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ABSTRAK 

Prasanti, Noviana. Analisis Fiqh Muamalah atas Praktik Mudârabah pada 

Perbankan Syariah (Studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo). 

Tesis, Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Iza Hanifuddin 

Ph.D. 

 

Kata kunci: Mudârabah, Fiqh Muamalah, Investasi Permodalan, Nisbah, Bagi 

Hasil. 

 
Penelitian ini mengkaji mengenai praktik Mudârabah di Perbankan Syariah yang 

merupakan salah satu jenis produk bagi hasil pada perbankan syariah, di dasarkan pada 

prinsip bagi hasil yang merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi 

operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah dan konsep fiqih muamalah 

prinsip yang digunakan berdasarkan kaidah Mudârabah. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis ingin mengetahui bagaimanakah 

Analisis Fiqh Muamalah atas Praktik Mudârabah pada Perbankan Syariah khususnya pada 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. Kemudian untuk mengetahui gambaran yang 

komprehensip tentang jenis produk Mudârabah yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo, dan juga untuk mendeskripsikan investasi permodalan pada Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo yang akadnya Mudârabah, serta manganalisa penentuan pola 

nisbah bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. Pada teknik operasional 

sistem Mudârabah tersebut memang sangat membantu masyarakat terutama golongan 

orang yang tidak mampu. Mereka bisa meminjam uang ke shahibul maal untuk usahanya 

dengan tidak memikirkan resiko kerugian yang akan menimpanya, sebab segala resiko akan 

ditanggung bersama. Jika hal ini dipraktekkan dalam kegiatan perbankan syariah tentu saja 

masyarakat tidak akan ragu bermitra dengan bank. 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) yaitu 

penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 

kelompok masyarakat, sehingga penelitian ini juga bisa disebut dengan penelitian kasus 

atau studi kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif  kualitatif. Objek penelitian ini 

difokuskan pada praktik Mudârabah di perbankan syariah dengan pendekatan Fiqih 

Muamalah, Studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Masa kontrak pada BSM ditetapkan 

sependek mungkin untuk menghindari tindakan-tindakan wanprestasi dari mudharib. 2) 

peraturan yang mengikat dan juga adanya jaminan pada BSM KCP Ponorogo jika tetap 

diberlakukan menurut madzhab Syafi’I mengakibatkan fasidnya Mudârabah dan 

merubahnya bukan lagi sistem kerjasama\usaha tetapi sistem pinjam meminjam. 3) dalam 

penentuan Nisbah bagi hasil BSM KCP Ponorogo, Semua Nasabah Mendapatkan Bagi 

Hasil, dengan pertimbangan BSM dalam membagi keuntungan adalah total modal bukan 

keuntungan yang diperoleh dari dana masing-masing nasabah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah, yaitu 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.1 

Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang 

merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk 

pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank 

syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank 

konvensional karena adanya pelarangan ribâ, gharar, dan maysir.2  Oleh karena 

itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus 

menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.  

Di perbankan syariah, akad yang dilakukan memiliki dimensi duniawi 

dan ukhrawi karena berlandaskan hukum Islam. Setiap akad dalam perbankan 

syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya 

harus memenuhi ketentuan akad.3  Bank syariah bukan sekedar bank bebas 

bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. secara 

struktural dan sistem pengawasannya berbeda dari bank konvensional.4  

                                                           
1Amin Suma, Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik ( Bandung: Pustaka Setia, 2015), 317. 
2Khotibul Umam, Perbankan Syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia 

(Jakarta: Rajawali press, 2016), 60. 
3Mustafa Edwin Nasutin dkk, Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam ( Jakarta: Kencana, 2010), 294. 
4Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ( Jakarta: Kencana, 2010), 67. 
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Pengawasan perbankan Islam mencakup dua hal, yaitu pertama pengawasan 

dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum, dan prinsip 

kehati-hatian bank.5 Bank Syari’ah ikut memberikan dukungan dalam 

pembangunan ekonomi di Indonesia melalui pembiayaan kepada nasabah dan 

memberi fasilitas jasa-jasa perbankan untuk menunjang aktifitas ekonomi 

rakyat.6 Pada prinsipnya bank konvensional lebih bersifat profit oriented, 

sedangkan bank syariah lebih bersifat kemitraan, yaitu cara-cara bagi profit dan 

resiko dengan tujuan mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan lebih 

transparan. Dalam setiap aktivitas perekonomian nasional dunia perbankan 

telah memiliki peranan yang sangat penting. Sepanjang sejarah bank yang telah 

ada dan dirasakan mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsi utamanya, 

yaitu menjembatani antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan 

dana.7 Selain itu peran strategis lembaga keuangan bank dan non bank adalah 

sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat 

secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Lembaga 

keuangan bank dan non bank merupakan lembaga perantara keuangan 

(financing intermediaries) sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk 

menunjang kelancaran perekonomian.8  

                                                           
5Wirdyaningsih, dkk; Bank dan Asuransi Islam di Indonesia ( Jakarta: Kencana Prenada Media, 

2005), 61. 
6Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 25. 
7Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2002), 17. 
8Sholahuddin, Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam (Muhammadiyah University Press 

Surakarta, 2006), 21. 
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Mudârabah merupakan bagian dari muamalah yang berkaitan dengan 

persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-

Qur’an dan as-Sunnah. Dalam praktiknya ajaran tentang muamalah ini tidak 

dapat dipisahkan dari ajaran aqidah dan akhlaq. Inilah yang membedakan aturan 

muamalah yang bersumber pada al-Qur’an dan Hadith dengan aturan yang 

dibuat oleh manusia. Kedudukan Mudârabah dalam muamalah merupakan 

bagian dari kajian muamalah dalam arti sempit, yaitu kajian muamalah yang 

objeknya harta. Salah satu cara memperoleh harta yang diperbolehkan dalam 

syariah Islam, yaitu dengan melakukan transaksi (akad). Mudârabah adalah 

salah satu bentuk akad yang diperbolehkan dalam Islam. Akad Mudârabah 

adalah akad kerja sama antara pemilik modal dan pihak pengelola melalui 

sistem bagi hasil sesuai kesepakatan.9  

Dalam literatur fiqih, sesungguhnya Mudârabah tidak secara tegas 

disebutkan dalam al-Qur’an. Para praktisi perbankan Islam mencari akar kata 

Mudârabah (dâraba) dalam al-Qur’an dan ditafsirkannya sebagai pengertian 

dari Mudârabah. Akar kata ini disebutkan sebanyak 58 kali.10 Sedangkan dalam 

sunnah, Mudârabah diqiyaskan dengan muqâradah, salah satu dari tiga bentuk 

usaha yang mendapat keberkahan Allah. Mudârabah sering digunakan oleh 

Nabi ketika Ia berdagang dengan sahabatnya. Sistem ini tidak dilarang oleh 

Nabi dan hal ini berarti Nabi membolehkannya.11 Sementara menurut para 

                                                           
9Neneng Nurhasanah, Mudharabah dalam Teori dan Praktik ( Bandung: Refika Aditama, 2015), 30. 
10Al-Qur’an 2: 273, 3:156, 4:101, 5: 106, 73:20 
11Al Kasani, Bada’I al-Shana’I fi  Tartibi al-Syara’I ( Beirut: Dar al-Fikr, 1996), juz VI, 120. 
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fuqaha, seperti madzhab Syafi’I berpendapat bahwa Mudârabah adalah suatu 

akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk dikelola dan 

keuntungannya dibagi antara mereka berdua dengan syarat-syarat tertentu.12 

Tidak jauh berbeda, madzhab Hanafi menyatakan bahwa Mudârabah sebagai 

akad atas suatu syarikat dalam hal keuntungan dalam modal harta dari satu 

pihak dan dengan pekerjaan usaha dari pihak lain.13 Madzhab Maliki 

menyatakannya sebagai suatu penyerahan mandat (tawkil) untuk berdagang 

dengan mata uang tunai yang diserahkan kepada pengelolanya dengan 

mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika diketahui jumlah 

keuntungan.14 Sedangkan menurut Hanbali Mudârabah adalah penyerahan 

suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semakna dengannya kepada 

orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari 

keuntungannya.15 

Perkembangan bank syariah yang pesat menunjukan menggambarkan 

adanya potensi pasar yang besar di Indonesia. Berbagai produk yang ditawarkan 

oleh bank syariah nampak berbeda dengan bank konvensional, selain 

menjanjikan nilai plus dalam hal berbagi keuntungan dalam akad Mudârabah 

yang menjadi fundamental utama muamalahnya, perbankan syariah juga 

memberi angin segar spiritual dengan mengklaim perbankan yang bebas riba16  

                                                           
12 Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh ‘ala Madzahibul al-arba’ah (Beirut: Dar al-Fikr: 1990), juz III, 42. 
13 Ibnu Abidin, Rad al-Muchtar ala al-Durr al-Mukhtar ( Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1987), juz IV, 

480. 
14 Ad- Dasuki, Hasyiyat al-Dasuqi ala al-Syarhi al-Kabir (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), juz III, 63.  
15 Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh ‘ala Madzahibul al-arba’ah, 63. 
16 Riba adalah tambahan- tambahan atas modal, sedikit atau banyak. Muhammad ‘abdu al-Mun‘im 

khofaaji, al-Islam wa Nadoriyatuhu al-Iqtishad ( Beirut: Daar al-Kitab al-Lubnani, tt), 113. 
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dan bebas dari pelanggaran syariah.17 Mudârabah merupakan transaksi bisnis 

yang berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi dan 

tradisi kebiasaan. pada masa klasik masih dapat dilaksanakan selama relevan 

dengan kondisi, tempat dan waktu serta tidak bertentangan dengan apa yang 

diharamkan. Sepertinya halnya pada al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 275 

tentang larangan riba: 

ََلَِّذينَ ٱ ب ٰوا َٱي ۡأُكلُون  ََلر ِ اَي قُوُم َك م  َإَِلَّ َي قُوُمون  ََلَِّذيٱَل  بَُّطهُ نَُٱي ت خ  ََلشَّۡيط ٰ س ِ َٱِمن  َۡلم 

اَ َإِنَّم  َبِأ نَُّهۡمَق الُٓوا  ِلك 
ب ٰوا َ ٱِمۡثُلََۡلب ۡيعَُٱذ ٰ ََلر ِ لَّ أ ح  َُٱو  ََۡلب ۡيعَ ٱَّللَّ م  رَّ ح  ب ٰوا َ ٱو  هََُلر ِ آء  نَج  َۥف م 

ب ِهَِ نَرَّ ۡوِعظ ٞةَم ِ أ ۡمُرهََُۥف ل هََُنت ه ىَٰٱف ََۦم  َو  اَس ل ف  َِهٱِإل ىََۥٓم  ُبََّللَّ َأ ۡصح ٰ ئِك 
ٓ ل ٰ ف أُو  ۡنَع ادَ  م  و 

ََلنَّاِرَهٱ ِلدُون  اَخ ٰ  ٢٧٥َُهۡمَفِيه 

“ Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. 

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan 

jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka 

baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang mengulangi, maka orang 

itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.18  

                                                           
17Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, penerjemah: Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 

Jilid IV, 173. 
18 Al-Qur’an, 2:275. 
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Demikian hal nya dengan akad Mudârabah kontemporer selama relevan dengan 

kondisi, tempat dan waktu serta tidak bertentangan dengan apa yang 

diharamkan. Seperti halnya kaidah umum dalam muamalah berbunyi: 

 تحريمهاالمعاملة اإَلباحة إالّ أْن يدُلُّ الدليل على ْصُل فِْي اَْل 

"pada dasarnya semua praktik muamalah boleh, kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya." 

Keraguan menentang asumsi bahwasannya pada jenis produk dana dan 

jasa pada  Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo, khususnya dalam praktik 

Mudârabah apakah telah sesuai dengan konsep syariah dan benar-benar 

menerapkan prinsip yang ada dalam kaidah syariah pada praktik Mudârabah. 

Namun, kenyataannya dalam produk Mudârabah pada  Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo semua nasabah mendapatkan bagi hasil.19 Akad Mudârabah 

adalah akad yang oleh para ulama telah disepakati kehalalannya. Karena itu, 

akad ini dianggap sebagai tulang punggung praktek perbankan syari'ah. DSN-

MUI telah menerbitkan fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian 

menjadi pedoman bagi praktek perbankan syari'ah. Akan tetapi, praktek bank 

syari'ah perlu ditinjau ulang. Pada fatwa dengan nomor tersebut, DSN 

menyatakan: “LKS (lembaga Keuangan Syari'ah) sebagai penyedia dana, 

menanggung semua kerugian akibat dari Mudârabah kecuali jika mudârib 

                                                           
19Eka Winingsih, Wawancara,  kantor Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo, 24 maret 2018. 
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(nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi 

perjanjian.” (Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI).20  

Investasi permodalan pada Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo, 

dalam bentuk BSM Deposito yaitu investasi berjangka waktu tertentu dalam 

mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip Mudârabah mutlaqah, pada 

kenyataannya nasabah tidak siap menanggung kerugian, ketidakpahaman 

terhadap ilmu syar’i serta mengikuti hawa nafsu mengejar keuntungan bisa jadi 

masih merupakan domain tersendiri pada kelompok nasabah bank syari'ah. 

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa sebenarnya mereka adalah pemberi 

piutang kepada bank syari'ah, bukan pemodal. Maka keuntungan yang mereka 

peroleh dari bank dan sebelumnya telah disepakati adalah ribâ.  

Nisbah bagi hasil Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo Pada jenis 

produk tabungan berencana, Semua Nasabah Mendapatkan Bagi Hasil. 21 Bank 

syari'ah mencampur-adukkan seluruh dana yang masuk kepadanya tanpa 

dipilah mana yang sudah disalurkan ke usaha bank maupun yang masih beku 

belum tersalur di Bank. Namun demikian pada setiap akhir bulan seluruh 

nasabah mendapatkan bagian dari hasil/keuntungan. Karena pertimbangan bank 

dalam membagi keuntungan adalah total modal bukan keuntungan yang 

diperoleh dari dana masing-masing nasabah. Pembagian keuntungan tersebut 

menjadi masalah besar dalam metode Mudârabah yang benar-benar Islami. 

                                                           
20Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2011), 490. 
21Widodo, Wawancara, di kantor Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo, 28 Maret 2018. 
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Pembagian hasil kepada nasabah yang dananya belum tersalurkan jelaslah akan 

merugikan nasabah yang dananya telah tersalurkan.  

Hal inilah yang akan di analisa lebih lanjut oleh penulis, karena dengan 

semakin banyaknya jenis produk  Mudârabah yang disalurkan, tentunya juga 

perlu diklarifikasi agar apa yang terjadi dalam praktiknya tetap sesuai pada 

pondasi syariah. Dan juga dapat melepaskan pandangan masyarakat 

bahwasannya jenis – jenis produk  pada bank syariah tentu sangatlah berbeda 

dengan jenis produk di bank konvensional. 

Bertitik tolak dari gambaran singkat diatas, sesungguhnya definisi 

Mudârabah dalam teori fiqih klasik itu menjadi term sempit ketika Mudârabah 

masuk sebagai sebuah sistem instansi keuangan. Mudârabah menjadi sebuah 

produk yang harus menghasilkan laba bagi investornya lewat “toko” perbankan 

syariah. Survive dan tidaknya perusahaan itu bergantung pada laba dan uang 

pokok. Produk-produk perbankan itu tentu saja harus marketable. Tumpang 

tindih sistem Mudârabah dalam konteks bank ini menuntut adanya penelitian 

ulang dalam rangka memposisikan Mudârabah secara tepat agar tidak tercabut 

dari akar aslinya.  

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dan ingin menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis 

yang berjudul: “Analisis Fiqh Muamalah atas Praktik Mudârabah pada 

Perbankan Syariah (Studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Melihat pada latar belakang masalah di atas, maka dapatlah dirumuskan 

permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 

1. bagaimana jenis-jenis prodak Mudârabah pada Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo? 

2. Bagaimana investasi permodalan dengan akad Mudârabah pada Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo? 

3. Bagaimana pola penetapan nisbah bagi hasil akad Mudârabah pada 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Maksud dan Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisa jenis-jenis prodak Mudârabah pada Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo. 

2. Untuk menganalisa praktik investasi Mudârabah pada Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo. 

3. Untuk menganalisa pola penetapan nisbah bagi hasil akad Mudârabah 

pada Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo.  
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D. Kegunaan Penelitian 

Sebagai suatu kegiatan, maka sudah barang tentu  penulisan ini mempunyai 

kegunaan.  Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

bagi khazanah pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam 

bidang muamalah di lembaga keuangan syariah. 

b. Penelitian ini dapat memberikan kejelasan dan memperkuat hasil 

penelitian-penelitian sebelumnya serta mampu memberikan 

tambahan ilmu pengetahuan atas praktik Mudârabah pada 

perbankan syariah, baik bagi kalangan akademisi maupun bagi 

masyarakat secara luas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan yang berarti 

bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya pada 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

dalam menganalisa secara mendalam praktik Mudârabah 

dengan pendekatan fiqih muamalah, dan untuk menjaga 

stabilitas dalam jenis produk, investasi modal dan nisbah (bagi 

hasil) agar tidak keluar dari konsep dasar syariah dan sesuai pada 

lingkup fiqih muamalah. 

b. Diharapkan mampu memberikan masukan bagi praktisi 

perbankan syariah dan masyarakat luas dalam menjalankan 
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praktik Mudârabah. Serta tercipta hubungan yang saling 

bermanfaat dan profitable antara bank dan nasabah. 

c. Dapat memberikan inspirasi sekaligus motivasi bagi peneliti 

lain, khususnya mahasiswa Pascasarjana IAIN Ponorogo, agar 

melakukan penelitian lebih lanjut yang relevan dengan gagasan 

peneliti ini. 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) 

yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa 

yang terjadi pada kelompok masyarakat, sehingga penelitian ini juga bisa 

disebut dengan penelitian kasus atau studi kasus (case study) dengan 

pendekatan deskriptif  kualitatif.22  Objek penelitian ini difokuskan pada praktik 

Mudârabah di perbankan syariah dengan pendekatan fiqih muamalah, Studi 

pada Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. 

Sedangkan tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif23 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menguraikan 

Mudârabah yang dipraktikkan pada Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo, 

                                                           
22Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik ( Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 

115. 
23Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam: Muamalah 

(Bandung: Pustaka Setia, 2014), 41. 
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serta melakukan analisis praktik  Mudârabah yang terjadi dengan menggunakan 

pendekatan fiqih muamalah. 

Metode ini dilakukan dengan menggambarkan atau mendeskripsikan 

keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan lain-

lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 

adanya.24 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan pada kondisi yang alamiah langsung 

ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.25 Data yang terkumpul 

berupa kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka kemudian 

dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang 

ada.26 Pendekatan ini didasarkan pada hasil wawancara, dokumentasi dan 

pendapat Ulama Fiqih Muamalah terkait dengan pembahasan. Wawancara 

dilakukan dengan bagian Branch Manager, bagian marketing, bagian teller, 

bagian penghimpunan (SFE) dan  penyaluran (SFL) dana pada bank syariah 

mandiri KCP Ponorogo. Untuk lebih secara mendalam mengetahui praktik pada 

jenis-jenis produk Mudârabah dengan menggunakan analisis praktik 

mudharabah dengan pendekatan fiqih muamalah. 

                                                           
24Soejono, Metode Penelitian (Jakarta: PT Rienaka Cipta, 1999), 23. 
25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D ( Bandung: Alfabeta, 2006), 270. 
26 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 9-10. 
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2. Kehadiran Peneliti 

Data di peroleh melalui pengamatan dan analisa, dimana peneliti 

berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan observasi partisipan sekaligus 

non partisipan, wawancara mendalam dengan sumber data utama/primer. Oleh 

karena itu maka peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut; a) 

memahami secara mendalam teori Mudârabah dalam fiqih, kemudian peneliti 

menyampaikan surat izin penelitian kepada pihak bank syariah mandiri KCP 

ponorogo, b) membuat jadwal kegiatan sesuai dengan kesepakatan antara 

peneliti dan informan, c) mengumpulkan data sesuai dengan sumber data yang 

ada. 

3. Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah PT. Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 216, kelurahan 

Banyudono, kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. 

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

kemenarikan, keunikan dan kesesuaian dengan topik yang dipilih.27 

Penentuan lokasi ini di dasarkan pada citra Bank Syariah Mandiri yang 

memang pada dasarnya adalah Bank Mandiri Konvensional yang sudah 

berbasis syariah yang mempunyai management sendiri tetapi tetap sesuai 

dengan ketentuan yang ada di Bank Indonesia (BI). Sehingga kondisi ini sesuai 

dengan maksud penelitian yang mengambil lembaga keuangan syariah. Dalam 

                                                           
27Basuki, Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), 18. 
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hal ini fenomena yang diangkat sesuai dengan tujuan penelitian yaitu praktik 

Mudârabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo dengan pendekatan 

fiqih muamalah. 

4. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder, data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden 

maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dala bentuk statistik atau 

dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud. Data yang diperoleh 

baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder kemudian di 

kelompokkan menjadi data primer dan data sekunder.28 Sumber data adalah 

subjek dimana data diperoleh.29 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.30 Dalam penelitian ini data primer diambil dari Branch 

Manager (BM), bagian marketing, bagian teller, bagian penghimpunan (SFE) 

dan penyaluran dana, pada bank syariah mandiri KCP Ponorogo. Data primer 

dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara yang dilakukan pada 

seluruh informan dan hasil observasi berkaitan dengan praktik Mudârabah, 

analisis fiqih atas praktik Mudârabah yang dihubungkan dengan pendekatan 

                                                           
28Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 87. 
29Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 

2006), 129. 
30Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012), 62. 
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fiqih, Praktik Mudârabah dengan berbagai jenis produk dana dan jasa pada 

bank syariah mandiri KCP agar tetap dan sesuai dengan konsep dasar syariah. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat perantara dan data 

dokumen.31 Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang tidak secara 

langsung diperoleh, termasuk data yang telah diolah dan telah siap, terrdiri dari; 

literatur, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, serta catatan harian dan 

sebagainya yang terkait dengan praktik Mudârabah di Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, teknik yang dipakai dalam 

penelitian adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara yang dipergunakan adalah wawancara semistruktur 

(semistructure interview), yaitu termasuk dalam kategori in-dept interview.32 

Wawancara yang dilakukan adalah dengan memberikan pertanyaan kepada 

petugas, pegawai dan pihak yang berwenang. Wawancara perlu dilakukan 

sebagai upaya penggalian data dari narasumber untuk mendapatkan informasi 

dan data secara langsung dan lebih akurat tentang praktik Mudârabah pada 

                                                           
31Ibid. 
32 Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif ( Yogyakarta: Ar-Ruzmedia, 2016), 121. 
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Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo, kemudian dikaitkan dengan pendekatan 

fiqih muamalah. 

b. Observasi 

Observasi adalah metode yang digunakan dengan cara melakukan 

pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang diselidiki.33 Melalui metode observasi ini peneliti akan 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan persoalan yang penulis teliti dan 

sumber data yang penulis jumpai selama observasi. Observasi dilakukan pada 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.34 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen dan rekaman. Dan peneliti 

membutuhkan data profil dari bank syariah mandiri KCP Ponorogo, rekaman 

dan dokumentasi yang berkaitan dengan praktik  Mudârabah, serta buku-buku 

yang berkaitan atau relevan dengan masalah penelitian ini. 

6. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. 

Miles dan Huberman yang menemukan bahwa aktivis dalam analisa data 

kualitatif dilakukakan secara interaktif dan berlangsung terus menerus pada 

                                                           
33Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3ES,1989), 60. 
34Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) 
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setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai pada titik 

jenuh. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif terdiri dari tiga 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu data  reduction, data display dan 

data correction.35 

a. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema polanya, serta 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.36 

b. Penyajian Data 

Pada penelitian ini setelah seluruh data terkumpul dan data telah 

direduksi, maka data yang terkumpul disusun secara sistematis agar tampak 

mudah dan kemudian dipahami. 

c. Conclusing Drawing 

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pendekatan logika induktif, 

dimana silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus atau data di 

                                                           
35Ariesto Hadi Sutopo dan Andrian Arief, Terampil Mengolah data Kualitatif dengan Nvivo 

(Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 10. 
36Ibid. 
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lapangan dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum menyerupai 

piramida duduk, seperti di bawah ini: Silogisme Piramida Duduk37 

 

 

 

7. Pengecekan Kebsahan Temuan 

Peneliti menggunakan strategi triangulasi data, yaitu menggunakan 

berbagai pendekatan dalam melakukan penelitian. Agar data dan informasi 

dapat diinterpretasikan secara konsisten, peneliti menggunakan teknik 

pemeriksaan melalui sumber yang memanfaatkan penggunaan sumber. 

Triangulasi dengan sumber menurut Patton yang di kutip oleh Moloeng,38 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Dalam hal ini, 

peneliti akan menggunakan cara membandingkan data pengamatan dengan data 

hasil wawancara dan isi dokumen yang berkaitan. 

F. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian 

terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang 

“Analisis Fiqh Muamalah atas Praktik Mudârabah pada Perbankan Syariah 

(Studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo)”. Kajian yang membahas 

                                                           
37Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana 2007), 147. 
38Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 330. 

Fakta/data/informa

si 

Teori/dalil/hukum kesimpulan 
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tentang praktik Mudârabah di perbankan syariah sudah cukup banyak 

dilakukan oleh para peneliti ekonomi syariah. Akan tetapi, ada beberapa 

penelitian terdahulu yang mendukung penulis dalam penelitian, antara lain: 

Pertama, tesis yang di tulis oleh Chairul Hadi mengenai Sistem Bagi 

Hasil pada Pembiayaan Bank Syariah Indonesia.39 Dari hasil penelitiannya, 

Chairul Hadi menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil khususnya Mudârabah 

yang merupakan produk unggulan pada bank syariah memiliki kecenderungan 

penggunaan Mudârabah sebagai instrumen pembiayaan investasi masih relatif 

kecil dibandingkan skema jual beli (murâbahah) dan juga ada beberapa masalah 

yang menjadikan pembiayaan Mudârabah kurang maksimal, antara lain; masih 

tingginya resiko dan kurang siapnya sumber daya serta belum adanya peraturan-

peraturan yang mendukung seperti standar biaya operasional dan lembaga 

penjamin bagi usaha kecil dan menengah. 

Kedua, Jurnal Keuangan dan Perbankan; Erni Susana dan Annisa 

Prasetyanti mengenai, Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan al- 

Mudârabah pada Bank Syariah.40 Penyaluran pembiayaan Mudârabah 

disalurkan ke segala sektor perekonomian yang dapat memberikan keuntungan 

dan melarang penyaluran untuk usaha yang mengandung unsur tidak halal. 

Pengambilan keputusan pembiayaan ini didasarkan pada analisis 6C (character, 

capacity, capital, collateral, condition of economy, constrains) dan dalam 

                                                           
39Chairul Hadi, Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan Bank Syariah Indonesia ( Tesis, Jakarta: UIN 

Syarif Hidayatullah, 2004), 34. 
40Erna Susana dan Annissa Prasetyanti, Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan al-

Mudharabah pada Bank Syariah (Universitas Merdeka Malang: Jurnal Keuangan dan Perbankan 

vol. 15 no. 3, September 2011), 466-478. 
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mewujudkannya dituangkan dalam analisis kelayakan pembiayaan yang terdiri 

dari analisis terhadap aspek legalitas, aspek manajemen, aspek teknis, aspek 

pemasaran, dan aspek jaminan. 

Ketiga, Tesis yang di tulis oleh Fachruddin mengenai Analisis 

Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Mudârabah pada PT. 

Bank Syariah Mandiri Cabang Medan.41 Pembiayaan yang dilaksanakan Bank 

Syari’ah Mandiri Cabang Medan adalah pembiayaan Mudârabah Mutlaqah di 

tujukan kepada perorangan atau badan usaha yang tujuan usahanya adalah 

untuk usaha pertanian, pertambangan, industri, listrik, Gas dan Air, konstruksi 

atau proyek, perdagangan, transportasi dan komunikasi, jasa dunia usaha, usaha 

jasa sosial, namun tetap tidak mengesampingkan pembiayaan terhadap usaha-

usaha yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan syari’at Islam. 

 Dari penelitian diatas, peneliti tidak menemukan kesesuaian fokus 

penelitian dengan bahasan dalam penelitian ini. Adapun kajian terdahulu di atas 

lebih kepada karakteristik pokok pembiayaan dan sistem bagi hasil pembiayaan  

Mudârabah pada bank syariah. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji secara 

mendalam praktik Mudârabah dengan menggunakan pendekatan fiqih 

muamalah. Pemahaman ulama klasik tentang praktik Mudârabah yang 

tentunya sangat berbeda dengan pemahaman perbankan kontemporer dengan 

sistem Mudârabah yang telah termodifikasi oleh berbagai jenis produk. 

                                                           
41Fachruddin, Analisis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Mudharabah pada PT. 

Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, ( Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008) 
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BAB II 

TEORI MUDÂRABAH DALAM FIQIH MUAMALAH 

A. Konsep Mudârabah dalam Literatur Fiqih 

Mudârabah atau qirâd termasuk salah satu bentuk akad shirkah 

(perkongsian). Istilah mudârabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang 

Hijaz (Makkah dan madinah) menyebutnya dengan istilah qirâd.42 Dengan 

demikian mudârabah dan qirâd. adalah dua istilah untuk maksud yang sama.43 

Secara bahasa, mudârabah (المضاربة) berasal dari kata dâraba  atau memukul, 

kata dâraba kemudian dirangkai dengan kata fi-al alrdi yang secara kebahasaan 

berarti memukulkan kakinya ke bumi (berjalan di muka bumi), Sebagaimana 

firman Allah dalam surat Al-Muzamil ayat 20:
  

َت قُوُمَأ ۡدن  َي ۡعل ُمَأ نَّك  بَّك  َر  نِۡصف هََُلَّۡيلَِٱٰىَِمنَثُلُث يَِ۞إِنَّ ثُلُث هََُۥو  ََۥو  ن  ط آئِف ٞةَم ِ َلَِّذينَ ٱو 

َوَ  ع ك   َُٱم  ُرََّللَّ ار َ ٱوَ َلَّۡيلَ ٱيُق د ِ َف ََلنَّه  َع ل ۡيُكۡمه ُءوا َٱع ِلم َأ نَلَّنَتُۡحُصوهَُف ت اب  ََۡقر  اَت ي سَّر  م 

َ َفِيَۡلَٱِمن  َي ۡضِربُون  ُرون  اخ  ء  ٰىَو  ۡرض  َِمنُكمَمَّ َأ نَس ي ُكوُن َع ِلم  اِن  َۡۡل ۡرِضَٱقُۡرء 

َ َِمنَف ۡضِل َِٱي ۡبت غُون  ََّللَّ َس بِيِل َفِي تِلُون  َيُق ٰ ُرون  اخ  ء  َِهٱو  ُءوا َٱف ََّللَّ ََۡقر  َِمۡنهُ  َت ي سَّر  ا م 

أ قِيُموا َ ل ٰوة َٱو  اتُوا ََلصَّ ء  ك ٰوة َٱو  أ قََۡلزَّ ُموا َِۡل نفُِسكُمََّللَّ َٱِرُضوا َو  اَتُق د ِ م  َو  س ٗنا  ق ۡرًضاَح 

َ ۡيٖرَت ِجدُوهَُِعند  ۡنَخ  َِٱم ِ َوَ َّللَّ َأ ۡجٗرا  أ ۡعظ م  ۡيٗراَو  َخ  ََّللَّ َهٱَۡست ۡغِفُروا َٱهُو  غ فُوٞرََّللَّ َٱإِنَّ

َ ِحيُمُۢ ٢٠ََرَّ

                                                           
42Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, 233. lihat juga Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 135, Helmi 

Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 11. 
43Misbahul Munir, Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah: Kajian Hadits Nabi dalam Perspektif 

Ekonomi ( Malang: UIN Malang Press 2007)157-158. 
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“sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri 

(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau 

sepertiganya dan segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah 

menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-

kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi 

keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah dari al-Qur’an. Dia 

mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-

orang yang berjalan dimuka bumi ini mencari sebagian karunia Allah; dan 

orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa 

yang mudah bagimu dari al-Qur’an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah 

zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan 

kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu 

memperolehnya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling 

besar pahalanya. Dan mohinlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah 

maha pengampun lagi maha penyayang.”
 44 

dan kemudian digunakan sebagai kata majaz yang mengandung makna 

tertentu dalam istilah perniagaan. Orang irak menyebutnya dengan mudârabah 

karena pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta 

modal tersebut, perjalanan tersebut dinamakan: ضربا في السفر. Sedangkan kata 

al-qirâd (القراض), secara bahasa diambil dari kata al-qardu (القرض) yang berarti 

al-qath’u (القطع) atau potongan, sebab pemilik memberikan potongan dari 

modalnya untuk diberikan kepada pengusaha untuk diputar dalam perniagaan, 

                                                           
44 Al-Qur’an, 73:20. 
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dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Dan juga 

diambil dari kata al- muqâradah ( المقارضة) yang berarti al-musâwah ( المساواة) 

atau kesamaan, sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama 

terhadap laba. 

Mudârabah disebut juga al-qirâd. Secara istilah, dua kata itu 

mengandung istilah yang sama. Qirâd telah ada sejak zaman jahiliyah dan 

penghidupan sebagian masyarakatnya dihasilkan dari praktik qirâd. Diantara 

mereka itu ada orangtua yang sudah tidak mampu bepergian, perempuan, anak 

kecil, anak yatim, orang yang mempunyai kesibukan, dan orang yang mau 

meniagakkannya dengan keuntungan yang disepakati bersama. Kemudian, 

Rasulullah saw menetapkan pratik ini dalam ajaran Islam, dan kaum muslimin 

pada saat itu melakukannya dengan penuh keyakinan. Mudârabah suatu bentuk 

kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah saw sejak zaman jahiliyyah/sebelum 

Islam. Dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam 

bahasa arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bentuk organisasi bisnis ini: 

qirâd, muqâradah dan mudârabah. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan yang 

prinsip. Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis. 

 Imam Abu Hanifah dan Ahmad Hanbali di Irak menggunakan istilah 

mudârabah, sebaliknya Imam Malik dan Syafi’i menggunakan istilah qirâd 

atau muqâradah, mengikuti kebiasaan di hijaz.45 Menurut an-Nawawi di dalam 

kitan ar-Raudhah IV/97, al-Qirâd, al-Muqâradah dan al- mudârabah adalah 

                                                           
45Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah, ( Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013), 

196. 
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satu makna, yaitu penyerahan harta (modal) terhadap seseorang untuk 

diperniagakkan (digolangkan), sedangkan keuntungannya dibagikan 

keuntungannya dibagikan diantara mereka (pemodal dan yang diberi modal).46 

Menurut al-Mawardi, qirâd dan mudârabah adalah dua nama satu arti. Qirâd 

adalah bahasa penduduk kota Hijaz, sedangkan mudârabah adalah bahasa 

penduduk kota Irak. Dalam penyebutannya qirâd mempunyai dua interpretasi, 

yaitu sebagai berikut: 

- Interpretasi Golongan Bashariyin: Praktik ini dinamakan qirâd karena 

pemilik harta telah putus dari kepemilikan hartanya. Pemutusan tersebut 

dinamakan qirâd. Oleh karena itu pemberian pinjaman harta/modal 

dinamakan qirâd. Berdasarkan istilah tersebut, orang yang meminjamkan 

hartanya (al-muqrid/pemilik modal) disebut al-miqrad ( gunting) karena ia 

terputus. 

- Interpretasi Golongan Baghdadiyyin: Praktik ini dinamakan qirâd karena 

orang yang diberi modal itu dapat melakukan sesuatu, seperti yang 

dilakukan pemilik modal dalam hal pengelolaan harta/modal tersebut. 

Menurut hanafiyah, mudârabah adalah memandang tujuan dua pihak 

yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan 

kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka 

                                                           
46Neneng Nurhasanah, Mudharabah dalam Teori & Praktik, 66. 
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mudârabah ialah: “ akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak 

lain pemilik jasa”.47 

Malikiyah berpendapat bahwa mudârabah ialah: “akad perwakilan, di 

mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk 

diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)”. Imam 

Hanabilah berpendapat bahwa mudârabah ialah: “ibarat pemilik harta 

menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang 

dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.”48 Ulama syafi’iyyah 

berpendapat bahwa mudârabah ialah: “Akad yang menentukan seseorang 

menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan” 

Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa 

mudârabah ialah: “seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk 

ditijarahkan dan keuntungan bersama-sama”49 Al-Bakhri Ibn al-Arif Billah al-

Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa mudârabah ialah: “seseorang 

memberikan masalahnya kepada yang lain di dalamnya diterima penggantian”. 

Sayyid Sabiq berpendapat,50 Mudârabah ialah akad antara dua belah pihak 

untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan 

dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian. Menurut Imam 

                                                           
47 Siah Khosyi’ah, Fiqih Muamalah Perbandingan ( Bandung: Pustaka Setia, 2014), 145. 
48  Ibid. 
49 Said Sa’ad Marthon, Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global, penerjemah, Ahmad 

Ikhrom dan Dimyaudin (Jakarta: Zikrul Hakim,  2004), 114. 
50Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)  7. 
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Taqiyuddin, mudârabah ialah: “Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan 

dengan perdagangan”.51 

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama 

di atas, kiranya dapat difahami bahwa mudârabah atau qirâd ialah akad antara 

dua belah pihak atau lebih, antara pemilik modal (shahib al-mal) dengan 

pengelola usaha (mudârib) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang 

dibagi berdasarkan kesepakatan yang tertuang di dalam kontrak,  dimana bila 

usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung 

oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola 

usaha (profit and lost sharing).  

1. Ruang lingkup fiqih muamalah 

Muamalah merupakan aturan – aturan ( hukum) Allah untuk mengatur 

manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. 

Muamalah dibagi menjadi dua bagian, yakni al-mu‘âmalah al-mâdiyah adalah 

muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat 

bahwa al-mu‘âmalah al-mâdiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan 

karena objek fiqih muamalah adalah benda yang halal, haram dan syubhat untuk 

diperjualbelikan, benda-benda yang memadâratkan dan benda yang 

mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya. 

Kemudian  al- mu‘âmalah al-adâbiyah ialah muamalah yang ditinjau dari segi 

cara tukar menukar benda yang besumber dari panca indra manusia, yang unsur 

                                                           
51 Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam ( Bogor: Al-Azhar Pers, 2004), 100. 
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penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya; jujur, hasud, 

dengki, dendam.52 

2. Kesepakatan Kontrak mudharabah  

Kontrak mudârabah merupakan suatu bentuk equity financing. Tetapi 

mempunyai bentuk feature yang berbeda dengan musharakah. Di dalam 

mudârabah, hubungan kontrak bukan antar pemberi modal, melainkan antar 

pemilik modal (shahibul mâl) dengan enterpreneur (mudârib).53 Di dalam 

kontrak mudârabah, seorang mudârib (dapat berupa perorangan, rumah tangga 

perusahaan atau suatu unit ekonomi, termasuk bank) memperoleh modal dari 

unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan perdagangan atau perniagaan, 

mudârib dalam kontrak ini menjadi trustee atas modal tersebut. Pada saat 

proyek sudah selesai, mudârib akan mengembalikan modal tersebut kepada 

penyedia modal berikut porsi keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. 

Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian di tanggung oleh shahibul mâl. 

Sedang mudârib kehilangan keuntungan (imbalan bagi hasil) atas kerja yang 

telah dilakukannya. 

Prinsip bagi hasil yang dimaksud di sini adalah bagi hasil yang dihitung 

dari total pendapatan pengelolaan dana praktis, yang dibagihasilkan adalah 

pendapatan (revenue sharing). Pendapatan usaha setelah sebelumnya sudah 

dikurangi dengan biaya operasional.54 

                                                           
52 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ( Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 5. 
53 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Alfabet, 2003), 20. 
54 Ani murdiarti, Prinsip Operasional Perbankan Syariah, Republika, 28 Februari 2018. 
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Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan 

landasan dasar operasional Bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, 

prinsipnya berdasarkan kaidah al- mudârabah. Berdasarkan prinsip ini, Bank 

Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan 

pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak 

sebagai mudârib ‘pengelola’, sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul 

maal ‘penyandang dana’. Antara keduanya diadakan akad mudârabah yang 

menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.55 

Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan 

bertindak sebagai shahibul maal (penyandang dana, baik yang berasal dari 

tabungan/ deposito/ giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang 

saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai mudârib 

‘pengelola’ karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana 

bank. Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara 

shahibul mâl dengan mudârib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang 

berkaitan dengan bisnis mudârabah bukan untuk kepentingan pribadi mudârib 

dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih  harus dibagi 

antara shahibul mâl dan mudârib sesuai dengan proporsi yang disepakati 

sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada 

pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan equity shahibul mâl 

telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa 

                                                           
55 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik ( Jakarta: Gema Insani, 2001), 

137. 
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perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka. Inti 

mekanisme bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik 

antara shahibul mâl dengan mudârib.56 

 Meskipun demikian, dalam perkembangannya, para pengguna dana 

bank Islam tidak saja membatasi dirinya pada satu akad, yaitu mudârabah saja. 

Sesuai dengan jenis dan nature usahanya, mereka ada yang memperoleh dana 

dengan sistem perkongsian, sistem jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Oleh 

karena itu, hubungan bank Islam dengan nasabahnya menjadi sangat kompleks 

karena tidak hanya berurusan dengan satu akad, namun dengan berbagai jenis 

akad.57 

3. Dasar  Hukum Mudârabah 

Melakukan mudârabah atau qirâd adalah boleh (mubâh). Dasar 

hukumnya ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari shuhaib 

r.a., bahwasannya Rasulullah saw. telah bersabda: 

 إىل أَجل واملقارضُة وخلط البُ ّر ابلشعري للبيت وال للبيع. ٌث فيهّن الربكُة البْيعُ ثال

“ ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi 

modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga bukan untuk 

dijual.” 
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Diriwayatkan dari Daruquthni bahwa Hakim Ibn Hizam apabila 

memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: harta jangan digunakan 

untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan di bawa 

menyeberangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan 

itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku. Dalam al-Muwathta’ 

Imam Malik, dari al-‘Ala Ibn Abd al-Rahman Ibn Ya’qub, dari ayahnya, dari 

kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta Utsman r.a. sedangkan 

keuntungannya dibagi dua.58 

Qirâd atau mudârabah menurut Ibn Hajar telah ada sejak Zaman 

Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi 

Rasul, Muhammad telah melakukan qirâd, yaitu Muhammad mengadakan 

perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a., yang 

kemudian menjadi istri beliau. 

4. Rukun dan Syarat Mudârabah 

Menurut ulama Syafi’iyah, rukun-rukun qirâd ada enam, yaitu: 59 

a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya; 

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

barang; 

c. Aqad mudârabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang; 

d. Mâl, yaitu harta pokok atau modal 

                                                           
58 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah ( Jakarta: PT Rajawali Press, 2011), 138. 
59 Siah Kosyi’ah, Fiqih Muamalah Perbandingan ( Bandung: Pustaka Setia, 2014), 210.  
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e. ‘Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba; 

f. Keuntungan. 

Menurut Sayyid Sabiq, rukun mudârabah adalah ijab dan kabul yang 

keluar dari orang yang memiliki keahlian.60 Para fuqaha sebenarnya tidak 

membolehkan modal mudârabah berbentuk barang. Modal yang diserahkan 

harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya. 

Namun para ulama Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan 

setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudârib dan shahibul mâl. 

Yang tidak boleh adalah modal yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat 

tidak bolehnya mudharabah dalam hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti 

shahibul mâl tidak memberikan kontribusi apapun  padahal mudârib telah 

bekerja. Ulama Syafi’i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya 

akad. 

Adapun syarat-syarat mudârabah adalah sebagai berikut: 

a. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang 

cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. 

b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan: berbentuk uang, jelas jumlahnya, 

tunai dan diserahkan sepenuhnya kepada pedagang itu. Oleh sebab itu, jika 

modal itu berbentuk barang, menurut ulama tidak dibolehkan, karena sulit 

untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga dengan halnya utang, 

tidak bisa dijadikan modal mudârabah. Akan tetapi, jika modal itu 

                                                           
60 Sayyid Sabiq, Fiqih al-Sunnah, 120. 
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berbentuk titipan/wadhiah pemilik modal pada pedagang, boleh dijadikan 

modal mudârabah. Apabila modal itu tetap di pegang sebagiannya oleh 

pemilik modal, dalam artian tidak diserahkan seluruhnya, menurut Ulama 

Madzhab Hanbali, Hanafi, Maliki dan Syafi’i tidak boleh. Akan tetapi, 

madzhab Hanbali menyatakan boleh saja sebagian modal tersebut berada 

ditangan pemilik modal, asal tidak mengganggu kelancaran usaha tersebut. 

c. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian 

keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari 

keuntungan dagang tersebut, seperti setengah, sepertiga, dan seperempat. 

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Madzhab Hanafi 

akad itu fasid (rusak). Demikian juga halnya apabila pemilik modal 

mensyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama, maka menurut ulama 

Madzhab Hanafi syarat seperti ini batal dan kerugian tetap ditanggung 

sendiri oleh pemilik modal.  

Oleh sebab itu, menurut ulama Madzhab Hanafi, mudârabah itu ada dua 

bentuk, yaitu mudârabah sahihah (mudârabah yang sah) dan mudârabah 

fasidah (mudârabah yang rusak). Jika mudârabah  itu  fasid, menurut ulama 

Madzhab Hanafi, Syafi’i dan Hambali, pekerja hanya berhak menerima upah 

kerja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang di daerah tersebut 

sedangkan seluruh keuntungan menjadi pemilik modal. Ulama Mazhab Maliki 

menyatakan bahwa dalam mudârabah fasidah, status pekerja tetap seperti 

dalam mudârabah shahihah, dalam artian bahwa ia tetap mendapatkan bagian 

keuntungan.  



 

37 

 

      Apabila mudârabah tersebut telah memenuhi rukun dan syarat, maka 

hukum-hukumnya adalah sebagai berikut:  

1) Modal ditangan pekerja adalah berstatus amanah dan seluruh tindakanya 

sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat 

keuntungan maka status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang 

memiliki pembagian dari keuntungan dagang tersebut. 

2) Apabila akad itu membentuk mudârabah mutlaqah, maka pekerja bebas 

mengelola modal tersebut dengan jenis barang apa saja, di daerah mana 

saja, dengan siapa saja, asal saja apa yang dilakukan itu diperkirakan 

akan mendapatkan keuntungan. Tetapi pekerja tidak boleh 

mengutangkan modal tersebut kepada orang lain dan tidak boleh pula 

mengadakan mudârabah dengan pihak lain dari modal yang diterimanya 

itu. 

3) Pekerja dalam akad mudârabah berhak mendapatkan keuntungan sesuai 

dengan kesepakatan bersama. Kemudian timbul perbedaan pendapat, 

apakah nafkah (biaya hidup) pekerja, diambilkan dari modal atau tidak.  

Imam Syafi’i menyatakan, bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya 

hidupnya dari modal tersebut, sekalipun bepergian untuk keperluan 

dagang itu, kecuali dengan seizin pemilik modal. Sedangkan Imam Abu 

Hanifah, Imam Malik, dan ulama Madzhab Zaidiyah berpendapat 

bahwa, bila kepergian itu ada hubunganya dengan dagang tersebut, 

maka biayanya dapat diambil dari modal itu (biaya operasional). 

Madzhab Hambali mengatakan, bahwa pekerja boleh mengambil biaya 
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hidupnya dari modal itu, selama ia mengolah modal tersebut. Demikian 

juga halnya dengan biaya bepergian.  

4) Jika kerja sama itu mendatangkan keuntungan, pemilik modal 

mendapatkan keuntungan dan modalnya juga kembali. Tetapi, jika tidak 

mendapatkan keuntungan, maka pemilik modal tidak mendapatkan apa-

apa. Sama saja halnya dengan pekerja tidak mendapat apa-apa walaupun 

telah memeras otak dan tenaga.  

5. Jenis-Jenis Mudârabah 

Secara umum, mudârabah terbagi menjadi dua jenis yaitu mudârabah 

mutlaqah dan mudârabah muqayyadah. Transaksi mudârabah mutlaqah adalah 

bentuk kerja sama antara shahibul mâl dan mudârib yang cakupannya sangat 

luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. 

Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan 

ungkapan if’al mâ syi’ta (lakukan sesukamu) dari shahibul mâl ke mudârib 

yang memberi kekuasaan sangat besar. Sedangkan mudârabah muqayyadah 

atau disebut juga dengan istilah restricted mudârabah /specified mudârabah 

adalah kebalikan dari mudârabah mutlaqah. Mudârib dibatasi dengan batasan 

jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali 

mencerminkan kecenderungan umum shahibul mâl dalam memasuki jenis 

dunia usaha.61 Madzhab Hanbali membolehkan penyediaan aset-aset non 

moneter seperti pesawat, kapal, dan lain-lain untuk modal mudârabah. 

                                                           
61 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema  Insani, 2001), 
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Pengelola memanfaatkan aset-aset ini dalam suatu usaha dan berbagi hasil dari 

hasil usahanya dengan penyedia aset. Pengelola harus mampu mengembalikan 

aset tersebut kepada penyedia aset pada akhir masa kontrak.62 

B. Investasi permodalan atas praktik mudârabah 

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudârabah. Tujuan 

dari mudârabah. Tujuan dari mudârabah adalah kerja sama antara pemilik dana 

(shahibul mâl) dan pengelola dana (mudârib). Secara garis besar, mudârabah 

terbagi menjadi dua jenis yaitu; mudârabah mutlaqah (general investment) dan 

mudârabah muqayyadah (special investment).63 

Pemisahan total antara dana mudârabah dan harta-harta lainnya 

termasuk harta mudârib. Kelebihan dari teknik ini adalah bahwa pendapatan 

dan biaya dapat dipisahkan dari masing-masing dana dan dapat dihitung dengan 

akurat. Sedangkan kelemahan teknik ini terutama menyangkut moral hazard64  

dan preferensi investasi si mudârib. Akan timbul berbagai pertanyaan, apalagi 

jika dana pemegang saham ternyata lebih besar dibandingkan dengan rate of 

return dana mudârabah.65 

Dana mudârabah dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber dana 

lainnya. Sistem ini menghilangkan munculnya masalah etika dan moral 

                                                           
62Ahmad Sumiyanto, Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah 

Mikro Baitul Maal Wat Tamwil (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005), 48. 
63 Ibid., 152. 
64Terjadi dimana tindakan salah satu pihak dapat berubah menjadi kerugian pada pihak yang lain 

setelah transaksi keuangan telah terjadi. https://id.wikipedia.org/wiki/Risiko_moral_(ekonomi). 
65 Ibid., 139. 
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hazard66 seperti diatas, namun dalam sistem ini pendapatan dan biaya 

mudârabah tercampur dengan pendapatan biaya lainnya. Hal ini menimbulkan 

sedikit kesulitan akunting dalam memproses alokasi keuntungan atau kerugian 

antara pemegang saham dan pemegang rekening.67 

1. Kedudukan mudârabah 

Hukum mudârabah berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan 

keadaan. Maka kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudârabah juga 

tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal perdagangan mengelola 

modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil 

pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya. Dan kedudukan modal adalah 

sebagai wakala ‘alaih (objek wakalah). Ketika harta ditasharrufkan oleh 

pengelola, harta tersebut berada dibawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta 

tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanah 

(titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia wajib 

menanggungnya.68 

Ditinjau dari segi akad, mudârabah terdiri atas dua pihak. Bila ada 

keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan persentase 

yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka 

mudârabah juga sebagai syirkah. Apabila pengelola modal mengingkari 

ketentuan-ketentuan mudârabah yang telah disepakati dua belah pihak, maka 

                                                           
66Seperti pengusaha melakukan sistem pembukuan ganda, buku pertama dengan tingkat keuntungan 

kecil diberikan kepada lembaga, padahal pada buku pembukuan kedua (yang sebenarnya) mencatat 

keuntungan yang besar. https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/viewFile/2093/1937. 
67Ahmad Dahlan, Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik (Yogyakarta: Teras 2016), 200-201. 
68 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, 141. 
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telah terjadi kecacatan dalam mudârabah. Kecacatan yang terjadi menyebabkan 

pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap ghasab. Ghasab adalah 

min al-kabâir.69 

Mudârabah yang juga disebut equity financing adalah akad yang telah 

dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikan oleh 

bangsa Arab sebelum turunnya Islam. ketika Nabi Muhammad saw berprofesi 

sebagai pedagang, beliau melakukan akad mudârabah dengan Khadijah. 

Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik mudârabah ini 

dibolehkan baik menurut Al-Qur’an, Sunnah maupun Ijma’.70 

Dalam praktik mudârabah antara Khadijah dengan Nabi Muhammad 

saw, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh 

Nabi Muhammad saw ke luar Negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan 

sebagai pemilik modal (shahibul mâl)71 sedangkan Nabi Muhammad saw 

sebagai pelaksana usaha (mudârib). Bentuk kontrak antara dua pihak di mana 

satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah 

modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha dengan 

tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad mudârabah. Atau singkatnya, 

akad mudârabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak 

dengan kerja dari pihak lain.72 Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut 

                                                           
69Abd al-Rahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah , 42. 
70Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan, Edisi Kedua (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2004), 192. 
71 Atau disebut juga rab al-maal. 
72Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan, 193. 
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dibagi antara pelaksana usaha dan pemilik modal yang jumlahnya sesuai dengan 

perjanjian yang sudah disepakati.73 Karena hal itu merupakan kebiasaan yang 

baik ia pun diakui dan diadopsi oleh Islam. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kaum muslimin sepakat bahwa 

mudârabah itu adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan muamalah 

yang dibolehkan, karena membawa kemaslahatan.74 

2. Di syariatkannya Penanaman Modal 

Para Ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal ini dibolehkan. 

Dasar hukum dari sistem jual beli ini adalah ijma’ ulama yang 

membolehkannya. Diriwayatkan dalam al-Muwata’ dari Zaid bin Aslam, dan 

ayahnya bahwa ia menceritakan, “Abdullah bin Ubaidullah bin Umar bin 

Khattab pernah keluar dalam satu pasukan ke negeri Irak. Ketika mereka 

kembali, mereka lewat di hadapan Abu Musa Al-‘Asy‘ari, yakni gubernur 

Basrah. Tiba-tiba salah seorang sahabat Umar berkata, bagaimana bila engkau 

menjadikannya sebagai investasi modal wahai Umar? Umar menjawab, Ya aku 

jadikan itu sebagai investasi modal. Umar segera mengambil modal beserta 

setengah keuntungannya, sementara Abaidillah mengambil setengah 

keuntungan sisanya.75 

Kaum muslimin sudah terbiasa melakukan perjanjian usaha semacam 

itu hingga zaman sekarang ini di berbagai masa dan tempat tanpa ada ulama 

                                                           
73Sayyid Sabiq, Fiqih al-Sunnah (Beirut: Dar al_Fikr, 1983),  Jilid III, 213. 
74Abd al- Rahman al-Jaziri, kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-arba’ah (Beirut: Dar al_Fikr, 1986,), 

Jilid III, 212. 
75 Adiwarman Karim, Fikih Ekonomi Keuangan Islam ( Jakarta: Darul Haq, 2008), 169. 
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yang menyalahkannya. Ini merupakan konsensus yang diyakini umat, karena 

cara ini sudah digunakan secara turun temurun hingga zaman Nabi, beliau 

mengetahui dan membiarkannya. Satu hal yang logis, bila pengembangan 

modal dan peningkatan nilainya merupakan salah satu tujuan yang disyariatkan. 

Sementara modal itu hanya bisa dikembangkan melalui pemutaran atau 

perdagangan. Sementara itu tidak setiap orang yang mempunyai harta mampu 

berjual beli, dan tidak setiap yang berkeahlian dagang mempunyai modal. Maka 

masing-masing kelebihan itu dibutuhkan oleh pihak lain. Oleh sebab itu, bisnis 

penanaman modal ini disyariatkan oleh Allah demi kepentingan kedua belah 

pihak.76 

3. Pembiayaan modal kerja dan investasi syariah 

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian 

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang 

merupakan defisit unit.77 Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat 

dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. 

Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha 

produksi, perdagangan, maupun investasi. Kemudian pembiayaan konsumtif, 

yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang 

akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut keperluannya, 

                                                           
76Ibid., 170. 
77Rifaat Ahmad Abdul Karim, “The Impact of the Basle Capital Adequacy Ratio Regulation on the 

Financial Strategy of Islamic Banks” dalam Proceeding of the 9th Expert Level Conference on 

Islamic Banking, 7-8 April 1995, Jakarta. 
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pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan modal 

kerja dan pembiayaan investasi. 

Dalam perbankan syariah, mudârabah biasanya diterapkan pada produk 

– produk pembiayaan dan pendanaan.78 Pada sisi penghimpunan dana, 

mudârabah diterapkan pada tabungan berjangka dan deposito spesial. 

Sementara itu pada sisi pembiayaan, mudârabah diterapkan untuk pembiayaan 

modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.  

C. Sistem bagi hasil Perbankan Syariah Perspektif Hukum Islam 

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara 

kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk nominal tertentu. Nisbah 

ditentukan berdasarkan kesepakatan.79 Bukan berdasarkan porsi setoran modal; 

tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi 

setoran modal. Ketentuan diatas merupakan konsekuensi logis dari karakteristik 

akad mudârabah itu sendiri, yang tergolong dalam kontrak investasi. (natural 

uncertainty contracts). Dalam kontrak ini, return dan timing cash flow kita 

tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah 

pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka 

mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah 

laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal tertentu. 

                                                           
78Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, 97. 
79Setiap muslim terikat pada syarat yang disepakati (Al-Kasani, Al-Badai’, vol.6, 84; Asy-Syarbini, 

Mughni Muhtaj, vol.2 116, Al-Bahuti, Kasyaful Qina’, vol.3, 513) 
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Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak 

boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah 

lainnya.80 Jelas hal ini konteksnya adalah bussiness Risk. Sedangkan untuk 

character Risk, mudârib pada hakikatnya menjadi wakil dari shahibul mâl 

dalam mengelola dana dengan seizin shahibul mâl, sehingga wajiblah baginya 

berlaku amanah. Jika mudârib melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan 

dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan dan 

kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk bisnis mudârabah yang 

disepakati, mudârib tersebut harus menanggung kerugian mudârabah sebesar 

bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Untuk menghindari 

moral hazard dari pihak mudârib yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka 

shahibul mâl diperbolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudârib. Jadi, 

tujuan pengenaan jaminan dalam akad mudârabah adalah untuk menghindari 

moral hazard mudârib, bukan untuk “mengamankan” nilai investasi kita jika 

terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis. 

1. Pengertian bagi hasil (profit sharing) 

Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan profit sharing. 

Profit dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definisi 

profit sharing diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari 

suatu perusahaan”.81 Menurut Antonio bagi hasil adalah suatu sistem 

pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian bagi hasil usaha 

                                                           
80Wahbah Zuhaily, Al-Fiqhu Al-Islami Wa-Adilatuhu, vol.5, ( Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 195. 
81Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2001) 
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antara pemilik modal (shahibul mâl) dan pengelola (mudârib).82 Bagi hasil 

adalah keuntungan/hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi 

maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan 

persyaratan:83 

a. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan/pola 

revenue sharing dan profit &loss sharing. 

b. Pada saat akad terjadi wajib disepakati sistem bagi hasil yang 

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

disepakati akad itu menjadi gharar. 

c. Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah 

pihak, misalnya setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. 

d. Pembagian bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal 

dan tercantum dalam akad. 

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan 

sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (an-

tarâdin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.84 Bila bisnis 

dalam akad mudârabah ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu 

bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing 

pihak. Kemampuan shahibul mâl untuk menanggung kerugian finansial tidak 

sama dengan kemampuan mudârib. Karena kerugian dibagi berdasarkan 

                                                           
82Syafi’i Antonio, Bank Syariah Teori dan Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90. 
83https://shariaeconomics.wordpress.com/tag/perbankan/maret 2018. 
84Muhammad ‘Aliy Dawlah, Fiqh al-Mu‘âmalât al-Mâliyah (Jeddah: Jâmi‘ah al-Malik ‘Abd al-

‘Azîz Dâr al-Qalam, 2011), 275. 

https://shariaeconomics.wordpress.com/tag/perbankan/maret
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proporsi modal (finansial) shahibul mâl  dalam kontrak ini adalah 100%, maka 

kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh shahibul mâl. Sebenarnya 

kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tapi bentuk kerugian yang 

ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek mudârabah yang 

dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah kerja, resikonya adalah 

hilangnya kerja usaha dan waktunya dengan tidak mendapatkan hasil apa pun 

atas jerih payahnya selama berbisnis.85 

2. Nisbah keuntungan pada mudârabah 

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudârabah, yang tidak ada 

dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima 

oleh kedua pihak. Mudârib mendapatkan imbalan atas kerjanya sedangkan 

shahibul mâl mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan 

inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak 

mengenai cara pembagian keuntungan. Adapun mudârabah yang dilakukan 

dalam perbankan syariah dari penghimpunan dana dan penyaluran dana adalah: 

a. Tabungan mudârabah yaitu simpanan pihak ketiga yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai 

perjanjian. 

b. Deposito mudârabah yaitu merupakan investasi melalui simpanan 

pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya 

                                                           
85 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan ( Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 

208. 
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hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), 

dengan mendapat imbalan bagi hasil. 

c. Investasi mudârabah antar bank (IMA) yaitu sarana kegiatan 

investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar uang antar 

bank syariah berdasarkan prinsip mudârabah dimana keuntungan 

akan dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang 

disepakati. 

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan 

landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, 

prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudârabah. Berdasarkan prinsip ini, bank 

Islam sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang 

meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudârib 

‘pengelola’, sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul mâl ‘penyandang 

dana’. Antara keduanya diadakan akad mudârabah yang menyatakan 

pembagian keuntungan masing-masing pihak.86 

Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan 

bertindak sebagai shahibul mâl (penyandang dana, baik yang berasal dari 

tabungan/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang 

saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai mudârib 

karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank. 

Dalam perkembangannya, para pengguna dana bank Islam tidak saja membatasi 

                                                           
86Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek ( Jakarta: Gema Insani, 2001), 

137. 
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pada satu akad, yaitu mudârabah saja. Sesuai dengan jenis dan nature usahanya, 

mereka ada yang memperoleh dana dengan sistem perkongsian, sistem jual beli, 

sewa menyewa dan lain-lain. Oleh karena itu, hubungan bank Islam dengan 

nasabahnya menjadi sangat kompleks karena tidak hanya berurusan dengan satu 

akad, namun dengan berbagai jenis akad.87 

3. Sistem bagi hasil pada Bank Syariah 

Dalam aplikasinya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan 

dengan dua macam pendekatan, yaitu: 

a. Pendekatan profit sharing (bagi laba); 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. Pendekatan revenue sharing (bagi pendapatan); Revenue (pendapatan) 

adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan 

barang-barang (goods) dan jasa-jasa (services) yang dihasilkannya dari 

pendapatan penjualan ((sale revenue).88 

Prinsip revenue sharing diterapkan berdasarkan pendapat dari Syafi’i 

yang mengatakan bahwa mudârib tidak boleh menggunakan harta mudârabah 

sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (perjalanan) 

karena mudârib telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak 

                                                           
87Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait ( Jakarta: PT 

Grafindo Persada, 2004), 32. 
88Tim pengembangan pebankan syariah IBI, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank 

Syariah (Jakarta: djambatan, 2001), 264. 
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mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan 

mendapat yang lebih besar dari bagian shahibul mâl. Sedangkan untuk profit 

sharing diterapkan berdasarkan pendapat dari Abu Hanifah, Malik, Zaidiyyah, 

yang mengatakan bahwa mudârib dapat membelanjakan harta mudârabah 

hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya makan, 

minum, pakaian dan sebagainya. Hanbali mengatakan bahwa mudârib boleh 

menafkahkan sebagian dari harta mudârabah baik dalam keadaan menetap atau 

bepergian dengan seijin shahibul mâl, tetapi besarnya nafkah yang boleh 

digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang 

dan tidak boros.89 Kaidah umum dalam muamalah berbunyi:  

 الصل في المعاملة اإلباحة إالّ أن يدّل الدليل على تحريمها

Pada dasarnya semua praktik muamalah boleh, kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya. Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip 

utama muamalah, seperti, prinsip bebas riba, bebas gharar (ketidakjelasan atau 

ketidak-pastian) dan tadlis, tidak maysir (spekulatif), bebas produk haram dan 

praktik akad fasid/batil. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi 

aksioma dalam fiqh muamalah.90 

 

 
 

                                                           
89Wiroso, Penghimpunan dana dan distribusi bagi hasil usaha bank syariah (Jakarta: PT Grasindo, 

2005), 118. 
90Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012)  187. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PT. BANK SYARIAH MANDIRI  

(KANTOR CABANG PEMBANTU PONOROGO) 

A. Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri 

Krisis moneter dan ekonomi sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis 

politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian sosial. 

Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh 

bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan 

tersebut mengakibatkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan 

untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank Indonesia.91 

Lahirnya UU No. 10 Tahun 1998, tentang perbankan pada bulan November 

1998, yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 7 1992 telah memberi 

peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. 

Undang-undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara 

syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah. Inilah awal dari satu 

masa dalam dunia perbankan yang kita sebut dual banking sistem.92 

PT Bank Susila Bakti (BSB) yang didirikan pada tanggal 10 Agustus 

1973, yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank 

Dagang Negara dan PT. Mahkota prestasi, berupaya keluar dari krisis 1997-

                                                           
91Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se –Indonesia tentang Fatwa Bunga (Interest/faidah), 

desember 2003. 
92Modul Umum PT. Bank Syariah Mandiri, (Laporan Pelaksanaan GCG -Good Corporate 

Governance, 2016), 24. 
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1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah langkah menuju merger sampai 

pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal 

dari pemilik. Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Bumi Daya, Bank 

Dagang Negara, Bank Exim Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) 

pada tanggal 31 Juli 1999. Maka rencana perubahan BSB menjadi Bank Syariah 

(dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh pemilik baru yaitu PT. 

Bank Mandiri (persero).93 

PT. Bank Mandiri (persero) selaku pemilik baru mendukung 

sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi 

bank syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT. 

Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan akta notaris 

Ny. Macharani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 mei 1999. Kemudian melalui 

akta No. 23 pada tanggal 8 September 1999, Notaris: Sutjipto, SH nama PT. 

Bank Syariah Sakinah diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.94 

Pada tanggal 25 Oktober 1999, melalui Surat Keputusan Gubernur bank 

Indonesia No. 1/24/KEP.BI/1999 diperoleh pengukuhan tentang perubahan 

kegiatan usaha BSB menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. 

Disusul kemudian dengan surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank 

Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 untuk mengubah nama menjadi PT. Bank 

Syariah Mandiri sebagai anak perusahaan PT. Bank Mandiri (Persero). Senin 

tanggal 25 Rajab 1420 H/tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama 

                                                           
93 http: // www. Ojk.go.id. 
94 Modul Pembayaran Bank syariah Mandiri “Opencart”, Maret 2015. 
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beroperasinya PT Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri 

merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di Bank Susila 

Bakti dan Manajemen Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran 

bank syariah di lingkungan Bank Mandiri. Modal dasar PT. Bank Syariah 

Mandiri yaitu sebesar Rp 1.000.000.000.000,- dan modal disetornya yaitu Rp 

358.372.565.000,-. Pada saat ini PT. Bank Syariah Mandiri memiliki 41 kantor 

cabang pembantu dan 33 kantor kas. Susunan kepemilikan sahamnya adalah:  

a. PT. Bank Mandiri (persero) : 71, 674,412 saham (99.999999 %) 

b. PT. Mandiri Sekuritas  : 1 saham (0.0000001 %) 

Sedangkan Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo didirikan pada tanggal 

3 Februari 2003. Bank Syariah Mandiri didirikan dengan tujuan yaitu menjadi 

Bank Syariah terpercaya pilihan Mitra Usaha. Adapun lokasi dari pada BSM 

KCP Ponorogo berada di Jalan Soekarno Hatta No. 216, kel. Banyudono, kec. 

Ponorogo, Kab. Ponorogo Jawa Timur.95 

B. Visi Misi BSM KCP Ponorogo 

Visi “ Bank Syariah Terdepan dan Modern” Untuk nasabah: BSM 

merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan 

memakmurkan. Untuk pegawai: BSM merupakan bank yang menyediakan 

kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional. Untuk investor: 

                                                           
95 Modul Umum Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. 
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institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan 

value berkesinambungan. 

Misi : 

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri 

yang berkesinambungan. 

2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang 

melampaui harapan nasabah. 

3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran 

pembiayaan pada segmen ritel. 

4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal. 

5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang 

sehat. 

6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.96 

C. Struktur organisasi 

Struktur organisasi dalam suatu perusahaan mempunyai arti penting 

yang mana dalam struktur tersebut di buat sedemikian rupa untuk membagi dan 

mengelompokkan unit-unit kerja yang ada, sehingga anggota organisasi dapat 

bekerja secara efektif dan efisien dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam 

struktur organisasi tergambar unit-unit kerja yang ada dalam organisasi yang 

mencerminkan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang 

                                                           
96 Modul Umum PT. Bank Syariah Mandiri, 12. 



 

55 

 

menghasilkan suatu sistem kerja sama dan koordinasi untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Struktur organisasi PT. Bank Syariah 

Mandiri terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, 

Divisi, Unit Kerja Kantor Pusat, Staf Khusus Direksi dan Kantor Cabang, 

Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas. Direksi terdiri dari Presiden Direktur 

dan Direktur Bidang Pemasaran Korporasi, Direktur Bidang Kepatuhan & 

Manajemen Resiko, Direktur bidang treasury & International, dan Direktur 

Bidang Human Resource & Teknologi Informasi. 

Dalam struktur organisasi tersebut, termasuk pula Dewan Pengawas 

Syariah yang bertugas mengarahkan, memeriksa dan mengawasi kegiatan bank, 

guna menjamin bahwa bank telah beroperasi sesuai dengan aturan dan prinsip-

prinsip syariah. Adapun struktur organisasi (Organization Chart) bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Struktur Organisasi 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut ini adalah uraian mengenai tugas dan wewenang setiap 

fungsional pada Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo: 

1. Pimpinan Cabang 

a. Mengelola secara optimal sumber daya cabang agar dapat 

mendukung kelancaran operasional cabang. 

b. Mengkoordinir pembuatan rencana kerja tahunan cabang. 

Kepala Cabang 

Pengawas intern dan kepatuhan 

SDI Umum  

Manager 

marketing 

Back Office 

Administrasi 

Pembiayaan 

Teller 

Manager 

operasional 

Ass. Marketing 

Service 

Office Boy 

Security Driver 

Customer 

Office 

Ass. Marketing 

Office 
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c. Memastikan realisasi target operasional cabang serta menetapkan 

upaya-upaya pencapainnya. 

d. Melakukan review terhadap ketajaman dan kedalaman analisa 

pembiayaan guna antisipasi resiko. 

e. Bersama dengan anggota komite lainnya memutuskan pembiayaan 

sesuai dengan batas wewenangnya atau dimintakan persetujuan ke 

kantor pusat. 

f. Memutuskan pencairan pembiayaan sesuai dengan wewenangnya. 

g. Melakukan pembinaan baik terhadap nasabah ataupun investor. 

h. Mengambil keputusan atas semua kegiatan-kegiatan dibidang 

pemasaran dan operasi sampai dengan batas wewenangnya. 

i. Memberikan bantuan sepenuhnya terhadap pelaksanaan audit intern 

maupun ekstern. 

j. Menetapkan/mengesahkan dan merotasi pegawai serta memberikan 

job descriptions kepada masing-masing pegawai cabang. 

2. Pengawas Intern dan Kepatuhan 

a. Memastikan kebijakan intern, prosedur operasional atau peraturan 

lainnya yang telah tersedia di cabang. 

b. Memastikan bahwa kebijakan kantor pusat telah disosialisasikan. 

c. Memeriksa ulang terhadap keabsahan dan kebenaran proses 

transaksi harian serta keabsahan bukti-bukti pendukungnya. 

d. Memastikan bahwa proses pengolahan data telah berjalan dengan 

benar dan tepat waktu. 
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e. Memastikan kebenaran administrasi pembiayaan yang telah 

diberikan. 

f. Membuat laporan yang insidentil apabila terjadi hal-hal khusus yang 

perlu dilaporkan. 

g. Membuat laporan bulanan kepada kantor pusat atas temuan atau 

penyimpangan yang bersifat prinsipil. 

3. Manajer Operasi 

a. Menyelenggarakan pelayanan dan pengadministrasian atas transaksi 

jasa-jasa perbankan serta pemupukan dana di kantor cabang. 

b. Menyelenggarakan pengadministrasian dan pemantauan atas 

transaksi pembiayaan di kantor cabang. 

c. Menyelenggarakan pembukuan akunting atas transaksi keuangan di 

kantor cabang. 

d. menyelenggarakan pelaporan transaksi kegiatan jasa-jasa 

perbankan, pemupukan dana, posisi likuiditas, dan pembiayaan di 

kantor cabang sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang berlaku. 

e. Menangani dan mengkoordinasi proses penyusunan dan 

penyampaian laporan kantor cabang untuk kantor pusat/pihak ketiga 

lainnya, atas seluruh atau sebagian transaksi di kantor cabang. 

f. Mengkoordinasikan penyusunan sasaran kerja dan rencana kerja 

anggaran perusahaan (RKAP) tahunan kantor cabang serta 

memantau realisasinya. 
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4. Marketing 

a. Mengelola secara optimal sumber daya bidang pemasaran agar dapat 

mendukung kelancaran operasional bank. 

b. Membuat rencana kerja tahunan bidang pendanaan, pembiayaan, 

jasa-jasa dan hasil usaha. 

c. Melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai 

tingkat sasaran yang telah ditetapkan baik pembiayaan, pendanaan 

maupun jasa-jasa. 

d. Melakukan review atas proses pemberian pembiayaan dengan 

penekanan kepada upaya antisipasi resiko pembiayaan. 

e. Review prasyarat/syarat dalam Surat Pengesahan Persetujuan 

Pembiayaan (SP3) telah sesuai dengan yang di putuskan komite 

pembiayaan Cabang/Kantor Cabang. 

f. Mengkoordinir/melaksanakan penagihan kewajiban nasabah yang 

telah jatuh tempo. 

5. Assisten Marketing Officer 

a. Membantu manajer pemasaran dalam menetapkan rencana kerja 

tahunan bidang pemasaran baik pembiayaan, pendanaan, maupun 

jasa-jasa bank. 

b. Melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai 

volume/sasaran yang telah ditetapkan. 

c. Melakukan survey atau pengamatan secara langsung terhadap 

kondisi atau potensi bisnis daerah. 
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d. Membuat perencanaan solisitas nasabah maupun investor sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan. 

e. Melakukan pengawasan dan membina nasabah sehubungan dengan 

fasilitas pembiayaan yang sedang dinikmati. 

f. Melaksanakan penagihan rutin atas kewajiban nasabah yang jatuh 

tempo. 

g. Menyelesaikan fasilitas pembiayaan nasabah yang tergolong 

kolektibilitas kurang lancar, diragukan dengan macet. 

h. Melakukan koordinasi kerja. 

6. Costumer service 

a. Membantu manajer pemasaran dalam menetapkan Rencana Kerja 

tahunan bidang pembiayaan. 

b. Membuat nota analisa pembiayaan dan mengusulkan prasyarat dan 

syarat pembiayaan. 

c. Memeriksa kelengkapan dokumen sebelum fasilitas pembiayaan 

dicairkan. 

d. Bersama-sama dengan anggota komite pembiayaan lainnya 

memutuskan pembiayaan sesuai dengan batas wewenangnya. 

e. Melakukan penilaian ulang atas fasilitas pembiayaan yang telah 

berjalan 6 bulan atau kualitasnya telah menunjukkan kurang lancar. 

7. Back Office 

a. Melaksanakan pemeriksaan ulang atas semua transaksi transfer 

keluar/masuk maupun nota debet keluar/masuk setiap akhir hari. 
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b. Menatausahakan persediaan blanko nota Kredit/nota Debet. 

c. Memeriksa kebenaran/kecocokan antara fisik blanko Nota 

Kredit/nota Debet dengan kartu persediaan. 

d. Melaksanakan corporate culture. 

e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditunjuk oleh atasan. 

f. Menerima warkat kliring penyerahan dari cabang pembantu. 

8. SDI Umum 

a. Mengagendakan surat keluar dan surat masuk dengan tertib 

b. Mengatur lalu lintas komunikasi (telepon, faksimili, internet) dalam 

rangka menjaga efektifitas komunikasi 

c. Mendistribusikan semua surat masuk kepada para pejabat yang 

berwenang di kantor cabang dan unit kerja yang dibawahnya. 

d. Mengatur agenda pimpinan cabang 

e. Menyiapkan surat keluar untuk diserahkan kepada petugas ekspedisi 

f. Menatausahakan absensi harian pegawai  

g. Menatausahakan dan membayar uang lembur pegawai 

h. Menatausahakan cuti tahunan pegawai 

i. Mensosialisasikan peraturan perusahaan dan ketentuan-ketentuan 

bidang ketanagakerjaan kepada seluruh pegawai cabang 

j. Membuat rencana pendidikan pegawai dan memastikan bahwa 

rencana pendidikan dan pelatihan pegawai telah terlaksana dengan 

baik 
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9. Administrasi Pembiayaan 

a. Melakukan pengecekan kelengkapan pemenuhan dokumen 

pembiayaan sebelum fasilitas dicairkan berdasarkan 

prasyarat/syarat yang telah disepakati. 

b. Monitoring ketertiban pelaksanaan pembayaran kewajiban nasabah. 

c. Monitoring ketertiban nasabah yang telah jatuh tempo untuk 

diinformasikan ke manajer operasi dan diteruskan kepada manajer 

pemasaran untuk ditindaklanjuti. 

d. Melakukan administrasi jaminan pembiayaan. 

e. Membuat dan menyampaikan laporan di bidang pembiayaan baik 

kepada kantor pusat maupun kepada Bank Indonesia secara benar 

dan tepat waktu. 

f. Melakukan monitoring atas kualitas aktiva produktif dan 

menginformasikan hasilnya kepada manajer operasi. 

g. Mengusulkan perbaikan pedoman pengawalan pembiayaan. 

10. Teller 

a. Bersama-sama dengan manajer operasi membuka dan menutup 

brankas, menghitung uang yang akan disimpan kedalam brankas. 

b. Melayani penyetoran tunai maupun non tunai dengan benar dan 

cepat. 

c. Melayani penarikan tunai maupun non tunai dengan benar dan cepat 

dengan memperhatikan batas wewenang yang dimiliki. 

d. Membuka (posting) mutasi kas secara benar melalui terminalnya. 
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e. Menyortir dan mempersiapkan bundelan uang tunai yang akan 

dilabel. 

f. Menjumlahkan nominal dan lembar warkat kliring dan 

mencocokkannya dengan rekapitulasi kliring penyerahan. 

g. Bersama-sama dengan manajer operasi melaksanakan cash opname 

setiap akhir bulan. 

D. Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

Produk dan jasa layanan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo adalah sebagai berikut:97 

Tabel 1.1 

Produk dan jasa layanan BSM KCP Ponorogo 

 

NO Nama Produk Prinsip & Skim 

1.  Produk Pendanaan  

 - Tabungan BSM Tabungan dalam mata uang rupiah yang 

penarikan dan setorannya dapat dilakukan 

setiap saat selama jam kas dibuka di konter 

BSM atau melalui ATM.  

 - BSM Tabungan 

Mabrur 

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk 

membantu pelaksanaan ibadah haji dan 

umrah.  

 - BSM Tabungan 

investa 

Cendikia 

Tabungan berjangka untuk keperluan uang 

pendidikan dengan jumlah setoran bulanan 

tetap (installment) dan dilengkapi dengan 

perlindungan asuransi. 

 - BSM Tabungan 

Berencana  

Tabungan berjangka yang memberikan 

nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian 

                                                           
97 Eka, Wawancara, di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo, 12 maret 2018. 
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pencapaian target dana yang telah 

ditetapkan. 

 - BSM Tabungan 

Simpatik 

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat 

berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. 

 - tabunganKu tabunganKu merupakan tabungan untuk 

perorangan dengan persyaratan mudah dan 

ringan yang diterbitkan secara bersama oleh 

bank-bank di Indonesia guna 

menumbuhkan budaya menabung dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 - BSM Deposito Investasi berjangka waktu tertentu dalam 

mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan 

prinsip mudharabah muthlaqah 

2. Produk Pembiayaan  

 - Pembiayaan 

murabahah 

Pembiayaan yang menggunakan akad jual 

beli (murabahah) 

 - Pembiayaan 

mudharabah 

Pembiayaan dimana seluruh modal kerja 

ditanggung bank, keuntungan dibagi sesuai 

nisbah kesepakatan. 

 - Pembiayaan 

musyarakah 

Pembiayaan modal kerja dengan dana bank 

merupakan bagian dari modal usaha. 

3. Jasa-jasa  

 - BSM Card Sarana untuk transaksi pada ATM Syariah 

Mandiri, ATM Bank Mandiri  dan ATM 

Bersama. 

 - BSM Giro Sarana penyimpanan dana dalam mata uang 

rupiah untuk kemudahan transaksi dengan 

pengelolan berdasarkan prinsip wadhiah 

yad dhamanah. 

 - BSM L/C 

(Letter of 

Credit) 

Produk layanan L/C dari BSM 
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 - BSM intercity 

Clearing 

Jasa penagihan warkat bank diluar wilayah 

kliring dengan cepat. 

 - Transfer Dalam 

Kota (LLG) 

Jasa pemindahan dana antar bank dalam 

satu wilayah kliring local. 

 - Transfer Valas 

BSM 

Jasa transfer valas dari dan ke nasabah-

nasabah BSM, dalam negeri maupun luar 

negeri. 

 - BSM SUHC 

(Saudi Umrah 

&Haji Card) 

Kartu pra-bayar dari Al Rajhi Banking & 

investment. Cara mudah menarik dana saat 

di Saudi Arabia. 

 - BSM RTGS Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank 

secara real time. 

 - Pajak Online 

BSM 

Layanan pembayaran pajak dengan 

mendebet rekening secara tunai. 

 - Zakat Online 

BSM 

Layanan pembayaran zakat dengan 

mendebet rekening atau secara tunai. 

 - BSM Mobile 

Banking GPRS 

Layanan transaksi perbankan (non tunai) 

melalui mobile phone (handphone) dengan 

fitur spesial transfer real time ke 83 bank 

dan transfer ke bukan pemegang rekening 

 - BSM Net 

Banking 

Layanan transaksi perbankan (non tunai) 

melalui internet, pembayan telepon tagihan 

listrik dll. 

  Informasi saldo dan data rekening nasabah 

serta cetak data mutasi transaksi.* masih 

dalam pengembangan. 

 Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 
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Tabel 1.2 

Biaya Transaksi Layanan 

No Jenis Transaksi Layanan Biaya (Rp) 

1 Administrasi bulanan nasabah perorangan 2.500 

2 Administrasi bulanan nasabah perusahaan 10.000 

3 Cetak key Code (nasabah baru) dan reissue TAN gratis 

4 Reissue user ID, password dan PIN Otorisasi 3.000 

5 Biaya transfer /pindah buku antar rekening BSM 500 

6 Biaya transfer antar bank 6.500 

7 Biaya transfer uang tunai 35.000 

 Sumber: Bank Syariah Mandiri Ponorogo. 

E. SDM pada BSM KCP Ponorogo 

Sumber daya manusia yang bekerja di Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo pada saat ini berjumlah 25 orang yang terdiri dari 19 laki-laki dan 6 

orang perempuan.98 

F. Aktivitas perusahaan 

PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo mempunyai peranan penting 

dalam bidang perekonomian dan pembangunan. Adapun kegiatan usaha yang 

dilakukan PT. BSM KCP Ponorogo sebagai berikut:99 

                                                           
98 Eka, Wawancara, di Kantor Bank Syariah Mandiri Ponorogo, 28 maret 2018. 
99 Modul BSM KCP Ponorogo, 2010. 
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1. Menghimpun Dana 

Merupakan kegiatan bank dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat 

yaitu dalam bentuk simpanan: 

1) Giro adalah simpanan yang dapat digunakan  sebagai alat pembayaran 

dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek 

atau sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara 

pemindahbukuan. 

2) Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

pada jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan 

dengan bank. 

3) Tabungan merupakan simpanan yang yang penarikannya hanya dapat 

ditarik dengan cek atau alat-alat penarikan lainnya yang disamakan 

dengan cek. Jenis tabungan yang dilakukan adalah tabungan Syariah 

Mandiri dan Tabungan Mabrur (tabungan Haji dan Umroh). 

2. Pembiayaan 

Jenis pembiayaan yang diberikan oleh BSM KCP Ponorogo adalah: 

1) Murâbahah adalah pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual 

didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah margin 

keuntungan bagi bank yang telah disepakati. Jenis pembiayaan yang 

dapat diberikan dengan skim ini adalah pembiayaan pembeli rumah 

(PPR), dan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor (PPKB). 

2) Mudârabah adalah Pembiayaan secara total/seratus persen dari 

kebutuhan modal nasabah yang diberikan oleh bank kepada nasabah. 
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Keuntungan usaha dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati. 

Nisbah adalah bagian keuntungan usaha bagi masing-masing pihak yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Jenis usaha yang dibiayai 

antara lain; perdagangan, industri, usaha atas dasar kontrak lainnya. 

Resiko usaha/kerugian ditanggung penuh oleh  pihak bank, kecuali 

kerugian akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti 

penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. 

3) Mushârakah adalah pembiayaan yang menerapkan konsep pembiayaan 

bersama (kongsi), dimana bank dan nasabah masing-masing 

berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi dana sesuai kebutuhan 

modal usaha. Selanjutnya keuntungan usaha dibagi bersama sesuai 

dengan nisbah yang disepakati. 

3. Jasa lainnya 

Bentuk –bentuk jasa lainnya yaitu: 

a. Talangan haji adalah bantuan dana talangan dari bank syariah mandiri 

bagi nasabah/calon jamaah haji yang pada dasarnya sudah mampu 

namun memiliki kesulitan likuiditas dana pada saat jatuh tempo 

pendaftaran. 

b. Jasa operasional antara lain: 

1) Transfer dalam kota 

2) Transfer luar negeri 

3) Pembayaran pajak 



 

69 

 

4) kliring100 

5) garansi bank 

6) letter of Credit 

c. Jasa Lainnya antara lain: 

1) ATM (ATM Syariah Mandiri dan kerjasama dengan Bank Mandiri) 

2) RTGS (Real Time Gross Settlemen), integritas secara elektronik 

proses transfer yang real time ke rekening bank lainnya. 

3) Pajak dan zakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100Sebuah istilah perbankan berasal dari bahasa inggris yakni “ clearing” yang pada dasarnya adalah 

sebuah cara perhitungan utang atau piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat 

berharga jangka pendek obligasi dari satu bank ke bank yang lainnya. Dengan tujuan memudahkan 

penyelesaian transaksi dan menjamin keamanannya serta memperlancar dalam transaksi dalam 

bentuk pembayaran giral. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Februari 2012. 
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BAB IV 

JENIS-JENIS PRODUK MUDÂRABAH  PADA BANK SYARIAH 

MANDIRI KCP PONOROGO 

A. Jenis produk penghimpunan dan penyaluran dana dengan akad 

Mudârabah pada BSM KCP Ponorogo 

1. Berikut merupakan  produk penghimpunan dana (Funding) pada Bank 

Syariah Mandiri KCP Ponorogo dengan akad wadhiah mudârabah: 

a. Produk wadhiah mudârabah Tabungan BSM 

Yakni tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya 

dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di kantor BSM atau melalui 

ATM. sistem tabungan ini berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudârabah 

mutlaqah.  

b. Produk wadhiah mudârabah BSM Tabungan Mabrur 

Yaitu tabungan dalam mata uanhg rupiah untuk membantu pelaksanaan 

ibadah haji dan umrah, dengan karakteristik bagi hasil. BSM Tabungan Mabrur 

berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudârabah mutlaqah. 

c. Produk wadhiah mudârabah BSM Tabungan Investa Cendikia 

Yaitu tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan 

jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan 

asuransi. Dengan karakteristik bagi hasil dan berdasarkan prinsip syariah 

dengan akad mudârabah mutlaqah.  
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d. Produk wadhiah mudârabah BSM Tabungan Berencana 

Tabungan berencana merupakan tabungan berjangka yang memberikan 

nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah 

ditetapkan. Dengan karakteristik bagi hasil dan berdasarkan prinsip syariah 

dengan akad mudârabah mutlaqah.  

e. Produk wadhiah mudârabah BSM Deposito  

BSM Deposito merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam 

mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip mudârabah mutlaqah. 

Dengan karakteristik bagi hasil. Dengan karakteristik jangka waktu yang 

fleksibel 1, 3, 6 dan 12. Dicairkan pada saat jatuh tempo. 

f. Produk wadhiah mudârabah BSM Tabungan-Ku 

Tabungan-Ku merupakan tabungan untuk perorangan dengan 

persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank 

di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan karakteristik bagi hasil dan 

berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadhiah yad dhamanah. 

g. Produk wadhiah BSM Tabungan Simpatik 

BSM tabungan simpatik ini merupakan tabungan berdasarkan prinsip 

wadhiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-

syarat yang disepakati. 
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2. Produk penyaluran dana dengan akad mudârabah  

Produk penyaluran dana dengan karakteristik bagi hasil berakad 

mudârabah yaitu berupa pembiayaan mudârabah yang merupakan akad 

kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (shahibul mâl) dan nasabah 

sebagai pengelola dana (mudârib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan 

nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan 

dimuka.101 Pembiayaan mudârabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan 

dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan 

kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas 

masing-masing saldo pembiayaan. Apabila sebagian pembiayaan mudârabah 

hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya 

tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut 

mengurangi saldo pembiayaan mudârabah dan diakui sebagai kerugian bank. 

Apabila sebagian pembiayaan mudârabah hilang setelah dimulainya usaha 

tanpa adanya kelalaian atau kerusakan pengelola dana maka rugi tersebut 

diperhitungkan pada saat bagi hasil.   

Pembiayaan mudârabah pada BSM KCP Ponorogo pada umumnya 

menggunakan mudârabah wal murâbahah, yaitu suatu sistem  pembiayaan 

yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang mana transaksi utamanya adalah 

dalam bentuk akad mudârabah namun turunan atau derivatifnya dalam akad 

                                                           
101 Widodo, Wawancara, di kantor Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo, 28 maret 2018. 
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murâbahah. Contoh pembiayaan mudârabah pada BSM KCP Ponorogo dengan 

akad mudârabah wal murâbahah dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 3 

Transaksi Akad Mudârabah wal Murabahah 

 

 

 

Keterangan: 

BSM melakukan pembiayaan kepada koperasi dalam bentuk akad 

mudârabah yaitu suatu pembiayaan yang mana pihak bank memberikan 

dananya 100% kepada pihak koperasi, dalam hal ini koperasi sebagai pengelola 

(mudârib). Sementara itu, pihak koperasi melakukan pembiayaan kepada para 

anggota dengan menggunakan akad murâbahah yaitu suatu pembiayaan berupa 

talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang / jasa 

dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah 

margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual 

bank kepada nasabah. 

Sebagian besar pembiayaan yang dilakukan BSM KCP Ponorogo 

disalurkan kepada koperasi, karena beberapa alasan sebagai berikut:102 

1. Koperasi merupakan sebuah lembaga yang dilihat dari segi 

legalitasnya memiliki legalitas yang bagus 

                                                           
102 Ghani, Wawancara, di Kantor Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo, 28 Maret 2018. 

BSM Koperasi Anggota 

mudârabah Murâbahah 
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2. Dalam koperasi tersebut terdapat adanya jaminan pembayaran dari 

pihak anggota koperasi. 

3. Lebih aman dan mudah, dalam hal ini koperasi dianggap memiliki 

kemampuan untuk mengembalikan dana yang dipinjamkan oleh 

bank dibandingkan dengan memberikannya kepada nasabah secara 

perseorangan.  

Namun demikian, tidak semua koperasi mendapatkan pembiayaan 

mudârabah dari Bank Syariah, koperasi yang mendapatkan pembiayaan 

tersebut harus dilihat dari sisi kelayakan koperasi misalnya koperasi tersebut 

sudah cukup lama berdiri dan memiliki kinerja yang baik serta memiliki dana 

dengan jumlah yang cukup banyak.103 

Tabel 4 

Jenis pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

Tahun 2016-2017 

 

Jenis Pembiayaan 2016 2017 

Murâbahah 22.497.878.407,76 27.439.940.981,80 

mudârabah 3.803.400.061,34 9.713.932.112,60 

Mushârakah 50.000.000 285.000.000 

Sumber: BSM KCP Ponorogo 2018. 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwasannya kegiatan 

pembiayaan masih terkonsentrasi pada murâbahah yaitu sebesar 85,15%, 

                                                           
103 Eka Winingsih, Wawancara, kantor Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo, 24 maret 2018. 
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sedangkan produk mudârabah dan musyarakah baru mencapai angka 14,43% 

dan 1,87%. Harus diakui perbandingannya masih sangat timpang. 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa jenis pembiayaan mudârabah 

pada BSM KCP Ponorogo masih sangat kecil bila dibandingkan dengan 

pembiayaan murâbahah. Namun demikian, bila dibandingkan dengan 

mushârakah, jenis pembiayaan mudârabah ini lebih tinggi. 

Selain itu jenis pembiayaan murâbahah dengan konsep jual beli sampai 

saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah di 

Indonesia termasuk di BSM KCP Ponorogo. Pembiayaan murâbahah 

cenderung memiliki resiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi para 

shareholder. Meskipun sebenarnya kegiatan bank syariah tidak hanya untuk 

kepentingan shareholder melainkan juga memiliki tanggung jawab terhadap 

stakeholder lainnya guna dapat berkomunikasi dalam mencapai sasarannya 

yaitu terciptanya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.104  

Pembahasan mengenai mudârabah sebagaimana yang dipraktikkan 

pada BSM KCP Ponorogo menunjukkan bahwa  kebanyakan mudârabah 

digunakan untuk tujuan jangka pendek dan hasilnya sudah pasti dapat 

ditentukan. Tidak ada transfer modal yang nyata kepada mudârib untuk dipakai 

berdagang secara bebas. BSM secara mendetail menetapkan bagaimana ia harus 

menjual barang. Segala bentuk pelanggaran terhadap kontrak bisa menjadikan 

mudârib bertanggung jawab terhadap semua resiko. Bank juga menentukan 

                                                           
104 Ahmad Sumiyanto, Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah 

Mikro Baitul Mal Wat Tamwil (Yogyakarta: Magistra Insania Press:2005), xvi. 
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jangka waktu kontrak. Dalam pembagian laba rugi, secara teori bank 

menanggung semua resiko, akan tetapi dalam praktiknya dikarenakan sifat 

kontrak  mudârabah pada Bank syariah dan syarat-syarat yang ada di dalamnya, 

kerugian akan jarang terjadi.105 

Kemitraan bisnis mudârabah pada awalnya dianggap sebagai tulang 

punggung operasional perbankan syariah. Namun dalam praktiknya jenis 

pembiayaan dengan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil dari 

pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank Islam di seluruh dunia dengan 

beberapa pengecualian.106 Ada beberapa hal yang menyebabkan pembiayaan 

bagi hasil ini tidak menarik bagi BSM KCP Ponorogo, yakni: 1) sumber dana 

BSM yang sebagian besar berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk 

pembiayaan bagi hasil yang berjangka panjang, 2) pengusaha dengan bisnis 

yang memiliki keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan sistem bagi 

hasil, bagi mereka lebih menguntungkan kredit dengan bunga yang sudah pasti 

jumlahnya, 3) pengusaha dengan bisnis beresiko rendah juga enggan meminta 

pembiayaan bagi hasil, 4) untuk meyakinkan bank bahwa proyeknya akan 

memberikan keuntungan tinggi, pengusaha akan terdorong membuat proyeksi 

bisnis yang terlalu optimistis, hal ini akan menyulitkan pihak BSM dikemudian 

hari, 5) banyak pengusaha yang mempunyai dua pembukuan. Pembukuan yang 

diberikan kepada bank adalah yang tingkat keuntungannya kecil, padahal pada 

                                                           
105 Sayyid Sabiq, Fiqih al-Sunnah, juz II (Beirut: Dar al-Kitab Al’arabiyah, 2004), 88. 
106Adiwarman Karim, Ekonomi  Islam Suatu Kajian Kontemporer ( Jakarta: Gema Insani,  2001), 

83-84. 
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pembukuan yang sebenarnya si pengusaha membukukan keuntungan yang 

besar. 

B. Konsep Mudârabah dalam Fiqh 

Menurut ahli fiqh dari madzhab Hanafi,107  mudârabah diizinkan karena 

orang memerlukan kontrak ini. Sedangkan madzhab Maliki108 menganggap 

kebolehannya sebagai suatu kelonggaran yang khusus. Meskipun mudârabah 

tidak secara langsung disebutkan oleh al-Qur’an dan sunnah. Akan tetapi 

merupakan sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, 

dan bentuk kongsi dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang 

periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan jarak jauh. 

Kontrak mudârabah harus merinci dengan jelas jumlah modalnya. Ini 

dapat diwujudkan jika jumlah modal dinyatakan dalam satuan mata uang. 

Modal mudârabah tidak boleh berupa satuan hutang yang dipinjam mudharib 

pada saat dilangsungkannya kontrak mudârabah. Mudârib menjalankan 

mudârabah sejak per definisi menyediakan tenaganya sebagai modal untuk 

kongsi.mudârib harus memiliki kebebasan yang diperlukan dalam pengelolaan 

kongsi dan dalam semua pembuatan keputusan terkait. Kontrak mudârabah 

tidak boleh berisi syarat yang menetapkan jangka waktu tertentu bagi kongsi. 

Syarat semacam ini dapat membuat kontrak tersebut batal, demikian menurut 

madzhab Maliki dan Syafi’i.109 

                                                           
107 Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh ‘ala Madzahib al-‘Arba’ah (Beirut: Al-Fikr, 1990, Juz II) 483. 
108Muhammad Rawwas Qalahji, Ensiklopedi Fiqh Ummar bin Khattab, terjemahan M.Abdul Mujieb 

et.al (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 1999), 17. 
109 Sayyid Sabiq, Fiqih Al-Sunnah, 78. 
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Investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dari mudârib untuk 

mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan. Mengingat hubungan 

antara investor dengan mudârib adalah hubungan yang bersifat gadai dan 

mudârib adalah orang yang dipercaya, maka jaminan semacam itu tidak perlu. 

Jika investor mempersyaratkan pemberian jaminan dari mudârib dan 

menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak mudârabah mereka 

tidak sah, demikian menurut Maliki dan Syafi’i. 

Mudârabah pada dasarnya adalah suatu serikat laba, dan komponen 

dasarnya adalah penggabungan kerja dan modal laba bagi masing-masing pihak 

dibenarkan berdasar kedua komponen tersebut. Resiko yang terkandung juga 

menjadi pembenar laba dalam mudârabah. Dalam kasus yang kongsinya tidak 

menghasilkan laba sama sekali, resiko investor adalah kehilangan sebagian atau 

seluruh modal, sementara resiko mudârib adalah tidak mendapatkan upah atas 

kerja dan usahanya.110 

Kontrak mudârabah harus menetapkan suku laba bagi masing-masing 

pihak. Suku laba harus berupa rasio dan bukan jumlah tertentu. Penetapan 

jumlah tertentu, misalnya seratus satuan mata uang, bagi salah satu pihak 

membatalkan mudârabah karena adanya kemungkinan bahwa keuntungan tidak 

akan mencapai jumlah yang ditetapkan ini. Sebelum sampai kepada angka suatu 

laba, kongsi mudârabah harus dikonversikan menjadi uang dan modal harus 

disisihkan. Mudârib berhak memotong seluruh biaya yang terkait dengan bisnis 

                                                           
110 Ibid., 81. 
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dari modal mudârabah. Investor hanya bertanggung jawab atas jumlah modal 

yang ditanamkan dalam kongsi. Jadi, mudârib tidak diizinkan mengikat kongsi 

mudârabah dengan suatu jumlah yang melebihi modal yang telah ditanamkan 

oleh investor dalam kongsi tersebut.111 

Pada BSM juga mengkualifikasikan para nasabah yang hendak 

meminjam modal kerja dengan menggunakan media penetapan masa kontrak. 

Masa kontrak pada BSM ditetapkan sependek mungkin untuk menghindari 

tindakan-tindakan wanprestasi dari mudârib. Pemendekkan masa kontrak 

sangat bertentangan dengan teori fiqih mudârabahnya. Menurut madzhab 

Maliki dan Syafi’I penentuan waktu itu dapat membatalkan kontrak. Secara 

alamiahpun kerja dengan masa singkat tidak mendapatkan apa-apa. 

C. Posisi Bank Syariah Sebagai Dual-System 

Sesungguhnya praktik mudârabah yang dilakukan oleh Nabi dan para 

sahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah 

investasi langsung (direct financing) antara shahibul mâl (sebagai surplus unit) 

dengan mudârib (sebagai deficit unit).112 Dalam direct financing seperti ini, 

peran bank sebagai lembaga perantara (intermediary) tidak ada. Mudârabah 

klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yakni bahwa biasanya hubungan 

antara shahibul mâl dengan mudârib merupakan hubungan personal dan 

langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). Shahibul mâl hanya 

                                                           
111 Ibid., 82. 
112 Surplus unit adalah pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (yakni pemilik modal), sedangkan 

defisit unit adalah pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk usaha (yakni pengusaha). Adiwarman 

Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, 210. 
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mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik- 

profesionalitas maupun karakternya. 

Modus mudârabah seperti itu tidak efisien lagi dan kecil 

kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank syariah, karena beberapa 

alasan sebagai berikut: 

1. Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka 

tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinannya terjadi 

hubungan yang langsung dan personal. 

2. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, 

sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan shahibul mâl untuk 

sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu. 

3. Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank 

memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkannya. 

Untuk mengatasi hal diatas, khususnya masalah pertama dan kedua, 

yakni mudârabah yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini 

diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan 

shahibul mâl dan Mudârib. Jadi terjadi evolusi dari konsep direct financing 

menjadi indirect financing. Pada BSM Ponorogo terdapat dua sisi akad 

mudharabah, yakni: 

1. Bank sebagai Mudârib adalah pada produk tabungan dengan akad 

mudharabah dan deposito dengan akad mudharabah. Kewajiban bank 

sebagai Mudârib adalah menjalankan usaha yang diamanahkan kepadanya 
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dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keuntungan usaha sebagaimana 

rencana investasi yang telah dibuat. Mudârib harus menpunyai keahlian 

dalam bisnis/investasi yang dijalankan. Mudârib juga harus mematuhi 

syarat yang ditetapkan shahibul mâl serta menyediakan barang jaminan jika 

sudah disepakati bersama. Hak Mudârib adalah kebebasan menjalankan 

usaha sesuai dengan keahliannya tanpa ada gangguan dari pihak manapun 

termasuk shahibul mâl. Mudârib juga berhak mendapat upah dari investasi 

yang dijalankan. 

2. Bank sebagai shahibul mâl adalah pada produk pembiayaan dengan akad 

mudârabah.  Kewajiban shahibul mâl adalah menyediakan dana yang akan 

digunakan untuk berinvestasi. Seluruh dana yang dihasilkan berasal dari 

shahibul mâl. Apabila investasi mengalami kerugian (secara wajar) maka 

kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh shahibul mâl dan mudârib hanya 

bertanggung jawab sebatas keahlian yang dimilikinya. Hak shahibul mâl 

adalah hak untuk mengetahui pencatatan pembukuan kegiatan investasi. 

Apabila disepakati bersama maka shahibul mâl boleh meminta jaminan 

atas kemungkinan kegagalan usaha kepada mudârib, yaitu berupa sesuatu 

barang berharga yang tidak punya kaitan langsung dengan investasi yang 

dijalankan. shahibul mâl juga boleh menetapkan persyaratan-persyaratan 

tertentu terkait pelaksanaan investasi. 
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BAB V 

TRUST INVESTSMENT  DALAM  MUDÂRABAH 

 

A. Investasi Permodalan atas Mudârabah pada Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo 

Beberapa jenis investasi yang ada pada BSM KCP Ponorogo adalah 

deposito dan semua jenis tabungan yang berakad mudharabah.113 Bentuk 

investasi yang ada pada BSM berdasarkan prinsip mudârabah mutlaqah. 

1. Tabungan investa Cendikia 

Ketentuan proses seleksi kepersertaan asuransi: 

 Installment keterangan 

Free 

Cover/automatic 

cover 

Rp 100.000-Rp 2.000.000 Perlindungan otomatis 

apabila terjadi resiko 

meninggal dunia karena 

atau bikan karena 

kecelakaan. 

Non medis Rp 2.000.000-Rp 4.000.000 Penabung diwajibkan 

mengisi pernyataan 

kesehatan yang ada di 

formulir tabungan 

Investa Cendikia 

medis Rp 4.000.000-Rp 10.000.000 Penabung diwajibkan 

melakukan tes medis di 

klinik/RS yang telah 

bekerja sama. 

 

 

                                                           
113 Widodo, Wawancara, di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo, 29 maret 2018. 
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Manfaat Asuransi: 

 Tahun pertama 

kepersertaan 

Tahun kedua 

kepersertaan 

Meninggal dunia karena 

sakit (bukan karena 

kecelakaan) 

-Proses seleksi 

kepersertaan asuransi free 

Cover dan medis 

santunan manfaat sebesar 

120x setoran bulanan dan 

maks. Rp 200.000.000,- 

-proses seleksi 

kepersertaan non medis 

santunan manfaat sebesar 

120x setoran bulanan 

(sesudah 3bulan 

kepersertaan) 

-Santunan manfaat 

asuransi sebesar 120x 

setoran bulanan 

-pembayaran sisa 

setoran bulanan untuk 

masa yang belum 

dijalani 

Meninggal dunia atau 

cacat tetap total karena 

kecelakaan 

-Santunan manfaat 

asuransi sebesar 120x 

setoran bulanan 

-pembayaran sisa setoran 

bulanan untuk masa yang 

belum dijalani 

-santunan manfaat 

asuransi sebesar 120x 

setoran bulanan 

-pembayaran sisa 

setoran bulanan untuk 

masa yang belum 

dijalani. 

 

Ketentuan premi asuransi: 

- Premi asuransi akan di debet secara otomatis dari setoran bulanan 

tabungan  

- Premi asuransi ditentukan berdasarkan periode produk. 

Periode tabungan Besarnya premi 

0-5 tahun 2,50 % 

6-10 tahun 3,50 % 
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11-15 tahun 4,75 % 

15-20 tahun 6,50 % 

 

2. BSM Tabungan Berencana 

Manfaat asuransi untuk tabungan berencana; santunan tunai berfungsi 

untuk memenuhi kekurangan target dana, sehingga manfaat asuransi dihitung 

dengan cara:  

Pembiayaan mudârabah adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai 

pemilik dana (shahibul mâl). 

Pengumpulan dana yang dilakukan oleh BSM KCP Ponorogo yang 

berasal dari para nasabah, para pemilik modal atau dana titipan dari pihak 

ketiga. Yang mana dana tersebut perlu dikelola dengan penuh amanah dan 

istiqomah, dengan harapan dapat mendatangkan keuntungan yang besar baik 

untuk nasabah maupun BSM. Prinsip utama yang dikembangkan oleh BSM 

dalam kaitan dengan manajemen dana adalah bahwa BSM harus mampu 

memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana, minimal sama dengan atau 

lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional. Dan mampu 

menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari pada bunga yang berlaku di 

bank konvensional. Oleh karena itu upaya manajemen dana bank syariah perlu 

dilakukan secara baik. Agar bisa mendapatkan keuntungan yang besar. 

Target Dana – Saldo saat klaim 
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B. Kontrak Mudârabah wal Murâbahah pada BSM KCP Ponorogo 

Kontrak mudârabah yang ada pada BSM KCP Ponorogo sangat 

berbeda dengan konsep mudârabah seperti yang umumnya digambarkan oleh 

madzhab-madzhab fiqih. Oleh karena itu upaya terbesar untuk meningkatkan 

pembiayaan mudârabah harus tetap dilakukan, antara lain dengan terus mencari 

jenis-jenis usaha di sektor riil yang sesuai untuk mendapatkan pembiayaan 

dengan skim ini. 

Para ulama dari berbagai madzhab telah menegaskan bahwa pemilik 

modal tidak dibenarkan untuk mensyaratkan agar pelaku usaha memberikan 

jaminan seluruh atau sebagian modalnya.114 Sehingga apa yang diterapkan pada 

perbankan syari'ah, yaitu mewajibkan atas pelaku usaha untuk mengembalikan 

seluruh modal dengan utuh bila terjadi kerugian usaha adalah persyaratan yang 

batil. Dalam ilmu fiqih bila suatu akad terdapat persyaratan yang batil, maka 

akad persyaratan tersebut tidak sah sehingga masing-masing harus 

mengembalikan seluruh hak-hak lawan akadnya atau akad tetap dilanjutkan 

dengan meninggalkan persyaratan tersebut.  

Perbankan syariah adalah lembaga investasi dan perbankan yang 

beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah tidak hanya semata-mata mencari 

keuntungan dalam operasionalnya, tetapi terdapat nilai-nilai sosial 

kemasyarakatan dan spiritualisme yang ingin dicapai.115 Oleh karena itu, 

perbankan syariah menyediakan beberapa instrumen investasi yang 

                                                           
114Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 

2001), 97. 
115 Said Sa’ad Marton, Ekonomi Islam: di Tengah Krisis Ekonomi Global ( Jakarta: Zikrul Hakim, 

2004),127. 
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berdasarkan mudârabah yang memiliki karakteristik dasar persamaan atas 

keuntungan dan kerugian. Berbeda dengan konvensional, dimana investasi yang 

berlaku dalam bentuk pinjaman dengan tingkat bunga tertentu.116 

C. Status Kepemilikan Modal dan status Mudârib 

Dalam poin ini jelas dinyatakan bahwa status modal adalah mutlak milik 

pemilik modal /shahibul mâl. Status agen adalah orang yang mengelola 

modal/uang milik pemodal untuk usaha perdagangan. Namun hal ini tidak 

berlaku dalam sistem perbankan syariah. Bank syariah memiliki status ganda. 

Yaitu sebagai pemodal dan juga sebagai agen dalam satu waktu. Bank berperan 

sebagai pelaku usaha, yaitu ketika pada pagi hari bank berhubungan dengan 

nasabah (kreditur) pemilik modal. Namun dalam sekejap status ini berubah, 

dimana pada siang harinya bank berperan sebagai pemodal, yaitu jika bank 

berhadapan dengan pelaku usaha yang membutuhkan modal usaha. Status 

ganda yang diperankan oleh bank syariah ini membuktikan bahwa akad yang 

sebenarnya dijalankan selama ini adalah akad hutang piutang dan bukan akad 

mudârabah. 

Pada BSM KCP Ponorogo menyatakan bahwa dana titipan nasabah 

berbentuk wadhiah yad dhamanah (barang titipan yang bisa dipergunakan), 

dimana bank memiliki hak untuk menggunakannya. Hal ini bisa dikatakan 

penyalahgunaan istilah dayn/qard menjadi wadhiah, agar bank memiliki 

legalitas mengelola titipan uang nasabah dan selanjutnya dapat menjalankan 

                                                           
116 Ibid, 130. 
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skenario mudârabah sebagai pemilik modal. Bahwa hukum asal barang titipan 

adalah mubah dengan ketentuan bahwa penerima titipan wajib menjaga amanah 

barang yang dititipinya dan tidak boleh menggunakan barang titipan tersebut 

baik seizin maupun tanpa izin pemilik barang. Apabila ketentuan ini dilanggar 

maka yang menerima titipan telah ingkar janji/berkhianat karena tidak bisa 

menjalankan amanah. 

Seluruh dana nasabah BSM yang berupa titipan/wadhiah digunakan 

oleh BSM untuk disalurkan kepada pihak ketiga, yaitu para pengusaha yang 

memerlukan modal usaha melalui skema mudârabah/bagi hasil, dimana bank 

bertindak sebagai pemilik modal/shahibul mâl sedangkan pengusaha sebagai 

agen/mudârib. Ketidaksesuaian hukum terlihat pada skema mudârabah yang 

ada di BSM ini. Dimana dana nasabah (wadiah) yang seharusnya di jaga dan 

tidak boleh dipergunakan, namun BSM mempergunakannya untuk kepentingan 

bisnis demi mencari keuntungan dengan menyalurkan kembali kepada pihak 

ketiga. Dengan demikian dalam pandangan hukum Islam akad mudârabah versi 

BSM ini tidak dibenarkan dan berubah akadnya menjadi akad qard/dayn 

(peminjaman/piutang). Karena bank memiliki hak kepemilikan utuh atas dana 

nasabah yang dititipkannya. Dan selanjutnya dana tersebut dimanfaatkan untuk 

kepentingan kontrak bisnis yang mendatangkan keuntungan. Dalam kaidah 

fiqih disebutkan bahwa setiap piutang yang mendatangkan 

kemanfaatan/keuntungan adalah riba. 

Ketika BSM bertindak sebagai mudârib juga belum bisa diterima 

dengan alasan ketika pemilik modal/nasabah membuat kontrak mudârabah 
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kepada pihak BSM dengan cara menunjuk pihak bank sebagai pihak kedua 

(mudârib) yang akan mengelola dana nasabah dalam pembiayaan suatu usaha, 

ternyata bank melanggar kontrak tersebut. Hal ini terjadi karena bank tidak 

memiliki usaha sektor riil yang akan mendatangkan keuntungan usaha, 

melainkan hanya produk perbankan yang semuanya sebatas pembiayaan dan 

pendanaan. M.Arifin Bin Badri berpendapat bahwa jika demikian kondisinya 

maka jelaslah bahwa status bank syariah dalam kontrak mudârabah 

sesungguhnya hanyalah perantara dan bukan sebagai pemilik modal/shahibul 

maal ataupun pengusaha/ mudârib.117 Jika bank mengklaim sebagai pemilik 

modal maka tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya yaitu sebagian besar 

dana yang dikelola adalah milik nasabah. Jika bank mengklaim sebagai 

pengusaha maka kenyataannya bank tidak memiliki usaha pada sektor riil dan 

menyalurkan kembali modal nasabah kepada pengusaha lain. 

D. Campur tangan pemilik modal dalam pengaturan usaha Mudârib 

Formalisasi dan institusionalisasi mudârabah menjadi tidak bisa 

dielakkan. Konsekuensinya adalah ditetapkan seperangkat aturan mengikat 

dalam membangun kesepakatan mudârabah. Bank tentu akan melakukan 

intervensi kepada mudârib dalam mengambil langkah dan keputusan 

manajemen kerjanya. Menurut teori fiqih madzhab Syafi’I dan Hanbali, campur 

tangan pemilik modal dalam pengaturan usaha mudârib dapat menimbulkan 

                                                           
117 M. Arifin Bin Badri, Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah (Jakarta: Pustaka Darul Ilmi, 

2009), 67. 



 

89 

 

tekanan mental yang berpengaruh buruk pada perolehan hasil usahanya.118 

Untuk menghilangkan kekhawatiran kerugian, pihak bank disamping 

menetapkan persyaratan administratif, khususnya bagi pembiayaan, seperti 

keabsahan surat-surat, penggunaan pembiayaan, taksasi jaminan dan keabsahan 

lainnya,119 juga menetapkan kompensasi bagi setiap penundaan pembayaran 

dan garansi bagi setiap peminjaman. Bagaimanapun juga bank juga 

membutuhkan uang kompensasi sebagai simpanan cadangan dan biaya 

operasional.120 Peraturan ini sesungguhnya tidak dibenarkan oleh madzhab 

Syafi’I. menurutnya sistem mudârabah tidak mengenal adanya jaminan. 

Walaupun dengan maksud menuntut mudârib berhati-hati dalam usahanya dan 

sebagai kepercayaan untuk dapat melakukan semua ketentuan yang sesuai 

dengan persetujuan sebelumnya, maka jika jaminan (kompensasi) tetap 

diberlakukan mengakibatkan fasidnya mudârabah dan merubahnya bukan lagi 

sistem kerjasama\usaha tetapi sistem pinjam meminjam.121 Bank juga perlu 

mengkualifikasikan para nasabah yang hendak meminjam modal kerja dengan 

menggunakan media penetapan masa kontrak. Masa kontrak ditetapkan 

sependek mungkin untuk menghindari tindakan-tindakan wanprestasi dari 

mudârib. Pemendekkan masa kontrak sangat bertentangan dengan teori fiqih 

mudârabahnya. Menurut madzhab Maliki dan Syafi’I penentuan waktu itu 

                                                           
118 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid (Semarang: Toha Putera, tt), 179-

180. 
119 Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat (Kontemporer) ( Yogyakarta: UII–Press, 1998), 

113. 
120Shidiqi, Muhammad Nejatullah, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam 

(Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 167. 
121 Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh ‘ala Madzahibul al-Arba’ah, 43. 
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dapat membatalkan kontrak.122 Secara alamiahpun kerja dengan masa singkat 

tidak akan mendapatkan apa-apa. 

Investasi yang menjanjikan hasil yang tetap dalam jangka waktu 

tertentu tanpa menanggung resiko apapun cukup menggiurkan. Hal ini tentu 

saja menimbulkan potensi ketidakadilan dan kezaliman, dimana pengusaha 

harus membayar kepada para investor walaupun sedang mengalami  kerugian 

dalam usahanya. Sebaliknya, investor harus rela menerima bagian yang sudah 

disepakati walaupun keuntungan yang didapat oleh pengusaha berkali lipat 

jumlahnya. Namun demikian, ketidakadilan bukan satu-satunya penentu halal 

haram dalam persoalan ribâ. Karena walaupun kedua pihak (investor dan 

pengusaha) menyatakan sukarela, tetap tidak membuat hal itu menjadi halal. 

Kontrak investasi dalam Islam dikategorikan sebagai kontrak amanah, 

yaitu kedua pihak dihukumkan sebagai rekan bisnis yang saling membantu 

(pembagian untung rugi) berdasarkan modal dari keduanya atau kita kenal 

dengan musyarakah. Artinya, tidak ada pihak yang menjadi penjamin atas pihak 

yang lainnya. 

 

 

 

                                                           
122Ibid., 41. 
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BAB VI 

BAGI HASIL AKAD MUDÂRABAH  

B. Penetapan Nisbah akad mudârabah pada Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo 

1. Tabungan BSM 

Tabungan BSM dengan Pola penetapan bagi hasil (nisbah) pada 

penghimpunan (Funding) dana atas praktik mudârabah. 

Contoh perhitungan: 

 Saldo rata-rata tabungan pak Sarman bulan agustus 2017 adalah 1 juta. 

Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara BSM dan nasabah adalah 66:34. Bila 

saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah BSM pada agustus 2017 adalah 70 

milyar dan pendapatan bank yang dibagihasilkan untuk nasabah tabungan 

adalah 6 milyar maka bagi hasil yang diperoleh pak sarman adalah= Rp 

1.000.000 x Rp 6.000.000.000 x 15%= Rp 12.857,14 (sebelum dipotong pajak) 

Rp 70.000.000.000,- 

2. BSM Tabungan Investa Cendekia 

Tabungan Investa Cendikia dengan Pola penetapan bagi hasil (nisbah) 

pada penghimpunan (Funding) dana atas praktik mudârabah. 

Contoh perhitungan:  

Saat ini sabrina berumur 2 tahun, dan empat tahun lagi dia akan masuk SD. 

Berapa dana yang harus di tabung setiap bulan untuk biaya Sabrina kelak masuk 

SD? Jika saat ini biaya masuk SD sekitar Rp 8 juta dan asumsi kenaikan biaya 
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pendidikan adalah 20%/tahun, maka dana yang diperlukan untuk masuk SD 

empat tahun lagi adalah:  

Rp 8.000.000,-x (1,2)4  = Rp 16.588.800,- 

Jadi setiap bulan dana yang harus ditabung adalah 

 Rp 16588.800:48 bulan = Rp 345.000,- (bagi hasil diabaikan) 

3. BSM Deposito 

BSM Deposito dengan Pola penetapan bagi hasil (nisbah) pada 

penghimpunan (Funding) dana atas praktik mudârabah. 

Contoh perhitungan bagi hasil: 

Deposito Ibu Fitri Rp 10 Juta berjangka waktu 1 bulan. Perbandingan nisbah 

bank dan nasabah adalah 48% : 52%. Bila total saldo semua deposan (1 bulan) 

adalah 200 milyar dan bagi hasil yang dibagikan adalah Rp 3 milyar. Bagi hasil 

yang didapat  Ibu Fitri adalah =  

𝑅𝑝 10.000.000

𝑅𝑝 200.000.000.000
 x Rp 3.000.000.000 x 52% = Rp 78.000,- 

 (sebelum dipotong pajak). 

1. Pola penetapan nisbah bagi hasil pada pembiayaan (Landing) atas 

praktik mudârabah 

Akad mudârabah bank syariah dapat memberikan pembiayaan modal 

kerja yang dibutuhkan oleh nasabah melalui tiga produk, yaitu mudârabah, 

mushârakah dan murâbahah. Dimana untuk pembiayaan modal kerja nasabah 

yang dilihat dari prinsip bagi hasil terdiri atas mudârabah dan musharakah serta 
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dari prinsip jual beli, yaitu murâbahah. Produk-produk yang dilakukan oleh 

BSM KCP Ponorogo dalam membiayai modal kerja nasabahnya berdasarkan 

prinsip bagi hasil terdiri dari dua produk yaitu mudârabah dan  mushârakah. 123  

Seperti halnya yang telah dijelaskan sebelumnya pembiayaan mudârabah 

merupakan kerjasama antara bank dengan nasabah (pengelola dana) dimana 

bank penyedia investasi/modal kerja sedangkan pengelola dana menyediakan 

proyek beserta manajer profesionalnya dengan ketentuan adanya pemberlakuan 

bagi hasil dalam keuntungan yang diperoleh. Pembiayaan ini disediakan untuk 

pengembangan usaha diberbagai bidang baik perdagangan, pertanian, 

peternakan, industri rumah tangga dan sebagainya. Pembiayaan yang diberikan 

harus jelas jumlah nominalnya, sedangkan pembagian keuntungan harus 

dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang akan dihasilkan nanti. 

Kesepakatan keuntungan ini melalui negoisasi yang kemudian dituangkan 

dalam sebuah kontrak. 

 

B. Konsep Fiqh Muamalah terhadap Nisbah Bagi Hasil akad 

Mudârabah 

a. Perhitungan dalam Funding (pengumpulan dana) 

Dana yang telah dikumpulkan oleh BSM dari titipan dana pihak ketiga 

atau titipan lainnya perlu dikelola dengan harapan dana tersebut dapat 

mendatangkan keuntungan, baik untuk nasabah ataupun untuk BSM. 

Keuntungan tersebut mempunyai arti sendiri bagi sistem perbankan syariah dan 

                                                           
123 Widodo, Wawancara, di kantor Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo, Kamis 28 Maret 2018. 
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kadang-kadang menjadi masalah yang menghantui operasionalisasinya. Sebab 

keuntungan yang ditawarkan oleh BSM sangat spekulatif dan sangat cenderung 

fluktuatif mengingat sistem yang dikembangkan adalah sistem mudârabah, 

dimana bagi hasil diterapkan jika terdapat keuntungan dalam usaha. Oleh 

karena itu prinsip utama yang selalu memotivasi BSM dalam kaitannya dengan 

manajemen dana tersebut adalah BSM harus mampu memberikan bagi hasil 

kepada penyimpan dana minimal sama atau lebih besar dari suku bunga yang 

berlaku di bank konvensional. 

Masalah keuntungan bagi hasil ini menjadi pertaruhan mati-matian bagi 

perbankan syariah karena sebagai perbankan alternatif menawarkan solusi 

keadilan ekonomi dengan melegitimasikan kepada al-Qur’an dan Hadith harus 

lebih baik daripada bank-bank yang ada. Masyarakat sebagai pengguna produk 

dan jasa perbankan akan menilai langsung terhadap pertaruhan tersebut. 

Betapapun bagusnya sistem dan mekanisme yang digunakan bank, hal itu tidak 

akan meningkatkan kredibilitas bank di mata masyarakat manakala keuntungan 

yang diperoleh masyarakat itu kecil.124 Oleh karena itu bank harus bekerja keras 

untuk mencapai target dengan meningkatkan profit yang harus diterima 

masyarakat modern ini. 

Dari contoh perhitungan diatas dapat dianalisa bahwa BSM bagi hasil 

besar kecilnya pendapatan yang diperoleh nasabah bergantung pada pendapatan 

BSM, nisbah bagi hasil antara nasabah dan BSM, jumlah minimal deposito 

                                                           
124Abd ar-rahman Al-ghoryani As-sodiq, fatâwa al-muamalat as-syâi’ah (Mesir: lii-tob’ah wa an-

Nasru wa at-Tauzi’,2003), 221. 
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nasabah, rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada BSM dan 

jangka waktu deposito yang dipilih nasabah. Jadi tidak ada ketentuan pasti 

besarnya keuntungan karena BSM tidak menentukan biaya tertentu pada sebuah 

peminjaman tetapi ia menerapkan dengan cara menghitungnya dengan 

prosentase. Unsur ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan ada dalam 

BSM ini. Karena besar kecilnya rupiah sebagai pendapatan riil yang akan 

diperoleh nasabah sangat tergantung kepada pendapatan yang diperoleh BSM. 

Disamping itu BSM memberi keuntungan kepada nasabah (deposan) 

dengan pendekatan Loan To Deposit Ratio (LDR). Artinya dalam mengakui 

pendapatan BSM menimbang rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan 

yang diberikan serta pendapatan yang dihasilkan dari perpaduan dua faktor 

tersebut. Pendek kata BSM tidak memukul rata terhadap semua pinjaman baik 

yang menguntungkan ataupun tidak dengan menentukan beban biaya terlebih 

dahulu. 

b. Perhitungan dalam financing ( pembiayaan) 

Beberapa hal penting dalam perhitungan bagi hasil mudârabah adalah; 

dituntut adanya kejujuran dari nasabah dalam melaporkan hasil usahanya. 

Setelah laporan hasil usaha dari nasabah kemudian bank memproyeksikan lebih 

dahulu sesuai kewajaran, seperti dengan nisbah bagi hasil, proyeksi 

profit/margin keuntungan bank misalnya setara/seukuran dengan prosentase 

pendapatan aktual yang efektif ataupun prosentase rata-rata dan lain-lain. 
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Proyeksi inilah yang di jadikan ukuran atau dasar perhitungan untuk 

menghitung aktualisasi hasilnya. 

Dalam menghitung bagi hasil pembiayaan usaha, dalam bank syariah 

terdapat dua model perhitungan; melalui sistem rata-rata dan sistem efektif. 

Untuk menjawab soal cerita di atas, lebih praktisnya dapat menggunakan yang 

lebih mudah yaitu sistem rata-rata. Rumus untuk mencari hasil yang dibagi 

hasilkan dengan sistem rata-rata sebagai berikut:  

Tempo rata-rata =
Jangka Waktu+1

2
 

 Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa; (a) keuntungan tidak boleh 

dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, 

melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal. Dalam 

hal ini penghitungan harus dilakukan secara cermat. Setiap keadaan yang 

membuat ketidak-jelasan penghitungan akan membawa kepada suatu kontrak 

yang tidak sah.125 (b) keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan 

dalam jumlah nominal, karena jika ditentukan dengan nilai nominal berarti 

shahibul maal telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum 

jelas untung dan ruginya. Ini akan membawa pada perbuatan riba.126 Nisbah 

pembagian ditentukan dengan prosentase dan penentuan prosentase tidak harus 

terikat pada bilangan tertentu. Artinya jika nisbah bagi hasil tidak ditentukan 

pada saat akad, maka masing-masing pihak memahami bahwa keuntungan itu 

                                                           
125Al Kasani, Bada’I al-Shana’I fi  Tartibi al-Syara’I, Juz VI, ( Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 125. 
126 Rafiq Yunus al-Mishri, Al-Jami’ fi Ushul al-Riba, (Damsyiq: Dar al-Qalam dan Beirut al-Dar al-

Syamsiyah, 1991), 376. 
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akan dibagi secara sama. Karena aturan umum dalam perhitungan ini adalah 

kesamaan.127 

Penentuan besarnya prosentase bagi hasil pada BSM tidak didasarkan 

pada unsur immaterialnya tetapi cenderung pada unsur materialnya.128 

Disamping itu pertanggungan kerugian pokok modal oleh bank, sebagaimana 

dalam teorinya mengindikasikan bank hanya menanggung besarnya modal saja, 

limited sementara mudârib bisa jadi akan menanggung kerugian lebih besar dari 

bank, unlimited, jika kerugian yang menimpa usahanya menghabiskan seluruh 

kekayaan yang ada pada usaha tersebut. Oleh karena itu diharuskan adanya 

keterbukaan dan keadilan. 

C. Bank dan Nasabah tidak sanggup menanggung Resiko Kerugian 

Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo, dalam bentuk BSM 

Deposito yaitu investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang 

dikelola berdasarkan prinsip mudârabah  mutlaqah, pada kenyataannya nasabah 

tidak siap menanggung kerugian, ketidak pahaman terhadap ilmu syar’i serta 

mengikuti hawa nafsu mengejar keuntungan bisa jadi masih merupakan domain 

tersendiri pada kelompok nasabah bank syari'ah, berbekal uang yang akan 

disetorkan ke bank dapat kita lakukan uji mentalitas, apakah benar berkehendak 

sesungguhnya sebagai pemodal dalam konsep mudârabah ataukah pemberi 

piutang kepada bank. Perhatikan bagaimana sikap mental nasabah jika operator 

                                                           
127 Al-Kasani, Bada’I al-Shana’I fi  Tartibi al-Syara’I, Juz VI, 127. 
128 Widodo, Wawancara, di kantor Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo, 29 Maret 2018. 
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bank syari'ah menyatakan usaha yang dikelola bank merugi sehingga dana 

nasabah yang disetorkan berkurang atau bahkan hangus tak bersisa. Maka 

hampir bisa dipastikan umumnya nasabah akan dengan tegas menolak keadaan 

tersebut dan menginginkan dana yang pernah disetor itu harus aman bila tidak 

ada bagi hasil maka setidaknya kembali utuh seperti semula. Pernyataan 

tersebut membuktikan bahwa sebenarnya mereka adalah pemberi piutang 

kepada bank syari'ah, bukan pemodal. Maka keuntungan yang mereka peroleh 

dari bank dan sebelumnya telah disepakati adalah ribâ. 

Nisbah bagi hasil Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo Pada jenis 

produk tabungan berencana, Semua Nasabah Mendapatkan Bagi Hasil. Bank 

syari'ah mencampur-adukkan seluruh dana yang masuk kepadanya tanpa 

dipilah mana yang sudah disalurkan ke usaha bank maupun yang masih beku 

belum tersalur di Bank. Namun demikian pada setiap akhir bulan seluruh 

nasabah mendapatkan bagian dari hasil/keuntungan. Karena pertimbangan 

BSM dalam membagi keuntungan adalah total modal bukan keuntungan yang 

diperoleh dari dana masing-masing nasabah. Pembagian keuntungan tersebut 

menjadi masalah besar dalam metode mudârabah yang benar-benar Islami. 

Pembagian hasil kepada nasabah yang dananya belum tersalurkan jelaslah akan 

merugikan nasabah yang dananya telah tersalurkan.  
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BAB VII 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Dalam fiqh muamalah jenis mudârabah terbagi menjadi dua jenis yaitu 

mudârabah mutlaqah dan mudârabah muqayyadah. Transaksi 

mudârabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul mâl dan 

mudârib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi 

jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan transaksi mudârabah 

muqayadah pada mudârib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu 

atau tempat usaha. Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo, 

menggunakan akad mudârabah mutlaqah. Artinya tidak ada batasan 

jenis usaha, waktu dan daerah bisnis dalam pola transaksi keuangan. 

Praktik mudârabah pada BSM ada tiga bentuk yaitu pembiayaan dengan 

akad mudârabah, wadhiah wal mudârabah dan mudârabah wal 

murâbahah. 

2. Investasi permodalan dalam hukum Islam dikategorikan sebagai 

kontrak amanah, tidak ada pihak yang menjamin atas pihak yang lainnya 

dan tidak ada batasan waktu bagi mudârib. Akan tetapi keadaan ini 

berubah sesuai dengan perkembangan zaman, selama masih relevan 

dengan kondisi maka hukum investasi permodalan tetap diperbolehkan 

selama tidak ada pihak yang dirugikan. Pada Bank Syariah Mandiri KCP 

ponorogo ada tiga bentuk investasi permodalan yaitu seluruh dana 

tabungan nasabah, dana Deposito dan dana asuransi. Pada BSM dalam 
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bentuk BSM deposito yaitu investasi jangka waktu tertentu dengan 

prinsip mudârabah mutlaqah, kenyataannya “nasabah tidak siap 

menanggung kerugian” pernyataan ini sebenarnya nasabah memberi 

piutang kepada BSM bukan menjadi pemodal. Begitupun sebaliknya 

ketika posisi bank sebagai shahibul mâl. Apapun bentuknya dalam 

Islam mewajibkan bahwa kerugian dan keuntungan hendaknya menjadi 

tanggung jawab dan hak kedua pihak. Kecuali apabila salah satu pihak 

dengan sengaja membatalkan kesepakatan yang ada dan menimbulkan 

kerugian kepada salah satu pihak. 

3. Pola penetapan nisbah bagi hasil antara shahibul mâl dan mudârib 

dalam fiqh muamalah adalah ditentukan sesuai kesepakatan bersama, 

dan harus terjadi dengan adanya kerelaan/an-tarâdin di masing-masing 

pihak tanpa adanya unsur paksaan. Dan keuntungan berdasarkan dari 

dana masing-masing nasabah. Pada Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo, seluruh dana yang masuk dari nasabah dijadikan satu 

meskipun dengan akad yang berbeda. Baik itu dari dana wadhiah, dana 

mudârabah, dana asuransi dan dana deposito tanpa dipilah mana dana 

yang sudah tersalurkan dan mana dana yang masih beku. Namun 

demikian pada akhir bulan nasabah mendapatkan bagi hasil. Hal ini 

memang memudahkan alur transaksi perturan keuangan. Pertimbangan 

Bank dalam membagi keuntungan adalah total modal bukan keuntungan 

dari dana masing-masing nasabah.  
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B. SARAN 

1. Para pemangku kebijakan dalam sektor ekonomi syariah dan pemikir 

ekonomi syariah memperbaharui dan memperbaiki landasan teori 

perbankan syariah sehingga sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum 

Islam yang telah ditetapkan dalam fiqih muamalah. Hal ini diperlukan 

agar umat Islam mendapatkan kepastian hukum yang jelas dan terhindar 

dari praktik ribawi yang jelas-jelas sangant dilarang oleh agama. 

2. Bank syariah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan 

kesejahteraan sosial dan hal ini dapat dilakukan melalui pembiayaan 

pada perusahaan-perusahaan, baik perusahaan besar, menengah maupun 

kecil.  

3. Sesungguhnya praktik mudârabah itu hukumnya adalah mubâh. Yang 

paling penting dari aplikasinya pada institusi keuangan syariah tidak 

menjadikannya sebagai alat politik komersial bagi masyarakat Islam 

dengan mempermasalahkan sistem bunga yang ada diperbankan 

konvensional. 

4. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pentingnya meningkatkan 

pemahaman masyarakat terhadap praktik mudârabah dengan 

karakteristik bagi hasil yang bukan semata-mata mengejar keuntungan. 

Akan tetapi kepercayaan antara dua belah pihak sehingga praktik 

mudârabah yang ada di perbankan syariah tetap pada akarnya dan tidak 

keluar dari konsep dasar syariah. 
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