islam sebagai dasar transaksi di perbankan syariah.  

- Teknis oprasional produk dan transaksi syariah yang di 

gunakan pada bank syariah di atur oleh Fatwa DSN 

MUI.  

- Berdasarkan Al – Qur’an yaitu melalui surah : QS. Al-

Maidah (5) 1 “ Hai orang-orang beriman tunaikanlah 

akad-akad itu ..” 
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Al-Qur’an QS. Al-Baqarah (2) : 275 “ Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “  

Menurut Adiwarman (2004) Bagi Hasil yaitu di mana total 

pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan 

profit atau keuntungan bersih yang akan di bagi kepada debitur 

sebesar 60;40 %  , dalam bentuk return dari kontrak investasi, yakni 

yang termasuk ke dalam natural certain contracts. 

Menurut Muhammad ( 2002 ) bagi hasil di artikan sebagai 

distribusi beberapa bagian dari laba suatu perusahaan. Bagi hasil 

dapat berbentuk suatu bonus atau uang tunai yang di dasarkan pada 

laba yang di peroleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat juga 

berbentuk suatu pembayaran mingguan atau bulanan. Bagi hasil 

adalah suatu prinsip yang di gunakan oleh bank syariah terutama 

pada prinsip akad mudharabah dan musyarakah. 

4. Mudharabah  

a. Pengertian Mudharabah  

Menurut Adiwarman (2004) Mudharabah adalah bentuk kerja 

sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahib al-

maal ) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola 

(mudharib ) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk 

ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas 

dari shahib al-maal dan keahlian dari mudharib. 
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b. Prinsip Mudharabah 

Menurut Adiwarman (2004)  Prinsip umum pembiayaan 

mudharabah  adalah sebagai berikut : 

 Jumlah modal yang di serahkan kepada nasabah  selaku pengelola modal 

harus di serahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang 

dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal di serahkan 

secara bertahap, maka harus jelas tahapannya dan di sepakati bersama. 

 Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat di 

perhitungkan dengan cara , memperhitungkan dari pendapatan atau 

keuntungan proyek kerjasama tersebut. 

 Hasil usaha di bagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada 

setiap bulan atau waktu yang sudah di sepakati. Bank selaku pemilik 

modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan 

penyimpanan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan 

dan penyalah gunaan.  

 Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun 

tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/ usaha nasabah. Jika 

nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya : tidak mau membayar 

kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat di 

kenakan sanksi administrasi.  
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c. Akad Pelengkap Dalam PembiayaanMudharabah 

1) Hiwalah ( Ahli Utang-Piutang )  

Tujuan fasilitas hiwalah adalah membantu supplier 

mendapatkan modal tunai agar dapat menjalankan produksinya. 

Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. 

2) Rahn ( Gadai ) 

Tujuan akad Rahn adalah untuk memberikan jaminan 

pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan 

pembiayaan.  

3) Qardh  

Qardh adalah pinjaman uang, yang di berikan kepada pihak 

bank untuk keperluan nasabah seperti , memberikan pinjaman 

tuani melalui produk bank yang dapat di guakan oleh nasabah 

untuk menjalankan usahanya dengan persyaratan persayratan 

yang telah di sepakati. 

4) Wakalah ( Perwakilan )  

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi pada nasabah 

memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya 

melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti transfer uang dan 

lain lain.  

5) Khafalah (Garansi Bank ) 

Garansi bank dapat di berikan dengan tujuan untuk 

menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank 
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dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah 

dana untuk fasilitas ini sebagai rahn , bank dapat pula 

menerima dana dengan prinsip wadi’ah untuk jasa-jasa ini, 

bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang di berikan. 


