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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Bank Syariah 

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank 

syariah merupakan lembaga keuangan/perbankan yang operasionalisasi dan produknya 

dikembangkan mengacu pada al-Qur’an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah 

adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya 

dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Antonio 

dan Perwataatmadja (1997) membedakannya menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank 

yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah dimaksud mengikuti ketentuan-

ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam dengan 

menjauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan 

kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.  

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional mempunyai peranan 

penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia 

tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan mendasar antara keduanya 

terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan atau operasionalnya. Salah satu prinsip 

dalam operasional perbankan syariah adalah penerapan bagi hasil dan risiko (profit and loss 

sharing). Prinsip ini tidak berlaku di perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga. 

(Muhammad, 2001). 

Berdasarkan konsep pelaksanaan bank syariah tersebut, maka pelaksanaan kegiatan 

usaha bank syariah harus tunduk pada ketentuan hukum Islam atau akad-akad transaksi 

keuangan dan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan syariah, yaitu UU Nomor 21 

Tahun 2008. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan sehubungan dengan kegiatan 
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usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah, baik Bank Umum Syariah maupun Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004. 

Kegiatan-kegiatan bank umum syariah sebagai berikut: 1) penghimpunan dana, meliputi produk: 

(a) giro berdasarkan prinsip wadiah; (b) tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan atau 

mudharabah; (c) deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah; 2) penyaluran dana, 

meliputi produk dengan prinsip: (1) jual beli, yaitu: (a) murabahah; (b) istishna’ dan (c) salam; 

(2) bagi hasil, meliputi: (a) mudharabah; (b) musyarakah; (3) sewa menyewa, meliputi produk 

(a) ijarah; (b) ijarah muntahia bittamlik; (4) prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad qardh; 

dan 3) jasa pelayanan, meliputi: a) wakalah; b) hawalah; c) kafalah dan d) rahn (Pasal 36, 

Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004). 

Sementara itu, kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah: 1) penghimpunan 

dana, meliputi produk: (a) tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah dan atau mudharabah; (b) 

deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah; dan (c) bentuk lain yang menggunakan 

prinsip wadi’ah dan atau mudharabah; 2) penyaluran dana, dalam bentuk: a) transaksi jual beli, 

yaitu: (1) murabahah; (2) istishna’ dan (3) salam; b) pembiayaan bagi hasil, dengan prinsip: (1) 

mudharabah; (2) musyarakah; c) transaksi sewa menyewa dengan prinsip ijarah; d) prinsip 

pinjam-meminjam berdasarkan akad qardh. (Pasal 34, Peraturan Bank Indonesia No. 

6/24/PBI/2004). Dengan perbedaan bentuk usaha tersebut, tentunya bank syariah berpotensi 

menjadi alternatif bagi masyarakat untuk melakukan simpan pinjam dengan pola usaha yang 

disediakan. Masyarakat muslim yang selama ini ragu, bahkan alergi dengan bank konvensional 

yang menggunakan bunga sebagai pijakan kerjanya, munculnya bank syariah tersebut bisa 

berpartisipasi tanpa ada hambatan sedikitpun.  
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2.2. Pembiayaan Bagi Hasil 

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan 

kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang 

telah direncanakan. Adapun jenis pembiayaan yang membedakan sistem perbankan syariah 

dibandingkan perbankan konvensional adalah equity financing (pembiayaan berbasis ekuitas) 

dengan skema bagi hasil yang digunakan untuk pembiayaan usaha yaitu invesasi dan/atau modal 

kerja. (Tarsidin, 2010). Dalam kaitannya dengan pembiayaan perbankan syariah menurut 

ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun 

valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, 

penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening 

administratif serta sertifikat wadi’ah Bank Indonesia. (Peraturan Bank Indonesia No. 

5/7/PBI/2003). 

Berdasarkan Pasal 1 butir 13 UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan bahwa prinsip 

bagi hasil adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk 

penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan 

sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. (Wiroso, 2005). 

Adapun ketentuan prinsip bagi hasil terdiri atas: 1) penentuan besarnya risiko bagi hasil dibuat 

pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. 2) besarnya nisbah bagi 

hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. 3) jumlah pembagian bagi hasil 

meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. 4) tidak ada yang meragukan 

keuntungan bagi hasil; 5) bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika 

proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua 

belah pihak. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan: 

“Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat 

dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko 

yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan 

nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi 

nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi 

juga oleh pengelola modal”  

Sedangkan menurut Daulay (2010), bagi hasil adalah apabila kedua belah pihak akan 

berbagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian, konsep 

bagi hasil mensyaratkan kerjasama pemilik modal dengan usaha/kerja untuk kepentingan yang 

saling menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus untuk masyarakat. Sebagai konsekuensi dari 

kerjasama dalam konsep bagi hasil adalah munculnya risiko yang harus ditangung masing-

masing pihak, baik risiko positif (untung) maupun risiko negatif (rugi). Jika untung yang 

diperoleh besar, maka penyedia dana dan pekerja menikmati bersama sesuai dengan kesepakatan 

sebelumnya dan jika rugi usaha, maka harus dirasakan bersama. Inilah konsep keadilan yang 

diharapkan oleh masing-masing pihak, jika ada keuntungan sama-sama dinikmati dan jika ada 

kerugian sama-sama dirasakan/ditanggung.  

Sistem bagi hasil pada bank syariah merupakan suatu bentuk pembagian keuntungan 

yang akan diperoleh nasabah sebagai pemilik modal dengan bank sebagai pengelola modal yang 

disimpan nasabah. Pembagian keuntungan didasarkan kepada seberapa besar bank dapat 

mengelola dana tersebut untuk medapatkan keuntungan atau mungkin juga kerugian.  

Dalam sistem bagi hasil terdapat prinsip-prinsip untuk menjalankan aktivitasnya yaitu: 1) 

prinsip keadilan dan kehati-hatian tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan 

pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah 

kemudian bank sebagai pengelola akan mengembangkan dana yang terkumpul dari nasabah 

untuk usaha-usaha yang baik secara profesional; 2) prinsip kesederajatan, dengan menempatkan 

nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama 
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dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang 

antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank; 3) prinsip ketentraman. 

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain 

tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan 

ketentraman lahir maupun batin. (Mutasowifin, 2003). 

Pembiayaan bagi hasil merupakan ciri pokok perbankan syariah yang membedakan 

dengan bank konvenional. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai asosiasi profesi telah 

memberikan pedoman dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, berkenaan dengan entitas 

syariah, sebagaimana pernyataan dibawah ini: 

“Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer adalah bagian bagi hasil pemilik 

dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu 

periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan 

sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi). Namun merupakan alokasi 

keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama 

dengan entitas syariah”. (IAI, 2007) 

 

Selanjutnya Fatwa DSN Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 sebagai dasar pelaksanaan sistem 

dan prinsip distribusi bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah (LKS) menyatakan: 

“Bahwa dalam sistem pencatatan dan pelaporan (akuntansi) keuangan dikenal ada dua 

sistem yaitu cash basis (prinsip akuntansi yang mengharuskan pengakuan biaya dan 

pendapatan pada saat terjadinya). Sedangkan accrual basis (prinsip akuntansi yang 

membolehkan pengakuan biaya dan pendapatan didistribusikan pada beberapa periode). 

Namun dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang 

benar-benar terjadi/cash basis”. (DSN, 2007) 

 

Selanjutnya terkait prinsip distribusi hasil usaha, DSN mengatur dalam Fatwa Nomor 

15/DSN-MUI/IX/2000, bahwa prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS adalah revenue sharing 

dan profit-loss sharing (profit sharing): 

“Bahwa pembagian hasil usaha diantara pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha 

kerjasama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (profit sharing) yaitu bagi hasil 

yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana dan boleh juga 

prinsip bagi hasil (revenue sharing) yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana 

masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kesepakatan penetapan prinsip 

pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.” (DSN, 2007) 
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Oleh sebab itu, hadirnya sistem perbankan syariah yang dikarakteristikkan dengan sistem 

bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dalam pembiayaannya, pola ini sesungguhnya adalah 

pola investasi, karena para pihak saling menanggung untung dan menanggung rugi. Pola bagi 

hasil dijalankan sebagai bentuk pengganti dari mekanisme yang selama ini berjalan, yaitu pola 

investasi dengan sistem bunga. Jadi bentuk khusus kontrak keuangan yang telah dikembangkan 

untuk menggantikan mekanisme bunga dalam transaksi keuangan Islam (syariah) adalah 

mekanisme bagi hasil. Hal ini sesuai dengan pandangan Warde (1999b) dan Mallat (2000) 

mengatakan bahwa mekanisme bagi hasil merupakan core product bagi lembaga keuangan 

syariah, seperti bank syariah. Sebab bank syariah secara eksplisit melarang penerapan tingkat 

bunga pada semua transaksi keuangannya.  

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat 

akad utama, yaitu: al-musyarakah; al-mudharabah; al-muzara’ah; al-mushaqah (Antonio, 

2000). Namun yang banyak dipakai di bank syariah adalah musyarakah dan mudharabah. Kedua 

akad ini biasanya tergolong sebagai kontrak bagi hasil. (Siddiqi, 1983; Chapra, 1985; Warde, 

1999a; Humayon, Harvey dan Presley, 1999; Antonio, 2000; Muhamad, 2001b).  Sistem ini 

adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan 

pengelola dana. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan beberapa bentuk jenis 

pembiayaan yang dapat menyalurkan dana guna membantu para mudharib untuk membentuk 

suatu usaha tertentu, dengan syarat tertentu dan dengan pembagian hasil yang telah disepakati. 

Pembagian hasil dari keuntungan usaha tersebut akan dibagi antara pemilik modal (shahibul 

maal) dengan penerima modal (mudharib), atau dengan pihak-pihak lain yang ikut serta dalam 

pengelolaan usaha. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang disalurkan bank kepada 

nasabah/pengelola memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan bank itu sendiri. 

Semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang 

diperoleh bank, sehingga dapat membantu dalam pengembalian modal dan mendapatkan profit 
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dan merupakan elemen penting dalam menjamin kelangsungan bank, sebab laba adalah tujuan 

yang ingin dicapai perbankan. 

Lebih lanjut Warde (1999b), menjelaskan hambatan dan permasalahan penerapan 

pembiayaan mudharabah berkaitan dengan adverse selection dan moral hazard. Dua hal ini 

adalah berkaitan dengan masalah keagenan (agency problems), artinya masalah keagenan dalam 

pembiayaan mudharabah muncul karena ada perilaku adverse selection dan moral hazard. 

Menurut Jalaluddin (1999), meskipun skema bagi hasil sebagai mekanisme yang banyak 

mengandung masalah, para pebisnis mikro di Australia menunjukkan kesiapannya menerapkan 

pola bagi hasil dalam keuangannya dan otoritas moneter Australia mendorong untuk 

menerapkan pola ini. Pola bagi hasil-risiko, pengusaha mikro yang tertarik melakukan motivasi 

ekspansi bisnis (pengembangan bisnis) dan peningkatan keuntungan. Dengan kata lain, pebisnis 

mikro di Australia tidak menemukan hambatan dalam menjalankan kontrak bagi hasil. Namun di 

beberapa wilayah dunia yang lain kontrak ini sering mengalami hambatan, termasuk di 

Indonesia. 

 

2.2.1. Pembiayaan Mudharabah  

Definisi umum mudharabah adalah kontrak khusus antara pemilik modal dan pengusaha 

dalam rangka mengembangkan usaha yang modalnya berasal dari pihak pertama dan kerja dari 

pihak kedua, mereka bersatu dalam keuntungan dengan pembagian berdasarkan persentase. Jika 

proyek (usaha mendatangkan keuntungan maka laba dibagi berdua berdasarkan kesepakatan 

yang terjalin antara keduanya, jika modal tidak mempunyai kelebihan atau kekurangan maka 

tidak ada bagi pemilik modal selain modal pokok tersebut, begitu pula dengan pengusaha tidak 

mendapatkan apa-apa). Jika proyek rugi mengakibatkan hilangnya modal pokok, maka kerugian 

itu sedikit ataupun banyak ditanggung oleh pemilik modal. Tidak diperkenankan kerugian itu 

ditanggung oleh pengusaha dan menjadikannya sebagai jaminan bagi modalnya kecuali proyek 
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itu didasarkan pada bentuk pinjaman dari pemilik modal kepada pengusaha. Jika demikian, 

pemilik modal tidak berhak mendapatkan apapun dari keuntungan tersebut. (Sadr, 1996). 

Berdasarkan definisi tersebut terdapat dua pihak dalam kontrak mudharabah, yaitu pihak 

shahib al-mal dan mudharib. Shahib al-mal adalah orang mempunyai surplus dana yang 

menyediakan dana tersebut untuk kepentingan usaha. Sementara mudharib adalah pengelola 

usaha yang membutuhkan dana dari shahib al-mal dan kedua belah pihak harus memahami betul 

kontrak mudharabah dijalankan, sehingga ia menegaskan keduanya saling memahami, artinya 

shahib al-mal mengenali mudharib dan memahami jenis usaha yang akan dilakukannya, begitu 

pula mudharib mengerti akan kemurahan hati shahib al-mal. Keduanya terlibat langsung dalam 

kontrak kerjasama yang saling membutuhkan tersebut dan dilakukannya sendiri secara sadar dan 

dapat memperkirakan hasil usahanya. Sementara makna mudharabah dalam sistem 

perekonomian moderen, khususnya perbankan sehingga berkembang. Pihak yang terlibat dalam 

kerjasama ini menjadi tiga; (1) pihak yang menyimpan dana (depositor), (2) pihak yang 

membutuhkan dana atau pengusaha (debitur) dan (3) pihak yang mempertemukan antara 

keduanya (bank). (Sadr, 1996 dan Sjahdeini, 2000). 

Secara teknis kaitan antara bank dengan nasabah pembiayaan, maka bank syariah 

berposisi sebagai investor dalam menjalankan kontrak pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan 

skema pembiayaan ini rentan terhadap risiko. Oleh karena itu, pihak investor harus jeli dalam 

mengambil keputusan investasinya. Kecermatan dalam mengambil keputusan investasi 

seseorang sangat ditentukan oleh informasi dan preferensi yang lengkap dan akurat. Kebijakan 

pembiayaan atau investasi mempunyai dimensi waktu jangka panjang, sehingga keputusan yang 

diambil harus dipertimbangkan dengan baik, karena mempunyai konsekuensi berjangka panjang 

pula. (Muhammad, 2001b). 

Keputusan investasi yang dilakukan oleh perusahaan mengharapkan akan bisa ditutup 

oleh penerimaan-penerimaan dimasa yang akan datang. Demikian juga para manajer bank 
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syariah dalam mengalokasikan dananya untuk investasi mudharabah berkaitan dengan masa 

investasi jangka panjang. Dalam kondisi seperti ini, Friyanto (2013) menunjukkan permasalahan 

utama yang ditemukan dalam implementasi produk pembiayaan mudharabah, yaitu: 1) 

keseriusan nasabah mudharib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank; 2) pelanggaran 

ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian, sehingga dalam menjalankan bisnis yang 

dibiayai bank tidak sesuai lagi dengan kesepakatan; 3) pengelolaan internal perusahaan 

mudharib/musyarik yang belum dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang 

disepakati antara bank dan nasabah; 4) kelalaian nasabah mudharib dalam menjalankan bisnis 

yang dibiayai bank dan 5) bank syariah selaku pemilik modal (shahibul mal) masih belum yakin 

dengan kejujuran nasabah dalam melaporkan hasil usahanya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka solusi yang dapat dilakukan antara lain: 1) menetapkan 

konvenan nilai maksimal rasio hutang terhadap modal; 2) menetapkan konvenan rasio maksimal 

aset tetap terhadap total asset; 3) menetapkan konvenan diadakannya monitoring, (4) 

menetapkan konvenan bagi hasil dengan revenue sharing dan 5) menetapkan konvenan 

preferensi nasabah (mudharib) dengan menetapkan penghitungan dan pembayaran zakat (Karim 

2000, Muhamad 2001a). 

 

2.2.2. Pembiayaan Musyarakah 

Menurut Antonio (2001), pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama antara dua 

pihak atau lebih untuk tujuan tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 

kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

Mannan (1997) menjelaskan pembiayaan musyarakah adalah hubungan kemitraan antara bank 

dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek baik bank maupun konsumen 

memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu laba yang 

ditetapkan sebelumnya. Sistem ini juga didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan 
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partisipasi yang menjurus kepada kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hak pada 

bank kepada mitra usaha untuk membayar kembali saham bank secara sekaligus ataupun secara 

berangsur angsur dari sebagian pendapatan bersih operasionalnya.  

Menurut Muhammad (2005), musyarakah adalah suatu perkongsian antara  dua pihak 

atau lebih dalam suatu obyek, masing-masing pihak berhak (atas segala keuntungan dan 

tanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing). 

Karim (2010) menjelaskan pembiayaan musyarakah adalah semua bentuk usaha yang 

melibatkan dua pihak atau lebih, secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya 

baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Sedangkan menurut Antonio (2005), 

pembiayaan musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk tujuan tertentu, 

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan 

ditanggung bersama sesuai kesepakatan.  

Terdapat beberapa manfaat pada pembiayaan musyarakah baik bagi pihak bank maupun 

nasabah, antara lain: 1) bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat 

keuntungan nasabah meningkat; 2) bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu 

kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha 

bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread; 3) pengembalian pokok 

pembiayaan disesuaikan dengan cash flow usaha nasabah sehingga tidak memberatkan usaha 

nasabah; 4) bank akan selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan 

menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan 

dibagikan. 

Lebih lanjut, pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh 

pihak bank dengan berperan sebagai pemilik dana atau ikut serta sebagai mitra usaha yang 

dikelola oleh pihak lain. Keuntungan yang diperoleh sesuai dengan seberapa besar modal yang 

diinvestasikan dan telah disepakati pada awal perjanjian. Apabila usaha tersebut gagal, maka 
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kerugian akan ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan proporsi penyertaan modal (Rivai 

dan Andria 2009). Berdasarkan definisi diatas, maka pembiayaan musyarakah adalah akad 

kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama 

sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan di awal perjanjian. 

 

2.3. Teori Bagi Hasil 

Keharaman bunga dalam bank syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan 

bunga secara mutlak. Teori profit loss sharing (akan disingkat PLS) dibangun sebagai tawaran 

bunga selain sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan, karena memberikan 

diskriminasi terhadap pembagian risiko maupun untung bagi pelaku ekonomi. (Sadeq, Abul 

Hasan dan Aidit, 1992). 

PLS berarti keuntungan dan/atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan 

ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam atribut nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu 

fixed and certain return seperti bunga, tetapi dilakukan PLS berdasarkan produktifitas nyata dari 

produk tersebut. (Karim, 2001). Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi 

pembagian hasil (disebut nisbah bagi hasil) dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil 

produktifitasnya nyata. Nilai bagi hasil yang secara nyata diterima, selanjutnya dapat diketahui 

setelah hasil pemanfaatan dana tersebut telah ada (ex post phenomenon bukan ex ente). Nisbah 

bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerjasama. Besarnya nisbah 

biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam 

bekerjasama (share and partnership) dan prospek perolehan keuntungan (expected return) serta 

tingkat risiko yang mungkin terjadi (expected risk). (Anto, 2003). 
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Secara matematis dapat diformulasikan: 

BH=f (S, p, 0)……… 

Keterangan : 

BH = Bagi Hasil 

S = Share on Partnership 

p = Expected Return 

0 = Expected Risk 

Oleh karena itu kemampuan untuk memperkirakan keuntungan maupun risiko yang 

mungkin terjadi dalam kerjasama berdasarkan profit and loss sharing mutlak diperlukan, 

terutama pada aspek kemungkinan risiko. Pertama, risiko memiliki efek negatif bagi usaha. 

Semakin besar risiko semakin mengurangi nilai keuntungan usaha. Kedua, risiko memiliki 

sumber, cakupan dan sifat yang seringkali tidak memperhitungkan data secara cermat. Ketiga, 

perkiraan atas keuntungan biasanya memasukkan perhitungan variabel risiko.  

Teori PLS dikembangkan dalam dua model yaitu model mudharabah dan musyarakah. 

Model mudharabah merujuk pada bentuk kerjasama usaha antara dua belah pihak. Pihak 

pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi 

pengelola dana (mudharib). Model musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau 

lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi 

dana dengan kesepakatan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan 

kesepakatan. (Arifin, 2002). 

 

2.4. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil  

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan  

syariah  Islam. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi 

hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan 

bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, 
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mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, serta menghindari 

kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Kontrak bagi hasil (mudharabah dan 

musyarakah) merupakan kontrak investasi penting dalam kaitannya dengan operasional bank 

syariah. Di sisi lain, kontrak ini sangat sarat dengan risiko selanjutnya untuk melihat pentingnya 

produk bagi hasil bagi perbankan syariah, maka upaya untuk memperkecil risiko kontrak perlu 

dicari solusinya.  

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya 

keuntungan usaha. Selanjutnya produk bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) keuntungan 

ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang 

bertransaksi. Volume usaha perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir, 

khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), mengalami 

pertumbuhan yang signifikan. Tingginya pertumbuhan aset tersebut tidak terlepas dari tingginya 

pertumbuhan Dana Pihak Ketiga pada sisi pasiva dan pertumbuhan penyaluran dana pada sisi 

aktiva. Pertumbuhan aset yang tinggi tersebut terkait erat dengan ekspansi perbankan syariah 

terutama pasca disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

(www.bi.go.id). Namun demikian, pesatnya perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan masih 

didominasi oleh pembiayaan murabahah (jual-beli) yang dinilai kurang mencerminkan 

karakteristik bank syariah dengan prinsip jual-beli. Hal tersebut merupakan sebuah fenomena 

yang menarik karena pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diharapkan lebih menggerakkan 

sektor riil dan menutup kemungkinan disalurkannya dana pada kepentingan konsumtif tetapi 

hanya pada kepentingan usaha produktif. Bila ditinjau dari konsep bagi hasil, maka harus ada 

return yang harus dibagi dan itu bisa terjadi apabila uang digunakan untuk usaha produktif. 

Masih rendahnya pembiayaan bagi hasil ini merupakan masalah yang tidak sederhana, 

bahkan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi. Beberapa pakar telah mencoba 
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mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya masalah yang kelihatannya sulit diuraikan ini ke 

dalam enam aspek, yaitu:  

 

2.4.1. Aspek Internal Bank Syariah  

  Pada aspek internal perbankan yaitu kurangnya pemahaman, kualitas, dan kuantitas 

sumber daya insani di perbankan syariah merupakan permasalahan utama. Keberhasilan 

pembiayaan bagi hasil sangat ditentukan oleh pihak perbankan yang benar-benar memahami 

seluk-beluk bisnis yang akan dibiayai. Menurut Ascarya dan Yumanita (2005), aspek internal 

bank syariah ada enam belas, namun dalam konteks penelitian ini, peneliti hanya mengadopsi 

lima aspek saja yang memiliki relevansi. Adapun aspek dimaksud terdiri dari: pertama, kualitas 

sumber daya insani yang belum memadai untuk menangani, memproses, memonitor, menyelia, 

dan mengaudit berbagai proyek bagi hasil; kedua, bank syariah bersikap aversion to effort, 

karena penanganan pembiayaan bagi hasil tidak semudah penanganan pembiayaan sekunder; 

ketiga, bank syariah bersikap aversion to risk karena takut kehilangan kepercayaan dari 

depositor ketika tingkat bagi hasil menurun. Bank syariah belum dapat menanggung risiko besar, 

karena belum memiliki bentuk keahlian yang dibutuhkan untuk memproses, memonitor, 

menyelia dan mengaudit berbagai proyek bagi risiko. Keempat, kurangnya pengalaman dan 

keahlian sumber daya insani dan kurangnya fleksibilitas penggunaan dana akibat modal tertanam 

untuk jangka waktu lama. Kelima, keterbatasan peran bank sebagai investor (ketidakseimbangan 

hak-hak manajemen dan kontrol/monitoring), terutama dalam hal pembiayaan bagi hasil. Biaya 

informasi yang meningkat, terutama dengan pembiayaan bagi hasil. Sedangkan aspek yang 

keenam seperti yang peneliti kutip pendapatnya Parinduri (2003) dan Al-Jarhi (2002), adalah 

orientasi bisnis sebagai tujuan utama bank syariah. 

Selanjutnya hasil penelitian Yulianto dan Solikhah (2016) menjelaskan aspek internal 

bank syariah ketujuh adalah Dana Pihak Ketiga dan kedelapan adalah Capital Adequasy Ratio.  
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Sebab pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi sangat penting untuk tetap terjaga 

pertumbuhannya, yaitu tidak lain untuk kepentingan semakin meningkatnya pembiayaan yang 

akan diberikan bank kepada calon nasabah pembiayaannya dan untuk mengembangkan ekonomi 

masyarakat dalam pola bisnis di sektor riil.  

Hasil penelitian Chapra (2000), Dar dan Presley (2000), Al-Jarhi (2002) menunjukkan 

bahwa aspek internal bank syariah kesembilan adalah financial structure; aspek kesepuluh 

adalah Financing Deposit Ratio. Al-Jarhi (2002) menjelaskan bahwa Financing to Deposit Ratio 

(FDR) menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah 

deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. 

Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Hal ini dikarenakan 

penyaluran pembiayaan merupakan salah satu tujuan dari penghimpunan dana bank, yang 

sekaligus memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. Semakin banyak pembiayaan 

yang disalurkan, maka semakin illiquid suatu bank, karena seluruh dana yang berhasil dihimpun 

telah disalurkan dalam bentuk pembiayaan, sehingga tidak terdapat kelebihan dana untuk 

dipinjamkan lagi atau untuk diinvestasikan. 

Selanjutnya hasil penelitian Trisnadi (2015) dan Andraeny (2011) menyebutkan aspek 

kesebelas adalah adalah Non Performing Financing. Hal ini dikarenakan peningkatan 

pembiayaan dan penghimpunan dana masyarakat selalu diupayakan untuk menjaga aktifitas 

operasional dan keuangan di perbankan syariah. Dalam melaksanakan aktivitas pembiayaan dan 

pemenuhan kebutuhan pada anggota, dipengaruhi oleh besar kecilnya Dana Pihak Ketiga (DPK) 

yang berhasil dihimpun sebagai penggerak aktivitas bisnis perbankan syariah. Dana pihak ketiga 

atau simpanan bank, dapat diperoleh dalam bentuk giro, tabungan, deposito atau bentuk lainnya. 

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) akan mengakibatkan pertumbuhan penyaluran kredit 

yang pada akhirnya rasio tingkat likuiditas Financing to Deposit Ratio (FDR) juga akan 

meningkat. (Pratama, 2010).  
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2.4.2. Aspek Nasabah   

Perbankan yang sukses dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil adalah 

perbankan yang dari awalnya memang berbisnis secara syariah, para nasabah memiliki 

pengalaman bisnis yang mendalam, sehingga tidak berperilaku menghindari risiko. Dalam 

penelitian ini, penulis mengutip hasil penelitian Ascarya dan Yumanita (2005) menjelaskan 

aspek nasabah terdiri dari: pertama, sebagian nasabah penyimpan/peminjam bersifat risk averse, 

karena belum terbiasa dengan kemungkinan rugi dan sudah terbiasa dengan sistem bunga. 

Kedua, moral hazard, karena pengusaha enggan menyampaikan laporan keuangan/keuntungan 

yang sebenarnya untuk menghindar pajak dan untuk menyembunyikan keuntungan yang 

sebenarnya serta permintaan pembiayaan bagi hasil masih kecil dari nasabah. Ketiga, permintaan 

pembiayaan bagi hasil masih kecil dari nasabah. 

Sedangkan hasil penelitian Adnan dan Purwoko (2013) menjelaskan aspek keempat 

adalah transparansi nasabah dalam melaporkan hasil usaha yang dilakukan. Aspek kelima, 

tingkat bagi hasil atau keengganan nasabah melaporkan tingkat keuntungan yang akan dibagi 

oleh kedua belah pihak. Selanjutnya Giannini (2013) menjelaskan aspek nasabah keenam adalah 

kurangnya pemahaman nasabah tentang pola pembiayaan bagi hasil. 

 

2.4.3. Aspek Regulasi  

Hasil penelitian Ascarya dan Yumanita (2005), menjelaskan bahwa aspek regulasi terdiri 

dari: pertama, kebijakan yang ada kurang mendukung terhadap penyaluran pembiayaan bagi 

hasil. Seperti eksistensi UU Nomor 21 Tahun 2008, belum secara spesifik mengatur tentang 

mekanisme pembiayaan bagi hasil di bank syariah. Sehingga ketentuan-ketentuan yang bersifat 

mendorong dan memberi insentif untuk penyaluran pembiayaan bagi hasil perlu 

dipertimbangkan. Kedua, kurangnya dukungan dari regulator, karena tidak melakukan inisiatif 

untuk mengadakan perubahan peraturan dan institusional yang diperlukan untuk mendukung 
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bekerjanya sistem perbankan syariah dengan baik; ketiga, tidak adanya institusi pendukung 

untuk mendorong penggunaan dan tidak adanya prosedur operasional yang seragam.  

Selanjutnya hasil penelitian Iqbal, Llewellyn (2002) dan Mulyawan, dkk (2004) 

menjelaskan bahwa aspek regulasi yang keempat yaitu berkurangnya kebijakan pemerintah dan 

tidak adanya institusi pendukung. 

 

2.4.4. Aspek Dukungan Pemerintah  

Hasil penelitian Ascarya dan Yumanita (2005), menunjukkan bahwa aspek dukungan 

pemerintah terdiri dari: pertama, tidak ada kebijakan pendukung yang mendorong penggunaan 

pembiayaan bagi hasil untuk proyek-proyek pemerintah. Kedua, perlakuan pajak yang tidak adil, 

memperlakukan keuntungan sebagai obyek pajak sedangkan bunga bebas dari pajak. Ketiga, 

pasar sekunder instrumen keuangan syariah belum ada, sehingga menyulitkan bank untuk 

menyalurkan atau mendapatkan akses likuiditas sesuai syariah. Keempat, hak kepemilikan yang 

tidak jelas, karena pembiayaan bagi hasil memerlukan adanya hak kepemilikan yang jelas dan 

berlaku efisien. Kelima, tidak adanya satu kata dalam aturan-aturan syariah. 

 

2.4.5. Aspek Kepatuhan Syariah 

Menurut Hameed (2003), aspek kepatuhan syariah adalah intensi untuk menerapkan 

pengungkapan kepatuhan syariah. Hal ini sudah direkomendasikan oleh Islamicity Desclosure 

Index (IDI) dan dikembangkan berdasarkan tiga komponen-indikator pengungkapan Islami, 

yaitu: syariah compliance, corporate governance and social/environment desclosures. Dari tiga 

komponen-indikator IDI yang relevan sebagai pertanggungjawaban penyediaan informasi 

kepatuhan syariah menurut para akuntan dan manajer bank syariah adalah pengungkapan 

syariah compliance, dengan maksud untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip 

syariah. Selanjutnya hasil penelitian Asrori (2011) dan Arifin (2009) menjelaskan aspek kedua 
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adalah kepercayaan terhadap praktik kepatuhan syariah. Hal ini dikarenakan penerapan prinsip-

prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain 

yang terkait untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah. Secara operasional 

adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan 

perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah. 

Sedangkan hasil penelitian Ardhaningsih (2012) mengatakan aspek ketiga adalah sikap 

terhadap praktik pengungkapan kepatuhan syariah. Menurutnya terdapat dua konsep yang 

mendasari pelaksanaan pengawasan syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara 

horizontal dan transendental. Pertama, konsep shariah review harus dilakukan oleh DPS untuk 

melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Kedua, konsep internal shariah review bank 

syariah sebagai salah satu fungsi internal audit. DPS merupakan badan independen yang 

ditempatkan oleh DSN yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang fiqh muamalah dan 

memiliki pengetahuan umum dalam bidang lembaga keuangan syariah.   

 

2.4.6. Aspek Ekonomi Makro 

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai 

produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor 

keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. 

Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung 

kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat 

spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, pada gilirannya 

akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka 

menengah-panjang. (Parinduri, 2003) 

Menurut Iqbal dan Llewellyn (2002), aspek ekonomi makro terdiri dari: pertama, risiko. 

Rahmawulan (2008) menjelaskan bahwa kegiatan bank sebagai penghimpun dana dan 
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menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan menghadapi risiko besar yang perlu diperhatikan 

supaya dapat diambil keputusan. Salah satu produk perbankan syariah yang memiliki risiko tinggi 

adalah produk pembiayaan. Kedua, inflasi. Oleh karena itu kebijakan pemerintah untuk 

mengontrol laju inflasi menjadi hal yang sangat penting. Salah satunya adalah dengan melakukan 

penentuan tarif suku bunga di pasar keuangan. Hasil penelitian Parinduri (2013), aspek ketiga 

adalah suku bunga rata-rata pinjaman. Hal ini dikarenakan kebijakan bunga rendah akan 

mendorong masyarakat untuk memilih investasi dan konsumsinya daripada menabung, sebaliknya 

kebijakan meningkatkan suku bunga simpanan akan menyebabkan masyarakat akan lebih senang 

menabung daripada melakukan investasi atau konsumsi. Sedangkan hasil penelitian al Jarhi 

(2002), aspek keempat adalah jumlah uang yang beredar. Perubahan pasar dipengaruhi oleh 

perubahan jumlah uang beredar dimasa yang akan datang. Pertumbuhan jumlah uang beredar 

terjadi secara wajar akan memberikan pengaruh positif terhadap ekonomi dan pasar saham secara 

jangka pendek, namun pertumbuhan yang drastis akan memicu inflasi dan tentunya memberikan 

pengaruh negatif.   

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk mengontrol laju inflasi menjadi hal yang 

sangat penting. Salah satunya adalah dengan melakukan penentuan tarif suku bunga di pasar 

keuangan. Suku bunga dapat dijadikan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan 

penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu sistem perekonomian. Pada saat 

permintaan uang terlalu tinggi, sirkulasi uang dimasyarakat terlalu besar, maka pemerintah dapat 

menaikkan suku bunga, agar penawaran uang meningkat dan permintaan uang turun. Sebaliknya 

pemerintah dapat menurunkan suku bunga untuk memberikan dukungan dan mempercepat 

pertumbuhan pada sektor ekonomi dan industri, sehingga mendorong atau meningkatkan 

produksi menjadi lebih tinggi. Dengan adanya peningkatan produksi tersebut diharapkan mampu 

menurunkan laju inflasi dan menaikkan keuntungan perusahaan, yang berdampak positif pada 

perkembangan pasar keuangan di Indonesia. (Pramono, 2008) 
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Perkembangan keuangan syariah menunjukkan perubahan dan dinamika yang cepat, 

sebab sebagai bagian dari instrumen pengembangan aktivitas di bidang ekonomi, beragam 

tantangan dihadapi sistem keuangan syariah, seperti pada aspek teoritis, operasional dan 

implementasi. Pada aspek teoritis, dibutuhkan pengembangan prinsip, filosofis dan fungsi sistem 

keuangan atas dasar pembagian keuntungan dan kerugian (profit-loss sharing). Pada sisi 

operasional, dibutuhkan perhatian terhadap inovasi, intermediasi, disiplin dan pengendalian 

risiko, sementara pada sisi implementasi diperlukan aplikasi sistem yang harus disesuaikan 

dengan regulasi, serta kondisi perekonomian masyarakat saat ini. (Giannini, 2013). 

Berdasarkan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi 

hasil dari beberapa penelitian terdahulu, maka dapat digambarkan pada skema dibawah ini: 
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     Gambar 2.1 Skema Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil 

   

 

1) Aspek Internal Bank Syariah 

-  Kurangnya Pemahaman SDI Bank  

Syariah 

- Bank Syariah bersikap Averse to Effort 

- Bank Syariah bersikap Averse to Risk 

- Kapasitas SDM Bank Syariah 

- Kontrol dan Monitoring 

- Orientasi Bisnis 

- Dana Pihak Ketiga 

- Capital Adequacy Ratio (CAR) 

- Financial Structure 

- Financing to Deposit Ratio (FDR) 

- Non Perporming Financing (NPF) 

 

 

 

 

 

-Non Performing Financing (NPF) 

- Dana Pihak Ketiga (DPK) 

- Ukuran Perusahaan 

- Usia Perusahaan 

 

 

2) Aspek Nasabah 

- Kurangnya Pemahaman Nasabah 

- Nasabah Averse to risk 

- Transparansi Nasabah dalam Melaporkan 

Hasil Usaha yang Dilakukan 

- Tingkat Bagi Hasil (Tingkat Persentase 

Keuntungan yang akan Dibagi oleh  

Kedua  Belah  Pihak) 

- Kurangnya Pemahaman Nasabah 

-  Karakteristik Nasabah 

 

 
3) Aspek Regulasi 

- Kurangnya Kebijakan dan Insentif 

- Tidak Adanya Institusi Pendukung 

 

4) Aspek Dukungan Pemerintah  

- Kontrol 
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5) Aspek Kepatuhan Syariah 

- Sikap terhadap Praktik Pengungkapan 

Kepatuhan Syariah 
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6) Aspek Ekonomi Makro 
- Risiko 

- Inflasi 

- Suku Bunga Rata-rata Pinjaman 
- Jumlah Uang Beredar 

 


