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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Sholiha (2016), menyatakan bahwa: (1) terdapat perbedaan pada data 

perbandingan pendapatan bagi hasil musyarakah Bank Syariah Mandiri 

(BSM) dengan BNI Syariah dengan nilai Signifikan F 0,000 yang lebih kecil 

dari signifikansi 5% dan (2) terdapat perbedaan pada data perbandingan 

pendapatan bagi hasil mudharabah Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan 

BNI Syariah dengan nilai Signifikan F 0,000 yang lebih kecil dari 

signifikansi 5%. Dari hasil penilitian diatas menunjak bahwa ada perbedaan 

p;endapatan musyarakah dan mudharabah yang cukup signifikan. 

Ramadona (2016), mengungkapkan bahwapenerapan sistem revenue 

sharing lebih maslahah dibandingkan dengan sistem profit sharing dalam 

pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung, hal ini 

didasarkan atas pertimbangan moral hazard terhadap nasabah (mudharib) 

dengan berdasarkan kaidah usul fiqh, dan hasil Perolehan proyeksi dan hasil 

total pendapatan dari pembiayaan mudarabah berdasarkan sistem revenue 

sharing yang diterima pihak PT. BPRS Puduarta Insani Tembung, lebih 

tinggi daripada sistem profit sharing dan keuntungan yang diperoleh tanpa 

adanya risiko kerugian. Dimaksudkan dari penelitian diatas bahwa revenue 

sharing lebih menguntungkan dari profit sharing karena tingkat keuntungan 

lebih banyak dan resiko lebih rendah.  

 Ramdani (2018), menjelaskan bahwa penelitiannya menggunakan 

pendekatan yuridis normatif dan menyimpulkan bahwa bagi hasil perbankan 
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syariah yang umum digunakan adalah dana mudharabah dan musyarakah. 

Metode perhitungan bagi hasil dibagi menjadi tiga bagian, Pertama, 

pembagian laba dan rugi untuk musyarakah. Kedua, bagi hasil untuk 

mudharabah dan ketiga adalah bagi hasil yang digunakan untuk menghitung 

bagi hasil antara deposito yang menyimpan dana mereka di bank syariah. 

Dimaksudkan dari peneliti diatas disimpulkan bahwa sebenarnya 

perhitungan bagi hasil ada 3 tetapi yang lebih sering digunakan pada bank 

umum adalah musyarakah dan mudharabah. 

Utsman (2016), mengemukakan bahwanisbah bagi hasil untuk sumber 

dana mudharabah telah ditentukan oleh BSM. Kemudian nisbah bagi hasil 

untuk pengelola dana dilakukan kesepakatan untuk menentukan nisbah. 

Prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BSM menguntungkan bagi kedua 

belah pihak. Karena sudah mencapai asas keadilan dengan menghindari 

eksploitasi berlebihan, spekulasi, dan kesewenang-wenangan. Maksudnya 

dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti BSM bahwa bagi hasil yang 

menentukan bagi hasilnya adalah pihak bank dan mudharib mematuhi 

aturannya yang dilakukan pada pihak bank. 

 Pendistribusian bagi hasil pada PT Bank Muamalat KCMakassar 

menggunakan prinsip profit sharing karena pendistribusianbagi hasil 

program tabungan mudharabah dan depositomudharabah dilakukan dengan 

membagi pendapatan bersih banksetelah dikurangi biaya yang dikeluarkan 

pengelolah dana.Sedangkan terkait dengan kemaslahatan antara 
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keduaprinsippendistribusian bagi hasil, profit sharing dianggap paling 

maslahatantara kedua bela pihak ( Majid dkk., 2018 ). 

Febriandika (2015), menjelaskan bahwa semua akad mudhārabah 

diBMT Amanah Ummah menggunakansistem bagi hasil revenue sharing, 

baikdalam hal pembiayaan maupunpenghimpunan dana. Dalam 

produkpenghimpunan dana, akadmudhārabah menggunakan sistemrevenue 

sharing secara sempurna,namun pada produk pembiayaan tidaksepenuhnya 

menggunakan revenuesharing. Pada produk pembiayaan,bagi hasil 

dilakukan setelah terlebihdahulu dikurang biaya barang-barangpokok 

namun tanpa dikurangi biayaoperasional. Dari penelitian dapat disimpulkan 

bahwa pada akad pembiayaan mudharabah mengunakan perhitungan 

revenue sharing dan selain pembiayaan mudharabah tidak menggunakan 

revenue sharing karena adanya pengurangan HPP tetapi biaya 

operasionalnya tidak dikurang. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Bagi Hasil 

Secara umum bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan 

dalam empat akad utama , yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-

muzaraah,dan al-musaqah. Prinsip yang paling banyak dipakai adalah al-

musyarakah dan al-mudrarabah, sedangkan al-muzaraah dan al-musaqah 

dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan 

pertanian oleh beberapa bank islam. Sistem perekonomian islam 

merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang 
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harus ditentukan pada awal yang terjadi kontrak kerja sama (akad) yang di 

tentukan porsinya masing-masing pihak, misalnya 20:80 yang berarti 

bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% 

bagi pemilik dana (shahibul maal) dan 80% bagi pengelola dana 

(mudharib). Bank syari’ah berdasarkan pada prinsip profit sharing tidak 

membebankan bunga melainkan melinkan mengajak partisipasi dalam 

bidang usaha yang didanai Para deposan juga sama-sama mendapatkan 

bagian dari keuntungan bank sesui dengan rasio yang telah di tetapkan 

sebelumnya. Apa bila syariah menggunakan prinsip profit sharing maka 

bank syariah harus dapat membedakan dengan jelas, transparan dan adil 

terhadap beban-beban yang merupakan pengurangan dari  pendapatan 

dana mudharabah dan beban-beban yang merupakan pengeluaran bank 

syariah sebagai institusi keuangan (yang disebut dengan beban lembaga 

keuangan syariah). Semua beban dana mudharabah yang dikeluarkan 

sehubungan dengan pengelolaan dana mudharabah tersebut termasuk 

beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi serta beban beban 

lainnya. Sedangkan apabila bank syariah menggunakan prinsip distribusi 

hasil usaha dengan pembagian hasil (revenue sharing) maka semua beban 

dikeluarkan oleh bank syariah sendiri sehingga tidak diperhitungkan dalam 

unsur distribusi hasil usaha. 

Menurut Nurkholifah Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang 

diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli 

yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan :  
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a) Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan atau pola : 

1. Revenue sharing  

Revenue sharing dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi 

hasil kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum 

dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk meperoleh 

pendapatan tersebut. Sistem revenue sharing berlaku pada pendapatan 

bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor, 

yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan 

bank. Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat 

dengan istilah revenue sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung 

dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya 

pengelolaan dana.  

2. Profit & Loss sharing  

Profit Sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada 

kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan 

biaya- biaya yag dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan 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. 

b) Keuntungan yang di dapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan 

pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-

biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha 
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dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif artinya 

ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol 

artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan 

yang dibagikan adalah keuntungan besih (net profit) yang merupakan 

kelebihan dari selisih atas pengurangan total cost terhadap total 

revenue. 

c) Pada saat akad terjadi wajib disepakati sistem bagi hasil yang 

digunakan, apakah  RS, PLS atau Gross Profit . Kalau tidak disepakati 

akad itu akan menjadi gharar.  

d)  Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah 

pihak, misalnya setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. 

e) Pembagian bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal 

dan tercantum dalam akad, maka hal ini disebut revenue sharing. 

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan 

diperoleh shahibul mal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan 

kesepakatan di antara keduanya. Karakteristik nisbah bagi hasil : 

a. Persentase nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), 

bukan dalam nominal uang tertentu.  

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi Pembagian keuntungan berdasarkan 

nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian 

berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.  

c. Jaminan yang akan diminta terkait dengan carachter risk yang 

dimiliki oleh mudharib karena jika kerugian diakibatkan oleh 
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keburukan karakter mudharib, maka yang menanggung adalah 

mudharib. Akan tetapi jika kerugian diakibatkan oleh business risk, 

maka shahibul mal tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada 

mudharib. 

d.  Besaran Nisbah Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai 

hasil tawarmenawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak 

shahibu maal dan mudharib.  

e.  Cara Menyelesaikan kerugian akan ditanggung dari keuntungan 

terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika 

kerugian melebihi keuntungan, maka diambil dari pokok modal.  

 Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan 

mempertimbangkan: 

a. Referensi tingkat (margin) keuntungan Yang dimaksud adalah 

referensi tingkat (margin) keuntungan yang ditetapkan oleh rapat 

ALCO.  

b. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis atau proyek yang dibiayai 

Perkiraan tingkat keuntungan bisnis atau proyek yang dibiayai 

dihitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut:  

1) Perkiraan penjualan  

2) Lama cash to cash cycle 

3) Perkiraan biaya-biaya langsung  

4) Perkiraan biaya-biaya tidak langsung  

5)  Delayed factor 



15 
 

 
 

2. Mudharabah 

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh 

LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam 

pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 

100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) 

bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Jangka waktu usaha, tata 

cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan 

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Fatwa DSN NO:115/DSN-

MUI/IX/2017). 

Pembiayaan mudharabah menurut Karim (2010) adalah bentuk 

kontrak antara dua pihak, dimana pihak pertama berperan sebagai pemilik 

modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak 

kedua, yaitu pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan 

untung.Sedangkan menurut Sudarsono (2008), pembiayaan mudharabah 

adalah kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul 

maal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (mudharib) 

menjadi pengelola. Sedangkan pembiayaan musyarakah merupakan bentuk 

kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana 

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian atau 

manajerial dengan kesepakatan bersama dimana keuntungan dan kerugian 

dalam kontrak dibagi bersama sesuai dengan porsi modal yang disertakan 

(Dahlan, 2012).  
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Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah 

disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah dan LKS tidak ikut serta 

dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk 

melakukan pembinaan dan pengawasan. Jumlah dana pembiayaan harus 

dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. LKS 

sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 

mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang 

disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian (Fatwa DSN NO:115/DSN-

MUI/IX/2017). 

Jenis-jenis akad Mudharabah (Fatwa DSN NO:115/DSN-

MUI/IX/2017) : 

1. Mudharabah muqayyadah  merupakan akad mudharabah yang 

dibatasi jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. 

2. Mudharabah mutlaqah merupakan akan mudharabah yang tidak 

dibatasi jangka waktu, jenis usaha, dan tempat usaha. 

3. Mudharabah tsuna’iyyah yaitu akad mudharabah yang dilakukan 

secara langsung antara shohibul maal dengan mudharib. 

4. Mudharabah musytarakah yaitu akadmudharabah yang pengelolanya 

(Mudharib) turut dalam menyertakan modalnya dalam kerja sama 

usaha. 

 Rukun dan Syarat Sah mudharabah adalah:  
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1) Pelaku Akad yaitu shahibul maal (pemodal) dan mudharib (pengelola) 

Pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib 

(pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis tetapi tidak memiliki 

modal. 

2) Objek Akad yaitu modal (mal) dan kerja (dharabah) Pemilik modal 

menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan 

pelaksanaan usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. 

Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci 

berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk 

keahlian, ketrampilan, selling skill, managemen skill dll. 

3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul) Persetujuan merupakan 

konsekuensi dari prinsip an taraddin minkum (sama-sama rela). Kedua 

belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam 

akad mudharabah. 

4) Nisbah Keuntungan Nisbah keuntungan merupakan cermin imbalan 

yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan akad 

mudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan 

shahibul maal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya 

(Sholiha, 2016). 

Rukun mudharabah : 

1. Malik, atau shahibul maal ialah yang mempunyai modal. 

2. Amil, atau mudharib ialah yang akan menjalankan modal. 

3.  amal, ialah usahanya.  
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4. Maal, ialah harta pokok atau modal.  

5. Shighat, atau perintah. 

6. Hasil. 

Syarat sahnya mudharabah (Sholiha, 2016) : 

a) Barang yang diserahkan adalah mata uang. Tidak sah menyerahkan 

harta benda atau emas-perak yang masih dicampur atau masih 

berbentuk perhiasan. 

b) Melafazkan ijab dai yang punya modal dan kabul dari yang 

menjalankannya. 

c)  Ditetapkan dengan jelas bagi hasil bagian pemilik modal dan bagian 

mudharib.  

d)  Dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil yang akan 

dibagihasilkan dengan kesepakatan. 

3. Musyarakah  

Musyarakah (join venture profit sharing) adalah kerja sama antara dua 

pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana, keahlian / manajerial dengan kesepakatan 

keuntungan dalam kontrak dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan 

porsi modal yang disertakan (Dahlan : 2012: 169). Pengertian musyarakah 

menurut Muhamad (2008:9) yaitu suatu perkongsian antara dua pihak atau 

lebih dalam suatu proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala 
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keuntungan danbertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai 

dengan penyertaannya masing-masing. 

Apabila pendapatan/pembiayaan musyarakah yang diberikan bank untuk 

penyaluran dana, maka semakin tinggi pula tingkat bagi hasil yang 

diperoleh oleh bank karena pendapatan bank akan meningkat. Secara 

spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, 

barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan (enterpreunership), 

kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), 

intagible asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan dan barang-

barang lain yang dapat dinilai dengan uang (Nikensari, 2012:139). 

Dalam sholiha (2016), syarat dan rukun al-musyarakahakan menjadi 

akad yang syah apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya, diantaranya 

adalah: 

a. Melafazkan kata-kata yang menunjukkan izin yang akan 

mengendalikan harta.  

b.  Anggota syarikat percaya mempercayai. 

c.  Mencampurkan harta yang akan diserikatkan. 

Rukun akad al-musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:  

a) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha. 

b) Objek akad, yaitu modal, kerja dan keuntungan 

c) Shighah, yaitu ijab dan qabul. 
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Penjelasan mengenai pembiayaan musyarakah mengacu antara lain 

pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Pembiayaan Musyarakah dan Peraturan Bank Indonesia No. 

9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip 

Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta 

Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank 

Indonesia No. 10/16/PBI/2008 tgl. 25 September 2008. 

Beberapa ketentuan terkait musyarakah sebagaimana terdapat dalam 

ketentuan dimaksud antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Ketentuan umum 

Dalam melaksanakan kegiatan usaha baik penghimpunan dana, 

penyaluran dana maupun pelayanan jasa bank wajib memenuhi prinsip 

syariah, yang terdiri dari prinsip keadilan dan keseimbangan, 

kemaslahatan, dan universalisme, serta tidak memenuhi unsur gharar, 

masyir, riba, dzalim, riswah dan obyek haram. 

2. Modal 

a. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya 

sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-

barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus 

terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. 
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b. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan 

atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali 

atas dasar kesepakatan. 

c. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, 

namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat 

meminta jaminan. 

d. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan 

musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan 

syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang 

lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan 

tambahan bagi dirinya. 

3. Kerja 

a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan 

musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan 

syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari 

yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian 

keuntungan tambahan bagi dirinya. 

b. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama 

pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam 

organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. 

4. Keuntungan 

a. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan 

perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan 
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penghentian musyarakah Keuntungan harus dikuantifikasi dengan 

jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu 

alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. 

b. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas 

dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di 

awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. 

c. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi 

jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. 

d. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam 

akad. 

5. Kerugian 

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional 

menurut saham masing-masing dalam modal.


	4bdea704c2d6f07456e9596b750467a946427f1b0fc1982c7d26cff3c95d1681.pdf
	BAB II KAJIAN PUSTAKA
	A. Tinjauan Penelitian Terdahulu
	B. Tinjauan Pustaka
	1. Bagi Hasil
	2. Mudharabah
	3. Musyarakah




