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BAB II  

AKAD MUD}HA>RABAH MUTHLAQAH DALAM ISLAM 

 

A. Pengertian  al-Mud}ha<rabah 

Mud}ha>rabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. 

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang 

memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Mud}ha>rabah merupakan 

bahasa penduduk Iraq, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut 

dengan istilah Qiradh. 

Secara teknis, al-mud}ha>rabah adalah akad kerja sama usaha antara dua 

pihak di mana pihak pertama (sha>hibul maal) menyediakan seluruh (100%) 

modal, sedangkan pihak lainya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan 

usaha yang didapatkan dari akad mud}ha>rabah dibagi menurut kesepakatan 

yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah 

(persentase).  

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu 

ditanggung oleh sha>hibul maal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian 

mudharib. Sedangkan mudharib menganggung kerugian atas upaya, jerih 

payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika 

kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus 

bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
1
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Sedangkan pengertian mud}ha>rabah atau qiradh menurut definisi para 

ulama sebagai berikut: 

1. Definisi mud}ha>rabah atau qiradh menurut Sayyid Sabiq, ialah “akad 

antara dua pihak dimana salah satunya menyerahkan modalnya kepada 

yang lain untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan sesuai 

dengan kesepakatan”.  

2. Definisi mud}ha>rabah atau qiradh  menurut Taqiyuddin, ialah: “perjanjian 

atas keuangan untuk dikelola seseorang (pekerja) di dalam perdagangan”. 

 

3. Definisi mud}ha>rabah atau qiradh menurut Wahbah Az-Zuhaili, ialah: 

“pemberian (modal) oleh pemilik modal (al-malik) kepada pengelola 

(pekerja) untuk dikelola dalam bentuk usaha, dengan pembagian 

keuntungan berdasarkan kesepakatan”. 

Secara umum, pengertian mud}ha>rabah atau qiradh yaitu akad yang 

dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk dikelola dalam 

bidang usaha tertentu dengan ketentuan pembagian keuntungan sesuai dengan 

kesepakatan.
2
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B. Landasan Hukum Mud}ha>rabah 

1. Al-Qur‟an 

                          
 

 

Artinya: “Hai orang –orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang bathil,  kecuali dengan jalan 

perniagaaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara 

kamu.” (QS. An-Nisaa‟: 29)3
 

        
…… 

Artinya:Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu 

(QS.AL-Maidah:1)
4
 

 

2. Al- Hadith 

اَ ل بنا بْشر ْبن تا بت ْا لبَز ار باْ نْصر اْبن ْا  حَر تبا ْا لحسن ْبن علَى ا ل
ْبن  ا   عْن صا لح ْبن  )عْب ا لَر حْيم  (لقا سم عْن عْب ا لَر ْحمن 

َن ْا لبر كة ْا لبْيح ا لى ا جل  ََ ثا ث فْي ْ ل ا  ْيب عْن ا بْيه قا ل رس ص
 ْا لمقا ر ضة  ا ْخا ْا لبر با لَشعْير ْللبْيت ا لْلبْيح 

 

Artinya :Menertawakan kepada kami AL-Hasan bin Aliy AL-Khallal 

mewartakan kepada kami Bisyr bin Tsabit  AL- Bazzar 

mewartakan ke pada kami Nashr bin AL-Qasim dari 

Abdurrahman („Abdurrahim) bin Dawud, dari Shahih bin 
                                                           

3
 Departemen Agama RI, AL-Qur‟an Dan Tafsirnya Jilid 2 (Jakarta: Departeman Agama 

RI, 2009), 165. 
4
 Departemen Agama RI, AL-Qur‟an Dan Tafsirnya Jilid 2 (Jakarta: Departeman Agama 

RI, 2009), 349. 
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Shuhaib, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda : 

“tiga perkara yang ada barakah di dalamnya, jual beli yang 
temponya tertentu,memberikan modal seseorang untuk 

berdagang dan mencapur antara burr dengan sya‟ir untuk 
tangga, bukan untuk jual beli. 

5
 

 

3. Ijma‟ (kesepakatan) ulama 

Ibn Munzir Asy-Syafi‟I berkata, “tidak mendapatkan dalil tentang 

al-Qiraadh (Al-Mud}ha>rabah) dalam kitab Allah „Azza wa Jalla, tidak juga 

dalam sunnah Rasulullah. Akan tetapi kita dapatkan bahwa para ulama 

telah menyepakati akan kehalalan Al-Qiraadh dengan modal berupa uang 

dinar dan dirham. 

Ibn Hazm berkata, “AL-Qur‟aadh (AL-Mud}ha>rabah) telah dikenal 

sejak zaman jahiliyyah, dan dahulu kaum Quraisy adalah para pedagang. 

Mereka tidak memiliki mata pencaharian selain darinya, padahal ditengah-

tengah mereka terdapat orang tua yang tidak lagi berkuasa untuk 

berpergian, wanita, anak kecil, anak yatim. Oleh karena itu, orang-orang 

yang sedang sibuk atau sakit menyerahkan modalnya kepada orang lain 

yang mengelolanya dengan imbalan mendapatkan bagian dari hasil 

keuntungannya.  

Diantara bukti nyata bahwa kesepakatan akan disyari‟atkannya 

mud}ha>rabah ialah praktek dari para AL-Khulafa ar-Rasyidiin, tanpa ada 

seorangpun dari sahabat Nabi yang mengingkarinya.
6
 

4. Qiyas  
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6
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Mud}ha>rabah diqiyaskan kepada musyaqah (menyuruh seseorang 

untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin, ada 

pula yang kaya. Di satu sisi banyak orang kaya tidak dapat mengusahakan 

hartanya.  Di sisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi 

tidak modal. Dengan demikian, adanya mud}ha>rabah ditujuk antara lain 

untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk 

kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. 
7
 

 

C. Rukun-rukun dan Syarat  akad Mud}ha>rabah 

Rukun Mud}ha>rabah 

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai rukun mud}ha>rabah, 

menurut ulama Hanafiayah, bahwa rukun mud}ha>rabah adalah ijab dan qabul. 

Adapun menurut ulama Malikiyah, bahwa rukun mud}ha>rabah terdiri: ra‟s al-

mal (modal), al-„amal (bentuk usaha), keuntungan, „aqidain (pihak yang 

berakad), dan shighat (ijab qabul).
8
 Menurut ulama Syafi‟iyah, rukun-rukun 

qiradh ada enam, yaitu: 

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya 

2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik 

barang 

3. Aqad mud}ha>rabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang 

4. Mal, yaitu harta pokok atau modal 

5. Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba 

                                                           

            
7
 Syafi‟i Rahmat , 226.  

 
8
 Qamarul  Huda, 114. 



25 
 

6. Keuntungan. 

Menurut Sayyid Sabiq, rukun mud}ha>rabah adalah ijab qabul yang 

keluar dari orang yang memiliki keahlian. 

Syarat-syarat sah mud}ha>rabah berhubungan dengan rukun-rukun 

mud}ha>rabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mud}ha>rabah adalah sebagai berikut: 

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk mas atau perak batangan 

(tabar), mas hiasan atau barang dagangan lainya, mud}ha>rabah tersebut 

batal. 

2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan 

tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, 

dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan. 

3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal 

yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangkan 

tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati. 

4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus 

jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat. 

5. Melafazkan ijab dari pemilik modal. Misalnya aku serahkan uang ini 

kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan qabul 

dari pengelola. 

6. Mud}ha>rabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola 

harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-

barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak 
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karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad 

mud}ha>rabah yaitu keuntungan. Bila dalam mud}ha>rabah ada persyaratan-

persyaratan. Maka mud}ha>rabah tersebut menjadi rusak (fasid) menurut 

pendapat Al-Syafi‟i dan Maliki. Sedangkan menurut Abu Hanafiah dan 

Ahmad Ibn Hambal, mud}ha>rabah tersebut sah. 
9
 

 

D. Jenis-jenis Mud}ha>rabah  

Akad mud}ha>rabah dapat dibedakan menjadi dua jenis : 

1. Mud}ha>rabah muthlaqah (mutlak) 

Adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa 

memberikan batasan. Seperti berkata, “saya serahkan uang ini keadaan 

untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi di antara kita, masing-

masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain.  

2. Mud}ha>rabah muqayaydah (terikat) 

Adalah penyerahan modal  seseorang kepada pengusaha dengan 

memberikan batasan. Seperti persyaratan bahwa pengusaha harus 

berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli 

barang dari orang tertentu, dan lain-lain. 

Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkan memberikan 

batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama Syafi‟iyah dan Malikiyah 

melarangnya. 

                                                           
9
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Cetakan Ke Lima) (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 

2010), 139-140. 
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Ulama Hanafiyah dan Ahmad pun membolehkan akad apabila 

dikaitkan dengan masa yang akan datang, seperti , usahakan modal ini 

mulai bulan depan, sedangkan ulama Syafi‟iyah dan Malikiyah 

melarangnya.
10

 

 

E. Berakhirnya Akad Mud}ha>rabah  

Menurut ulama fiqih akad mud}ha>rabah itu bisa berakhir dikarenakan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Masing-masing pihak menyatakan akad batal. 

2. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. 

3. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum. 

4. Jika pemilik modal murtad. 

5. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum modal diatur oleh 

pengelola.11 

 

F. Hukum Pelaksanaan Mud}ha>rabah  

Hukum-hukum dalam mud}ha>rabah adalah sebagi berikut: 

1. Mud}ha>rabah harus dilakukan sesama kaum muslimin yang diperbolehkan 

bertindak. Mud}ha>rabah juga boleh dilakukan antara kedua orang, karena 

orang kafir tidak bisa dijamin meninggalkan interaksi dengan riba atau 

mengambil harta dengan haram. 

2. Modalnya harus diketahui  

                                                           
10

 Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 227. 
11

 Nasrun Horoen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), 180. 
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3. Bagian bagi pekerja terhadap keuntungan harus ditentukan. Jika tidak 

ditentukan, ia berhak mendapatkan uang atas kerjanya dan pemilik modal 

berhak atas seluruh keuntungan. Tapi jika keduanya berkata , “keuntungan 

menjadi milik kita bersama”, keuntungan dibagi dua untuk keduanya. 

4. Jika kedua belah pihak pemodal dan peminjam tidak sepakat tentang 

bagian yang disyariatkan apakah seperempat atau setengah, ucapan yang 

diterima ialah ucapan pemodal dengan disuruh bersumpah. 

5. Pekerja (peminjam) tidak boleh melakukan mud}ha>rabah dengan orang lain 

jika kerugian harta orang lain jika merugikan harta orang pertama, kecuali 

jika orang pertama mengizinkannya, karena menimpahkan kerugian 

kepada sesama kaum muslimin itu haram. 

6. Keuntungan tidak dibagi selama akad masih berlangsung, kecuali jika 

kedua belah pihak rela dan sepakat melakukan pembagian keuntungan. 

7. Modal itu selamanya diambilkan (dipotong) dari keuntungan. Jadi 

pekerjaan tidak berhak sedikit pun atas keuntungan kecuali setelah modal 

diambil dari keuntungan. Ini jika keuntungan belum dibagi. Jika keduanya 

berbasis kambing kemudian mendapatkan keuntungan dan masing-masing, 

keduanya mendapatkan bagian keuntungannya, kemudian berbasis biji-

bijian atau pohon, kemudian modal mengenai kerugian maka kerugian 

diambilkan dari modal dan pekerja tidak mendapatkan potongan apa pun 

dari keuntungan bisnis sebelumnya. 

8. Jika mud}ha>rabah telah selesai, sedang sebagian harta berbentuk barang 

atau utang di orang, kemudian pemodal meminta penjualan barang 
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tersebut agar menjadi uang kontan dan meminta perlunasan utang maka 

pekerja harus melakukannya. 

9. Jika pekerja mangaku modal habis dan mengalami kerugian, ucapannya 

diterima jika tidak ada bukti yang membatalkan pengakuannya. Jika ia 

mengaku modal habis, mengalami kerugian dan mengajukan bukti-

buktinya, ia bersumpah dan pengakuannya.
12

 

 

G. Persyaratan Minimum Akad Mud}ha>rabah Menurut Fiqh 

1. Persyaratan  dalam akad  

No.  Kategori  Persyaratan  

1.1  Syarat  Menggunakan judul dengan mencantumkan 

kata mud}ha>rabah. 
1.2 Syarat  Menyebutkan hari dan tanggal dilakukan. 

1.3  Rukun  Menyebutkan pihak yang bertansaksi 

dan/atau yang mewakilinya. 

1.4 Rukun  Menetapkan bank sebagai pemilik dana atau 

sha>hibul maal dan nasabah sebagai 

pengelola atau mudha>rib. 
1.5  Rukun  Mencantumkan nisbah bagi hasil yang 

disepakati bagi masing-masing pihak. 

1.6 Syarat  Menyebutkan jenis usaha yang akan 

dilakukan nasabah 

1.7 Syarat  Menyebutkan bahwa kerugian ditanggung 

oleh bank apabila tidak disebabkan 

pelanggaran akad dan bertindak melebihi 

kapasitas. 

1.8 Kesepakatan  Menetapkan sanksi bagi nasabah apabila 

lalai membayar bagi hasil pada waktunya. 

1.9 Kesepakatan  Menetapkan kesepakatan apabila terjadi 

force majeur 

1.10 Kesepakatan Menetapkan jaminan dari pihak ketiga 

apabila diperlukan 

1.11 Kesepakatan Menetapkan sanksi-sanksi apabila 

diperlukan. 
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 Ismail Nawawi , Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer  (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), 143-144 
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1.12 Kesepakatan Menetapkan badan arbitrase syari‟ah sebagai 
tempat penyelesaian perkara. 

 

2. Persyaratan transfer dana  

No.  Kategori  Persyaratan  

2.1 Syarat turunan  Dilakukan bank dengan mengedit kepada 

rekening nasabah. 

2.2 Syarat umum Tanda terima oleh nasabah adalah tanda 

terima uang. 

 

3. Persyaratan perhitungan keuntungan  

No. Kategori  Persyaratan 

3.1 Kesepakatan  Menggunakan real transactinory atau real 

cost yang ditetapkan alco masing-masing
13

 

 

 

H. Bagi Hasil 

Bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi, yakni yang 

termasuk ke dalam Natural Uncertainty Contracts. Padahal kita telah 

membahas bahwa selain natural uncertainty contractsini, fiqih Islam juga 

mengenal Natural Uncertainty Contracts. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa sistem bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktek perbankan 

syari‟ah.14
 Syarat-syarat laba  

1. Laba harus memiliki ukuran  

Mud}ha>rabah dimaksudkan untuk mendapatkan laba. Dengan 

demikian, jika laba tidak jelas, mud}ha>rabah batal. Namun demikian, 

                                                           
13

  Mardani , fiqih ekonomi syariah ( fiqih muamalah) (jakarta: kencana prenamedia group, 

2013), 198-199.  
14

 Adiwarman  Azwar Karim. Analisis fiqih dan keuangan (edisi pertama) ( Jakart : III 

Indonesia, 2003), 179. 
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pengusaha diperbolehkan menyatakan laba sebesar Rp. 5000 misalnya 

untuk dibagi di antara keduanya, tanpa menyebutkan ukuran laba yang 

akan diterimanya.  

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila pemilik modal 

mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh kedua orang yang 

akad, maka akad rusak, tetapi mud}ha>rabah tetap sah. Hal ini karena  dalam 

mud}ha>rabah, kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan 

apabila pemilik modal mensyaratakan laba harus diberikan semuanya 

kepadanya, hal itu tidak dikatakakan mud}ha>rabah, tetapi pedagang. 

Sebaliknya, jika pengusaha mensyaratkan laba harus diberikan 

kepadanya, menurut Ulama Hanfiyah Dan Hambaliah, hal itu, termasuk 

qaradh, tetapi menurut ulama Syafi‟iyah termasuk mud}ha>rabah yang 

rusak. Pengusaha diberi upah sesuai usahanya, sebab mud}ha>rabah 

mengharuskan adanya pembagian laba. Dengan demikian, jika laba 

disyaratkan harus dimiliki seseorang akad menjadi rusak. 

Ulama Malikiyah membolehkan pengusaha mensyaratkan semua 

laba untuknya. Begitu pula, semua laba boleh untuk pemilik modal sebab 

termasuk tabarru‟ (derma). 

2. Laba harus berupa bagian yang umum (masyhur) 

Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara 

umum, seperti kesepakatan di antara orang yang melangsungkan akad 

bahwa setengah laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengah 

lainnya lagi diberikan kepada pengusaha. Akan tetapi, tidak dibolehkan 
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menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain, 

seperti menetapkan laba 1000 bagi pemilik modal dan menyerahkan 

sisanya bagi pengusaha.
15

  

Dalam system bagi hasil mud}ha>rabah  menurut pendapat para imam 

madzhab yaitu Syafi‟I, Hambali, Maliki dan Hanafi bahwa pembagian 

keuntungan antara shahibul mal dan mudharib di tentukan dalam bentuk 

serikat/ umum misalnya separuh, sepertiga, atau semisalnya dari jumlah 

keuntungan dalam usaha. Dan apabila dalam pembagian keuntungan 

ditentukan keuntungan secara khusus maka akad tersebut tidak sah/ batal.
16

 

Porsentase nisbah keuntungan dinyatakan dalam bentuk prosentase 

antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp. Tertentu. 

Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau 

bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan. 

Bukan berdasrkan porsi setoran modal tertentu dapat saja bila disepakati 

ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Nisbah 

keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal Rp. Tertentu, 

misalnya shahibul al-mal mendapat Rp. 50 ribu, mudharib mendapat Rp. 50 

ribu. 

Bagi untung dan bagi rugi. Ketentuan di atas itu merupakan 

konsekuensi logis dari karakteristik akad mud}ha>rabah itu sendiri, yang 

tergolong ke dalam kontrak investasi (Natura Uncertainty Contracts). Dalam 

kontrak ini, return dan timing cash flow kita tergantung kepada kinerja sektor 

                                                           
15

 Syafi‟I rahmat, fiqih muamalah (bandung: pustaka setia, 2001), 228-229.  
16

 Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqih Empat Madzhab, Jilid VI, Terj. Moh Zuhr i (Semarang: Cv 

Asy-Syafi‟i, 1994), 79-90 
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riilnya. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang besar pula. 

Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Nah, 

filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk 

persentase, buka dalam bentuk nominal Rp tertentu. 

Bagaimana halnya bila bisnis itu alih-alih untung, tetapi malah 

merugi? Apakah pembagian kerugian juga ditentukan berdasarkan nisbah? 

Jawabnya tidak. Bila bisnis dalam akad mud}ha>rabah ini mendatangkan 

kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi 

berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa 

nisbahnya 50:50 atau 99:1 itu, hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila 

bisnis rugi, keuntungannya itu harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-

masing pihak, bukan berdasarkan nisbah.
17

 

Menentukan besarnya nisbah. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan 

kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran 

nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara shahibul al-mal dengan 

mudharib. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 

70:30, 80:20, bahkan, 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 

tidak diperbolehkan. 
18

 

Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak 

berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji 

                                                           
17
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dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar atau menunda pembayaran 

kewajiban, maka ia dapat dikenakan saksi adminitrasi.
19

 

I. Resiko Mud}ha>rabah  

Dalam penerapan sistem mud}ha>rabah tidak ada sesuatu ketentuan 

mengenai sesuatu yang bisa dijadikan sebagai jaminan bagi penanaman 

modal, karena jaminan dalam sistem mud}ha>rabah ditetapkan dalam bentuk 

kepercayaan. 

Jika terjadi suatu musibah yang menimpa terhadap barang sebagai 

modal yang diserahkan kepada si pelaksana, sedangkan penanaman modal 

investasi tidak mempercayai atas pernyataan-pernyataan yang dikemukakan 

dari si pelaksana, maka untuk menyakinkannya, para investor boleh meminta 

kepada si pelaksana untuk bersumpah, sehingga pihak insvestor merasa yakin 

akan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh si pelaksana.  

Bila dicermati terhadap perbedaan mengenai penganggungan risiko 

antara sistem mud}ha>rabah dengan sistem kredit lain. Dalam mud}ha>rabah, 

pihak yang menganggung risiko adalah penanam modal sendiri (investment), 

sedangkan dalam kredit produktif, pihak yang menanggung risiko adalah 

nasabah bank.
20

 

Jika terjadi kerugian atas aset maka ia tidak diharuskan untuk 

menanggung kerugian, karena ia diposisikan sebagai pengganti shahibul mal  

dalam menjalankan bisnis, sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian. Jika 
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terjadi kerugian maka akan dibebankan kepada shahibul mal, atau 

dikurangkan dari keuntungan jika terdapat keuntungan bisnis.  

Jaminan dalam kontrak mud}ha>rabah merujuk kepada mudharib untuk 

mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam semua keadaan. Hal ini 

dibolehkan karena adanya fakta bahwa pegangan mudharib akan dana itu 

sifatnya amanah, dan orang yang diamanahkan tidak berkewajiban menjamin 

dana itu kecuali melanggar batas atau menyalahi ketentuan. 

Jika pemilik modal (shahibul mal) mensyaratkan kepada mudharib 

untuk menjamin penggatian modal ketika terjadi kerugian, maka syarat itu 

merupakan syarat batil dan akad tetap sah adanya, ini menurut pendapat 

Hanafiyah dan Hanabilah. Menurut Syafi‟iyyah dan Malikiyah, akad 

mud}ha>rabah menjadi rusak fasid, karena syarat tersebut bersifat kontradiktif 

dengan karakter dasar akad mud}ha>rabah.
21

 

J. Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 

Mud}ha>rabah (Qiradh)  

Pertama : ketentuan pembiayaan: 

1. Pembiayaan mud}ha>rabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS 

kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) 

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

(nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. 
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3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian 

keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS 

dengan pengusaha). 

4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati 

bersama dan sesuai dengan syari‟ah dan LKS tidak serta dalam 

manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk 

melakukan pembinaan dan pengawasan.  

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk 

tunai dan bukan piutang.  

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 

mud}ha>rabah, kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang 

disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. 

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mud}ha>rabah tidak ada jaminan, 

namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat 

meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya 

dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran 

terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.  

8. kriteria  pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian 

keuntungan diatur oleh LKS dengan memerhatikan fatwa DSN. 

9. Biaya operasional dibebenkan kepada mudharib. 

10. Dalam hal penyandangan dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau 

melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat 

ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. 
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Kedua : rukun dan syarat pembiayaan 

1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap 

hukum. 

2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 

dengan memerhatikan ha-hal berikut:  

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan 

kontrak (akad). 

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan 

menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

3. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia 

dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut : 

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 

b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika diberikan 

dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.  

c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada 

mudharib, baik secara bertahab maupun tidak, sesuai dengan 

kesepakatan dalam akad. 

4. Keuntungan Mud}ha>rabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan 

dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: 

a. harus  diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan 

hanya untuk satu pihak. 
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b. Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan 

dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk 

persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan 

nisbah harus berdasarkan kesepakatan. 

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mud}ha>rabah, 

dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali 

diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran 

kesepakatan.  

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan 

(muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memerhatikan 

ha-hal berikut: 

a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan 

penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan 

pengawasan. 

b. Penyedia dana pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi 

tercapainya tujuan Mud}ha>rabah, yaitu keuntungan. 

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam 

tindakannya yang berhubungan dengan Mud}ha>rabah , dan harus 

mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu. 

Ketiga : beberapa ketentuan hukum pembiayaan: 

1. Mud}ha>rabah boleh dibatasi pada periode tertentu  

2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu‟allaq) dengan sebuah kejadian di masa 

depan yang belum tentu terjadi. 
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3. Pada dasarnya, dalam mud}ha>rabah tidak ada ganti rugi, karena pada 

dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari 

kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 

melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah.
22
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