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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Bank Syariah adalah bank yang beroperasi yang tidak mengandalkan 

bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai Salah satu pengukuran 

kemajuan suatu negara dilihat dari kemajuan perekonomiannya. sehingga 

yang menjadi peran utama dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis. 

Permasalahan yang sering dihadapi seorang pebisnis yang bergerak di 

bidang usaha apapun adalah masalah pembiayaan modal usahanya. 

Walaupun  di Indonesia sudah ada lembaga keuangan non bank, tetapi yang 

mempunyai peran paling penting dalam dunia permodalan dunia usaha 

adalah lembaga keuangan bank karena mampu memenuhi kebutuhan dana.  

 Terbentuknya bank syariah pada sistem perbankan Indonesia berasal 

dari hasil loka karya membicarakan tentang bunga bank dan perbankan di 

cisarua Bogor tanggal 19¬22 Agustus 1990. Hasil loka karya yang telah 

dilaksanakan dikupas lebih dalam pada  musyawarah nasional (Munas) IV 

MUI pembentukan kelompok kerja untuk didirikannya bank syariah pada 

negara Indonesia. Dengan rentang waktu yang singkat bank syariah di 

Indonesia mampu memperlihatkan kemajuannya yang cukup pesat dan 

menunjukkan eksistensinya pada sistem perekonomian Indonesia.Bank 

syariah sama seperti bank konvensional karena mempunyai fungsi yang 

sama sebagai lembaga intermediasi. Pada sistem syariah mampu 

memberikan keadilan, akuntabilitas, transparansi, dan saling mempercayai 

pada pelaku ekonomi (Satriawan, 2012). 
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 Salah satu sebagai karakteristik dasar pada perbankan syariah yaitu 

pelarangan penerapan riba dan melarang transaksi yang berdasarkan pada 

motif spekulasi membuat bank syariah diidentifikasikan sebagai lembaga 

pembiayaan yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor riil, dan hal inilah 

merupakan keunggulan kompetitif pada bank syariah. Menurut Aditya 

(2012), operasi bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil ini 

ternyata menjadi solusi terhadap wabah penyakit negative spread yang 

dialami oleh bank konvensional, karena konsekuensi dari sistem bunga yang 

ditetapkan oleh bank konvensional menjadikan bank harus menanggung 

rugi atas kegiatan usaha penghimpunan dananya pada saat suku bunga 

kredit lebih rendah dibandingkan suku bunga simpanan. 

 Bank Syariah Mandiri (BSM) yakni Bank Umum Syariah (BUS) ke-2 

di Indonesia setelah terbentuknya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Asal 

usulterbentuknya Bank Syariah Mandiri berawal oleh tuntutan dari beberapa 

masyarakat muslim Indonesia menyatakan bahwa haram untuk adanya 

bunga bank. Pada saat tahun 1997 mengalami krisis ekonomi yang 

mengakibatkan perbankan di Indonesia terutama didominasi oleh bank 

konvensional menjalani kesusahan yang parah sehingga pemerintah 

Indonesia terdorong untuk bertindak merekontruksi dan merekapitulasi 

beberapa bank Indonesia.hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah 

Mandiri bertepatan pada 1 November 1999. Asal mula berdirinya Bank 

Syariah Mandiri berasal dari kolaborasi antara Bank Syariah di PT. Bank 

Susila Bakti dan menejemen PT. Bank Mandiri (persero) mengetahui betapa 
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pentingnya adanya Bank Syariah di lingkungan PT. Mandiri (persero). 

Menurut Kurniawan (2011),hadirnya Bank Syariah Mandiri sebagai bank 

yang mengkolaborasikan idealisme usaha pada nilai-nilai rohani yang 

sebagai landasan operasinya. 

  Pada kegiatan bank syariah dikenal dengan pembiayaan atau disebut 

juga dengan  kredit. Sehingga, salah satu prinsip bank syariah adalah 

pembiayaan atau kredit. Berdasarkan prinsip dasar produk tersebut, 

sesungguhnya bank syariah memiliki produk utama pembiayaan yaitu 

mudharabah dan musyarakah. Meskipun jenis produk pembiayaan dengan 

akad jual beli (murabahah, salam, istishna) dan sewa (ijarah) juga dapat 

dioperasionalkan, kenyataanya bank syariah tingkat  dunia maupun di 

Indonesia, produk pembiayaannya masih didominasi oleh murabahah 

(muhammad, 2008:2). 

  Dengan adanya pembiayaan tersebut dapat mendorong masyarakat 

untuk mampu menciptakan usaha dan mengembangkannya. Dalam 

realitanya masyarakat masih banyak yang belum bisa mengembangkan 

usahanya karena permasalahan permodalan usahanya. Selain itu, masih 

banyak yang belum mengetahui metode perhitungan bagi hasil pada bank 

syriah. Karena sebelum memulai akad pembiayaan nasabah harus 

mengetahui perhitungan bagi hasil yang digunakan pada bank syariah. 

  Mekanisme dalam pembagian bagi hasil pada pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah ini terbagi kepada dua jenis perhitungan, 



4 
 

 
 

yaitu sistem revenue sharing dan profit sharing. Menurut Ramadona (2016), 

profit sharing dan revenue sharing yang diperoleh dikurang HPP (Harga 

Pokok Penjualan) yang setelah itu disebut gross profit yang sebagai 

perhitungan bagi hasil revenue sharing, apabila gross profit  ini dikurangkan 

dengan beban-beban pembiyaan dan biaya lain-lain akan disebut net profit 

dan belum dikurang pajak maka sebagai perhitungan profit sharing. kita 

dapat memahami bahwa prinsip bagi hasil dihitung dari net profit sebelum 

pajak atau berasal dari gross profit. 

  Menitikberatkan pada perbedaan sistem perhitungan bagi hasil 

berdasarkan sistem revenue sharing dan profit sharing di atas, kontrak 

pembiayaaan mudharabah dan musyarakah walaupun mendatangkan 

keuntungan yang sangat besar, namun jika sistem perhitungan bagi hasilnya 

tidak sesuai dengan syariah islam di antaranya seperti mengandung unsur 

spekulasi dan menghilangkan aspek keadilan, maka kontrak kontrak itu 

tidak dapat diterima atau di tolak. Penerapan sistem perhitungan bagi hasil 

yang mencapai nilai maslahah diantara sistem revenue sharing atau sistem 

profit sharing dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah, tentu 

sangat mendorong terjadinya kontrak yang berkualitas dalam mewujudkan 

ekonomi ke islaman bagi masing-masing pihak yang bekerjasama 

(Ramadona, 2016). 

 Dalam hal ini seharusnya bank syariah mandiri mampu memberikan 

sosialisasi kepada masyarakat tentang perhitungan bagi hasil yang diberikan 

kepada masyarakat dan  merubah pemikiran masyarakat bahwa perhitungan 
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sistem bagi hasil berbeda dengan sistem penerapan bunga pada akad 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah,  bahwa dalam perhitungan bagi 

hasil yang diterapkan pada pihak bank syariah mandiri adalah revenue 

sharing.  Sehingga masyarakat mampu memahami perhitungan bagi hasil 

tersebut. 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini 

ditetapkan topik sekaligus sebagai judul “analisis bagi hasil atas 

mudharabah dan musyarakah  di Bank Syariah Mandiri”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana  perhitungan bagi hasil  mudharabah pada Bank Syariah 

Mandiri? 

2. Bagaimana perhitungan bagi hasil  musyarakah pada Bank Syariah 

Mandiri ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perhitungan bagi hasil  mudharabah pada Bank Syariah 

Mandiri. 

2. Untuk mengetahui perhitungan bagi hasil  musyarakah pada Bank Syariah 

Mandiri. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihakyang bersangkutan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat 

praktis. 
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1. Manfaat Teoretis 

 a.  Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman 

mengenai perbankan syariah terutama produk mudharabah dan 

musyarakah, serta dapat mengetahui cara analisis pola bagi hasil 

mudharabah dan musyarakah pada bank syariah. 

 b.  Bagi Peneliti yang akan Datang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan 

sumber bacaan di bidang perbankan syariah sehingga dapat bermanfaat 

bagi peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi Perbankan 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam 

melaksanakan prinsip perekonomian syariah yang sesuai dengan syariat 

Islam serta dapat menghasilkan  keuntungan, khususnya melalui produk 

mudharabah dan musyarakah. 

 b.  Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ataupun 

menjadi kajian bagi para investor untuk pertimbangan dalam menanamkan 

modal di perbankan syariah.
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