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ABSTRAKSI 
 

Mufarida Hani’atul. 210210022. Tinjauan Fiqh Terhadap Pembiayaan Mud}a>rabah di 
Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Makmur Abadi Dolopo Madiun. Skripsi. 
Jurusan Syari’ah Program Mu’amalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Ponorogo. Pembimbing (I) Khusniati Rofi’ah, MSI, Pembimbing 
(II) Ika Susilawati, MM. 

Kata Kunci : Bagi Hasil, Pembiayaan Bermasalah. 
Pembiayaan seperti pembiayaan Mud}a>rabah yang dilakukan oleh perbankan 

syari’ah pada umumnya menggunakan sistem pembagian keuntungan atau bagi hasil. 
Seperti halnya pembiayaan Mud}a>rabah yang di pakai di Koperasi Jasa Keuangan 
Syari’ah Makmur Abadi Dolopo Madiun menggunakan sistem pembagian 
keuntungan atau bagi hasil tetapi dalam pembiayaan Mud}a>rabah biasanya ada 
beberapa permasalahan diantaranya tentang akad, penyelesaian pembiayaan 
bermasalah maupun penanggung kerugian apabila dalam proses pembiayaan pihak 
bank maupun nasabah mengalami kerugian. 

Untuk itu peneliti berkeinginan menelitinya dengan merumuskan masalah 
sebagai berikut : 1) Bagaimana tinjauan fiqh terhadap akad pembiayaan Mud}a>rabah 
di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Makmur Abadi Dolopo Madiun? 2) Bagaimana 
tinjauan fiqh terhadap pembagian keuntungan di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah 
Makmur Abadi Dolopo Madiun? 3) Bagaimana tinjauan fiqh terhadap penyelesaian 
pembayaran pembiayaan Mud}a>rabah yang bermasalah atau macet di Koperasi Jasa 
Keuangan Syari’ah Makmur Abadi Dolopo Madiun? 4) Bagaimana tinjauan fiqh 
terhadap penanggung kerugian jika terjadi kerugian pada pembiayaan Mud}a>rabah di 
Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Makmur Abadi Dolopo Madiun?. 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Field Research, 
sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif. Metode yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Data diolah penulis melalui editing, organizing, dan analisa data, selanjutnya 
dianalisis dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. 
 Hasil penelitian ini yaitu bahwa pertama akad yang digunakan di Koperasi 
Jasa Keuangan Syari’ah Makmur Abadi Dolopo Madiun sudah sesuai dengan 
Ketentuan Hukum Ekonomi Syari’ah, kedua sistem pembagian keuntungan yang 
dipakai di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Makmur Abadi Dolopo Madiun belum 
sesuai dengan Ketentuan Hukum Ekonomi Syari’ah, ketiga penyelesaian 
pembayaran pembiayaan Mud}a>rabah yang bermasalah atau macet sudah sesuai 
dengan Ketentuan Hukum Ekonomi Syari’ah, keempat untuk penanggung kerugian 
apabila terjadi kerugian di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Makmur Abadi Dolopo 
Madiun apabila terjadi kerugian juga sudah sesuai dengan Ketentuan Hukum 
Ekonomi Syari’ah. Saran dari penelitian ini yaitu lebih meningkatkan mutu 
pelayanannya dengan baik lagi dan dapat menerapkan mekanisme perbankan 
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syari’ah sesuai dengan syariat dan benar-benar memperhatikan usaha yang didirikan 
nasabah agar tidak terjadi kerugian. 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan lembaga-lembaga keuangan syari’ah sekarang ini 

menunjukkan adanya perkembangan yang semakin pesat. Hal ini sejalan dengan 

semakin meningkatnya kesadaran sebagian umat Islam untuk melaksanakan 

Islam secara kaffah. Perkembangan ini tentu memberikan harapan-harapan baru 

bagi para pelaku untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada 

keuntungan materiil semata, tetapi juga sesuai dengan spirit hukum syari’ah 

khususnya dalam menjalankan etika bisnis syari’ah yang menjanjikan 

pemenuhan kebutuhan batiniyah.1  

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari 

masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami nilai-nilai Islam. Dengan 

demikian ekonomi Islam mengatur perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya, aturan untuk mendapatkan dana serta membelanjakannya. Mekanisme 

keuangan dalam Islam harus terbebas dari praktek bunga. Sebagai ganti dari 

mekanisme bunga, sebagian ulama meyakini bahwa dalam proyek individual 

                                                           
1
 Burhanuddin, Hukum Bisnis Syari’ah (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 108.  
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instrumen yang paling utama adalah bagi hasil. Semua jenis transaksi pada 

prinsipnya diperbolehkan sepanjang tidak berisi elemen riba, namun telah ada  

pendapat di antara ulama bahwa operasi perbankan syari’ah harus berdasarkan 

bebas bunga. 

Bank syari’ah itu sendiri seringkali dikatakan adalah bank bagi hasil. Hal 

ini dilakukan untuk membedakan bank syari’ah dengan bank konvensional yang 

beroperasi dengan sistem bunga. Sesungguhnya bagi hasil itu hanya merupakan 

bagian saja dari sistem operasi bank syari’ah, dapat dikatakan bahwa sistem bagi 

hasil sudah pasti merupakan salah satu praktik perbankan syari’ah. Namun 

sebaliknya praktik perbankan syari’ah belum tentu seluruhnya menggunakan 

sistem bagi hasil. Karena selain sistem bagi hasil, masih ada sistem jual-beli dan 

sewa-menyewa yang juga digunakan dalam sistem operasi bank syari’ah.2 

Sistem bagi hasil yang dipakai di perbankan syari’ah sangat berbeda 

dengan sistem bunga, dimana dengan sistem bunga dapat ditentukan di awal, 

yaitu dengan menghitung jumlah beban bunga dari dana yang disimpan atau 

dipinjamkan. Sedangkan pada sistem bagi hasil ketentuan keuntungan akan 

ditentukan berdasarkan besar kecilnya keuntungan dari hasil usaha atas modal 

yang telah diberikan hak pengelolaan kepada nasabah. Banyak persepsi 

masyarakat yang mengatakan bahwa bank syari’ah hanya terbatas pada sistem 

                                                           
2
 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo, 

2004), 203-204.  
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bagi hasil. Sebenarnya tidak demikian, bank syari’ah mempunyai ruang gerak 

yang lebih luas lagi daripada sistem bagi hasil.3  

Produk Mud}a>rabah merupakan salah satu dari beberapa produk yang 

dimiliki lembaga keuangan syari’ah, Mud}a>rabah adalah akad kerja sama antara 

dua belah pihak pertama (shahib al-ma>l) menyediakan seluruh (100 %) modal, 

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.4 Untuk keuntungan usaha dibagi 

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian 

ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. 

Sedangkan untuk masalah kerugian apabila kerugian yang timbul disebabkan 

oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung 

jawab atas kerugian tersebut.5  

Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Makmur Abadi merupakan Koperasi 

Jasa Keuangan yang berbasis syari’ah, mempunyai tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha khususnya di sektor 

mikro dan menggunakan sistem bagi hasil.6 Selain itu Koperasi Jasa Keuangan 

Syari’ah Makmur Abadi Dolopo Madiun juga mempunyai pengawas yang dipilih 

melalui rapat seluruh anggota dan karyawan koperasi, untuk pengawasannya 

dilakukan sebulan 2 kali sesuai jadwal rapat. Pengawas di Koperasi Jasa 

Keuangan Syari’ah Makmur Abadi Dolopo Madiun selain sebagai pengawas juga 

                                                           
3
Ibid . 

4
 M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2003) 101.  

5  Fathurrahman Djamil , Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syari’ah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 173. 

6
  Dokumen KJKS Makmur Abadi Dolopo Madiun. 
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berperan sebagai konsultan dalam perencanaan produk dan operasional Koperasi 

Jasa Keuangan Syari’ah Makmur Abadi Dolopo Madiun.7 

Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Makmur Abadi mempunyai beberapa 

produk diantarannya produk Tabungan Masyarakat (tamasya), Investasi 

Mud}a>rabah berjangka dan Pembiayaan, pembiayaan itu sendiri meliputi 

pembiayaan Mud}a>rabah dan Murabahah, penulis tertarik memilih pembiayaan 

Mud}a>rabah karena di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Makmur Abadi Dolopo 

Madiun pembiayaan Mud}a>rabah banyak yang meminati sehingga banyak 

nasabahnya di banding dengan pembiayaan Murabahah, dalam skripsi ini akan 

dibahas tentang aplikasi pembiayaan Mud}a>rabah yang diterapkan di Koperasi 

Jasa Keuangan Syari’ah Makmur Abadi Dolopo Madiun.8  

Pada pembiayaan Mud}a>rabah yang dipakai di Koperasi Jasa Keuangan 

Syari’ah Makmur Abadi Dolopo Madiun dalam menentukan bagi hasilnya pihak 

Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Makmur Abadi Dolopo Madiun sudah 

menentukan di awal pembiayaan besarnya persentase pembagian keuntungannya 

tanpa mengetahui besar keuntungan yang nantinya akan diperoleh oleh calon 

nasabah sedangkan dalam teori cara menentukan pembagian keuntungan adalah 

berdasarkan keuntungan yang diperoleh oleh pihak nasabah dan pihak koperasi, 

selain itu dalam skripsi ini penulis juga ingin membahas tentang bagaimana akad 

                                                           
7 Hasil wawancara dengan Putri Galih Widyawati Karyawan KJKS Makmur Abadi Dolopo 

Madiun, tanggal 02 Februari 2015 pukul 08.30 WIB.  
8 Ibid.  
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yang digunakan di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Makmur Abadi Dolopo 

Madiun apakah sudah sesuai dengan teori, akad yang dipakai berupa lisan dan 

tertulis dan menggunakan ketentuan-ketentuan dari koperasi itu sendiri. 

Selain membahas tentang akad dan bagi sistem bagi hasilnya, disini 

penulis juga ingin mengetahui tentang bagaimana penyelesaian pembayaran 

pembiayaan mud}a>rabah yang bermasalah atau macet yang ada di Koperasi Jasa 

Keuangan Syari’ah Makmur Abadi, di Koperasi untuk melakukan penyelesaian 

pembayaran pembiayaan macet atau bermasalah pihak koperasi melakukan 

semacam restrukturisasi atau upaya  untuk menyelesaikan pembiayaan yang 

bermasalah apakah usahannya bisa diteruskan lagi dan berjalan dengan baik apa 

tidak, apabila sudah diadakan restrukturisasi dan diberi tenggang waktu dalam 

pembayaran nasabah tetap bermasalah atau macet dalam pembayaran maka 

barang jaminan dibawa secara paksa oleh pihak koperasi dan tetap harus 

membayar kerugian yang didapat oleh pihak koperasi sedangkan dalam teori 

perbankan syari’ah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah ada beberapa 

tata cara diantaranya diadakan restrukturisasi seperti yang dipakai di Koperasi 

Jasa Keuangan Syari’ah Makmur Abadi Dolopo Madiun tetapi sistem yang 

dipakai di koperasi belum tentu sesuai dengan teori, selain itu dalam skripsi ini 

juga membahas untuk penanggungan kerugian apabila mengalami kerugian, jika 

terjadi kerugian terhadap usaha yang didirikan nasabah dan kerugian disebabkan 
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oleh kesalahan nasabah maka nasabah tetap harus membayar bagi hasil dan 

besarnya  sesuai dengan kesepakatan diawal.9  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang bagaimana aplikasi sistem pembiayaan 

Mud}a>rabah yang diterapkan di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Makmur Abadi 

Dolopo Madiun berdasarkan ilmu Fiqh. Untuk itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul skripsi : “TINJAUAN FIQH TERHADAP 

PEMBIAYAAN MUD}A>RAB>AH DI KOPERASI JASA KEUANGAN 

SYARI’AH MAKMUR ABADI DOLOPO MADIUN”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk memudahkan pemahaman mengenai apa yang dimaksudkan 

dengan istilah penelitian sebagaimana tertulis dalam judul, maka penting kiranya 

dijelaskan penegasan istilah dalam penelitian ini. Adapun definisi istilah-istilah  

pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Fiqh adalah hukum yang dihasilkan oleh pemikiran atau ijtihad manusia yang 

dilandaskan atas dalil-dalil agama, yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah.10 

2. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan 

itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain 

                                                           
9

 Hasil wawancara dengan Putri Galih Widyawati  karyawan KJKS pada tanggal 03 

Desember 2014 pukul 08.30 WIB. 
10

 Harun Nasution, Ensiklopedi Islam (Jakarta: Djambatan, 2002), 298.  
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yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil .11 

3. Mud}a>rabah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak pertama (shahib 

al-ma>l) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya 

menjadi pengelola.12 

 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas maka fokus masalah yang menjadi 

kajian penelitian ini, telah penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan : 

1. Bagaimana Tinjauan Fiqh terhadap Akad Pembiayaan Mud}a>rabah di 

Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Makmur Abadi Dolopo Madiun ? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh terhadap Pembagian Keuntungan di Koperasi Jasa 

Keuangan Syari’ah Makmur Abadi Dolopo Madiun ? 

3. Bagaimana Tinjauan Fiqh terhadap Penyelesaian Pembiayaan Mud}a>rabah 

yang Bermasalah atau Macet di Koperasi jasa Keuangan Syariah Makmur 

Abadi Dolopo Madiun ? 

4. Bagaimana Tinjauan Fiqh terhadap Penanggung Kerugian jika terjadi 

kerugian pada pembiayaan Mud}a>rabah di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah 

Makmur Abadi Dolopo Madiun? 

                                                           
11

 Undang-undang No.10 Tahun 1998  tentang  perbankan. 
12

 Syafi’i Antonio,  Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek , 101. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum 

bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah 

yang diperinci sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tentang Akad Pembiayaan Mud}a>rabah di Koperasi Jasa 

Keuangan Syari’ah Makmur Abadi Dolopo Madiun. 

2. Untuk mengetahui tentang Pembagian Keuntungan di Koperasi Jasa 

Keuangan Syari’ah Makmur Abadi Dolopo Madiun. 

3. Untuk mengetahui tentang Penyelesaian Pembiayaan mud}a>rabah yang 

bermasalah atau macet di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Makmur Abadi 

Dolopo Madiun. 

4. Untuk mengetahui tentang Penanggung kerugian jika terjadi kerugian pada 

pembiayaan mud}a>rabah di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Makmur Abadi 

Dolopo Madiun. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Agar tujuan pembahasan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan 

penulis, maka penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat, di antaranya 

sebagai berikut: 
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1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan  pemikiran yang 

berarti bagi masyarakat kampus pada umumnya dan semoga dapat digunakan 

sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh penelitian lainnya. 

2. Secara Praktik 

Memberikan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

pembiayaan Mud}a>rabah yang dapat digunakan oleh pihak manajemen dalam 

mengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas pembiayaan pada 

koperasi. 

 

F. Telaah Pustaka 

Sejauh pengetahuan penulis, sudah ada beberapa penelitian yang 

membahas tentang pembiayaan Mud}a>rabah. Beberapa penelitian yang membahas 

tentang persepsi atau pandangan tentang Mud}a>rabah tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1.  Penelitian yang dilakukan oleh Ita Noor Aini dengan judul skripsi “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mud}a>rabah Di Asuransi 

Bringin Life Syari’ah Madiun”. Dalam penelitian ini membahas tentang akad 

pembiayaan Mud}ha>raba>h di Asuransi Bringin Life Syari’ah Madiun. Dalam 

akad yang telah dipraktekkan ditinjau dari segi kelengkapan akad Mud}a>rabah 

di Asuransi Bringin Life Syari’ah Madiun tidak bertentangan dengan hukum 
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Islam karena terpenuhinya semua yang menjadi rukun dan syarat Mud}a>rabah. 

Dalam skripsi ini juga membahas tentang kedudukan hukum sistem bagi 

hasil pembiayaan Mud}a>rabah, di mana didalamnya mengatakan bahwa 

kedudukan bagi hasil tidak bertentangan dengan hukum Islam karena di 

dalam menetapkan jumlah bagi hasil berdasarkan keuntungan masing-masing  

pihak dan sah menurut Dewan Syari’ah Nasional.13  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Munadlifah Amna dengan judul skripsi 

“Analisa mekanisme pembiayaan Mud}a>rabah pada Baitul Ma>l Darussalam 

Dolopo dalam peranan memberdayakan ekonomi umat”. Dalam penelitian ini 

membahas bentuk akad pembiayaan Mud}a>rabah di Baitul Ma>l Darussalam 

Dolopo sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam skripsi ini juga membahas 

tentang perhitungan bagi hasil pembiayaan Mud}a>rabah di Baitul Ma>l 

Darussalam belum sesuai dengan hukum Islam karena bagi hasil yang di 

berikan oleh BMT ini setiap bulannya tetap tidak dan tergantung pada besar 

kecilnya pendapatan nasabah. Lalu dalam pembahasan skripsi ini dalam 

peran pembiayaan Mud}a>rabah di BMT dalam memberdayakan ekonomi umat 

berupa pemberian saran-saran terhadap usaha nasabah untuk kelangsungan 

usahannya kurang bisa diperankan oleh pihak BMT.14  

                                                           
13

 Ita Nor Aini, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Di 

Asuransi Bringin Life Syari’ah Madiun, (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2006).  
14

Munadlifah Amna, Analisa mekanisme pembiayaan Mudharabah pada Baitul mal 

Darussalam Dolopo dalam peranan memberdayakan ekonomi umat, (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 

2006). 
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3.  Penelitian yang dilakukan oleh Farida Ulfa dengan judul skripsi “Tinjauan 

Fiqh Terhadap Pelaksanaan Sistem Mud}a>rabah di Baitul Ma>l wal Tamwi>l 

(BMT) Mlarak Ponorogo.” Dalam penelitian ini membahas tentang akad 

pembiayaan Mud}a>rabah di BMT Surya Mandiri Mlarak. Dalam akad yang 

dipraktekkan BMT Surya Mandiri itu adalah sudah sesuai dengan Syari’at 

Islam. Dalam skripsi ini juga membahas tentang pembagian nisbah bagi hasil 

yang ada di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo itu belum sesuai dengan 

ketentuan Islam, karena nisbah bagi hasil yang dipraktekkan oleh BMT 

Surya Mandiri ini menggunakan besar deposito atau dana yang 

diinvestasikan, bukan dari keuntungan dari hasil usaha. Padahal secara teori, 

bagi hasil ditentukan oleh keuntungan dari usaha yang dikelola. Dan dalam 

skripsi ini juga membahas tentang ketentuan jika terjadi kerugian dalam 

pembiayaan Mud}a>rabah.15 

Dari hasil penelusuran penulis diatas terlihat bahwa sudah ada skripsi 

yang membahas tentang pembiayaan Mud}a>rabah yang membahas tentang akad 

dan pembagian keuntungan, tetapi dalam skripsi tentang “Tinjauan Fiqh 

Terhadap Pembiayaan Mud}a>rabah Di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Makmur 

Abadi Dolopo Madiun” ini selain membahas tentang akad dan pembagian 

keuntungannya tetapi juga membahas tentang penyelesaian pembayaran 

pembiayaan yang bermasalah atau macet dan penanggung kerugian jika terjadi 

                                                           
15

 Farida Ulfa, Tinjauan Fiqh Terhadap Pelaksanaan Sistem Mudharabah di Baitul Mal wal 

Tamwil (BMT) Mlarak Ponorogo, (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2004). 
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kerugian dalam proses pembiayaan, yang dalam skripsi di atas belum ada yang 

membahas. 

 

G. Metode Penelitian   

1. Pendekatan Penelitian 

Dalam metode penelitian yang akan peneliti gunakan adalah metode 

kualitatif yaitu merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada 

aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Di 

mana tempat, keadaan, dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu 

menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.16 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ini adalah penelitian 

lapangan, di mana hasil penelitian nantinya berdasarkan hasil dari penelitian 

lapangan. 

3. Lokasi Daerah Penelitian 

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti berada di kantor 

Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Makmur Abadi  Jl. Raya Ponorogo-Dolopo 

Rt 35 Dolopo Madiun. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi 

tersebut karena ada beberapa permasalahan terkait dengan mekanisme 

pembiayaan Mud}ha>raba>h yang diterapkan di Koperasi Jasa Keuangan 

                                                           
16

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010) 

147-148. 
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Syari’ah tersebut. Dengan memilih lokasi ini diharapkan peneliti menemukan 

hal-hal yang bermakna dan baru. 

4. Data penelitian  

Adapun  data yang di perlukan oleh penulis adalah  sebagai berikut: 

a. Data tentang akad pembiayaan Mud}a>rabah di Koperasi Jasa Keuangan 

Syari’ah Makmur Abadi Dolopo Madiun. 

b. Data tentang sistem pembagian keuntungan pada pembiayaan Mud}a>rabah 

di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Makmur Abadi Dolopo Madiun. 

c. Data tentang penyelesaian pembiayaan Mud}a>rabah yang bermasalah atau 

macet pada pembiayaan Mud}a>rabah di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah 

Makmur Abadi Dolopo Madiun. 

d. Data tentang penanggungan kerugian jika terjadi kerugian pada 

pembiayaan Mud}a>rabah di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Makmur 

Abadi Dolopo Madiun. 

5. Subyek Penelitian 

Yang akan dijadikan subyek penelitian oleh penulis adalah karyawan 

Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Makmur Abadi Dolopo Madiun, dan dua 

orang nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Makmur Abadi Dolopo 

Madiun. 
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6.  Tekhnik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengolahan data dalam skripsi ini adalah dengan cara sebagai 

berikut : 

a. Observasi  

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mendapatkan 

data tentang keadaan, situasi dan kondisi Koperasi Jasa Keuangan 

Syari’ah Makmur Abadi Dolopo Madiun. Peneliti mendatangi langsung 

kantor pusat Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Makmur Abadi Dolopo 

Madiun agar mendapatkan situasi dan kondisi terkini di Koperasi Jasa 

Keuangan Syari’ah Makmur Abadi Dolopo Madiun sehingga peneliti 

bisa melanjutkan penelitian di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Makmur 

Abadi Dolopo Madiun.17 

b. Wawancara  

Peneliti juga menggunakan metode wawancara agar mendapatkan 

informasi yang  mendukung  penelitian ini. Wawancara yang peneliti 

lakukan adalah dalam bentuk formal, yaitu mengandung unsur resmi, 

berpola dan berstruktur. Dan dalam bentuk percakapan informal, yang 

mengandung unsur spontanitas, kesantaian, tanpa pola atau arah yang 

ditentukan sebelumnya. 18  Model wawancara yang dilakukan yaitu 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada 

                                                           
17

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah ,77.  
18

 Ibid, 151. 
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pengurus atau karyawan Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Makmur 

Abadi Dolopo Madiun dan nasabah terhadap mekanisme pembiayaan 

mud}a>rabah. 

c. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, selain sumber data yang peneliti peroleh 

dari observasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan cara 

dokumentasi.19 

Adapun data yang diperoleh adalah : 

1. Formulir Pembiayaan Mud}a>rabah 

2. Data-data dan file Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah 

Makmur Abadi Dolopo Madiun yang terkait dengan penelitian ini. 

7. Tekhnik Pengolahan Data 

Dalam perubahah skripsi ini penulis menggunakan teknik pengolahan 

data  sebagai berikut: 

a. Editing  

Yaitu memeriksa kembali semua data yang di peroleh terutama dari segi 

kelengkapan keterbatasan, kejelasan makna kesesuaian dan keselarasan 

satu dengan yang lainya merelevansikan dan keseragaman satuan atau 

kelompok data. 

 

                                                           
19

 Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1955), 112.  
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b. Organizing 

Yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan bahan- bahan untuk menyusun skripsi. 

c. Menganalisa hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah- kaidah 

teori  yang penulis susun sebelumnya sehingga pada proses ini telah di 

peroleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai temuan 

dalam penelitian. 

8. Teknik Analisa Data  

a. Metode Induktif yaitu mengemukakan beberapa kenyataan yang bersifat 

khusus. Kemudian di tarik suatu kesimpulan yang bersifat umum yang di 

gunakan untuk mengkaji data – data yang yang khusus. 

b. Metode Deduktif yaitu membahas yang tertolak dari metode atau kaidah 

yang bersifat umum yang di gunakan untuk mengkaji data- data khusus. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan ini agar lebih mempermudah para 

pembaca untuk memahaminya maka penulis membagi menjadi beberapa bab dan 

masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub. 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi dan 

memuat penjelasan secara umum yang didalamnya meliputi : 
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latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II :  MUD}A>RABAH DALAM FIQH 

Sebagai landasan teori penulis pada bab II, yang mengkaji 

tentang perkembangan, teori-teori yang melandasi dan 

mendukung penelitian. Teori-teori yang dikaji dalam penelitian 

ini adalah teori-teori tentang Pengertian Mud}a>rabah, Dasar 

hukum Mud}a>rabah, Rukun dan Syarat Mud}a>rabah, Jenis 

Mud}a>rabah, Aplikasi Mud}a>rabah dalam Perbankan Syari’ah, 

Kontrak Mud}a>rabah, Manfaat dan Resiko Mud}a>rabah, Akad 

Mud}a>rabah, Berakhirnya akad Mud}a>rabah, Sistem Bagi Hasil 

dalam pembiayaan Mud}a>rabah, Hukum yang berkaitan dengan 

kerugian dalam pembiayaaan Mud}a>rabah, Nisbah keuntungan, 

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan 

Mud}a>rabah dan Landasan hukum akad bagi hasil dalam 

Perbankan Syari’ah. 

BAB III : PEMBIAYAAN MUD}A>RABAH DI KOPERASI JASA 

KEUANGAN SYARI’AH  MAKMUR ABADI DOLOPO 

MADIUN 
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Bab ini akan membahas tentang profil Koperasi Jasa Keuangan 

Syari’ah Makmur Abadi yang didalamnya terdapat sejarah dan 

latar belakang berdirinya, visi misi, lokasi kantor, struktur 

organisasi produk-produk, akad pembiayaan Mud}a>rabah, sistem 

bagi hasil, penyelesaian pembayaran pembiayaan Mud}a>rabah 

yang bermasalah dan sistem penanggungan kerugian jika terjadi 

kerugian pada pembiayaan Mud}a>rabah.  

BAB IV : ANALISA FIQH TERHADAP PEMBIAYAAN 

MUD}A>RABAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN 

SYARI’AH MAKMUR ABADI DOLOPO MADIUN 

Bab ini menguraikan tentang analisis fiqh terhadap akad 

pembiayaan Mud}a>rabah, analisis fiqh terhadap pembagian 

keuntungan, analisis fiqh terhadap penyelesaian pembiayaan 

bermasalah atau macet dan analisis fiqh terhadap penanggung 

kerugian jika terjadi kerugian di Koperasi Jasa Keuangan 

Syari’ah Makmur Abadi Dolopo Madiun. 

BAB V :  PENUTUP 

Dalam bab ini memuat kesimpulan akhir dari permasalahan 

yang diangkat skripsi ini dan saran-saran yang berkaitan dengan 

pembahasan. 
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BAB II 

MUD}A>RABAH DALAM FIQH 

 

A. Pengertian Mud}a>rabah 

Mud}a>rabah berasal dari kata dha>rb, artinya memukul atau lebih tepatnya 

proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara tekhnis 

Mud}a>rabah adalah kerja sama usaha antara dua belah pihak di mana pihak 

pertama (shahib al-ma>l) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya 

menjadi pengelola (mud}ha>rib). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan 

yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara 

proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang timbul 

disebabkan oleh kecurangan atau kelalalian si pengelola, maka si pengelola harus 

bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 20  Transaksi seperti ini tidak 

mensyaratkan adanya wakil shahib al-ma>l dalam manajemen proyek. Sebagai 

orang kepercayaan, mud}ha>rib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab 

untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil 

shahib al-ma>l dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk 

menciptakan laba optimal. 

Mud}a>rabah juga disebut dengan istilah lain, yaitu qira>d. Dalam hal yang 

demikian itu investor atau pemilik modal disebut muqarid. Istilah Mud}a>rabah 

                                                           
20

 Fathurrahman Djamil , Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 

Keuangan Syari’ah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 173. 
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dipakai oleh Mazhab Hanafi, Hanbali dan Zaydi, sedangkan istilah qira>d dipakai 

oleh mazhab Maliki dan Syafi’i. Penjelasan lain tentang pengertian Mud}a>rabah 

adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syari’ah, yang juga digunakan 

sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam, yang dilakukan oleh para pihak 

berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam 

transaksi pembiayaan Mud}a>rabah, yaitu kepercayaan dari shahib al-ma>l kepada 

mud}ha>rib. Kepercayaan merupakan unsur terpenting, karena dalam transaksi 

Mud}a>rabah, shahibul ma>l tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari 

mudharib dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha 

yang notabenennya dibiayai dengan dana shahib al-ma>l tersebut. 21 

Adapun pengertian Mud}a>rabah menurut ulama’ fiqh antara lain :22 

a. Menurut para fuqaha, Mud}a>rabah adalah akad antara dua pihak yang saling 

menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain 

untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, 

seperti setengah atau sepertiga dari syarat-syarat yang ditentukan. 

b. Menurut Hanafiyah, Mud}a>rabah 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 tersebut. 

                                                           
21

 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum 

Perbankan Indonesi, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), 26-27. 
22

 Hendi Suhendi , Fiqh Muamalah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 136-137.  
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c. Menurut Malikiyah, Mud}a>rabah adalah akad perwalian dimana pihak pemilik 

harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan 

pembayaran yang ditentukan. 

d. Menurut Syafi’iyah, Mud}a>rabah adalah akad yang menentukan seseorang 

menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan. 

e. Menurut Hanabilah, Mud}a>rabah adalah pemilik harta menyerahkan hartanya 

dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari 

keuntungan yang diketahui. 

Menurut Syafi’i Antonio Mud}a>rabah adalah akad kerja sama usaha antara 

dua belah pihak, dimana pihak pertama (shahib al-ma>l) menyediakan seluruh 

(100%) modal, sedangkan pihak lainnya  menjadi pengelola. Keuntungan usaha 

dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila 

rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian 

si pengelola.23 

Selain itu pengertian Mud}a>rabah menurut Muhammad didefinisikan 

sebagai suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib al-

ma>l) menyediakan modal, dan pihak pertama (mud}ha>rib) bertanggung jawab atas 

pengelola usaha. Keuntungan usaha dibagikan sesuai dengan rasio laba yang 

telah disepakati bersama, manakala rugi shahib al-ma>l akan kehilangan sebagian 
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 Antonio, Bank Syari’ah, 95.  
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imbalan dari kerja keras dan ketrampilan manajerial (managerial skill) selama 

proyek berlangsung.24 

Dari berbagai pengertian di atas, dapat diketahui bahwa modal dalam 

akad Mud}a>rabah sepenuhnya berasal dari pemilik modal (shahib al-ma>l), dan 

pemilik modal tidak terlibat dalam manajemen usaha. Keuntungan dibagi 

menurut nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan apabila terjadi 

kerugian, maka yang menanggung adalah pemilik modal karena 100% darinya. 

Pihak pengelola tidak menanggung kerugian secara materi, tetapi cukuplah ia 

menanggung kerugian tenaga dan waktu yang dikeluarkan selama menjalankan 

usaha, selain tidak mendapatkan bagian keuntungan. 

Dengan demikian pengertian Mud}a>rabah secara keseluruhan adalah suatu 

perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengelola, dimana pihak pemilik 

modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengelola 

melakukan pengelolaan atas usaha. Apabila terjadi kerugian dan kerugian 

tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari 

kesepakatan) maka pihak penyedia dana yang menanggung kerugian. Sedangkan 

pihak pengelola menanggung kerugian managerial skill dan waktu serta 

kehilanagan nisbah keuntungan bagi hasil yang diperolehnya. 
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 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah (Yogyakarta: VII Press, 

2000), 13-24.  
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B. Dasar Hukum Mud}a>rabah 

Secara umum landasan dasar syari’ah al-mud}a>rabah lebih mencerminkan 

anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits 

berikut ini: 

1. Al-Qur’an 

a. QS. Al-Muzzamil : 20 

 ...       
.. . 

Artinya :“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari 
sebagian karunia Allah SWT...” (Al-muzzamil:20).25 
 

Ayat di atas adalah ayat yang paling banyak disepakati oleh para 

ahli fiqh sebagai landasan-landasan hukum transaksi Mud}a>rabah dan 

didasarkan pada: 

1) Secara bahasa terdapat kesamaan kata (lafad) Mud}a>rabah dari kata al-

dha>rb )الضر(  dengan lafadz ن يضر آخر  dalam Qs. Al-Muzzamil, 

walaupun secara etimologis keduanya bermakna berbeda. Dalam 

Mud}a>rabah berarti transaksi ekonomi atau permodalan, sedangkan 

dalam surat Al-Muzzamil berarti bepergian untuk berniaga. 

2) Terdapat kesamaan tujuan Mud}a>rabah dengan ayat tersebut yaitu 

untuk mencari perniagaan (at-tija>rah).26 

                                                           
25 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 848. 
26

 Ahmad Dahlan, Bank Syari’ah (Yogyakarta: Teras, 2012), 131-132. 
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b. QS. Al-Baqarah : 198 

    
    ... 

 
Artinya : “ Tidak ada dosa (halangan) bagi kaum untuk mencari 
karunia tuhanmu ...” (Al-Baqarah:198).27 
 
 
 

c. QS. Al-Jumu’ah : 10       
    .... 

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di 
muka bumi  dan carilah karunia Allah SWT...” (Al-Jumu’ah :10).28 
 

2. Al-Hadits 

ل  يه ق ي عن ا  ن ص سلم : عن ص لح  ل ه صلى ه عليه  ل رس َِن : ق ََ ٌث فِْي ثَ

َْي ِ  َْيِ  َ  لِْل ِ الَلِ ْيِر لِْل ّر  َ َْخََ ُ ال اْلُ  َ َرَ    َ َْيَ   ِ لى  ََ ٍ   ِْر َ  ُ ال  29ال

 
“ Dari Salih Bin Shuhaib dari ayahnya, dia berkata : Rasulullah SAW 
bersabda: “ tiga perkara yang ada barokah di dalamnya : jual beli secara 
tangguh, muqarradah (memberikan modal seseorang untuk berdagang) dan 
mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk 
dijual”.30 

 

Hadits ini dha’if. Pengarang Ibnu Hajar berkata, “Hadist diatas 

diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad dha’if. Hal itu dikarenakan di 
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  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (PT Karya Toha Putra Semarang, 
2002), 809. 

28
 Ibid 131. 
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 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah No. 2289 Kitab at-Tijarah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 720.  

30
 Abdullah Shonhaji, Terjemah Sunan Ibnu Majah Juz II, No. 2289, Kitab Tijarah, 

(Semarang: Asy Syifa’, 1993), 122.  
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dalam sanadnya terdapat Shalih bin Shuhaib, Abdurrahman bin Daud, Nadhr 

bin Qasim, yang menurut Al Bushairi, Al Uqaili dan As-Sundi dinilai sebagai 

orang-orang tak dikenal.31 

Hadits di atas menjelaskan tentang muqa>rad}ha>h atau disebut juga 

Mud}a>rabah. Keberkahan dalam transaksi ini disebabkan oleh memberi 

peluang kepada pengangguran untuk menghasilkan uang dengan modal orang 

lain. Di mana pemilik modal menyerahkan uangnya sedangkan mud}ha>rib 

mengerahkan kemampuan tenaga dan pikirannya. Keuntungan yang diperoleh 

dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan. Dengan begitu, masing-masing 

memperoleh keuntungan.32 

3. Ijma’ Ulama 

Ibnu Mundzir berkata, “Para ulama sepakat bahwa secara umum, akad 

atau transaksi Mud}a>rabah diperbolehkan”. 

Ash-Shan’ani berkata, “Qira>dh termasuk akad yang biasa terjadi di 

masa jahiliyyah yang kemudian diakui sah oleh Islam. Ia termasuk akad yang 

amat dibutuhkan (untuk mempermudah kehidupan manusia) dan tidak ada 

alasan untuk melarangnya.33 

4. Qiyas 
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 Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Syarah Bulughul Maram, ( Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2006), 24. 
32

 Ibid, 25. 
33

 Ibid, 23.   
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Mud}a>rabah diqiyaskan kepada al-musyaqah (menyuruh seseorang 

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

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

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

bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya Mud}a>rabah 

ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, 

yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan 

mereka.34 

 

C. Rukun dan Syarat Mud}a>rabah 

Adapun rukun dan syarat Mud}a>rabah adalah sebagai berikut : 

1. Pemodal dan Pengelola 

a. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara 

hukum. 

b. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-

masing pihak. 

c. Sighat yang dilakukan bisa secara eksplisit dan implisit yang 

menunjukkan tujuan akad. 

                                                           
34

 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 226.  
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d. Sah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, dan 

akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis maupun 

ditandatangani.35 

2. Modal  

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada 

pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas mud}ha>raba>h. 

Untuk itu, modal disyaratkan harus : 

a. Dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang). Apabila 

modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan 

harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya). 

b. Harus berbentuk tunai bukan piutang (namun sebagian ulama 

membolehkan modal mud}ha>raba>h berbentuk asset perdagangan, misalnya 

inventory) 

c. Harus diserahkan kepada mud}ha>rib untuk memungkinkannya melakukan 

usaha. 

3. Keuntungan  

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. 

Keuntungan adalah tujuan akhir mud}ha>raba>h. Keuntungan dipersyaratkan 

sebagai berikut : 

a. Harus dibagi untuk kedua belah pihak 
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  Fathurrahman Djamil , Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 

Keuangan Syari’ah, 175. 



29 
 

 

b. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari 

keuntungan yang mungkin dihasilkan nantinya 

c. Rasio persentase (nisbah) harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan 

dalam kontrak 

d. Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah mud}ha>rib 

mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada shahib al-ma>l 

e. Jika jangka waktu akad Mud}a>rabah relatif lama, nisbah keuntungan bisa 

disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu 

f. Jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor (gross 

profit), biaya-biaya yang timbul disepakati oleh kedua belah pihak, 

karena dapat mempengaruhi nilai keuntungan.36  

  

D. Jenis-Jenis Mud}a>rabah 

Secara umum mud}ha>raba>h terbagi menjadi dua jenis yaitu : 

1. Mud}a>rabah Muthlaqah 

Yang dimaksud dengan Mud}a>rabah muthlaqah adalah bentuk 

kerjasama antara shahib al-ma>l dan mud}ha>rib yang cakupannya sangat luas 

dan tidak dibatasi pleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. 

2. Mud}a>rabah Muqayyadah  
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Yang dimaksud dengan Mud}a>rabah muqayyadah adalah kebalikan 

dari Mud}a>rabah muthlaqah, di mana si mudharib dibatasi dengan batasan 

jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.37  

 

 

E. Aplikasi Mud}a>rabah dalam Perbankan 

Al-mud}a>rabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan 

penghimpunan dana. Pada sisi penghimpunan dana, al-mud}a>rabah diterapkan 

pada : 

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus 

seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya. 

2. Deposito spesial (special investment), di mana dana yang dititpkan nasabah 

khusus untuk bisnis tertentu, misalnya mura>baha>h saja atau ijarah saja. 

Adapun pada sisi pembiayaan, mud}a>rabah diterapkan untuk : 

a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. 

b. Investasi khusus, disebut juga mud}a>rabah muqayyadah, di mana sumber 

dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang 

telah ditetapkan oleh shahib al-ma>l.38 

 

F. Kontrak Mud}a>rabah 
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 M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, 97.  
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Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan 

landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syari’ah 

prinsipnya berdasarkan kaidah al-mud}a>rabah. Berdasarkan prinsip ini bank Islam 

akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha 

yang meminjam dana. Penabung akan bertindak sebagai mud}ha>rib (pengelola) 

sedangkan pengusaha bertindak sebagai shahib al-ma>l (penyandang dana). 

Antara keduanya diadakan akad Mud}a>rabah yang menyatakan pembagian 

keuntungan masing-masing pihak. Di sisi lain, dengan pengusaha atau peminjam 

dana, bank Islam akan bertindak sebagai shahib al-ma>l (penyandang dana, baik 

yang berasal dari tabungan, deposito, giro maupun dana bank sendiri berupa 

modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan 

berfungsi sebagai mud}ha>rib (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara 

memutar dan mengelola bank.39 

Secara umum aplikasi Mud}a>rabah dalam perbankan dapat digambarkan 

dalam skema sebagai berikut : 

 

PERJANJIAN BAGI HASIL 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Ibid, 137. 

Nasabah 

(Mudharib) Proyek Usaha 

Modal 100% Keahlian/ketrampi

lan 
Bank 

(Shahibul Maal) 

Nisbah Y% 
Nisbah X% 

Pembagian Keuntungan 
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Bagan 2.1 Skema Mud}a>rabah 
Sumber : Syafi’I Antonio 

 

 

G. Manfaat dan Resiko Mud}a>rabah 

1. Manfaat Mud}a>rabah 

a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha 

nasabah meningkat. 

b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan 

secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha sehingga 

bank tidak akan pernah mengalami negative spead. 

c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas 

usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. 

d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prodent) mencari usaha yang 

benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang 

kongkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 

e. Prinsip bagi hasil dalam Mud}a>rabah atau musyaraka>h ini dibedakan 

dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima 

Pengembalian 

Modal Pokok 

Modal 
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pembiayaan (nasabah) atau jumlah bunga tetap berapapun keuntungan 

yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. 

2. Resiko Mud}a>rabah 

Resiko yang terdapat dalam Mud}a>rabah, terutama pada penerapannya 

dalam pembiayaan relatif tinggi, diantaranya : 

a. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam 

kontrak. 

b. Lalai dan kesalahan yang disengaja. 

c. Pembiayaan keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.40 

 

H. Akad Mud}a>rabah  

Akad Mud}a>rabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu 

pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sebagian modalnya 

untuk dikelola oleh pihak kedua yaitu si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk 

mendapatkan untung, atau singkatnya, akad Mud}a>rabah adalah persetujuan 

kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.41  

Adapun kandungan dari syarat-syarat dari akad perjanjian Mud}a>rabah 

sebagai berikut : 

                                                           
40

 Ibid, 98.  
41

 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan , 199.  
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1. Perjanjian Mud}a>rabah dapat dibuat secara formal maupun informal, secara 

tertulis maupun lisan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat 

Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :  

         
 ... 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman,apabila kamu bermu’amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya 
.... (Qs. Al-Baqarah : 282). 
 

Dan untuk perjanjian Mud}a>rabah secara tertulis harus disaksikan oleh 

dua orang saksi, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 

ayat 282 : 

...   
  ... 

Artinya : ... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang 
lelaki di antaramu .... (Qs. Al-Baqarah :282). 
 

Ketentuan ayat di atas menentukan agar perjanjian-perjanjian dibuat 

secara tertulis dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah memenuhi syarat 

dan dirumuskan  secara jelas dan tegas untuk menghindari dari salah tafsir 

yang secara lebih lanjut dapat menimbulkan salah pengertian dan perbedaan 

pendapat yang tidak perlu antara shahib al-ma>l dengan mudha>rib.42 

2. Perjanjian Mud}a>rabah dapat pula dilangsungkan di antara beberapa shahib al-

ma>l dan beberapa mud}ha>rib. 

                                                           
42

 Sjahdeini, Perbankan Islam, 30-31. 
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3. Shahib al-ma>l wajib menyerahkan modal Mud}a>rabah kepada mud}ha>rib. 

4. Shahib al-ma>l wajib menyediakan dana kepada mudha>rib untuk membiayai 

suatu proyek atau suatu kegiatan usaha. 

5. Mud}ha>rib wajib bertindak dengan hati-hati atau bijaksana dan beri’tikad baik 

dan bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang terjadi karena 

kelalaiannya.  

Hal ini sejalan dengan al-Qur’an yang menuntut dipenuhinnya perjanjian 

secara jujur dan dengan i’tikad baik yaitu Firman Allah surat Al-Maidah Ayat 1 

yang berbunyi : 

    
 ... 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu... (Qs. 
Al-Maidah :1). 
 

Ayat tersebut di atas menuntut untuk dipenuhinnya perjanjian secara jujur 

dan i’tikad baik dengan tidak membedakan apakah perjanjian itu dibuat secara 

tertulis atau secara lisan.43 

 

I. Berakhirnya akad Pembiayaan Mud}a>rabah 

Akad Mud}a>rabah dinyatakan batal atau berakhir dalam hal sebagai 

berikut :  

                                                           
43

 Ibid, 30-35 dan 45-46. 
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a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau mud}ha>rib dilarang untuk 

bertindak  hukum terhadap modal yang diberikan, atau shahib al-ma>l menarik 

modalnya 

b. Wafatnya salah satu pihak, menurut jumhur ulama akad mud}ha>raba>h tersebut 

menjadi batal, karena menurut mereka akad mudharabah tidak bisa 

diwariskan 

c. Salah satu pihak gila (hilang ingatan) 

d. Murtadnya shahib al-ma>l 

e. Modal habis di tangan shahilal- ma>l sebelum dikelola mud}ha>rib.44 

 

 

J. Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mud}a>rabah 

1. Sistem Bagi Hasil Mud}a>rabah 

a. Bank menyediakan 100% pembiayaan suatu proyek usaha (modal) 

b. Nasabah mengelola proyek usaha tanpa campur tangan bank, namun bank 

mempunyai hak untuk tindak lanjut dan pengawasan 

c. Bank dan nasabah sepakat melalui negosiasi tentang porsi bagian untung 

masing-masing 

d. Bagi hasil diberikan secara periodik (tiap akhir bulan) sesuai dengan 

nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo nasabah mengembalikan 

                                                           
44

 Abdul Dahlan Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta : Intermasa, 1996), 1198.  
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dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan yang 

menjadi bagian bank).45 

 

K. Hukum yang Berkaitan dengan Kerugian dalam Mud}a>rabah 

Para ulama sepakat apabila terjadi kerugian maka shahib al-ma>l  

kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, sedangkan mud}ha>rib tidak 

menerima imbalan apapun untuk kerja dan usahanya. Dengan demikian baik 

posisi shahib al-ma>l maupun mud}ha>rib harus menghadapi resiko. Seperti yang 

telah dikemukakan di atas yang menanggung resiko finansial hanyalah shahib al-

ma>l sendiri sedangkan mud}ha>rib sama sekali tidak menanggung resiko finansial, 

akan tetapi mud}harib menanggung resiko berupa waktu, fikiran, dan jerih payah 

yang telah dicurahkan selama mengelola proyek atau usaha tersebut serta 

kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan 

yang telah diperjanjikan sebelumnya. Meskipun demikian apabila mud}ha>rib 

melakukan kecurangan atau kelalaian dalam mengelola usaha sehingga 

menimbulkan kerugian maka kerugian yang ditimbulkan tersebut menjadi 

tanggung jawab mud}ha>rib.46 

Sedangkan menurut Syafi’i Antonio, dalam bukunya bahwa apabila 

dalam perjanjian Mud}a>rabah mengalami kerugian, maka kerugian tersebut 

                                                           
45

 Karnaen Permata Atmaja dan Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank 

Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 22-23.  
46

 Fathurrahman Djamil , Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 

Keuangan Syari’ah, 183. 
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ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian 

si pengelola. Tetapi apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau 

kelalaian si pengelola (mudha>rib), maka si pengelola (mudha>rib) harus 

bertanggung jawab atas kerugian tersebut.47 

Menurut Adiwarman Karim cara menyelesaikan kerugian jika terjadi 

adalah sebagai berikut :48 

a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, kerena keuntungan merupakan 

pelindung modal. 

b. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal. 

 

 

L. Nisbah Keuntungan 

1. Prosentase 

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara 

kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi 

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

99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan 

berdasarkan porsi setoran modal, tentu dapat saja bila disepakati ditentukan 

nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.  

2. Bagi Untung dan Bagi Rugi 

                                                           
47

 Antonio, Bank Syari’ah, 95.  
48 Adiwarman, 210.  
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Ketentuan diatas merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad 

Mud}a>rabah itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (natural 

uncertainly contracts). Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat 

bagian yang besar pula dan bila laba bisnisnya kecil maka mendapat yang 

kecil juga. 

Tetapi bila bisnis dalam akad Mud}a>rabah ini mengalami kerugian, 

maka pembagian keuntungan itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi 

berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasannya mengapa 

nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, karena 

nisbah 50:50 atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnis 

rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing 

pihak, bukan berdasarkan nisbah. 

3. Jaminan 

Para fuqoha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak 

boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan. Apabila mud}ha>rib melakukan 

kesalahan keteledoran atau kelalaian dalam pembayaran, kecerobohan dalam 

merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran kesalahan dan 

kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk bisnis Mud}a>rabah yang 

disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati maka mud}ha>rib 

tersebut harus menanggung kerugian sebesar kelalaiannya sebagai sanksi dan 

tanggung jawab. Namun untuk menghindari resiko dari pihak mud}ha>rib yang 
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lalai atau menyalahai kontrak maka shahib al-ma>l dibolehkan meminta 

jaminan tertentu kepada mud}ha>rib. Jaminan ini akan disita oleh shahibul 

maal jika ternyata timbul kerugian karena mud}ha>rib melakukan kesalahan 

yakni lalai atau ingkar janji. Tetapi bila kerugian yang timbul disebabkan 

karena faktor resiko bisnis jaminan mud}ha>rib tidak dapat disita oleh shahib 

al-ma>l. 

4. Menentukan Besarnya Nisbah 

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing 

pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil 

tawar-menawar antara shahib al-ma>l dengan mud}ha>rib. Dalam perbankan 

modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yaitu investor atau 

deposan) dengan bank syari;ah hanya terjadi bagi deposan/investor dengan 

jumlah besar, untuk deposan kecil sistem tawar-menawar tidak terjadi tetapi 

bank syari’ah hanya mencantumkan nisbah yang ditawarkan setelah itu 

deposan setuju atau tidak dengan nisbah yang ditawarkan tersebut.49 

 

M. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah atau Restrukturisasi 

Restrukturisasi adalah salah satu upaya untuk meminimalkan potensi 

kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, koperasi syari’ah dapat 

melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap anggota yang mengalami 

                                                           
49 Adiwarman , Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, 206-209. 
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penurunan kemampuan pembayaran, dan masih memiliki prospek usaha yang 

baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah diadakan restrukturisasi.50 

Jenis restrukturisasi atau penyelesaian pembiayaan bermasalah yang 

dapat dilakukan koperasi syari’ah adalah dengan cara sebagai berikut : 

1. Penjadwalan Kembali (Rescheduling) 

Rescheduling adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota 

koperasi syari’ah atau jangka waktu pembiayaannya. 

Untuk penyelesaiannya pada pembiayaan Mud}a>rabah di koperasi syari’ah 

dengan cara memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa 

mengubah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada koperasi 

syari’ah. 

2. Persyaratan Kembali (Reconditioning) 

Reconditioning adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan 

pembiayaan anggota, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah 

angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah 

sisa kewajiban anggota pembiayaan yang harus dibayarkan kepada koperasi 

syari’ah. 

Untuk penyelesaiannya pada pembiayaan Mud}a>rabah di koperasi 

syari’ah dengan cara menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara 

lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, 

                                                           
50 Nur S. Buchori, Koperasi Syari’ah Teori dan Praktek, (Jakarta: Pustaka Aufa Media, 

2012), 203.  
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pemberian potongan pokok dan menambah sisa kewajiban anggota yang 

harus dibayarkan kepada koperasi syari’ah. 

3. Penataan Kembali (Restructuring) 

Restructuring adalah perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak 

terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi : 

a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan kepada anggota 

b. Konversi akad pembiayaan 

Untuk penyelesaiannya pada pembiayaan Mud}a>rabah di koperasi 

syari’ah dilakukan dengan menambah dana koperasi syari’ah kepada anggota 

agar kegiatan usaha dapat kembali berjalan dengan baik.51 

Dalam melakukan restrukturisasi atau penyelesaian pembiayaan 

bermasalah dalam pembiayaan Mud}a>rabah, koperasi syari’ah harus 

menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syari’ah serta prinsip akuntansi 

yang berlaku.52 

 

N. Landasan Hukum Akad Bagi Hasil Dalam Perbankan Syari’ah 

Landasan hukum mengenai keberadaan akad Mud}a>rabah sebagai salah 

satu produk perbankan syari’ah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang 

perbankan, yakni pada ketentuan pasal 1 ayat (13) yang mendefinisikan 

                                                           
51 Ibid, 208-209.  
52 Ibid, 203-204.  
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mengenai prinsip syari’ah dimana mud}a>rabah secara eksplisit merupakan salah 

satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syari’ah. Di tahun 

2008 tentang perbankan syari’ah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang 

menyebutkan bahwa “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk Mud}a>rabah 

dan musyaraka>h”. 

Pembiayaan berdasarkan akad Mud}a>rabah juga diatur melalui Fatwa DSN 

No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mud}a>rabah (Qira>dh). Latar 

belakang keluarnya fatwa dimaksud adalah dalam rangka mengembangkan dan 

meningkatkan dana lembaga keuangan syari’ah (LKS). Pihak lembaga keuangan 

syari’ah (LKS) dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara 

Mud}a>rabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak 

(shahibul maal/LKS) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua 

(mud}ha>rib/nasabah) nertindak selaku pengelola dan keuntungan usahanya dibagi 

sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.53 
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 Anggota IKAPI, (Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2009), 132. 


