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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia 

dalam kurun waktu satu dekade terakhir telah menunjukkan tingkat 

pertumbuhan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan suburnya 

erkembangan Lembaga Keuangan Syariah di seluruh Indonesia seperti 

perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal 

syariah, dan lain sebagainya tidak terkecuali baitul ma>l wa tamwil. baitul 

ma>l wa tamwil yang selanjutnya disebut BMT yaitu suatu lembaga yang 

terdiri dari dua istilah baitul ma>l  dan baitul tamwil.. 

Fungsi dari BMT sebagai lembaga keuangan dapat membantu 

pemerintah dalam meningkatkan perekonomian rakyat, guna membangun 

ekonomi masyarakat yang lebih baik. BMT sendiri menawarkan banyak 

produk pembiayaan yang beragam untuk memudahkan anggota dalam 

memilih produk mana yang tepat untuk kegiatan usahanya. Dasar Hukum 

dari BMT yaitu UU No. 25 thun 1992 tentang koperasi, yang digunakan 

sebagai landasan dalam menjalakan kegiatan usahanya. Hingga saat ini 

BMT belum mempunyai payung hokum sendiri, namun pelaksanaanya 

sudah diatur dalam peraturan pemerintah No. 9 tahun 1995.1 Sekarang 

perkembangan BMT cukup pesat, terutama di pedesaan karena 

                                                           
1 https://www.hestanto.web.id/bmt/ di Akses Pada 8 Desember 2018. 
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kebanyakan pembiayaan yang dilakukan BMT merupakan pembiayaan 

mikro. 

Keberadaan BMT sendiri sangat dirasakan manfaatnya bagi para 

pengusaha kecil terutama dalam hal tersedianya modal untuk 

mengembangkan usaha.  Pembiayaan merupakan aktivitas utama dalam 

BMT, karena berkaitan dengan rencana perolehan pendapatan. Prinsip 

pembiayaan dapat dibedakan menjadi tiga Macam yaitu prinsip jual beli, 

prinsip bagi hasil, dan prinsip jasa. Dari ketiga jenis pembiayan tersebut, 

pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu ciri utama dari lembaga 

keuangan syari’ah. Dan jenis pembiayaan yang berprinsipkan bagi hasil 

terdapat pada pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mud}a>rabah. Salah 

satu produk pembiayaan yang ada di BMT Surya Abadi Jenangan 

kabupaten Ponorogo adalah pembiayaan mud}a>rabah. 

BMT merupakan lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan 

utama yang tidak jauh berbeda dengan bank. Secara umum kegiatan utama 

BMT adalah sebagai mediator yang menjembatani kepentingan anggota, 

yaitu melakukan penghimpunan dana dari anggota melalui tabungan dan 

simpanan dengan prinsip wadiah dan prinsip mud}a>rabah. Kemudian dana 

tersebut disalurkan kepada anggota yang membutuhkan melalui fasilitas 

pembiayaan.  

Perjanjian merupakan salah satu cara yang membantu manusia agar 

dapat berinteraksi dengan yang lainnya dengan baik. Dalam perjanjian 

terdapat suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah mengikat 
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keduanya. Maka dari itu, suatu perjanjian itu suatu kesepakatan yang 

sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dan dari 

sinilah akan timbul rasa kebersamaan antara manusia.Permasalahan 

hukum akan timbul ketika masih dalam proses perundingan sebelum 

perjanjian tersebut sah, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum 

seperti meminjam uang, membeli tanah padahal belum tercapai 

kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak yang dirundingkan. 

Semua lembaga keungan pasti membuat dan membutukan sebuah 

perjanjian yang resmi untuk menjaga kemaman bersama. 

Mud}a>rabah  merupakan salah satu roda penggerak perekonomian 

suatu negara dengan prinsip bagi hasilnya. Produk pembiayaan mud}a>rabah 

merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antara pemilik modal 

(shahibul ma>l) dan pengelola modal (mud}a>rib).2 Pemilik modal 

menyerahkan uang kepada pengelola modal untuk menjalakan usahanya 

dan keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan kesepakatan yang 

diperjanjikan sebelumnya. Keuntungan dari bagi hasil yaitu penentuan 

besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan 

berpedoman pada kemunkinan untung atau rugi.3 Besarnya jumlah bagi 

hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, bagi hasil 

tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, 

kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak. 

                                                           
2
 Qomqrul Huda,  Fiqih Muamalah ( Yogyakarta: Teras, 2011),  

3
 Suyono, hasil wawancara  12 November 2017 



4 
 

 

Pembiayaan mud}a>rabah adalah hubungan kemitraan antara BMT 

dengan anggota atau nasabah yang modalnya 100% dari BMT. Atas dasar 

proposal yang diajukan nasabah, BMT akan mengevaluasi kelayakan 

usaha dan dapat menghitung tingkat nisbah yang dikehendaki. Penerapan 

bagi hasil pada BMT Surya Abadi kecamatan jenangan dalam menetapkan 

jumlah angsuran atau penghitungan nisbah bagi hasil yaitu berdasarkan 

asumsi keuntungan, bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari 

usaha yang dijalankan, sehingga angsurannya tetap dari awal angsuran 

sampai angsuran terakhir.4 

 Begitu juga pada proses pembuatan perjanjian yang mana 

perjanjian mud}a>rabah dibuat secara pihak sehinga secara tidak langsung 

perjanjian yang dibuat tersebut belum memuat kepentingan-kepentingan 

para pihak yang terlibat  dalam perjanjian mud}a>rabah serta tidak adanya 

kejelasan tentang hak dan kewaijiban dari masing masing pihak. Dari 

persoalan diatas membuat penulis  ingin mengadakan penelitian lebih 

dalam di BMT Surya Abadi kecamatan jenangan  kabupaten ponorogo  

terkait dengan akad muḍārabah dan tentang pelaksanan kontrak yang 

dilakukan di BMT Surya Abadi dengan judul “PERJANJIAN 

MUD}A>RABAH ANTARA PETERNAK LELE DENGAN BMT SURYA 

ABADI KECAMATAN JENENGAN PONOROGO” 

 

 

                                                           
4  ibid 
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B. Rumusan Masalah 

Berpijak dari uraian diatas maka secara rinci rumusan masalah 

penelitian ini diuraikan dalam pernyataan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perjanjian Mud}a>rabah antara  peternak lele dengan BMT 

Surya Abadi Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana pelaksanaan Mud}a>rabah BMT Surya Abadi Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan 

Mud}a>rabah di BMT surya abadi kecamatan jenangan kabupaten 

ponorogo  

2. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan pandangan hukum Islam 

terhadap pelaksanaan perjanjian mud}a>rabah di BMT Surya Abadi 

kecamatan jenangan kabupaten ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk: 

1. Secara teoritis 

a. Untuk memberikan sumbangsih keilmuan yang dapat digunakan 

sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa IAIN khususnya bagi 

mahasiswa muamalah tentang perjanjian mudarabah. 

b. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut yang terkait dengan perjanjian 

mudarabah. 
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2. Secara praktis 

a. Bagi bmt Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak BMT  dalam 

pelaksanaan perjanjian mudarabah 

b. Bagi perternak  agar lebih jeli dalam membaca isi perjanjian 

sebelum melakuan kerjasama agar tidak timbul kerugian 

dikemudian hari. 

E. Telaah Pustaka 

Berdasarkan hasil penelaahan penulis terhadap sejumlah karya 

yang berkaitan dengan obyek penelitian yang relevan dengan karya tulis 

ini adalah:  

Tiar Bahroni “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek  Bagi 

Hasil Akad Muḍārabah (Studi Kasus Simpanan Berjangka Di Ksps Bmt 

Logam Mulia Klambu Grobogan)”2016. dengan Rumusan masalah: 1. 

bagaimana pelaksanaan akad muḍārabah Di Ksps Bmt Logam Mulia 

Klambu Grobogan. 2. bagaimana pandangan hukum islam terhadap 

praktek  Simpanan Berjangka di Di Ksps Bmt Logam Mulia Klambu 

Grobogan. Dengan hasil penelitian sebagai berikut, praktek  Simpanan 

Berjangka di KSPS BMT Logam Mulia belum sepenuhnya sesuai dengan 

ketentuan syariah. Dari segi segi pelaku, modal, usaha dan sighat akadnya 

sudah sesuai, namun segi praktek  bagi hasil tidak sesuai dengan hukum 

ekonomi syariah, karena dalam perhitungan bagi hasil menggunakan 

presentase dari modal simpanan, yaitu 1% untuk jangka waktu 6 (enam) 

bulan dan 1.2% untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Hal semacam itu 
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tentunya bertentangan dengan prinsip bagi hasil secara hukum ekonomi 

Islam. Karena lembaga tersebut menggunakan prosentase dari modal 

simpanan, bukan prosentase dari keuntungan yang diperoleh koperasi5 

Nur Wahid, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil 

Pemeliharaan Hewan Kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah 

Kabupaten Kebumen, 2016.6 dengan rumusan masalah 1. Bagaimana 

praktek akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambingdi Desa Argosari 

Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. 2. bagaimana Tinjauan hukum 

Islam terhadap praktek akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambing yang 

terjadi Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. dengan 

kesimpulan sebagai berikut:  Bagi hasil atau pembagian keuntungan atas 

wanprestasi yang dilakukan pemilik kambing tidak sah. Apabila muḍārib 

tidak memperoleh keuntungan atau anak kambing, maka dia berhak 

mendapatkan upah umum. Oleh karena itu pemilik modal telah 

memperkerjakannya dalam beberapa waktu tertentu, sehingga harus 

membayar upah kerjanya yaitu, mendapat ganti berupa uang yang sesuai 

dengan harga anak kambing tersebut. Hal ini mendasarkan dengan nisbah 

yang telah disepakati, yaitu harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan 

dalam nominal uang tertentu.Karena jika ditentukan dengan nilai nominal 

                                                           
5Tiar Bahroni “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Akad Muḍārabah 

(Studi Kasus Simpanan Berjangka Di Ksps Bmt Logam Mulia Klambu Grobogan)”Skripsi  ( UIN 

Wali Songo Semarang, 2016), 3. 

6
 Nur Wahid, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan 

Kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumenbeliau” skripsi (iain purwokerto, 

2106) 
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berarti shahib al-mal telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha 

yang belum jelas untung ruginya. 

 Dari paparan beberpa karya tulis ilmiah, maka tampak perbedaan 

pada fokus penelitian pada perjanjian muḍārabah yang belum dibahas 

pada karya tulis sebelumnya. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang penulis lakukan untuk memperoleh data 

lengkap dalam penelitian ini adalah lapangan (field research), yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan dalam lokasi penelitian yang dipilih 

sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi 

tersebut.7 Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian 

kepada pemilik modal usaha dan pihak pengelola modal usaha di BMT 

Surya Abadi Jenangan kabupaten Ponorogo. 

2. Pendekatan Penelitian  

 Pendekatan penulisan yang penulis gunakan adalah pendekatan 

kualitatif, yaitu penelitian dengan mengunakan cara wawancara, dan 

pengamatan .8 Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena 

yang terjadi dalam masyarakat dengan meneliti bagaimana praktik 

pembiayan mud}a>rabah di BMT Surya Abadi Jenangan kabupaten 

Ponorogo dalam pandangan hukum Islam. 

                                                           
7 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi  (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), 96.  
8 Lexy  J. Moleong,  Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2005), 6. 
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3. Kehadiran Peneliti 

 Dalam penelitian kualitatif, penulis bertindak sebagai aktor 

sekaligus pengumpul data. Dalam penelitian ini kehadiran penulis 

berperan sebagai pengamat penuh dan penggali data pada praktik 

pembiayan mud}a>rabah di BMT Surya Abadi Jenangan kabupaten 

Ponorogo. 

4. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yang dilakukan adalah di sebuah lembaga 

keuangan syari’ah  BMT Surya Abadi yang berada di kecamata 

Jenangan kabupaten Ponorogo, peneliti memilih lokasi penelitian ini 

ada keunikan didalamnya karena dalam proses pengembalian modal 

usaha ditentukan  di awal dengan jumlah bagi hasil  yang sama serta 

pembuatan perjanjian dilakukan secara sepihak sehingga ada potensi 

ketimpangan dalam kerja sama mud}a>rabah.   

5. Data dan Sumber Data Penelitian 

a. Data Penelitian 

Untuk menyusun skripsi ini, menjadi suatu hasil penelitian 

yang sesuai dengan permasalahan yang ingin penulis bahas, maka 

diperlukan data-data valid terkait pelaksanaan perjanjian  

mud}a>rabah di BMT Surya Abadi kecamatan jenangan kabupaten 

ponorogo. 

b. Sumber Data 

1) Data primer 
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Data primer yaitu data  yag berasal dari hasil wawancara  

langsung dengan pemilik modal usaha dan pengelola dana 

usaha untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan 

mud}a>rabah serta, pelaksaan perjanjian mud}a>rabah  antara 

pemilik modal usaha dan pengelola dana usaha. Sumber data 

ini peneliti peroleh dari: wawancara dengan meneger umum 

BMT Surya Abadi, ketua BMT Surya Abadi, bidang kearsipan 

BMT Surya Abadi dan nasabah BMT Surya Abadi sebagai 

pengelola modal usaha di BMT surya abadi kecamatan 

jenangan kabupaten ponorogo. 

 

2) Data seekunder  

Data sekunder adalah data yang berasal dari buku, jurnal dan 

sumber lain yang berkaitan dengan mudarabah dan perjanjian. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik untuk 

memperoleh data. Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan 

di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan 

dengan cara:  

b. Interview (Wawancara) 

 Proses interview atau wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti ialah dengan jalan tanya jawab kepada para pihak yang 
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terlibat dalam mud}a>rabah yaitu pemilik modal usaha dan 

pengelola modal usaha. 

c. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta 

pencatatan secara sistematis.9 Observasi ini dilakukan dengan cara 

pengamatan secara langsung di BMT surya abadi kecamatan 

jenangan. 

d. Dokumentasi.  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mencatat langsung data-data yang ada dari 

dokumen perusahaan yang berkaitan dengan data yang 

diperlukan10, Dengan adanya dokumentasi ini maka dapat 

meningkatkan keabsahan dan penelitian akan terjamin, karena 

peneliti betul-betul melakukan penelitian secara langsung 

kelapangan. 

7. Analisis Data 

Metode Analisis data yang digunakan penulis dalam skripsi ini 

ialah metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan 

menggunakan dalil-dalil, teori-teori yang bersifat umum dan 

                                                           
9 Imam Gunawan, Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2013), 143. 

10 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alfabeta, tt), 161.  
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selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus.11 

Dalam hal ini, penulis menggunakan teori-teori umum tentang obyek 

jual beli yang kemudian melakukan analisis data terhadap peristiwa di 

lapangan, yaitu: praktik jual beli limbah medis dan akhirnya ditarik 

suatu kesimpulan. 

8. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan dan kendala.12 Derajat kepercayaan keabsahan data 

dilakukan dengan diadakan pengecekan menggunakan teknik 

pengamatan yang tekun dan triangulasi. 

a). Ketentuan pengamatan ini dilakukan dengan cara: 

Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada 

hubungannya dengan Perjanjian mud}a>rabah 

b). Teknik Triangulasi dapat dicapai peneliti dengan cara: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

                                                           
11 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Vol.2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 45. 
12 Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2009), 344. 
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4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai dan pandangan orang yang berpendidikan. 

9. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, maka 

penulis mengelompokkan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab ini 

terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu semua menjadi satu rangkaian 

pembahasan yang sistematis berkaitan antara yang satu dengan yang 

lain. Adapun sistematika pembahasannya adalah: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan merupakan pola dasar yang 

memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi 

yang melatar belakangi penulisan skripsi ini. Bab ini 

merupakan gambaran umum yang memuat latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan 

sistematikan pembahasan. 

BAB II: PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM 

Bab ini memaparkan landasan teori yang nantinya 

akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang 

diangkat dalam skripsi ini. Dalam  bab ini akan dibahas 

mengenai akad perjanjian atau kontrak mud}a>rabah  menurut 

hukum Islam. Pada bab ini berisi diskripsi tentang akad 

atau perjanjian. Pendiskripsian ini akan meliputi syarat, 
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rukun akad serta azas dalam akad atau perjanjian,perjanjian 

dalam hukum Islam dan perjanjian berdasakan kompilasi 

hukum ekonomi syari’ah 

BAB III: PERJANJIAN MUD}A>RABAH  DI BMT SURYA 

ABADI 

Dalam bab ini akan membahas meliputi sejarah 

singkat serta visi misi BMT Surya Abadi. Kemudian pada 

bab ini juga akan dibahas prinsip oprasional dan produk-

produk BMT Surya Abadi. Pada bab ini juga akan dibahas 

mengenai mekanisme pelaksnakan pembiayaan mud}a>rabah  

sekaligus akad atau perjanjian mud}a>rabah  sebagaimana 

menjadi objek inti pada penelitian ini. 

BAB IV:  ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP 

PERJANJIAN DI BMT SURYA ABADI. 

pada bab IV merupakan bab inti yang berisi 

pembahasan analisa perjanjian mud}a>rabah yang dilakukan 

oleh BMT Surya Abadi sebagai pemilik modal usahar 

dengan nasabah sebagai pengelola modal usaha yang akan 

ditinjau menurut hukum Islam. 

BAB V:  PENUTUP 

Bab V ini berisi kesimpulan akhir dari seluruh 

rangkain pembahasan dalam skripsi dan juga saran. 
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BAB II 

PERJANJIAN  DALAM HUKUM ISLAM. 

A. Perjanjian Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Perjanjian Hukum Islam  

Di dalam menjelaskan pengertian hukum perjanjian dalam 

islam terdapat 2 arti, baik secara etimologi maupun secara istilah. 

Dalam bahasa Arab perjanjian itu diartikan sebagai Mu’ahadah 

Ittifa’1. Akan tetapi di dalam Bahasa Indonesia, perjanjian itu dikenal 

sebagai kontrak perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan 

oleh seseorang atau kelompok dengan yang lainnya sehingga untuk 

mengikat antar keduanya baik dirinya sendiri maupun orang lain. 

dalam al-Quran terdapat 2 macam yang berhubungan dengan 

perjanjian yaitu perjanjiandan ‘ahdu (al-‘ahdu). akad itu hubungannya 

dengan perjanjian. Sedangkan ‘ahdu merupakan pesan, masa, 

penyempurnaan dan janji. Dalam hal ini, perjanjianitu disamakan 

dengan seperti halnya perikatan, sedangkan kata al-‘ahdu disamakan 

dengan perjanjian. Maka dari itu, perjanjian juga dapat diartikan yaitu 

pernyataan dari seseorang untuk melakukan ataupun tidak melakukan 

apa- apa dan tidak berkaitan dengan kemauan orang lain. 

Terdapat beberapa pendapat antara lain, menurut Ahmad Azhar 

Basyir, dia mengatakan perjanjian merupakan perikatan antara ijab dan 

                                                           
1 Pasaribu, Chairuman dan Lubis, suhrawadi  K., Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: 

sinar grafika, 2004),  2. 
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qabul, yang mana keduanya dapat menetapkan adanya akibat- akibat 

hukum yang ada yang mengacu kepada obyeknya.  

Dalam hal ini setelah pemaparan di atas, maka dapat dikatakan 

bahwasannya perjanjianadalah suatu perjanjian yang menimbulkan 

kewajiban untuk berprestasi antara pihak yang satu dengan pihak yang 

lainnya, yang mana antara keduanya terdapat hubungan timbal balik.2 

Adapun secara terminology ulama fiqh melihat perjanjiandari 

dua sisi yakni secara umum dan secara khusus. 

a. Secara umum 

Pengertian perjanjian dalam arti luas hampir sama dengan 

pengertian perjanjian dari segi bahasa menurut pendapat ulama 

Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu :  

َسَواٌء َصدََر بِِاَرادَةٍ ُمْنفَِردَةٍ َكاْلَوْقِف َواِْإلْبَراِء َوالطَّالَِق  ُكلُّ َما َعَزَم الَمْرُء َعلَى فِْعِلھِ 

ْھنِ  ْیَجاِرَوالتَّْوِكْیِل َوالرَّ  .والیَِمْیِن أَْم اِْحتَاَج إِلَى إَِرادَتَْیِن فِي إِْنَشائِِھ َكْلبَْیعِ َواْالِ

Artinya : “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang 

berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, 

pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan 

keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.” 

 

Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa perjanjian 

adalah “Setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakanya, baik 

keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri, misalnya 

                                                           
2 Ahmadi Miru., Hukum Kontrak bernuansa Islam Ed-1 cet.2  (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2013), hlm.9. 
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dalam hal wakaf, atau kehendak tersebut timbul dari dua orang 

misalnya dalam hal jual beli atau ijaroh.3”  

Sehingga secara umum perjanjian adalah segala yang 

diinginkan dan dilakukan oleh kehendak sendiri, atau kehendak dua 

orang atau lebih yang mengakibatkan berubahnya status hukum 

objek perjanjian(maqud alaih). 

b. Pengertian perjanjian secara khusus 

Pengertian perjanjian dalam arti khusus yang dikemukakan 

oleh ulama fiqh adalah: 

.إِْرتَبَاُط إِْیَجاٍب بِقَبُْوٍل َعلَى َوْجٍھ َمْشُرْوعٍ یَثْبُُت أَثَُرهُ فِى َمَحِلھِ   

Artinya: “Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qobul 

berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya." 

 

Dalam hal ini setelah pemaparan di atas, maka dapat dikatakan 

bahwasannya perjanjian adalah suatu perjanjian yang menimbulkan 

kewajiban untuk berprestasi antara pihak yang satu dengan pihak yang 

lainnya, yang mana antara keduanya terdapat hubungan timbal balik 

dengan ditandai dengan sebuah ijab dan qobul yang melahirkan akibat 

hukum baru. Dengan demikian ijab dan qobul adalah sutu bentuk 

kerelaan untuk melakukan perjanjian tersebut. Ijab qobul adalah 

tindakan hukum yang dilakukan kedua belah pihak, yang dapat 

dikatakan sah apabila sudah sesuai dengan syara’. Oleh karena itu 

dalam islam tidak semua ikatan perjanjian atau kesepakatan dapat 

                                                           
3 Burhanuddin, Hukum Kontrak Syariah (Yogyakarta: BPFE, 2009), 35. 
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dikategorikan sebagai akad, terlebih utama perjanjian yang tidak 

berdasarkan kepada keridloan dan syariat islam. Sementara itu dilihat 

dari tujuanya, perjanjianbertujuan untuk mencapai kesepakatan untuk 

melahirkan akibat hukum baru. 

2. Syarat Dan Rukun Perjanjian Hukum Islam 

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan 

dari suatu perbuatan atau lembaga, yang menentukan sah atau tidaknya 

perbuatan tersebut, menurut paendapat jumhur ulama, rukun perjanjian 

terbagi menjadi: 

1. Para pihak yang membuat perjanjian 

Pihak – pihak yang melaksanakan kontrak disebut dengan 

subyek hukum yang mengandung hak dan kewajiban baik berupa 

manusia dan badan hukum. Dan kedua belah pihak yang melakukan 

perjanjian harus memiliki kelayakan untuk melakukan perjanjian yaitu:4  

a) Aqil (berakal) 

Orang yang melakukan transaksi haruslah berakal sehat, tidak 

sakit jiwa, ataupun kurang akalnya karena masih dibawah umur, 

sehingga dapat bertangung jawab atas transaksi yang dilakukannya. 

b) Tamyiz (dapat membedakan) 

Orang yang bertransaksi haruslah orang yang dapat 

membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai pertanda 

kesadarannya sewaktu bertransaksi. 

                                                           
4 Qomarul, Huda, Fiqih Muamalah,(Teras: Sleman, 2011), 28 
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c) Mukhtar (bebas dari paksaan) 

Syarat ini didasarkan pada ketentuan dalam Surah Anisa Ayat 

29 dan Hadits Nabi SAW yang mengemukakan prinsip an-

taradhin atau suka sama suka.  

d) Ahliyyah (kecakapan) 

Ahliyyah didefinisikan dengan “kecakapan seseorang untuk memiliki 

hak dan memikul kewajiban, dan kecakapan untuk melakukan 

tasharruf. 

2. Pernyataan kehendak para pihak/ shighat.5 

Yang dimaksud sighat adalah ungkapan atau yang mewakilinya 

yanguntuk menunjukkan keinginannya terhadap keberlangsungan 

transaksi atau kesepakatan dan sekaligus mengisyaratkan keridhaannya 

terhadap perjanjian tersebut.6Para Ulama ahli fiqih membahasakannya 

dengan îjâb dan qabûl (serah terima), namun mereka berbeda pendapat 

tentang definisi ijâb dan qabûl. Menurut madzhab hanafiyyah, ijâb 

adalah kalimat transaksi yang diucapkan sebelum qabûl, Sementara 

menurut jumhur Ulama, îjâb adalah statemen penyerahan dan qabûl 

adalah statemen penerima antara pihak pertama kepada pihak kedua 

sehingga menurut jumhur Ulama, ijâb itu mestinya diucapkan oleh 

pihak pertama dan dilangsungkan qabul oleh pilak kedua. Sighot dapat 

diterima atau dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:7 

                                                           
5 Ibid., 29. 
6Oni Sahroni Dan M. Hasanudin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Perjanjian Dan 

Impementasinya Dalam Ekonomi Syariah ( Jakarta: Pt.  Raja Ragarfin Persada, 2016), 27. 
7Ibid, 29-31. 
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a) Maksud dari sighat harus jelas dan bisa dipahami oleh kedua belah 

pihak yang melakukan perjanjian. 

b) Ada kesesuian antara ijab dan qabul. 

c) Ijab dan qabul dilakkan berturut-turut dalam satu waktu. 

d) Kedua belah pihak saling menginginkan untuk melakukan 

perjanjian pada saat itu. 

3. Objek perjanjian 

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa suatu objek kontrak harus 

memenuhi empat syarat berikut:8 

a) Objek perjanjian harus ada secara konkrit ketika kontrak 

dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa yang akan 

datang. 

b) Objek perjanjian dibenarkan oleh syara’. 

Para fuqaha sepakat bahwa sesuatu yang tidak memenuhi syarat 

objek perjanjian tidak dapat menjadi objek perjanjian.misalnya 

dalam perjanjian jual beli, barang yang diperjualbelikan harus 

merupakan benda, dimiliki, dan bernilai bagi pihak-pihak yang 

mengadakan perjanjian. Maka apapila tidak memenuhi kriteria ini, 

perjanjian tersebut batal. Di samping itu, menurut  Syafi’iyah dan 

Malikiyah bahwa objek perjanjian harus suci, tidak najis, 

dan mutanajis (terkena najis). Dengan kata lain, perjanjian adalah 

sesuatu yang suci, yakni yang dapat dimanfaatkan menurut syara’ 

                                                           
8Ahmad Azhar Basyir, Azas-Azas Hukum Muamalah ( Yogyakarta: Uui Press, 2000), 78-

81. 
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c) Objek perjanjian harus diserahkan ketika terjadi kontrak, namun 

tidak berarti harus diserahkan seketika akan tetapi dapat diserahkan 

pada saat yang telah ditentukan dalam kontrak. 

d) Objek perjanjian harus jelas atau dapat ditentukan dan harus 

diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. 

Ketidakjelasan objek perjanjian mudah menimbulkan sengketa di 

kemudian hari. Sehingga tidak memenuhi syarat menjadi objek 

perjanjian. Terdapat 4 (empat) aspek yang perlu diperhatikan, yaitu 

sifat, jenis, jumlah, dan jangka waktu. Keempat aspek ini perlu jelas 

supaya objeknya diketahui oleh pihak penerima. Jika kejelasan objek 

ini tidak memadai, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau 

sekurang-kurangnya perjanjian tersebut rusak (fasad) karena ada 

unsur jahalah dan gharar.   

4. Tujuan perjanjian  

Ditinjau dari segi aqidah yang menentukan keabsahan suatu 

perjanjian bukanlah pernyataan redaksi, akantetapi niat sebenarnya 

yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai9. Dengan menempatan 

tujuan perjanjian secara lahir dan batin pada waktu permulaan 

perjanjian, maka diharapkan akan lebih baik menurut kesungguhan dari 

masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan 

                                                           
9
 Ibid., 96-97.  
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perjanjian dapat tercapai. Sehingga menjamin tercapainya kemaslahatan 

dan menghindari kemudharatan.10 

5. Kesepakatan  

Kesepakatan  disini dapat diartikan sebagai MoU antara kedua 

belah pihak sebelum membuat sebuah perjanjian atau perjanjian harus 

ada kesapakatan Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KHES pasal 

bab III pasal 22 poin d menyatakan bahwa dalam perjanjian harus ada 

kesepakatan.11  

Perjanjian sudah dapat dikatakan dapat terwujud jika rukun -

rukun perjanjian terpenuhi. Para ulama fikih menetapkan, ada beberapa 

syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, disamping 

setiap perjanjian mempunyai syarat-syarat khusus tersendiri. 

3. Macam dan jenis perjanjian Hukum Islam 

Perjanjian atau akad dalam hukum Islam dibagi beberapa 

macam, memang tiap macam-macam akad ini dapat dilihat di berbagai 

sudut: 

a. Berdasarkan pemenuhuan syarat dan rukun, dibagi menjadi dua yaitu  

sah atau tidak sahnya suatu perjanjian.  

a) Perjanjian yang s}ah}i>h yaitu perjanjian yang telah memenuhi rukun 

dan syarat. Hukum dari perjanjian sahih ini adalah berlakunya 

seluruh akibat hukum yang ditimbulkan perjanjian dan mengikat 

bagi pihak-pihak yang berakad.  

                                                           
10Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia  ( Yogyakarta : Uii 

Press, 2008)  
11 Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat, Kompilasi,  22. 
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b) Perjanjian yang tidah sahih adalah Perjanjian yang terdapat 

kekurangan para rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh 

akibat hukum perjanjian itu tidak berlaku dan tidak mengikat para 

pihak yang berakad. 

b. Dilihat dari sisi mengikat dan tidaknya, para ulama fiqih 

membaginya menjadi dua macam, yaitu: 

a) Perjanjian yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, 

sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan perjanjian ini 

tanpa seizin pihak lain. 

b) Perjanjian yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang 

melakukan akad 

c. Dilihat dari tujuannya, maka perjanjian dibagi menjadi lima, yaitu: 

a) Bertujuan tamli<k, seperti jual beli. 

b) Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian), 

seperti shirkah dan mudha>rabah. 

c) Bertujuan tauthi>q (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti rahn 

dan kafalah. 

d) Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti wakalah. 

e) Bertujuan untuk mengadakan pemeliharaan, seperti titipan.12 

d. Dilihat dari bentuknya, perjanjian dibagi menjadi dua, yaitu: 

                                                           
12 Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan., 159. 
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a) Perjanjian tidak tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat secara lisan 

saja dan biasanya terjadi pada perjanjian yang sederhana, 

misalnya: kebutuhan konsumsi sehari-hari. 

b) Perjanjian tertulis, yaitu perjanjian yang dituangkan dalam bentuk 

tulisan atau akta, baik akta autentik maupun akta di bawah tangan. 

4.  Asas – Asas dalam perjanjian Hukum Islam 

Istilah asas berasal dari bahasa arab ( ٌأَساس) yang berarti dasar 

atau landasan. Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan 

asas ialah nilai-nilai dasar (al-qiyam al-asasiyah) yang menjadi bahan 

perimbangan untuk melakukan perbuatan. Karena nilai-nilai dasar itu 

sangat berpengaruh terhadap pebuatan atau perilaku manusia secara 

lahiriah (akhlaq) maka nilai-nilai dasar tersebut harus mengandung 

unsur-unsur kebenaran hakiki. 

Dalam pandangan Islam, untuk mendapatkan kebenaran hakiki 

sumbernya adalah akidah dan syariat. Dengan menjadikan aqidah dan 

syariah sebagai sumber kebenaran suatu landasan kontrak (asas), maka 

diharapkan akan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. 

Bagaimanapun, aqidah dan syariah masih memmuat prinsip-prinsip 

yang bersifat umum (al-ushul al-kul>iyyah)sehingga perlu diwujudkan 

dalam bentuk peraturan hukum konkret (al-ahkam al-far’iyyah) agar 

mudah dipahami dan diamalkan. Untuk mewujudkannya, diperlukan 

pengetahuan tentang kaidah-kaidah fiqh (al-qawa’id al-fiqhiyyah)yang 
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terdapat dalam ilmu pengetahuan ushul fiqh.13 Rumusan asas-asas 

dalam hukum perjanjian dalam Islam bersumber dari Alqur’an dan 

Sunnah. Hal ini dimaksudkan agar asas-asas yang dijadikan sebagai 

dasar hukum penyusunan perjanjian / kontrak mengandung kebenaran 

dari Allah SWT. Asas-asas dalam perjanjian/ kontrak tersebut yaitu: 

1. Asas Ibahah (Mabda’ al-Ibāhah) 

Asas ibahah merupakan asas umum hukum Islam dalam 

bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium 

bahwa “pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada 

dalil yang melarangnya”.14 yakni bahwa segala sesuatu itu dapat 

dikatakan sah dilakukan apabila sepanjang tidak ada larangan tegas 

atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya 

perjanjian, maka hal ini berarti bahwa tindakan hukum dan 

perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus 

mengenai tindakan tersebut. 

2. Asas Kebebasan Berkontrak (Mabda’ Hurriyah at-Ta’aqud)  

Pada asas ini suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa 

setiap orang dapat membuat perjanjian jenis apapun tanpa terikat 

dengan nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang 

syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam perjanjian yang 

dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat 

                                                           
13 Burhanuddin, Hukum Kontrak Syariah (Yogyakarta: BPFE, 2009),. 41. 

 
14 Ridho Rokamah, Qawa’id Al-Fiqhiyah (Ponorogo: Stain Po Press, 2015), 53. 
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makan harta sesama jalan batil. Kendati demikian, dilingkungan 

madzhab-madzhab yang berbeda terdapat perbedaan pendapat 

mengenai luas sempitnya kebebasan tersebut. Nash-nash al-Qur’an 

dan sunnah Nabi SAW serta kaidah-kaidah hukum Islam 

menunjukkan bahwa hukum Islam menganut asas kebebasan 

berperjanjian.15 

3. Asas kepastian hukum   

Dengan asas ini dapat dipahami bahwa  kontrak itu 

merupakan undang-undang yang dapat melindungi hak dari masing-

masing pihak yang membuatnya (mengikat).16Sehingga para pihak 

mendapatkan kepastian hukum yang dapat memberikan rasa aman 

kepada kedua belah pihak yang memelakukan kontrak. Dalam 

kaidah usul fiqh, “perintah itu pada asasnya menunjukkan 

wajib”.Dari kaidah tersebut dapat dipahami  bahwa janji itu 

mengikat dan wajib dipenuhi.17 

4. Asas Keseimbangan (Mabda’ at- Tawazun fi al- Mu’awadah) 

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara 

para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap 

menekankan perlunya keseimbangan hal tersebut, baik 

keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima 

                                                           
15

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: konsep, regulasi, dan 
implementasi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 32. 

16 Abdul Rasyid Saliman,  Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori Dan Contoh Kasus 
(Jakarta: Kencana, 2011),46. 

17 Moh. Adib Bisri, Tarjamah Al Faraidul Bahiyyah; Risalah Qawa-id Fiqh (Kudus: 
Menara, 1977),  21. 
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maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan 

dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang 

diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu perjanjian yang 

mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas 

keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan 

terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba hanya debitur 

yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditor 

bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun 

pada saat dananya mengalami kembalian negatif.18 

5. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan) 

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa perjanjian yang 

dibuat oleh para pihak yang melakukan perjanian bertujuan untuk 

mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh 

menimbulkan kerugian (mud}arat) atau keadaan memberatkan 

(masyaqqah)19. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian terjadi suatu 

perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta 

membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga 

memberatkkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan 

disesuaikan kepada batas yang masuk akal. 

6. Asas Amanah 

                                                           
18 Mariam Darus Badrulzaman Dkk, Perjanjian Kredit Bank (Bandung: Alumni, 1993), 88. 
19 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih 

Muamalat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 90. 
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Maksud asas amanah bahwa masing-masing pihak 

diharuskan beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya 

dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan 

mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali objek transaksi 

yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang amat 

spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika 

ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak 

mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat bergantung 

kepada pihak yang menguasainya. 

7. Asas keadilan 

Dalam suatu perjanjian, keadilan merupakan tujuan yang 

hendak ditegakan oleh kedua pihak.Dalam hukum Islam keadilan 

langsung merupakan perintah Al-Quran. Dalam asas ini para pihak 

yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam 

mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang 

telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.20 

8. Azas iktikad baik  

Dalam melaakuakan sebuah perjajian atau kontrak harus 

dilaksanakan berdasakana iktikad baik jadi  setiap pihak yang 

mekukan kontrak harus melaksanakan subtansi kontrak berdasakan 

kepercayaan. 

9. Asas Personalia Akad 

                                                           
20Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian, 33. 
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Asas ini menegaskan bahwa akibat hukum yang timbul dari suatu 

akad hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya. Firman Allah 

SWT:  

                          

Artinya: Seseorang memperoleh apa yang ia usahakan dan 

memikul akibat apa yang ia lakukan. 
 

Maksud dari ayat ini adalah seseorang tidak memikul 

tanggung jawab kecuali atas apa yang ia perbuat dan tidak 

memikul tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh orang 

lain.21 

10. Asas Konsensualisme (Mabda’ ar-Radha’iyyah) 

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya 

suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para 

pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. 

 Dalam arti lain, lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya 

kesepakatan22. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan 

antara para pihak, maka lahirlah kontrak, walaupun kontrak belum 

dilaksanakan pada saat itu. Tercapainya kesepakatan para pihak 

menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka atau kontrak tersebut 

bersifat obligator, yakni melahirkan kontrak kewajiban bagi para 

                                                           
21

http://pustakapemikir.blogspot.com/2018/01/asas-asas-perjanjian-dalam-hukum-

islam.html, diakses pada tanggal, 21 November 2018.  
22

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, 89. 
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pihak untuk memenuhi kontrak tersebut, asas ini didasarkan pada 

dalil-dalil antara lain: 

a. Firman Allah SWT: 

                    

            

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali (jika 

makan harta sesamamu itu dilakukan)dengan cara tukar-tukar 

berdasarkan perijinan timbal balik (kata sepakat) diantara 

kamu”23  

               

Artinya:  penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti 
diminta pertanggungan jawabnya24. 

 

B. Perjnjian Mud}a>rabah  Menurut Hukum Islam. 

1. Pengertian Perjanjian Mud}a>rabah    

Kata muḍārabah berasal dari kata darb ( ضرب ) yang berarti 

memukul atau berjalan. Secara etimologis muḍārabah mempunyai arti 

berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan bepergian, Pengertian 

memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang 

memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Suatu kontrak disebut 

muḍārabah, karena pekerja (muḍārib) biasanya membutuhkan suatu 

perjalanan untuk menjalankan bisnis.25 

                                                           
23 Qur’an, 5:29. 
24 Qur’an, 17:34.  
25Sohari Sahroni, Ru’fah Abdulah, Fikih Muamalah ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 187. 
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Secara terminologi perjanjian muḍārabah adalah akad kerja 

sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, 

shahibul al ma>l, bank) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua 

muḍārib  atau nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan 

usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan 

dalam kontrak. 26  

Sekema pembiayaan mudạ>rabah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rukun  dan syarat Muḍārabah 

a. Rukun Muḍārabah meliputi: 

1) Masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan 

wakalah. 

                                                           
26Ibid., 
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2) Modal (ra’s al-ma>l) harus jelas jumlahnya. Bukan berupa barang 

dagang, artinya harus berupa harga tukar (tsaman) dan 

penyerahan harus tunai seluruhnya kepada pengusaha. 

3) Sebelum adanya pembagian keuntungan milik bersama, 

presentase keuntungan dan waktu pembagian harus disepakati 

bersama dan dinyatakan dengan jelas. 

4) Modal yang sudah diserahkan oleh pemodal akan dikelola 

pengusaha dan mempunyai hak tanpa campur dari pihak 

pemodal. 

5) Kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemodal. Pihak pekerja 

juga mengalami kerugian meskipun bukan dari modal, tapi dari 

hasil kerjanya. 

b. Syarat-syarat sah muḍārabah adalah sebagai berikut:27 

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) 

Pada dasarnya Rukun dari akad mudạ>rabah sama 

dengan rukun jual beli, dan ditambah satu faktor yaitu nisbah 

keuntungan. Transaksi dalam akan mudharabah melibatkan dua 

pihak. Pihak pertama sebagai pemilik modal (shahibul maal) 

dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (mud}a>rib). Jadi, tanpa 

dua pihak ini tidak akan terlaksana akad mudharabah. 

  

                                                           
27Ibid., 72. 
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2) Obyek mud ̣a>rabah (modal dan kerja). 

Faktor selanjutnya adalah konsekuensi logis dari tindakan 

yang dilakukan pelaku. Pihak shahibul maal menyerahkan modal 

sebagai obyek mud ̣a>rabah dan keahlian (kerja) diserahkan oleh 

pelaksana usaha sebagai obyek mudharabah. 

3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul). 

Persetujuan dari kedua pihak adalah konsekuensi prinsip 

sama sama rela (an-tarodin minkum). Artinya, kedua pihak harus 

sepakat untuk sama sama mengikatkan diri dalam akan 

mudạ>rabah. Si pemilik modal setuju sebagai tugasnya untuk 

menyediakan dana, dan disisi lain pelaksana usaha setujua dengan 

tanggungjawabnya menyerahkan keahlian kerjanya. 

4) Nisbah keuntungan. 

Faktor berikutnya adalah nisbah, Nisbah adalah rukun 

yang tidak ada dalam akad jual beli, menjadi ciri khas pada 

mudạ>rabah. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima 

oleh pihak yang terkait dalam akad mudạ>rabah. Imbalan untuk 

pemodal atas penyertaan modal, dan imbalan kepada mud}a>rib atas 

kontribusi kerjanya. Dengan Nisbah atau pembagian keuntungan 

inilah yang dikatakan bisa mencegah terjadinya perselisihan 

diantara mereka. 
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C. Perjnjian Mud}a>rabah  Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah  

Perjanjian mud ̣a>rabah merupakan perjanjian kerjasama dalam 

usaha antara pemilik modal usaha dengan pengelila modal usaha dengan 

ketentuan- ketentuan ysng di atur dalam sebuah akta perjajian sebelum 

melakuan usaha. perjanjian mudạ>rabah  tidak akan terwujud atau 

terbentuk apalagi terlaksana tanpa adanya sesuatu yang membentuk  yang 

menjadi pokok dari perjanjian itu sendiri dan pokok-pokok perjanjian atau 

unsur-unsur yang membentuk terwujudnya perjanjian mudạ>rabah adalah 

sebagai berikut:  

1. Pelaku/pembuat perjanjian. 

Pembuat dalam  perjanjian mudạ>rabah adalah pemilik modal 

usaha dan pengelola usaha dari kerja sama yang mampu untuk 

bertanggungjawab dan menanggung segala akibat hukum yang timbul 

akibat perjanjian tersebut, Seperti kewajiban yang harus dilaksanakan 

dan hak-hak yang menjadi miliknya, dengan ketentuan sebagai 

berikut:  

b. Pemilik modal usaha (shahib al-ma>l)  memiliki hak dan kewajiban: 

1) Pemilik modal (shahib al-ma>l) usaha wajib menyerahkan dana 

dan atau barang yang berharga kepada pihak pengelola dana 

usaha untuk melakukan menjalankan usaha dalam bidang yang 

disepakati sebagai modal usaha. 

2) Pemilik modal (shahib al-ma>l) tidak berhak mendapatkan 

keuntungan jika usaha yang dilakukan oleh mudharib merugi 
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3)  Pemilik modal (shahib al-ma>l) berhak atas keuntungan 

berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad. 

4) Pemilik modal (shahib al-ma>l) berhak melakukan penagihan 

terhadap pihakpihak lain berdasarkan bukti dari mudharib yang 

telah meningal dunia. 

5) Pemilik modal (shahib al-ma>l) dapat memberhentikan atau 

memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad 

mudharabah 

c. Bagi pengelola usaha..  

1) Pengelola usaha (mud}a>rib)) juga harus cakap dan diangkat 

sebagai wakil dalam hal ini disebabkan karena posisi orang 

yang mengelola modal adalah wakil pemilik modal atau orang 

yang diberi amanat.28  

2) Pengelola usaha (mud}a>rib) harus memiliki keterampilan yang 

diperlukan dalam usaha. 

3) Status benda yang berada di tangan mudharib yang diterima 

dari shahib al-mal, adalah modal. 

4) Pengelola usaha (mud}a>rib) tidak boleh menghibahkan, 

menyedekahkan, dan meminjamkan harta kerjasama, kecuali 

bila mendapat izin dari pemilik modal 

5) Pengelola usaha (mud}a>rib) menjalankan usaha dalam bidang 

yang disepakati. 

                                                           
28Ibid., 72. 
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2. Modal usaha 

Modal merupakan bagian yang paling penting dari sebuah usaha 

karna merupakan pokok atau pondasi pada setiap usaha yang akan di 

jalankan. Modal  dalam perjanjian kerjasama (mudạ>rabah) mempunyai  

beberapa ketentuan yaitu:  

a. Modal usaha berupa barang, uang dan atau barang yang berharga. 

b. Modal usaha diserahkan sepenuhnya kepada pengelola usaha 

c. Modal usaha harus jelas jumlahnya, hal ini dimaksudkan agar dapat 

diketahui modal pokok dan keuntungan yang diperoleh dan yang 

akan dibagikan.29 

3. Keuntungan 

Dalam usaha mencari keuntunga adalah misi utama. Maka dari itu, 

Prosentase keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus 

dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama. Sebelum 

dilakukan pembagian seluruh keuntungan harus ada kesepakatan 

tentang besaran prosentase pembagian antara pemodal dengan 

pengusaha harus jelas sesui kesepakatan dalam kontrak. 

4. Pekerjaan 

Pengelola usaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa 

campur tangan pihak pemodal, meski pada awal transaksi pihak 

pemodal berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan pengelolaan 

                                                           
29Ibid., 72. 
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modal, sehingga pengelola usaha atau Mudharib dalam menjalan usaha  

harus sesuai dengan apa yang ada dalam kesepakatan kerjasama. 

5. Sighot 

Shighot merupakan ijab atau ungkapan penyerahan modal dari  

pemiliknya dan qabul atau ungkapan menerima modal dan persetujuan 

pengelola modal dari mudharib. Sighat muḍarabah merupakan 

konsekuensi prinsip sama-sama rela atau iklas, sehingga kedua pihak 

harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad 

muḍarabah antara pemilik dana setuju dengan perananya untuk 

mengkontribusikan dana, serta pelaksana usaha juga setuju dengan 

peranannya untuk mengkontribusikan kerja30. 

6. Resiko kerugian usaha  

Dalam dunia usaha pasti tidak terlepas dari potensi kerugian 

karna dalam konsep ekonomi semakin besar potensi keuntungan yang 

akan didapatkan maka semakin besar pula potensi kerugian yang akan 

didapatkan oleh setiap pengusaha. Tinggal bagaimana setiap pengusaha 

untuk mensiasati dan meminimalisir potensi kerugian tersebut begitu 

juga dalam kerjasama mudarabah juga tidak terlapas dari kerugian 

sehinga diatur tentang bagaimana antisipasi dan cara untuk 

menyelesaikan masah kerugian diantaranya sebagai berikut:  

a. Pengelola usaha (mud}a>rib)  wajib bertanggungjawab terhadap risiko 

kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang 

                                                           
30 Ibid  
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melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan 

ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam kontrak.  

b. Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama 

mud}a>rabah yang terjadi bukan karena kelalaian Pengelola usaha 

(mud}a>rib), dibebankan pada pemilik modal.  

c. Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya Pengelola usaha 

(mud}a>rib) dibebankan pada pemilik modal.  

d. Perselisihan antara pemilik modal dengan Pengelola usaha (mud}a>rib) 

dapat diselesaikan dengan perdamaian/al-shulh atau melalui 

pengadilan.  
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BAB III 

PERJANJIAN MUD}A>RABAH  DI BMT SURYA ABADI 

A. Profil BMT 

Baitul ma>l wa tamwil Surya Abadi terletak dikota Ponorogo lebih 

tepatnya di Kecamatan Jenangan.  BMT ini berdiri sejak tahun 1997 yang 

mempunyai misi usaha dalam jasa keuangan. Sejarah berdirinya BMT 

Surya Abadi pada awal didirikan atas Prakarsa dari Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Majlis Ekonomi Ponorogo bekerjasama dengan Pimpinan 

Daerah Pemuda Muhammadiyah dengan nama BMT “Surya Abadi “. 

Awal berdiri  modal pertama sebesar Rp. 5,000,000.00 (lima juta Rupiah ), 

dengan perincian sebagai berikut, dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Rp. 2,250,000.00. lalu dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jenangan 

Timur sebesar Rp.750,000.00 dan dana dari perseorangan sebesar 

Rp.2.000.000.00. sebagaimana misi awal, usaha didirikanya BMT tersebut 

untuk menjalankan usaha di bidang keuangan dengan sistim bagi hasil. 

Dalam perjalananya lembaga yang bergerak di bidang usaha simpan 

pinjam harus bernaung  di bawah badan hukum sesuai dengan aturan 

pemerintah. Maka pada tahun 2000 BMT Surya Abadi  mengajukan badan 

hukum ke Departemen Koperasi Ponorogo sehingga mulai desember tahun 

2000 berganti menjadi KSP BMT SURYA ABADI. Setelah berbadan 

hukum mulai tahun 2000 maka sesuai aturan dalam RAT BMT SURYA 

ABADI menyesuaikan dengan Undang– Undang Koperasi.sesui apa yang 

dikatakan oleh sutrisno ketua BMT menjelaskan bahwa: 
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“BMT ini berdiri sejak tahun 1997 yang mempunyai misi usaha 
dalam jasa keuangan. Sejarah berdirinya BMT Surya Abadi pada awal 
didirikan atas Prakarsa dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majlis 
Ekonomi Ponorogo bekerjasama dengan Pimpinan Daerah Pemuda 
Muhammadiyah dengan nama BMT “Surya Abadi’. Awal berdiri  
modal pertama sebesar Rp. 5,000,000.00 ( lima juta Rupiah ), dengan 
perincian sebagai berikut, dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rp. 
2,250,000.00. lalu dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jenangan 
Timur sebesar Rp.750,000.00 dan dana dari perseorangan sebesar 
Rp.2.000.000.00. sebagaimana misi awal, usaha didirikanya BMT 
tersebut untuk menjalankan usaha di bidang keuangan dengan sistim 
bagi hasil.” 1 

B. Produk BMT Surya Abadi  

Pada BMT ini memang menjadi jawaban atas solusi persoalan 

masyarakat mengenai kebutuhan sehari-hari. Sebab itu, pembahasan 

selanjutnya akan dijelaskan produk-produk BMT Surya abadi, 

1. Simpanan Dana (Funding) meliputi: 

a. Tabungan Masa depan atau Umum. 

b. Simpanan Pendidikan  

c. Tabungan Qurban  

d. Tabungan Idul Fitri  

e. Deposito (Tabungan berjangka) 

2. Pembiayaan (Lending) yang ada di  BMT Surya Abadi ada dua  yaitu 

Syari’ah dan Konvensional 

a. Syari’ah (Mud}a>rabah) 

Mud}a>rabah adalah suatu program pembiayaan untuk 

pemberian modal usaha.Sebab itu, pada program ini kebutuhan 

modal disediakan oleh BMT sepenuhnya, dari kebutuhan produksi 

                                                           
1Sutrisno  Hasil Wawancara 13 November 2017. Pukul 09.50 WIB 
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barang atau transportasi, yang pada intinya terkait dengan usaha 

yang dilakukan oleh pelaku usaha. Begitu juga dengan resiko 

apabila nanti mengalami kerugian, juga akan menerima 

sepenuhnya kerugian tersebut. 

Pada mud}a>rabah ini memang tidak ada cicilan, namun yang 

ada adalah tabungan angsuran, maksudnya bahwa nasabah akan 

mendapat keuntungan apabila sudah terpenuhi tabungan yang 

diangsur mencapai jumlah sebesar modal yang diberikan BMT. 

Kemudian angsuran ini akan dibukukan sebagai pengembalian 

modal serta pernyertaan putus. Selanjutnya, untuk pembagian 

keuntungan dengan nasabah setiap bulan pada BMT Surya Abadi 

sesuai kesepakatan.2 

b. Produk Konvensional (koperasi) 

1. Kredit Usaha Kecil (KUK)  

2. Kredit modal kerja (KMK)  

3. Kredit Modal Usaha (KMU) 

C. Pembiayaan Mud}a>rabah Di BMT Surya Abadi 

1. Akad  Muḍārabah  Di BMT Surya Abadi 

Muḍārabah  adalah kerjasama yang berdasarkan kepercayaan para 

pihak yang berdasarkan hukum Islam sehingga Dalam merealisasikan 

pembiayaan muḍārabah  harus terpenuhi syarat dan rukunya seperti 

halnya yang ada di BMT surya abadi dalam realisasi juaga da 

                                                           
2 Ibid. 
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ketentuan- ketentuan yang harus dipenuhi seperti penerapan akad, jenis 

akad, kriteria usaha dan penghasilan atau potensi hasil dari setiap usaha 

yang di jalankan sebagaimana yang di utarakann oleh narasumbar dari 

pihak BMT yaitu bapak Suyono mengatakan:  

“Kami dalam melakukan pemberian pembiayaan memberikan 

arahan tentang akadnya mau yang syariah atau konvensional jika 

syariah maka usahanya juga harus sesuai dengan ketentuan 

hukum Islam yang berlaku yang kita pahami selama ini. Dalam 

setiap usaha harus mempunyai planing usaha atau usahanya sudah 

berjalan sehinga bisa dbuat seabgai bahan pertimbangan dalam 

memberikan pembiayaan modal usaha dan usahanya juga harus 

jelas baik potensi hasilnya maupun jenis usahanya.”3 

  

Dari pernyataan yang disampaikan oleh bapak Suyono bahwa 

usaha yang dibiayai harus jelas, potensi hasil usaha jelas, jenis usaha harus 

jelas dan usaha tersebut tidak melangar hukum Islam. 

Sealin kepada dari pihak BMT peneliti juga memwawancarai dari 

sumber lain yaitu dari para nasabah yaitu Misman terkait dengan kriteria 

kerjasama bagi hasil atau Muḍārabah Misman mengatakan bahwa: 

“Kerja sama  Muḍārabah usahanya harus sesuai dengan ketentuan 

hukum Islam yang beraku baik segi kriteria usaha mapun yang 

lainya selain itu usaha yang di lakuakn juga harus mempunyai 

potensi keuntungan yang baik serta minim resiko seperti yang saya 

lakuakan saya mengajuakn pembiayaan ternak lele juga disetujui 

kara potensinya luamyan dan juga tidak melanggar hukum baik 

syara’ maupun hukum negara”.4 

Senada dengan yang dikatakan oleh  Misman di atas, Aris juga 

mengatakan:  

 

                                                           
3
 Suyono, Hasil Wawancara 12 November 2017. Pukul 09.50 WIB 

4
 Misman, Hasil Wawancara 15 November 2017. Pukul 14.35 WIB 
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“Setiap usaha yang diajukan harus sesusi hukum Islam dan juga 

harus mempunyai potensi untung yang baik tidak terlalu memiliki 

resiko kerugian yang besar serat yang jelas usahanya harus halal 

seperti sepengathuan saya bawa usaha saya tidak melangar 

ketentuan yaitu dibidang pertnak lele.5 

 

Bedasarkan pengamatan peneliti sebelum proses pencairan 

pembiayaan ada beberapa tahap atau prosedur sebagai berikut6: 

a. Calon nasabah datang ke BMT Surya Abadi kec, Jenangan, 

kab.Ponorogo untuk mengajukan permohonan secara lisan, kemudian 

pihak BMT menanyakan kepada calon nasabah tentang 

permohonannya, seperti tujuan pembiayaan, besarnya dana, jangka 

waktu, biaya hidup perbulan. Kemudian nasabah diarahkan mengenai 

akad yang dipakai dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang produk-

produk pembiayaan, yaitu, konvensianal atau syariah seperti 

muḍārabah.  

b. Apabila nasabah mengambil pembiayaan aka akan diberi formulir 

permohonan pembiayaan muḍārabah. Dalam formulir perjanjian 

pembiayaan muḍārabah memuat nomor perjanjian, tanggal dan tempat 

terjadinya perjanjian, pihak perwakilan dari BMT Surya Abadikec, 

Jenangan, kab.Ponorogo, data nasabah, jumlah pembiayaan, 

penggunaan dana, pembayaran kembali, biaya realisasi serta jaminan. 

selanjutnya ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang menyatakan 

kesepakatan kontrak. Sebelum melakukan akad kerjasama maka calon 

                                                           
5
 Aris, Hasil Wawancara 14  Desember 2018. Pukul 13.20 WIB 

6
  Dokumentasi  Tentang  Pengajiuan Pembiayaan, 14 November  2017 . 
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nasabah harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan 

oleh BMT Surya Abadi sebagai berikut: 

1) Mengisi formulir permohonan pembiayaan muḍārabah 

2) Foto kopi KTP suami istri. 

3) Foto kopi surat nikah. 

4) Foto kopi Kartu Keluarga (KK). 

5) jaminan (apabila diberlakukannya jaminan) berupa SHM yang 

dilampiri SPPT terbaru, jaminan BPKB disertai STNK pajak hidup.  

c. Setelah semua persyaratan terpenuhi dalam jangwa waktu 1- 4 hari, 

pihak BMT Surya Abadi mensurvei calon nasabah terkait dengan 

karakter, kapasitas,  kelayakan, kondisi usaha dan jaminan. Biasanya 

dilakukan oleh AO untuk menganaisa dan memberi kesimpulan atas 

keadaan nasabah untuk kelayakan pembiayaan. 

d. Dari hasil survey dari AO diserahkan kepada direksiBMT Surya Abadi 

apabila disepakati dan dinyatakan layakmaka akan diproses pada tahap 

selanjutnya. 

e. Setelah semua proses dipenuhi maka tindakan selanjutnya adalah 

realisasi pembiayaan. 

f. Dalam jangka waktu realisasi sampai penyelesaian pembiayaan maka 

pihak BMT Surya Abadiakan memantau kegiatan usaha nasabah, agar 

tujuan dari pembiayaan tersebut dapat tercapai dan tidak ada pihak yang 

dirugikan. 
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2. Resiko dalam pembiayaan mudạ>rabah. 

Dalam setiap transaksi tidak terlepas dari ancaman terhadap resiko 

kegagalan namun terdapat pula cara untuk mengatsi sebuah resiko 

tersebut , di BMT Surya Abadi dalam transaksi pembiayaan mud ̣a>rabah 

resiko yang disebabkan oleh keteledoran pengelola usaha maka dia 

yang akan menangung segala kerugian yang timbul dari kesalahan 

produksi tersebut  sebagai mana dijelasakan oleh bapak suyono 

mengatakan: 

“Kita lihat-lihat mas apakah kesalahan yang menyebab kan 

kerugian itu dikarnakan oleh kelalaian oranganya atau benar benar 

karna akibat alam seperti kena bencana, kena virus dll, sehingga 

jika kesalahan karna keteladoran orangnya maka pihak pengelola 

yang menangung  resiko sepenuhnya dan apabila dari alam dll ya 

kita ikut menanggung resiko keruginya tetapi tidak semuanya kita 

yang nanggung kerugian.”7 

Selain melakukan wawancara dengan pihak BMT terkait resiko 

pembiayaan peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa 

nasabah. Peneliti melakukan wawancara dengan nasabah yang bernama 

Aris mengatakan bahwa  

“Resiko keugian usaha dibagi menjadi dua kategori jika kesalahan 

disebabkan oleh kejadian yang bersifat alamiyah bukan karna 

kesalahan pengelola maka pihak BMT ikut menanggung segala 

resiko kerugian yang timbul meskipun tidak secara keseluruhan 

namun apabila kerugian itu disebabkan oleh keteledoran dari 

pengelola maka pengelola usahalah yang menangung kerugian 

secara keseluruhan.”8 

   

Selain kepada aris peneliti juga mewawancarai bapak Misman 

berkaitan dengan resiko kerugian bapak Misman mengatakan: 

                                                           
7
 Suyono, Hasil Wawancara 12 November 2017. Pukul 10.00 WIB 

8
 Aris, Hasil Wawancara 14 Desember 2018. Pukul 12.45 WIB 
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“Saya sendiri belum pernah mengalami kerugian semacam itu mas 

karna saya melakukan pengajuan pembiayaan bukan sebagai modal 

utama tapi sebagai tambahan modal tapi yang saya pahami 

berdasarkan perjanjian dikatakan bahwa setaip kergian yang timbul 

daari kesalahan kita maka kita juga yang menanggung kerugiannya 

pihak BMT tidak mau tahu tentang kerugian tersebut.”9  

 

3. Metode pengembalian modal usaha. 

Pada proses pengembalian dana usaha yang diberikan oleh lembaga 

keuangan ada beberapa metode ataupun prinsip yang diterapkan oleh 

setiap lembaga yang bertujuan untuk terhindar dari kerugian dan 

mendatangkan keuntungan yang sebagaimana diinginkan maka setiap 

lembaga memiliki kebijakan yang berbeda seperti yang dilakuakn oleh 

lembaka keungan BMT Surya Abadi Kecamatan  Jenangan Kabupaten 

Ponorogo penulis memperoleh data dari narasumber yaitu suyono 

selaku meneger umum di BMT Surya Abadi Kecamatan  Jenangan 

Kabupaten Ponorogo mengatakan: 

“Proses pengembalian modal usaha disini, tidak ada cicilan, namun 

yang ada adalah tabungan angsuran, yang diangsur setiap bulan sesui 

jangka waktu yang di pilih oleh setiap nasabah. Maksunya bahwa 

nasabah akan mendapat keuntungan apabila sudah terpenuhi 

tabungan yang diangsur mencapai jumlah sebesar modal yang 

diberikan BMT. Kemudian angsuran ini akan dibukukan sebagai 

pengembalian modal serta pernyertaan putus dengan ditambah 

dengan bagi hasil setiap bulan bulan pada BMT Surya Abadi sesuai 

kesepakatan10. 

 

Berdasarkan pemapaan diatas dapat disimpulkan bahwa metode 

pengembalian modal usaha di BMT Surya Abadi Kecamatan  Jenangan 

                                                           
9
 Misman, Hasil Wawancara 15 November 2017. Pukul 15.10 WIB 

10
  Suyono, Hasil Wawancara, 12 November 2017. 
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Kabupaten Ponorogo bersifat tetap setiap bulanya berbentuk angsuran 

tabungan sampai kontrak kerja sama berakir. 

Untuk memperkuat data yang peneliti perolah peneliti juga 

mewawancarai pihak pengelola dana usaha yaitu Mismaan dia juga 

menjelaskan sebagai berikut: 

“Saya mengembaliakn madal yang saya dapet dari BMT saya angsur 

dalam bentuk tabungan setiap bulanya dengan ditambah dengan 

nisbah bagi hasil keuntungan usaha saya yaitu sebesar satu juta 

rupiah ditambah bagi hasil lima puluh ribu setiap bulanya jadi 

keseluruhannya tiap bulan saya membayar sejumlah satu juta lima 

puluh ribu.11 

Pernyataan serupa juag dikatakan oleh nasabah lain yang juga 

melakukan pembiayaan bagi hasil yaitu Aris mengatakan:  

“Saya waktu pencairan modal usaha sudah di beritahu bahwa 

pengembalianya sekian ditambah dengan bagi hasilnya sekian saya 

pengajuanya sebesar delapan juta rupiah dalam rentang waktu satu 

tahun jadi tiap bulan saya bayar enam ratus enam puluh tuju ribu 

ditambah dengan bagi hasilnya delapan puluh ribu jadi total setiap 

bulan saya bayar tuju ratus empat puluh tuju ribu.”12  

4. Pembagian Keutungan  

Dalam usaha apapun keuntungan menjadi prioritas utama 

sehingga dalam usaha pasti ingin untung yang sebesar-besanya dengan 

modal sedikit mungkin seperti halanya dalam kerjasama mudạ>rabah, di 

BMT Surya Abadi Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dengan 

pengelola modal usaha. Di Surya Abadi Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo dalam pembagian keuntunganya bersifat tetep 

                                                           
11

 Misman, Hasil Wawancara 15 November 2017. 
12

 Aris, Hasil Wawancara 14 Desember 2018. 
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yang disetor setiap bualan bersama pengembalian modal seperti yang 

disampaikan oleh pihak BMT sebagai beriukut:  

“Dalam bagi hasil usah kita memakai model tetep dengan sistem 

potensi keuntungan jadi usaha itu brapa potensi keuntungan yang bisa 

didapa pada setiap bulanya ya itulah yang kita bagi.” Seperti halnya 

dikatakan oleh Aris seabgi  pengelola juga mengatakan hal yang sama 

yaitu: Dalam kerja sama yang kami lakuakan proses Bagi hasilnya kita 

system bulana mas jadi sama setiap bulan  bersama dengan 

pengembalian modal usaha.” 13 

 

D. Perjanjian pada pembiayaan Mud}a>rabah BMT Surya Abadi 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

Suatu prodak BMT agar terhindar suatu persoalan semacam 

kerugian maka lebih baiknya terdapat suatu analisa mendalam mengenai 

sejauh mana keberadaan nasabah. Begitu juga dengan BMT Surya Abadi, 

BMT di Ponorogo ini juga melakukan pengecekan terhadap apa yang 

dikontrakan pada nasabah yang dilakukan oleh team manejemen. 

Pengawas manejemen merangkap menjadi pengawas syari’ah melakukan 

pengujian terhadap produk yang dikeluarkan BMT baik dari simpanan 

produk maupun prodak lainya, untuk mengetahui apakah sudah sesuai 

dengan pedoman dan di BMT Surya Abadi, BMT di Ponorogo  perjnjisn 

yang dibuat didasarkan pada al-qur’an dan hadits yang berlandaskan pada 

azas kemaslahan bersama seperti yang dikatakan oleh suyaono selaku 

meneger umum yaitu: “Dalam pembuatan perjanjian kerjasama 

Didasarkan pada hukum Islam ya al-qur’an dan hadits serta berdasarkan 

                                                           
13

 Suyono, Wawancara 21 November 2017 Pukul 10.00 WIB 
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peraturan keuangan syariah yang barlaku di Indonesia dan berdasar pada 

azas kemaslahatan bersama.14” 

  Perjanjian merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh semua 

nasabah yang melakukan pembiayaan mud}a>rabah untuk menjamin 

keamanan dan kepastian hukum terhadap kerjasama yang dilakukan, 

begitu juga dengan pembiayaan yang ada di BMT Surya Abadi, juga 

diterapkan adanya dua model  perjanjian  yaitu perjanjian pembiayaan 

konvensional dan syaria’ah sesuai data yang peneliti peroleh dari 

narasumber pertama suyono mengatakan:  

“Di BMT kita ada dua model perjanjian yaitu perjanjian yang sifatnya 

untuk pembiayan konvensiaonal seperti simpan pinjam dan yang 

kedua adalah kerja sama bedasakan prinsip syariah yaitu perjanjian 

mud}a>rabah, tingal nasabah mau pilih yang mana dari dua model yang 

ditawarkan sesui keinginan nasabah”15 

Pernyataan dari narasumber pertama dikuatkan oleh salah satu 

pengelola usaha (nasabah) yang kebetulan melakukan kerjasama 

mud}a>rabah yaitu Aris mengatakan: 

“Yang saya tau dari penjelasan bagian pendaftaran pembiayaan ada dua 

perjanjian model kerja sama ya seperti yang  pilih perjanjian mudarabah 

tapi selain yang syariah ada juga model konvensiaonal seperti pinjaman  

di bank umum itu mas.”16 

Dari pernyataan kedua narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa 

di BMT surya abadi kecamatan jenangan kabupaten ponorogo terdapat dua 

                                                           
14.Ibid 
15

 Suyono, Hasil Wawancara, 12 Desember 2018. Pukul 10.20 WIB 
16

 Aris, Hasil Wawancara 14 Desember 2018. Pukul 13.10 WIB 
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model pembiyaan dan dua model perjanjian dengan sesui dengan jenis 

pembiayaanya 

Dalam perjanjian tentunya mempunyai poin penting yang menjadi 

subtansi dari perjanjian tersebut sama halnya  di BMT Surya abadi 

terdapat poin penting sebagai mana diutarakan oleh suyono selaku 

meneger umum BMT Surya abadi sebagai berikut: 

“Poin-poin terpenting yang termuat  dalam perjajian tersebut antara 

lain: besaran pembiayaan, jenis uasaha, mekanisme pengembalian 

modal usah dan bagi hasil dan yang terakir tentang ketentuan resiko  

usaha semisal ada hal-hal lain yang belum tercantum di dalam kontrak 

ya kita bicarakan dan diatur  kemudian hari.”17 

 

  Selain itu peneliti juga memperoleh data dari Aris sebagai 

pengelola usaha dia mengatakan bahwa:  

“Soal perjanjian saya tidak tau persis  isinya apa di perjanjian itu 

mas soalnuya yang saya perhatikan Cuma besaran modal dan 

metode bagi hasil selebihnya gimana kurang tau saya yang penting 

permohonan saya disetujui untuk pembiayaan modal usaha saya  

jadi saya tingal tanda tangan saja sekalian penyerahan jaminan.”18 

  Dalam proses pembutan draft perjanjian Di BMT surya abadi pihak 

pengelola usaha tidak ikut campur dalam pembuatan draft karna yang 

membuat adalah pihak BMT bukan dibuat oleh kedua belah pihak  

Sebagimana dijelaskan oleh narasumber bapak suyono dia mengatakan 

bahwa:  

“Disini kami yang buat akta kontraknya karna biar tidak 

memperlambat proses pembiayaan dan tanpa harus berunding bikin 

perjanjian karna tidak semua nasabah paham tentang perjanjian. 

                                                           
17

 Suyono, Hasil Wawancara, 12 Desember 2018. Pukul 10.00 WIB 
18

 Aris, Hasil Wawancara 14 Desember 2018. Pukul 13.20 WIB 
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Yang terpenting pembiayan dilakukan dengan mudah tanpa 

berbelit-belit dengan barbagai syarat yang njimet. Jadi tujuan kiita 

agar mempermudah setiap proses pembiayaan yang ada disini baik 

yang syari’ah ataupun yang konvensional”19. 

  Selain kepada pihak BMT peneliti juga mewawancarai nasabah 

yang melakuakan pembiayaan mudarabah di BMT surya abadi kecamatan 

jenangan yaitu kepada misman selaku nasabah menjelaskan bahwa 

 “Saya sebagai pengelola usaha tidak ikut serat membuat akta 

perjanjian kita langsung menandatangani perjanjian yang sudah 

jadi yang dibikin oleh pihak BMTnya mas pas pengajuan sudah 

disetujui karna saya sendiri juga kurang paham soal perjanjian , 

yang penting pangajuan kita disetujui gitu saja.”20 

  Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh Aris yang juga 

melakukan pembiayaan di BMT surya abadi kecamatan jenangan 

mengatakan: 

“Soal perjanjian saya tidak tau menau mas soalnuya yang saya 

perhatikan Cuma gimana biar permohonan saya disetujui untuk 

pembiayaan modal usaha saya jadi saya tingal tanda tangan saja 

sekalian penyerahan jaminan.”21 

  Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari kedua informan dapat 

disimpulkan bahwasanya pada proses pembuatan draft perjanjian kerja 

sama yang membuat adalah pihan pemilik madal usaha yaitu pihak BMT 

Surya kecamatan  jenangan kabupaten ponorogo, tanpa melibatankan 

pihak pengelola usaha atau bisa disebut sebagi perjanjian sepihak. 

  Nasabah yang telah sepakat untuk malakukan pembiayaan dan 

sudah di setujui maka nasabah tinggal tanda tanggan perjanjian 

pembiayaan mud}a>rabah  yang telah di buat oleh pihak BMT dengan 

sengan pokok  perjanjian sebagai berikut22: 

                                                           
19

 Suyono, Hasil Wawancara ., 
20

 Misman, Hasil Wawancara 15 November 2017. Pukul 15.30 WIB 
21

 Aris, Hasil Wawancara 13  Desember 2018. Pukul 13.20 WIB 
22

 Hasil dokumentasi , 19  November 2017. 



52 
 

 

a. BMT surya abadi kecamatan jenagan, ponorogo memberikan 

pembiayaan modal usaha sepenuhnya kepada pengelola usaha, 

sebagaimana terdapat pada pasal 1. 

b. Nasabah bersedia membayar biaya admistrasi sebagaimana diseutkan 

dalam draft perjanjian 

c. Nisbah  

d. Pemberlakuan Jaminan tidak diterapkan karna nasabah mempunyai 

riwayat kerja sama yang baik pada kerja sama sebelumnya.  

e. Kerugian yang timbul selain dari kesalahan pengelola ditanggung oleh 

pihak BMT surya abadi kecamatan jenagan, ponorogo selaku pemlik 

modal usaha. 
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BAB IV 

ANALISIS  PERJANJIAN MUḌĀRABAH  DI BMT SURYA ABADI 

 

A. Analisis pelaksanaan perjanjian Mud}a>rabah antara  BMTusaha dengan 

peternak lele di BMT Surya Abadi Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo. 

Perjanjian merupakan kesepakatan untuk mengikatkan diri dengan 

seorang lainya baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk menjamin 

keamanan dari semua pihak yang terikat dalam perjanjian. Dalam setiap 

perikatan akan timbul hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, pada 

satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lain menjadi 

kewajiban untuk memenuhinya. Perjanjian merupakan salah satu cara yang 

membantu manusia agar dapat berinteraksi dengan yang lainnya dengan 

baik.1 Dalam perjanjian terdapat suatu kesepakatan antara kedua belah 

pihak yang telah mengikat keduanya. Maka dari itu, suatu perjanjian 

merupakan kesepakatan yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk 

mencapai tujuan bersama. Perjanjian hukum Islam merupakan turunan dari 

apa yang diperintahkan allah dalam firman-NYA yang berupa al-qur’an 

tepatnya pada surah al-maidah ayat pertama yang berbunyi:  

                        

                       

                                                           
1
 Munir, Fuady, hukum kontrak ( bandung: citra Aditya bakti 1997), 91. 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika 
kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 

 

Maksud  Aqad (perjanjian) dalam ayat diatas mencakup: janji 

prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia 

dalam pergaulan sesamanya. 

Permasalahan hukum akan timbul ketika masih dalam proses 

perundingan sebelum perjanjian tersebut sah, seperti contoh salah satu 

pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli 

tanah padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai 

kontrak yang dirundingkan, untuk itu seharusnya sebelum melakuan 

perjanjian  harusnya ada negosiasi terlebih dahulu untuk menetapakan 

pokok dan isi dari sebuah perjanjian yang memuat kepentingan semua 

pihak dan Dalam pembuatan perjanjian semua pihak yang melakuan 

perjanjian harus ikut serta membuat draft perjanjian namun karna 

kurangnya pengetahuan mengenai mekanisme pembuatan perjanjian maka 

yang terjadi adalah perjanjian itu dibuat secara sepihak yang dapat 

menimbulkan problem dikemudian hari seperti terkait bagaimana ketika 

ada kerugian dan yang lain-lain. Kemudian ketika negosiasi dalam 

penetapan isi perjanjian selesai baru perjanjian tersebut disepakati  

bersama. Selian itu perjanjian harus memenuhi syarat dan rukun perjanjian 
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yang sesuai dengan hukum Islam seperti: pihak-pihak yang melakukan 

perjanjian, obyek perjanjian, kesepakatan dan isi perjanjian.2 

Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian berasal dari kata aqad 

 .”yang secara etimologi berarti “menyimpulkan (عقد)

 جمع طرفي حبلین و یشذّ احدھما باألخر حتى یتصال فیصبحا كقطعة واحدة

Artinya: “mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah 

satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya 

menjadi sepotong benda”. 

Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dengannya akan sempurna 

perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, 

dan kemudian karenanya timbul ketentuan/ kepastian pada dua sisinya. 

 ارتبط االیجاب بقبول على وجھ مشروع یثبت الترضى

Artinya: “perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang 

menetapkan keridhan kedua belah pihak”. 

Dalam pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama 

dan seimbang. Di dalam melakukan suatu perjanjian itu harus ada 

kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang mana terdapat ijab qabul. 

Agar perjanjian yang telah disepakati dapat berjalan dengan lancar sesuai 

dengan tujuan. Dengan adanya ijab qabul ini, suatu perjanjian dapat 

dinyatakan sebagai perjanjian yang sah sesuai dengan syariat Islam. Yang 

mana terjadi pemindahan suatu kepemilikan antara orang yang satu kepada 

                                                           
2
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam, 37. 
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orang yang lain yang manfaatnya bisa dirasakan oleh kedua belah pihak 

yang melakukan suatu perjanjian. 

Penulis ketika melakukan penelitia pihak yang melakukan  

perjanjian adalah BMT/pemlik modal dan pengelola modal usaha telah 

berumur lebih dari 21 tahun tahun ,sehat secara jasmani dan rohani sesuai 

dengan paerjanjian dalam hukum islaam yaitu: Para pihak yang membuat 

perjanjian, Aqil (berakal), Tamyiz (dapat membedakan), Mukhtar (bebas 

dari paksaan), Ahliyyah (kecakapan) 

Perjanjian kerja sama yang ada di BMT Surya Abadi Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo dibuat oleh pihak BMT dengan alasan 

untuk memermudah nasabah  yakni BMT memberika modal berupa uang 

sebagi modal awal untuk usaha dibidang peternakan lele dengan pokok 

perjanjian antara lain membahas tentang jumlah modal yang  diberikan 

oleh BMT kepada peternak lele, cara pemgembalian modal,  kemudian 

prosentasi bagi hasil dan resiko apabila ada kerugian usaha   

Dari hasil penelitian diperoleh Bahawasanya Perjanjian kerja sama 

yang ada di BMT Surya Abadi Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

dibuat oleh pihak BMT dengan nasabah  berdasarkan azas Asas Ibahah 

(Mabda’ al-Ibāhah), Asas kepastian hukum, Asas Kemaslahatan (Tidak 

Memberatkan), Asas Amanah, Asas keadilan, Azas iktikad baik  

Salain itu pemberian pembiayaan pada akad perjajian berdasarkan 

hukum syariah maupun hukum positif  sesuai dengan kesepakatan awal. 

Pada perinsipnya BMT merupakan lembaga kuangan syariah maka dalam 
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memgunakan hukum syari’ah, maka usahanya juga harus sesuai dengan 

ketentuan hukum Islam dimana berdasarkan al qur’an dan hadis. Pihak 

nasabah yang akan meminjamkan uang harus mempuyai usaha yang akan 

dijalaninya, usahanya juga harus mempunyai nilai ekonomi dan jelas 

potensi dari hasil usaha, 

Obyak perjanjian merupakan hal terpenting dari sebuah prjanjian yang 

menjadi rukun sahnya sebuah perjanjian, obyek dalam perjanjian 

kerjasama yang dilakuakan oleh BMT dan nasabah sudah  sesuai dengan 

kententuan hukum Islam seperti: obyek harus yang halal, bisa diserah 

terimakan sekarang atau yang akan datang sesuai kesepakan.  

Dari data data yang dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwasanya dalam pelaksanaan perjanjian dapat dikatagorikan sebagai 

perjanjian tidak sah  karena :  

1. Terdapat hal yang merusak keabsahan dalam perjanjian yaitu ada 

unsur keterpakasan dari pihak pengelola modal usaha karna dengan 

model perjanjian sepihak menegaskan bahwa pihak BMT secara tidak 

langsung memaksa pihak peternak lele untuk menyepakati perjanjian 

yang dibuat tanpa adanya negosiasi terkait kepentingan pihak-pihak 

yang melakukan kerjasama dalam pembuatan perjanjian sehinngga 

ada kemungkinan keuntungan hanya diperoleh oleh salah satu pihak 

saja  
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2. Bertentangan azas kebebasan berkontrak dan asas kemaslahatan 

karna pihak pengelola modal usaha tidak memperoleh haknya untuk 

ikut dalam membuat perjanjian. 

3. Karna perjanjian dibuat tanpa adanya perundingan terlebih dahulu 

sehinga menyalahi aturan hukum seperti dijelakan dalam kompilasi 

hukum ekonomi syariah pada bab III pasal 22 poin d disebutkan 

bahwa rukun perjanjian salah satunya adalah adanya kesepakatan. 

B. Analisis pelaksanaan Mud}a>rabah BMT Surya Abadi Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

Mud}a>rabah  merupakan salah satu roda penggerak perekonomian 

suatu negara dengan prinsip bagi hasilnya. Produk pembiayaan 

mud}a>rabah merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antara 

BMT(shahibul ma>l) dan pengelola modal (mud}a>rib).3 

Mud}a>rabah merupakan pembiayaan kerja sama antara BMTusaha 

dengan peternak lele yang berdasarkan pada prinsip kepercayaan anatara 

kedua belah pihak yang melakukan kerjasama untuk melakukan sebuah 

usaha yang sesuai dengan hukum Islam,4 baik berkaitan dengan pelaku 

usaha pemlik modal dan dan obyek mud}a>rabah hal ini sesui dengan 

ketentuan yang ada dalam hukum Islam bahwa kerja sama mud}a>rabah  

harus memenuhi Rukun Muḍārabah meliputi: Masing-masing pihak 

                                                           
3
 Antonio, M.S, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),  

4
 Muhammad, Djumhana,  Hukum Perbankan Di Indonesia (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2000), 69. 
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memenuhi persyaratan kecakapan wakalah, Modal (ra’s al-ma>l) harus 

jelas jumlahnya, Modal yang sudah diserahkan oleh pemodal akan 

dikelola pengusaha dan mempunyai hak tanpa campur dari pihak 

pemodal untuk menjalakan dengan amanah, hal ini sesui dengan firman 

allah dalam surah al-baqarah ayat 283 yaitu:  

                      

                         

                    

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka 
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 
berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 
lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu 
(para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 
hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.5 

 

Kemudian rukun yang selanjutnya adalah pekerjaan atau usaha 

yang jelas dan Jika ada Kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemodal 

sedangkan  Syarat-syarat sah muḍārabah adalah sebagai berikut: Pelaku 

(BMTmaupun pelaksana usaha), Obyek mudạ>rabah (modal dan kerja), 

Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul), Nisbah bagi hasil harus 

jelas.6 

                                                           
5  Al-Qur’an 1:283. 
6
 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan, 

(Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 197. 



60 
 

 

Ketika peneliti melakukan penelitian tentang pelaaksanaan 

mud}a>rabah  menemukan bahwa  sebelum pembiayaan terdapat berbagai 

prosedur yang harus dilalui oleh setiap nasabah diantaranya:  Calon 

nasabah mengajukan permohonan secara lisan, Kemudian nasabah mengisi  

formulir permohonan pembiayaan muḍārabah.Sebelum melakukan akad 

kerjasama maka calon nasabah harus memenuhi berbagai persyaratan yang 

telah ditetapkan oleh BMT Surya Abadi sebagai berikut: Mengisi formulir 

permohonan pembiayaan mud}a>rabah, Foto kopi KTP suami istri, Foto 

kopi surat nikah, Foto kopi Kartu Keluarga (KK), jaminan (apabila 

diberlakukannya jaminan) berupa SHM yang dilampiri SPPT terbaru, 

jaminan BPKB disertai STNK pajak hidup. Setelah semua persyaratan 

terpenuhi dalam, pihak BMT Surya Abadi mensurvei calon nasabah terkait 

dengan karakter, kapasitas,  kelayakan, kondisi usaha dan jaminan dan 

apabila dinyatakan layak maka akan diproses pada tahap selanjutnya yaitu 

realisasi pembiayaan. 

Modal usaha yang diperoleh pengelola usah yang berupa uang 

tunai digunakan dalam peternakan pembesaran lele sesuai dengan 

kesepakan antara pemiik modal usaha dengan pengelola modal usaha dan 

hasilnya kan dibagi sesui dengan perjanjian yang telah dibuat diawal 

pengajuan pembiayaan.  

Bagi hasi merupakan tujuan utama dari setiap usaha dengan 

seperti halnya kerjasama mud}a>rabah  juga diterpakan dengan cara profit 

shering dan revenue shering namun di BMT surya abadi metode yang 
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digunakan adalah bagi hasil tetap setiap bulan tanpa melihat apakah 

pihak pengelola memperoleh keuntungan atau tidak dan Dalam hal 

pengembalian modal usaha tentunya setiap lembaga keuangan memiliki 

cara sendiri yang dirasa menguntungkan semua pihak namuan pada 

kenyataan  berbeda di BMT Surya Abadi Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo Sendiri menerapkan dengan syistem angsuran tabungan dengan 

jumlah yang tetap setiap bulanya disertai dengan bagi hasil yang 

prosentasenya tetap  dan paabila ada kerugian dalam usaha bukankarna 

kelalaian peternak lele maka kerugian ditangung oleh BMTusaha 

Berdasarkan teori dan data  yang dipaparkan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwasanya praktik mud}a>rabah  yang dilakukan oleh BMT 

surya abadi kecamatan jenangan kabupaten ponorogo dengan pengelola 

dana usaha tidak sesuai dengan hukum Islam karna:  

1. metode pengembalian yang diterapkan tidak sesuai dengan metode 

pengembalian yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam serta 

bertentangan dengan perjanjian di awal akad dan prakteknya berbeda 

sehingga dapat dikatan tidak sah  meskipun nasabah atau peternak lele 

sudah menyepakai di awal perjanjian. 

2. Metode bagi hasil tidak sesuai dengan ketentuan karna dalam hukum 

Islam metode atau cara dalam menetukan pembagian bagi hasil bukan 

berdasarkan pada potensi untung setiap bulan akan tetapi berdasarkan 

dua syistem revenue sharing  yaitu pembagian bagi hasil didasarkan 

pada pendapatan kotor pada jangka waktu yang ditentukan dalam 
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kesepakatan dan yang kedua bagi hasil didasarkan pada hasil bersih 

atau pendapatan sudah dikurangi dengan biaya produksiyang disebut 

dengan profit sharing. 

3. Nisbah keuntugan tidak sesuai dengan perjanjian ketika sistem bagi 

hasil tetap pada setiap bulanya karna muadrabah berdasar pada hukum 

Islam sehingga ada perbedan dengan system konvensional.  
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

1. Bahwasanya dalam pelaksanaan perjanjian mud}a>rabah terdapat unsur 

keterpakasan dari pihak pengelola modal usaha karna dengan model 

perjanjian sepihak menegaskan bahwa pihak BMT secara tidak 

langsung memaksa pihak peternak lele sehingga bertentangan azas 

kebebasan berkontrak dan asas kemaslahatan 

2. Bahwasanya praktik mud}a>rabah  yang dilakukan oleh BMT surya abadi 

kecamatan jenangan kabupaten ponorogo dengan peternak lele tidak 

sesuai dengan hukum Islam karna: metode pengembalian dan dalam 

menetukan pembagian bagi hasil yang diterapkan tidak sesuai dengan 

yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam serta bertentangan dengan 

perjanjian di dalam perjanjian mudarabah. 

B. SARAN  

1 Bagi pihak BMT Surya Abadi Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo Harusnya dalam proses pembuatan kontrak atau akad pihak 

nasabah dilibatkan, untuk memberikan rasa aman bagi semua pihak dan 

Dalam penarapan akad mud}a>rabah harus di sesuaikan dengan ketentuan 

hukum Islam agar ada bedanya dengan antara pembiayaan berdasakan 

hukum isalam dengan pembiayaan konvensional 

2 Bagi nasbah harus teliti dalam membaca dan memahai tentang isi dalam 

perjanjian agar tidak merasa dirugiakan  di kemudian hari. 
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