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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine factors that influence the 

determination of the ratio of profit sharing ( musyarakah and mudharabah ) in BPRS. 

Internal factors thought to influence the ratio of profit sharing are the type of customer, 

the composition of capital, expected rate of return, and profit expectations. External 

factors expected to affect the determination of the profit sharing ratio are the level of 

price competition, and the level of risk financing.  

This study used qualitative analysis methods, which are not only limited to the 

collection and compilation of data but include analysis and interpretation the meaning of 

the data. This study is a case study on PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi with the 

policy period in 2010.  

The results showed that the internal factors affecting the profit sharing ratio 

Musyarakah and Mudharabah financing are the type of customer, the composition of 

capital, expected rate of return, and profit expectations. The external factors are the 

level of price competition and level of risk financing. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut SK. Menkeu RI No.792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua 

badan yang kegiatannya dibidang keuangan, melakukan penghimpunan dana dan 

penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan. 

Lembaga keuangan sangat dibutuhkan bagi masyarakat maupun kalangan industri/usaha 

untuk mendukung dan memperlancar aktivitasnya. Bank dan lembaga keuangan, tidak 

mempunyai peran yang  penting bagi masyarakat tradisional. Namun pada masyarakat 

maju, peran bank dan lembaga keuangan lainnya sangatlah penting, khusunya sebagai 

lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana. 

Pada praktiknya, lembaga keuangan terbagi atas Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga 

Keuangan Bukan Bank.  

Dalam Booklet Perbankan Indonesia, Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup orang banyak
1
. Bank mempunyai peran yang penting bagi 

setiap perusahaan, baik untuk memenuhi kebutuhan modal atau dana untuk menunjang 

kegiatan usahanya. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha bukan bank 

ataupun bukan perusahaan asuransi, yang kegiatan usahanya langsung ataupun tidak 

langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan jalan mengeluarkan surat 

berharga dan menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan, baik berupa 

                                                             
1 Bank Indonesia, 2009, Booklet Perbankan Indonesia 2009, Jakarta : Bank Indonesia, hal : 5. 
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pinjaman maupun berupa penyertaan modal
2
. Beberapa jenis Lembaga keuangan bukan 

bank yang ada di Indonesia, antara lain pasar uang, pasar modal, koperasi simpan 

pinjam, dan lainnya. Sistem perbankan Indonesia merupakan suatu tata cara, aturan-

aturan dan pola bagaimana sektor perbankan menjalankan usahanya sesuai dengan 

ketentuan (sistem) yang dibuat oleh pemerintah. Indonesia menetapkan sistem 

perekonomiannya sebagai sistem ekonomi yang demokrasi sesuai dengan landasan 

negara yaitu Pancasila. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Azas Perbankan Indonesia, 

pada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992, yang berbunyi : “Perbankan Indonesia dalam 

menjalankan Usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian”. 

Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi berdasarkan pancasila 

dan Undang – Undang Dasar 1945. 

 Dalam menjalankan sebuah sistem perbankan yang baik, perlu adanya pilar-pilar 

yang menyangga agar sebuah sistem tersebut dapat berjalan dengan baik. Dalam sistem 

perbankan di Indonesia, pilar ini disebut dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan 

Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk,  dan tatanan industri 

perbankan untuk rentang waktu 5 sampai 10 tahun ke depan
3
. Dan fungsi utama 

perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta 

bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan 

stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.
4
  

                                                             
2
 http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Kamus 

3 Bank Indonesia, 2009,  Booklet Perbankan Indonesia 2009, Jakarta : Bank Indonesia, hal : 26.  
4 Ibid, hal : 5. 
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Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi 

menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (funding), produk 

penyaluran dana (financing), dan produk jasa ( service ). Perbankan syariah menerima 

simpanan dana masyarakat dalam dua bentuk, yaitu titipan (wadiah) dan investasi 

(mudharabah). Wadiah merupakan dana murah, karena bank sebagai pihak yang 

dititipkan dana oleh nasabah, berhak untuk tidak memberikan imbalan atau dapat 

memberikan imbalan berbentuk bonus yang sifat dan besarnya tidak mengikat dan bank 

berhak mengelola dana nasabah tersebut agar memperoleh keuntungan. Namun sifat 

pendanaan ini tidak stabil dikarenakan dana nasabah wadiah dapat ditarik setiap saat dan 

bank harus menyediakan dana tersebut. Mudharabah merupakan dana mahal, dimana 

bank sebagi pengelola diharapkan dapat mengelola dana tersebut untuk menghasilkan 

return yang besar. Pendanaan ini bersifat relatif stabil karena berjangka waktu antara 1 

sampai 12 bulan Bagi nasabah yang menginvestasikan dananya, bank akan membagi 

keuntungan yang didapatkannya secara berkala kepada nasabah tersebut.  

Produk pembiayaan ( penyaluran dana ) pada perbankan syariah dibagi menjadi 

empat kategori, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli ( murabahah ), pembiayaan 

dengan prinsip sewa ( ijarah ), pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap, dan 

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, tingkat 

keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan yang diperoleh dari kegiatan 

usaha nasabah. Pada produk bagi hasil, keuntungannya ditentukan oleh nisbah bagi hasil 

yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. 

Produk perbankan syariah yang termasuk dalam kelompok ini adalah mudharabah dan 

musyarakah. 
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 Mudharabah didefinisikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak, dimana 

pihak pertama menyediakan seluruh modal ( shahibul maal  ), sedangkan pihak lainnya 

bertindak sebagai pengelola atau pengusaha (  mudharib ). Mudharabah sendiripun 

dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. 

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib  

yang cakupannya sangat luas, tidak terbatas pada waktu, jenis usaha, dan daerah bisnis. 

Mudharabah Muqayyadah adalah keterbalikan dari Mudharabah Muthlaqah, dimana 

usaha yang akan dijalankan dibatasi oleh, jenis usaha, waktu atau tempat usaha. 

Mudharabah berasal dari kata dharb, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian 

memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya 

dalam menjalankan usaha
5
.   

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha 

tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan 

kesepakatan
6
. Musyarakah dibagi menjadi dua jenis, yaitu musyarakah pemilikan dan 

musyarakah akad ( kontrak ). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, 

atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. 

Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset 

nyata, dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut. Musyarakah 

akad tercipta dengan cara kesepakatan, dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap 

orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Merekapun sepakat untuk berbagi 

keuntungan dan kerugian
7
. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem 

                                                             
5
 Antonio, Muhammad Syafi’I, 2001,Bank Syariah dari Teori ke Praktik,Jakarta: Gema Insani Press,hal : 95. 

6 Ibid, hal : 90 
7
  Ibid, hal : 91-92 
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pengolahan dana dalam perekonomian  Islam yakni pembagian hasil usaha antara 

pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib)
8
. Perhitungan bagi hasil dapat 

menggunakan pendekatan revenue sharing maupun profit loss sharing, dan hal ini harus 

disepakati pada saat akad agar tidak menimbulkan gharar. Pembagian bagi hasil harus 

dilakukan sesuai dengan nisbah yang disepakati dan tercantum dalam akad. Konsep bagi 

hasil sangat berbeda dengan konsep bunga yang ditetapkan pada bank konvensional. 

Dalam bank syariah, konsep bagi hasil, sebagai berikut
9
 : 

a. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan yang 

bertindak sebagai pengelola dana, 

b. Pengelola/bank syariah mengelola dana tersebut di atas sistem pool of fund, 

selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek / usaha 

yang layak dan menguntungan serta memenuhi aspek syariah, 

c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, 

nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. 

 

 Menurut Fatwa DSN – MUI No. 15, pada dasarnya Lembaga Keuangan Syariah 

boleh menggunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing) maupun bagi untung (profit loss 

sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra ( nasabah ). Namun, jika dilihat dari 

segi kemaslahatannya saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya menggunakan prinsip 

bagi hasil (revenue sharing). Profit loss sharing adalah perhitungan bagi hasil 

didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank 

                                                             
8
 Antonio, Muhammad Syafi’I, 2001,Bank Syariah dari Teori ke Praktik,Jakarta: Gema Insani Press,hal : 90. 

9 Wiyono, Slamet, 2005, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSI, 
Jakarta : PT Grasindo, hal : 59. 
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menggunakan sistem profit loss sharing, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi 

hasil yang akan diterima shahibul mal akan semakin kecil. Kondisi ini akan 

mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada Bank 

Syariah yang nantinya akan berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara 

keseluruhan. 

Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh 

pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan 

untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bank yang menggunakan sistem revenue 

sharing,  kemungkinan yang terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik 

dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini 

akan mempengaruhi minat pemilik dana untuk menginvestasikan dananya di Bank 

Syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat. Beberapa prinsip yang harus diterapkan 

pada bagi hasil, yaitu : 

a. Keadilan, yaitu keadilan dalam menentukan margin keuntungan dan bagi hasil, 

sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, 

b. Kejujuran, harus adanya kejujuran dalam pembagian dan penentuan margin 

keuntungan dan bagi hasil,sehingga tidak ada yang ditutupi dan menghindari 

terjadinya tindak penipuan, 

c. Kejelasan, yaitu kejelasan dalam menyampaikan persentase margin keuntungan 

dan bagi hasil kepada nasabah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi gharar. 

 Dalam transaksi keuangan syariah, baik bank maupun nasabah sebagai shahibul 

mal membutuhkan informasi yang jelas dan transparan mengenai bagaimana dan pada 

sektor apa bank menginvestasikan dananya.  
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 Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi kondisi asymetric information , yaitu 

kondisi dimana investor/nasabah tidak mempunyai informasi yang cukup untuk dapat 

mengetahui kondisi terbaik yang ada untuk melakukan suatu investasi. Hal ini berpotensi 

menimbulkan terjadinya moral hazard, dimana salah satu pihak berpeluang untuk 

melakukan penyelewengan. Timbulnya moral hazard dapat dihindari apabila di pasar 

tersedia acuan indeks return industri dari investasi yang dilakukan bank serta indeks 

return sektor perbankan dan bank menginformasikan hal tersebut kepada nasabahnya.  

Sejauh ini dalam transaksi keuangan musyarakah dan mudharabah, shahibul mal 

hanya mengetahui nisbah yang telah ditetapkan langsung oleh bank, tanpa adanya 

penjelasan dasar penetapan nisbah bagi hasil. Dalam penetapan nisbah bagi hasil, yang 

menjadi pertimbangan utama adalah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan yang 

diperoleh, maka akan semakin tinggi return bagi hasilnya. Namun ada indikasi bahwa 

dalam penentuan bagi hasil bank syariah mengacu pada tingkat bunga bank 

konvensional. Oleh demikian penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PENETAPAN 

NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH 

PADA PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH BEKASI“. 

 

 

 

 

 

 

FAKTOR INTERNAL..., ISWARD ARFIAL, Ak.-IBS, 2011



 

 

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dominasi pembiayaan murabahah atau rendahnya pembiayaan bagi hasil 

(musyarakah dan mudharabah) pada portfolio pembiayaan bank syariah merupakan 

fenomena global yang tidak hanya terjadi pada perbankan syariah di Indonesia, 

melainkan juga terjadi pada perbankan syariah di seluruh dunia. Melalui penelitian ini 

penulis tertarik untuk meneliti faktor – faktor yang memiliki keterkaitan dengan 

penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah pada 

PT.BPRS Harta Insan Karimah Bekasi. Berdasarkan uraian tersebut,  maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Faktor –faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penetapan nisbah bagi 

hasil pembiayaan mudharabah? 

b. Faktor – faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penetapan nisbah bagi 

hasil pembiayaan musyarakah? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini, fokus penelitian ini diarahkan untuk mengetahui 

faktor apa saja yang diterapkan oleh PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi dalam 

menetapkan nisbah bagi hasil untuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah dari segi 

internal bank dan dari segi eksternal bank. Faktor internal yaitu jenis nasabah, ekspektasi 

rate of return, komposisi modal, dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Sedangkan 

Faktor eksternal adalah tingkat persaingan pasar dan tingkat resiko pembiayaan. Kondisi 

perekonomian tidak menjadi faktor penetapan pada penentuan nisbah bagi hasil karena 

kontrak pembiayaan bersifat pasti. Batasan dalam penelitian ini merupakan data 

kualitatif. 

FAKTOR INTERNAL..., ISWARD ARFIAL, Ak.-IBS, 2011



 

 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitan ini adalah : 

a. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi 

hasil pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS Harta Insan karimah Bekasi. 

b. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi 

hasil pembiayaan Musyarakah pada PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi Bank Syariah, 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran dan informasi untuk 

penyusunan strategi dalam menghadapi persaingan dalam dunia perbankan. 

 

b. Bagi Ilmu Pengetahuan, 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan perbankan syariah dan sebagai tambahan informasi 

kepada masyarakat mengenai faktor penentu nisbah bagi hasil pembiayaan 

musyarakah dan mudharabah pada BPR Syariah dan bagaimana sistem 

perhitungan nisbah bagi hasil pada prakteknya. 
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1.6 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut: 

  BAB I. PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat  penelitian dan sistematika penelitian. 

  

BAB II. LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan 

permasalahan dan berbagai teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini.  

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Menguraikan teknik pengumpulan dan pengolahan data objek penelitian, serta 

metode analisa yang akan digunakan.  

 

BAB IV. HASIL PENELITIAN 

Memuat uraian secara rinci mengenai langkah-langkah analisis data dan hasilnya 

serta pembahasan atas hasil penelitian yang telah diperoleh. Pembahasan hasil yang 

diperoleh dilakukan secara teoritik berdasarkan pada analisa kualitatif.  

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN  

Memuat kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan untuk menjawab semua 

masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran yang dianggap perlu untuk 

meningkatkan pengetahuan bagi pihak – pihak yang terkait serta untuk penelitian 

berikutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 TEORI BANK SECARA UMUM 

2.1.1 PENGERTIAN BANK 

Pengertian Bank secara yuridis terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998, yang menyatakan bahwa : "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak". Pengertian bank menurut Undang-Undang menegaskan adanya 

beberapa hal, yaitu : 

a. Bank adalah suatu badan usaha, 

b. Kegiatan bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali 

dana tersebut kepada masyakat, 

c. Tujuan bank adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, dan bukan 

semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. 

Untuk memperjelas pengertian bank, berikut ini adalah pendapat para ahli 

tentang apa yang dimaksud dengan bank : 

a. Pierson (ahli ekonomi dari Belanda)
10

 

Memberikan suatu definisi bahwa "Bank is a company wiet accept credit, but 

didn‟t give credit  yang artinya bank adalah badan usaha yang menerima kredit, tetapi 

tidak memberi kredit”. Teori Pierson ini menyatakan bahwa bank dalam operasionalnya 

hanya bersifat pasif saja,yaitu hanya menerima titipan uang saja. 

                                                             
10 Hasibuan, H. Malayu SP,  2001, Dasar – dasar Perbankkan, Bumi Aksara, hal : 2. 
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b. G.M. Verrijn Stuart
11

 

Memberikan definisi bahwa  "Bank adalah badan yang bertujuan untuk 

memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri maupun 

yang diperoleh dari orang lain atau dengan jalan mengeluarkan alat-alat penukar baru 

berupa uang giral." Bank merupakan badan usaha yang menerima kredit (berupa 

giro,deposito dan tabungan), memberikan kredit (baik jangka pendek, menengah maupun 

jangka panjang) serta memberikan jasa-jasa bank lainnya berupa kiriman uang transfer, 

wesel, letter of credit, bank garansi, dan sebagainya. Keuntungan dari bank adalah hasil 

selisih bunga dan provisi atau komisi atas jasa yang diberikan pihak bank. Jadi, bank 

dalam hal ini telah melakukan operasi pasif dan aktif, yaitu mengumpulkan dana dari 

masyarakat yang kelebihan (Surplus Spending Unit / SSU) dan menyalurkan kredit 

kepada masyarakat yang membutuhkan dana (Defisit Spending Unit / DSU). 

Dari kedua pendapat definisi tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa 

bank merupakan suatu badan atau lembaga pemberi atau penyalur kredit kepada pihak 

yang membutuhkan dana. Dana tersebut dapat berasal dari bank itu sendiri maupun dana 

masyarakat dengan perantara bank, sehingga bank berperan sangat penting sebagai 

lembaga intermediasi sekaligus berperan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian 

suatu negara. 

2.1.2 FUNGSI BANK 

Perbankan memiliki pengaruh yang besar dalam kegiatan perekonomian 

dimanapun. Perbankan dapat diibaratkan sebagai jantung dalam tubuh mahluk hidup 

yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang menjaga kehidupan makhluk tersebut. 

Perbankan mengalirkan dana didalam suatu sistem pembayaran sehingga berbagai 

                                                             
11 Rahardja, Pratama, 1990, Uang dan Perbankkan, Jakarta : Rinka Cipta, hal : 64. 
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transaksi dan kegiatan produksi dapat berjalan dengan baik. Bank juga mempunyai 

fungsi yang sangat penting yakni fungsi Intermediasi atau fungsi perantara antara pihak 

yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dana yang tersedia 

dapat dimanfaatkan secara optimal. Perkembangan perekonomian akan sangat terhambat 

tanpa adanya fungsi intermediasi yang dilakukan oleh bank. 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa fungsi utama 

perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. 

Pada penjelasan Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa peranan perbankan nasional 

perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana 

masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan pada sektor 

perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan 

menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan 

memperkuat struktur perekonomian nasional.  

 

2.2  BANK SYARIAH 

2.2.1  DEFINISI BANK SYARIAH 

 Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah
12

. UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan tentang pengertian 

prinsip syariah yaitu aturan berdasarkan perjanjian hukum islam antara bank dengan 

pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan 

lainnya yang disesuaikan dengan syariah, antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi 

hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), 

                                                             
12 Bank Indonesia, 2009,  Booklet Perbankan Indonesia 2009, Jakarta : Bank Indonesia, hal : 5. 
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prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau dengan adanya 

pilihan memindahkan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak 

lain. 

2.2.2 PERBEDAAN ANTARA BANK SYARIAH DENGAN BANK 

KONVENSIONAL 

 Menurut Antonio, dalam beberapa hal bank konvensional dan bank syariah 

memiliki kesamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, 

tekhnologi komputer yang digunakan, syarat – syarat umum untuk memperoleh 

pembiayaan dan lain sebagainya. Pada sisi lain, terdapat banyak perbedaan yang 

mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, 

usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja
13

. Perbandingan antara bank syariah dan bank 

konvensional dapat kita simpulkan pada table 2.1dibawah ini. 

2.2.3 TUJUAN DAN FUNGSI BANK SYARIAH 

 Sistem keuangan dan perbankan hadir untuk memberikan jasa keuangan yang 

halal kepada komunitas muslim. Target utamanya adalah terwujudnya kesejahteraan 

ekonomi, perluasan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi 

pendapatan yang wajar, stabilitas nilai uang serta investasi tabungan yang dapat 

memberikan jaminan keuntungan terhadap semua pihak yang terlibat. Dalam perspektif 

Islam, tujuan utama perbankan dan keuangan Islam antara lain
14

 : 

                                                             
13 Antonio, Muhammad Syafi’I, 2001,Bank Syariah dari Teori ke Praktik,Jakarta: Gema Insani Press,hal : 
29. 
14 Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Algaoud, 2001, Perbankan Syariah ( Prinsip, Praktik dan Prospek ), 
Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, hal : 123. 
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a. Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaruan semua 

aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip Islam, 

b. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar, dan 

c. Kemajuan pembangunan ekonomi. 

Fungsi sosial pada bank syariah sudah ada dan melekat sebagai bagian dari 

pelaksanaan rukun Islam, sebelum bank konvensional diwajibkan untuk melakukan 

Corporate Social Responsibility. Fungsi sosial bank  syariah adalah bentuk pemungutan 

zakat, infaq dan shadaqah dari nasabah, karyawan dan bank serta menyalurkannya 

kepada pihak yang berhak atas zakat, sehingga bank dapat berfungsi sebagai amil zakat. 

Table 2.1 

Perbedaan Antara Bank Syariah Dengan Bank Konvensional 

ASPEK BANK SYARIAH BANK KONVENSIONAL 

LEGALITAS 

Bank syariah berdasarkan hukum 

Islam dan hukum positif (negara). 

Perselisihan antara bank dan nasabah 

diselesaikan melalui BAMUI. 

Bank Konvensional hanya  berdasar  

pada hukum positif . Perselisihan 

diselesaikan melalui Pengadilan 

Perdata. 

STRUKTUR 

ORGANISASI 

Organisasi bank syariah dilengkapi 

dengan Dewan Pengawas Syariah. 

Bank konvensional tidak dilengkapi 

dengan Dewan Pengawas Syariah. 

BISNIS 

Bank Syariah dilarang membiayai 

usaha yang bertentangan dengan 

syariah Islam. 

Bank Konvensional tidak ada 

larangan membiayai usaha yang 

bertentangan dengan syariah Islam. 

LINGKUNGAN 

KERJA DAN 

KULTUR 

Bank syariah menerapkan budaya 

Islami dalam manajemen dan SDM 

Bank konvensional tidak 

menerapkan budaya Islami. 

 

OPERASIONAL 

Bank syariah tidak menerapkan 

bunga tetapi menerapkan pola bagi 

hasil. 

Bank konvensional menerapkan 

bunga dan bukan bagi hasil. 

Sumber : Muhammad Syafi‟i Antonio (2001). 
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2.3      OPERASIONAL BANK SYARIAH 

2.3.1 PENGHIMPUNAN DANA BANK SYARIAH 

 Sumber dana bank merupakan usaha bank dalam menghimpun dana dari 

masyarakat. Secara garis besar sumber dana bank syariah dapat diperoleh dari: 

a. Dana dari bank itu sendiri  (Dana Pihak Pertama), 

Dana pihak pertama adalah dana yang diperoleh dari dalam bank. Salah satu jenis 

dana pihak pertama adalah modal disetor dari para pemegang saham. Modal 

adalah adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner)
15

. Dana pihak 

pertama dapat pula berupa cadangan laba, atau laba yang belum dibagi.  

b. Dana dari lembaga lainnya  (Dana Pihak Kedua), 

Dalam prakteknya sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami 

kesulitan dalam pencarian sumber dana pihak pertama maupun pihak ketiga. 

Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara 

waktu saja. Kemudian dana dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau 

membayar transaksi transaksi tertentu. 

c. Dana dari masyarakat luas  (Dana Pihak Ketiga). 

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank 

dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari 

sumber dana pihak ketiga. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah 

jika dibandingkan dengan sumber dana yang lainnya. Untuk memperoleh dana 

dari masyarakat luas, bank syariah dapat menggunakan tiga macam jenis 

simpanan yaitu giro syariah, tabungan syariah dan deposito syariah. 

                                                             
15 Antonio,Muhammad Syafi’I, 2001,Bank Syariah dari Teori ke Praktik,Jakarta: Gema Insani Press,hal 
:146. 
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2.3.2 PENYALURAN DANA BANK SYARIAH 

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, terdapat empat jenis produk 

pembiayaan, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip 

sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan prinsip akad 

pelengkap. 

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, 

a) Pembiayaan Murabahah ( Ba‟i al-murabahah ), 

Menurut Wiyono
16

, ba‟i al-murabahah adalah jual beli dimana harga 

jualnya terdiri atas harga pokok barang yang dijual ditambah dengan 

sejumlah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli 

dan penjual. Penyerahan barang dilakukan  pada saat transaksi sementara 

pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil.  

Bank memperoleh margin keuntungan dari transaksi jual – beli antara 

bank dengan pemasok dan antara bank dengan nasabah. Model 

pembiayaan murabahah ini biasanya diberikan kepada objek pembiayaan 

yang tidak segera menghasilkan, seperti untuk kebutuhan traktor. 

  

b) Pembiayaan Salam ( Ba‟i as-salam ), 

Menurut Perwataatmadja
17

, pembiayaan ini diberikan kepada nasabah 

untuk membeli suatu barang/jasa yang sudah berwujud tetapi masih harus 

menunggu waktu penyerahannya, dengan kewajiban mengembalikan dana 

talangan secara menyicil atau dibayar sekaligus sampai lunas dalam 

                                                             
16 Wiyono, Slamet, 2005, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan 
PAPSI, Jakarta : PT Grasindo, hal : 40. 
17 Perwataatmadja, Karnaen A. dan Hendri Tanjung, 2007, Bank Syariah ( Teori, Praktik, dan Peranannya 
), Jakarta : PT Senayan Abadi, hal : 78. 
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jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Bank memperoleh 

margin keuntungan dari transaksi jual beli antara bank dengan pemasok 

dan bank dengan nasabah. 

 

c) Pembiayaan Istishna ( ba‟I al-istishna ), 

Menurut Perwataatmadja
18

, pembiayaan ini dibutuhkan nasabah untuk 

membeli suatu barang/jasa yang belum wujud dan harus dibuat sesuai 

spesifikasi yang telah ditetapkan sesuai dengan kewajiban 

mengembalikan dana talangan tersebut secara menyicil atau dibayar 

sekaligus sampai lunas dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kesepakatan. Bank memperoleh margin keuntungan dari transaksi jual 

beli antara bank dengan pemasok dan bank dengan nasabah. 

 

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa ( al-ijarah ), 

Menurut Perwataatmadja
19

, pembiayaan ini berupa talangan dana yang 

dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban 

menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kesepakatan. Bila pada akhir jangka waktu tersebut, terdapat pemindahan 

kepemilikan baik dihibahkan kepada nasabah atau dibeli oleh nasabah maka 

dinamakan ijarah muntahiya bittamlik. Bank memperoleh margin keuntungan 

melalui pembelian dari pemasok dan sewa dari nasabah. 

 

                                                             
18

 Perwataatmadja, Karnaen A. dan Hendri Tanjung, 2007, Bank Syariah ( Teori, Praktik, dan Peranannya 
), Jakarta : PT Senayan Abadi, hal : 78. 
19 Ibid. 
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c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, 

a) Akad Mudharabah, 

Menurut Perwataatmadja
20

, mudharabah adalah pembiayaan seluruh 

kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai 

kesepakatan. Umumnya, porsi bagi hasil ditetapkan bagi mudharib lebih 

besar daripada shahibul maal. Pada pembiayaan mudharabah, bank tidak 

boleh ikut serta dalam manajemen proyek yang dibiayai. Lewis
21

 

mengatakan, mudharabah dipahami sebagai kontrak yang paling sedikit 

dua pihak, yaitu pemilik modal (shahib al-mal atau rabb al-mal) yang 

memercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (mudharib) 

untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha.  

 

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu : 

 Mudharabah Muthlaqah 

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara 

shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan 

tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah 

bisnis". Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh 

seringkali dicontohkan dengan ungkapan if'al ma syi'ta 

(lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang 

memberi kekuasaan sangat besar. Jenis usaha disini 

mempunyai syarat yaitu aman, halal dan menguntungkan. 

                                                             
20 Perwataatmadja, Karnaen A. dan Hendri Tanjung, 2007, Bank Syariah (Teori, Praktik, dan Peranannya), 
Jakarta : PT Senayan Abadi, hal : 77. 
21 Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Algaoud, 2001, Perbankan Syariah (Prinsip, Praktik dan Prospek), Jakarta 
: PT Serambi Ilmu Semesta, hal : 60. 
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 Mudharabah Muqayyadah 

Mudharabah muqayyadah atau istilah lainnya restricted 

mudharabah/specified mudharabah adalah mudharib dibatasi 

dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya 

pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan 

umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha
22

. 

Landasan Hukum Akad Mudharabah : 

 Al – Qur’an 

QS. An-Nisa [4] : 29 

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan sukarela di antaramu…”. 

Gambar 2.1 

Skema Al-Mudharabah 

 

      Perjanjian bagi hasil 

Keahlian     Modal 100% 

 

 

 

 

 

Sumber : Muhammad Syafi‟I Antonio (2001) 

                                                             
22 Antonio, Muhammad Syafi’I, 1999, Wacana Ulama dan Cendikiawan, Jakarta : Tazkia Institute, hal : 97. 

Nasabah  

Proyek usaha 

Modal  

Pembagian 

Keuntungan 

Bank 
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 Hadits 

Hadits riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib, 

“Nabi bersabda, „Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak 

secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan 

jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu 

Majah dari Shuhaib). 

 Ijma  

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) 

harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari 

mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma‟ (Wahbah Zuhaily, al-

Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838)
23

. 

 

b) Akad Musyarakah 

Menurut Antonio
24

, al musyarakah adalah akad kerja sama antara dua 

pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan 

resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Hasil usaha 

bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (shahibul maal) 

dengan pengelola usaha (mudharib) sesuai dengan kesepakatan. 

Umumnya porsi bagi hasil ditetapkan sesuai dengan kontribusi masing – 

masing. Pada akhir waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan 

kepada bank. Pada prinsipnya syirkah itu ada dua macam yaitu syirkah 

amlak (kepemilikan) dan syirkah Uqud (terjadi karena kontrak). Syirkah 

                                                             
23 Fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 
24 Antonio,Muhammad Syafi’I,2001,Bank Syariah dari Teori ke Praktik,Jakarta: Gema Insani Press, hal : 90. 
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amlak ada dua jenis yaitu ikhtiari dan jabari. Ikhtiari terjadi karena 

kehendak dua orang atau lebih untuk berkongsi sedangkan jabari terjadi 

karena kedua orang atau lebih tidak dapat mengelak untuk berkongsi 

misalnya dalam pewarisan. Syirkah uqud adalah perkongsian yang terjadi 

karena kesepakatan dua orang atau lebih untuk berkongsi modal, kerja 

atau keahlian dan jika perkongsiannya itu menghasilkan untung, maka hal 

itu akan dibagi bersama menurut saham dan kesepakatan masing-masing.  

Syirkah uqud ini memiliki banyak jenisnya,yaitu : 

 

i. Syirkah „Inan, Syirkah „Inan merupakan suatu akad di mana 

dua orang atau lebih berkongsi dalam modal dan sama-sama 

memperdagangkannya dan bersekutu dalam keuntungan. 

 

ii. Syirkah Mufawadhoh, Syirkah ini dinamakan syirkah 

mufawadhoh karena modal yang disetor para patner dan usaha 

fisik yang dilakukan mereka sama atau proporsional. 

 

iii. Syirkah Wujuh, Syirkah ini dibentuk tanpa modal dari para 

patner. Mereka hanya bermodalkan nama baik yang diraihnya 

karena kepribadiannya dan kejujurannya dalam berniaga. 

 

iv. Syirkah Abdan (A‟mal), Syirkah ini dibentuk oleh beberapa 

orang dengan modal profesi dan keahlian masing-masing. 

Profesi dan keahlian ini bisa sama dan bisa juga berbeda. 
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Gambar 2.2 

Skema Al-Musyarakah 

 

         Perjanjian bagi hasil 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Muhammad Syafi‟I Antonio (2001) 

 

Landasan Hukum Akad Musyarakah 

 Al-Qur’an 

QS. As-Shad [38] : 24 

"…Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu 

sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang 

yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka 

ini…." 

 

 

Proyek usaha 

Bagi hasil sesuai porsi 

kontribusi nisbah 

Laba / Rugi 

Bank  Nasabah 
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 Hadits 

Hadits riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, 

“Nabi bersabda : „Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat 

selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu 

pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang 

dishahihkan oleh al- Hakim, dari Abu Hurairah). 

 Ijma  

Ibn Qudamah telah berkata :”Kaum Muslimin telah berkonsensus akan 

legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat 

terdapat dalam beberapa elemen dari padanya
25

. 

 

d. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap. 

Akad pelengkap ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembayaran. Salah 

satu akad pelengkap yang dapat dipakai dalam aplikasi perbankan adalah akad 

wakalah. Akad wakalah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank 

untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti transaksi 

penagihan, pembayaran dan transfer uang. 

 

2.4 PEMBIAYAAN  

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan 

                                                             
25 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’I Antonio, 1999, Apa dan Bagaimana Bank Islam, 
Cetakan Ketiga, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, hal : 23-24. 
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uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil
26

. Kata mewajibkan pada diatas maksudnya adalah pihak yang dibiayai 

mewajibkan untuk mengembalikan uang pinjamannya, kecuali apabila terjadi resiko 

bisnis dalam mudharabah, maka tidak mewajibkan untuk mengembalikan uang 

pinjamannya dan apabila terjadi resiko bisnis dalam musyarakah, maka kerugian akan 

dibagi sesuai dengan porsi penyertaannya. 

Setiap orang yang ingin memulai usaha haruslah memiliki modal yang cukup. 

Sebagian orang ada yang meminjam dana kepada kerabatnya, bahkan ada pula yang 

meminjam kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Saat ini banyak bermunculan 

bank – bank syariah yang berusaha untuk menjembatani antara pihak yang memiliki 

modal dengan pihak yang membutuhkan modal dengan tetap memperhatikan syariah 

dalam kegiatannya. Menurut Antonio, dalam perbankan syariah, penggunaan kata pinjam 

– meminjam adalah akad sosial bukan akad komersial. Artinya apabila seseorang 

meminjam sesuatu, maka ia tidak boleh mensyaratkan untuk memberikan tambahan atas 

pokok pinjamannya. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi SAW yang menyatakan bahwa 

setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, dan para ulama sepakat bahwa 

riba itu haram. Oleh sebab itu, dalam perbankan syariah pinjaman tidak disebut dengan 

kredit tetapi pembiayaan ( financing ). 

Agar sesuai dengan aturan dan norma Islam, ada lima unsur keagamaan yang 

harus diterapkan didalam perilaku investasi, yaitu
27

 : 

 

                                                             
26 Suseno, Priyonggo dan Heri Sudarsono, 2004, Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,  
Yogyakarta : UII Press, hal : 13. 
27 Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Algaoud, 2001, Perbankan Syariah ( Prinsip, Praktik dan Prospek ), 
Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, hal : 44. 
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a. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba), 

b. Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat, 

c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum Islam 

(haram), 

d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir (judi) dan gharar 

(transaksi yang tidak jelas), dan 

e. Penyediaan takaful (asuransi Islam). 

 

Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua 

kelompok
28

, yaitu : 

a. Pembiayaan Produktif, 

Pembiayaan produktif ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam 

arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, 

maupun investasi. 

b. Pembiayaan Konsumtif, 

Pembiayaan konsumtif ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, 

yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 

 

 Antonio menambahkan bahwa menurut keperluannya, pembiayaan produktif 

dapat dibagi menjadi dua hal
29

, yaitu : 

a. Pembiayaan Modal Kerja. 

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan : 
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- Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi 

maupun secara kualitaif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil 

produksi. 

- Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu 

barang. 

b. Pembiayaan Investasi. 

Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang – barang modal 

(capital goods) serta fasilitas – fasilitas yang erat kaitannya dengan barang 

tersebut. 

 

2.4.1 PEMBIAYAAN MODAL KERJA 

 Unsur – unsur modal kerja terdiri atas komponen – komponen alat likuid (cash), 

piutang dagang (receivable) dan persediaan (inventory) yang umumnya terdiri atas 

persediaan bahan baku (raw material), persediaan barang dalam proses (work in process) 

dan persediaan barang jadi (finishes goods). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja 

merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash financing), 

pembiayaan piutang (receivable financing), dan pembiayaan persediaan (inventory 

financing).
30

 

Pada bank konvensional, pemberian kredit modal kerja dilakukan dengan cara 

memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh 

kebutuhan yang menjadi komponen modal kerja, baik untuk keperluan produksi maupun 

perdagangan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bunga. Bank syariah 

memberikan bantuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan 
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dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan 

nasabah, dimana bank bertindak sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan nasabah 

sebagai pengusaha (mudharib). Pembiayaan seperti ini dikenal dengan pembiayaan 

mudharabah (trust financing). Fasilitas ini diberikan dengan jangka waktu tertentu, 

sedangkan bagi hasilnya dibagi secara periodik dengan nisbah yang telah disepakati. 

Setelah jatuh tempo, nasabah akan mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi 

bagi hasil yang belum dibagikan yang menjadi bagian bank. 

 

2.4.2  PEMBIAYAAN INVESTASI 

 Menurut Perwataatmadja
31

, pembiayaan investasi adalah pembiayaan baik 

sepenuhnya (al mudharabah) atau sebagian (al musyarakah) terhadap suatu usaha yang 

tidak berbentuk saham. Dana yang ditempatkan, baik mudharabah maupun musyarakah 

akan tetap menjadi milik lembaga keuangan syariah hingga berakhirnya kontrak. 

Lembaga keuangan syariah berhak memperoleh bagi hasil dari usaha tersebut sesuai 

dengan kesepakatan. Win – win Solution dan Broad Based Customer juga terjadi apabila 

lembaga keuangan syariah memberikan porsi bagi hasil yang lebih besar kepada 

nasabah.  

Menurut Antonio
32

, pembiayaan investasi akan diberikan kepada nasabah untuk 

keperluan investasi, dimana keperluan tersebut digunakan untuk penambahan modal 

guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. 

Pembiayaan investasi memiliki ciri – ciri sebagai berikut : 

a. Untuk pengadaan barang – barang modal, 
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32 Antonio,Muhammad Syafi’I,2001,Bank Syariah dari Teori ke Praktik,Jakarta: Gema Insani Press,hal :167. 

FAKTOR INTERNAL..., ISWARD ARFIAL, Ak.-IBS, 2011



 

 

 

 

b. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, 

c. Berjangka waktu menengah dan panjang. 

Pada umumnya, pembiayaan investasi pada bank syariah diberikan dalam jumlah 

besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas 

yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga dapat diketahui berapa 

dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Penyusunan proyeksi arus kas ini 

harus disertai dengan perkiraan keadaan – keadaan di masa yang akan datang, karena 

pembiayaan investasi membutuhkan waktu yang cukup panjang.  

Dengan melihat luasnya aspek yang akan dikelola dan dipantau, maka dalam 

pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema musyarakah mutanaqishah
33

. 

Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan dan secara 

bertahap bank akan melepaskan penyertaannya dan pemilik akan mengambil alih 

kembali, baik dengan menggunakan surplus cashflow yang tercipta maupun dengan 

menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada maupun 

dengan mengundang pemegang saham yang baru. Skema lainnya yang dapat digunakan 

adalah ijarah muntahiyah bi-tamlik, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi 

diakhiri dengan kepemilikan barang tersebut. 

Inti dari mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada 

kerjasama yang baik antara shahibul maal dengan mudharib. Kerjasama atau partnership 

merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus 

dilakukan dalam semua bentuk kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang 

maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah qirad 

atau mudharabah. Qirad atau mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal atau 
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uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan atau tenaga dalam 

pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui mudharabah kedua belah 

pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau 

profit dan loss sharing dari proyek ekonomi yang disepakati bersama
34

. 

2.5  BAGI HASIL 

Secara definitif profit sharing diartikan ”distribusi beberapa bagian dari laba 

pada para pegawai dari suatu perusahaan”
35

. Hal tersebut dapat berbentuk suatu bonus 

uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun 

sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan/bulanan. Mekanisme lembaga 

keuangan syariah pada pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk penyertaan atau 

bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis 

yang tersebut harus melakukan transparasi dan kemitraan secara baik dan ideal, sebab 

semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan 

untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek
36

.  

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shahibul 

maal dengan mudharib, dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkaitan 

dengan bisnis mudharabah dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan 

bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang 

disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada 

pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan equity shahibul maal telah 

dibayar kembali. Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan 
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dengan transparan dan adil. Jika perjanjian kerja sama ini disetujui, maka semua aspek 

yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat 

saling mengingatkan. 

 

2.5.1  NISBAH KEUNTUNGAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL 

Nisbah keuntungan adalah salah satu rukun yang khas dalam akad bagi hasil, 

yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah merupakan ratio atau porsi bagi hasil yang 

akan diterima oleh tiap – tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu pemilik 

dana (shahibul maal)dan pengelola dana (mudharib) yang tertuang dalam akad/ 

perjanjian dan telah ditanda tangani pada awal sebelum dilaksanakan kerja sama usaha
37

. 

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang 

melaksanakan akad bagi hasil. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan 

shahibul mal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. 

 Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara 

kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan, adapun nisbah keuntungan harus 

dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam 

nilai  nominal tertentu
38

. Penentuan besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan 

masing - masing pihak yang berkontrak, tetapi dalam prakteknya di perbankan modern, 

tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank 

syari'ah hanya terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka 

memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi seperti ini sebagai spesial nisbah, 
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sedangkan untuk nasabah deposan kecil tawar-menawar tidak terjadi. Bank syari'ah akan 

mencantumkan nisbah yang ditawarkan, deposan boleh setuju ataupun tidak. 

 Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung, sebaliknya bila tidak setuju 

dipersilahkan mencari bank syari'ah lain yang menawarkan nisbah lebih menarik
39

.  

 

Berikut ini hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yaitu: 

a. Prosentase 

Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk prosentase antara kedua belah 

pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan 

itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40, atau 99:1. Nisbah keuntungan tidak boleh 

dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya shahib al-maal 

mendapat Rp 50.000,00 dan mudharib mendapat Rp 50.000,00
40

. 

 

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi 

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

sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian 

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

juga. Bila dalam akad mudharabah ini mendapatkan kerugian, pembagian 

kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal 

masing-masing pihak. Jika bisnisnya merugi, kerugiannya itu harus dibagi 

berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah.. Kemampuan 

shahibul mal untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan 
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kemampuan mudharib
41

. Kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, 

tetapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan 

objek mudharabah yang dikonstribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah 

uang, risikonya adalah hilangnya uang  tersebut. Jika yang dikontribusikan adalah 

kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya, sehingga tidak 

mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis. 

 

c. Jaminan 

Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi hanya murni 

diakibatkan oleh risiko bisnis (business risk), bukan karena risiko karakter buruk 

mudharib (character risk). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya 

karena mudharib lalai dan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak 

mudharabah, maka shahib mal tidak perlu menanggung kerugian seperti ini. Para 

fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh 

mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya.  

Mudharib tidak berhak untuk mengambil bagian dari keuntungan tanpa 

sepengetahuan shahibul mal sehingga shahibul mal dirugikan. Pihak mudharib 

yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka shahib mal dibolehkan meminta 

jaminan tertentu kepada mudharib. Jaminan ini akan disita oleh shahib mal jika 

ternyata timbul kerugian karena mudharib melakukan kesalahan, yakni lalai dan 

ingkar janji. Kerugian yang timbul disebabkan oleh faktor resiko bisnis, jaminan 

mudharib tidak dapat disita oleh shahib mal. 

  

                                                             
41 Karim, Adiwarman, 2004, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan edisi II, Jakarta : PT Raja Grafindo 
Persada, hal : 198 

FAKTOR INTERNAL..., ISWARD ARFIAL, Ak.-IBS, 2011



 

 

 

 

d. 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-maal dengan mudharib. Dengan demikian, angka nisbah ini 

bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Para ahli fiqih sepakat 

bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan
42

. 

 

e. Cara Menyelesaikan Kerugian 

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah diambil terlebih dahulu dari 

keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. Kemudian bila 

kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal
43

. 

 

2.5.2  FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NISBAH BAGI HASIL 

PADA BANK SYARIAH 

Menurut Muhammad
44

, faktor – faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

penetapan bagi hasil di bank syariah adalah :  

a. Komposisi pendanaan,  

Pendanaan di Bank Syariah sebagian besar diperoleh dari dana giro dan 

tabungan, yang nota bene nasabah tidak setinggi pada deposan, maka penentuan 

keuntungan ( margin atau bagi hasil bagi bank ) akan lebih kompetitif jika 

dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito. 
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b. Tingkat persaingan, 

Jika tingkat kompetisi yang terjadi sangat bersaing, maka porsi keuntungan bank 

akan menipis, sedangkan pada tingkat persaingan yang masih longgar, maka bank 

dapat mengambil keuntungan lebih tinggi. 

c. Resiko pembiayaan, 

Untuk pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil 

keuntungan lebih tinggi dibanding yang berisiko sedang atau kecil.  

d. Jenis nasabah, 

Pengertian jenis nasabah dibagi menjadi dua yaitu nasabah prima dan nasabah 

biasa. Bagi nasabah prima ( usahanya besar dan kuat ) bank cukup mengambil 

keuntungan yang tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada para nasabah biasa 

diambil keuntungan yang lebih tinggi.  

e. Kondisi perekonomian, 

Siklus ekonomi meliputi kondisi revival, boom, resesi dan depresi. Jika 

perekonomian secara umum berada pada kondisi pertama, dimana usaha berjalan 

lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang 

lebih longgar. Namun pada kondisi lainnya ( resesi dan depresi ) bank hanya 

dapat mengembil kebijakan sebatas keuntungan yang sangat tipis atau tidak 

merugi. 

f. Tingkat keuntungan yang diharapkan bank,  

Secara kondisional, spread bank terkait dengan masalah keadaan perekonomian 

pada umumnya dan juga risiko atas suatu sektor pembiayaan, atau pembiayaan 

terhadap debitur dimaksud. Namun demikian, apapun kondisinya serta siapapun 

debiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun tentu telah menetapkan 
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berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang 

akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbah 

bagi hasil untuk bank. 

 

Menurut Antonio
45

, ada 2 faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil, 

yaitu faktor – faktor langsung ( direct factors ) dan faktor – faktor tidak langsung. Di 

antara faktor – faktor yang mempengaruhi secara langsung adalah : 

 

a. Investment Rate, merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dengan 

total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80%, hal ini berarti 20 

persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. 

b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, merupakan jumlah dana dari 

berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat 

dihitung dengan menggunakan salah satu metode dibawah ini ; 

a) rata – rata saldo minimum bulanan, 

b) rata – rata total saldo harian. 

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk 

diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana actual yang digunakan. 

 

c. Nisbah ( profit sharing ratio ), 

a) Salah satu ciri al-mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan 

disetujui diawal perjanjian, 

b) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda, 
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c) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, 

misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. 

d) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan account lainnya 

sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya. 

Di antara faktor – faktor yang mempengaruhi secara tidak langsung adalah : 

a. Penentuan butir – butir pendapatan dan biaya mudharabah, 

Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (profit dan 

sharing). Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang 

diterima dikurangi biaya – biaya. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini 

disebut revenue sharing. 

 

b. Kebijakan akunting ( prinsip dan metode akunting ), 

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang 

diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. 

  

2.5.3 KEUNTUNGAN SISTEM BAGI HASIL 

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah, bank syariah dengan sendirinya tidak 

akan membebani nasabahnya dengan biaya – biaya tetap yang ditentukan dimuka. 

Nasabah hanya diwajibkan untuk membagi hasil usahanya secara wajar sesuai dengan 

perkembangan usahanya menurut perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Bagi 

hasil kecil kalau keuntungannya kecil dan bagi hasil besar kalau hasil usahanya besar. 

Persaingan antar bank syariah tidak saling mematikan tetapi saling menghidupi. Bentuk 

persaingan antar bank adalah fastabiqul khairat atau berlomba – lomba untuk lebih baik 

FAKTOR INTERNAL..., ISWARD ARFIAL, Ak.-IBS, 2011



 

 

 

 

dari yang lain dalam memberikan pelayanan kepada nasabah
46

. Selain itu, bank tidak 

berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi 

disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah 

mengalami negative spread. 

2.5.4 KELEMAHAN SISTEM BAGI HASIL  

 Kelemahan utama sistem bagi hasil bank syariah terletak pada sisi penyaluran 

dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan pembiayaan 

musyarakah
47

. Pada kedua jenis pembiayaan ini, bank syariah sangat menggantungkan 

diri pada akhlak, moral, dan kejujuran nasabahnya. Pada kedua jenis pembiayaan ini 

(mudharabah dan musyarakah), bank syariah sangat rawan terhadap mereka yang 

beritikad tidak baik. Contoh : Pembiayaan al-mudharabah yang diberikan bank dengan 

sistem bagi hasil akan sangat tergantung pada kejujuran dan itikad baik nasabahnya. Bisa 

saja terjadi nasabah melaporkan keadaan usaha yang tidak sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Kelemahan lainnya terletak pada sisi pengerahan dana masyarakat dalam 

bentuk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Pada kedua jenis simpanan ini, 

diperlukan perhitungan – perhitungan bagi hasil yang tepat, terutama dalam menghitung 

bagi hasil nasabah yang kecil – kecil dan yang nilai simpanannya di bank tidak pernah 

tetap. Kelemahan berikutnya adalah bahwa karena bank ini membawa misi bagi hasil 

yang adil, maka bank syariah lebih memerlukan tenaga professional yang handal. 

Kekeliruan dalam menilai kelayakan proyek yang akan dibiayai akan membawa akibat 

yang lebih berat daripada yang dihadapi bank konvensional yang hasil pendapatannya 

sudah dapat dihitung secara tetap dari bunga. 

                                                             
46 Perwataatmadja, Karnaen A. dan Hendri Tanjung, 2007, Bank Syariah (Teori, Praktik, dan Peranannya), 
Jakarta : PT Senayan Abadi, hal : 96. 
47

 Perwataatmadja, Karnaen A. dan Hendri Tanjung, 2007, Bank Syariah (Teori, Praktik, dan Peranannya), 
Jakarta : PT Senayan Abadi, hal :  97-98. 
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2.6  PENELITIAN TERDAHULU 

Tabel 2.2 

PENELITIAN TERDAHULU 

NAMA 
JUDUL 

PENELITIAN 

VARIABEL 

PENELITIAN 
HASIL PENELITIAN 

UMI 

FAUZIYAH 

(2006) 

ANALISIS 

METODE 

PERHITUNGAN 

BAGI HASIL 

PADA 

PEMBIAYAAN 

MUDHARABAH 

BERDASARKAN 

FATWA DEWAN 

SYARIAH 

NASIONAL 

(DSN) DI BMT 

KHONSA 

CILACAP 

Variabel Dependen : 

bagi hasil yang 

diterima oleh BMT 

Variabel Independen 

: saldo pembiayaan, 

jangka waktu 

pengembalian, 

sistem 

pengembalian, hasil 

yang diharapkan, 

nisbah bagi hasil, 

proyeksi 

pendapatan, tingkat 

persaingan harga. 

Saldo pembiayaan, jangka waktu 

pengembalian, sistem pengembalian, 

hasil yang diharapkan oleh BMT, 

nisbah bagi hasil, proyeksi pendapatan 

dari calon peminjam dan tingkat 

persaingan harga akan berpengaruh 

secara signifikan terhadap bagi hasil 

yang diterima oleh BMT. Metode 

yang digunakan BMT KHONSA 

Cilacap sudah sesuai dengan Fatwa 

DSN, maka bagi hasil yang diperoleh 

BMT juga sudah sesuai dengan Fatwa 

DSN, sehingga tidak ada pihak yang 

merasa dirugikan. 

BEMBI 

TRIAWAN 

JUNIAR  

( 2009 ) 

ANALISA 

FAKTOR-

FAKTOR YANG 

MENENTUKAN 

BAGI HASIL 

PEMBIAYAAN 

MUDHARABAH 

PADA BPRS AL 

BAROKAH 

 

Variabel dependen : 

bagi hasil 

pembiayaan 

mudharabah, 

Variabel independen 

:  biaya dana, 

deposito 

konvensional, nisbah 

bagi hasil, hasil yang 

diharapkan, biaya 

operasional. 

Berdasarkan pemaparan kasus yang 

terjadi pada BPRS Al Barokah dengan 

nasabah BMT Al Husnayain, peneliti 

menyimpulkan bahwa BPRS Al 

Barokah menjadikan faktor biaya 

dana, deposito konvensional, nisbah, 

hasil yang diharapkan dan biaya 

operasional sebagai dasar untuk 

menentukan bagi hasil pembiayaan 

mudharabah. 
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2.7 RERANGKA PEMIKIRAN 

 Salah satu pendapatan PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi berasal dari 

produk pembiayaan. Produk ini menggunakan prinsip bagi hasil, yang di tentukan 

berdasarkan kesepakatan dan menggunakan prosentase keuntungan tertentu. Kerangka 

pemikiran di bawah ini menggambarkan hubungan pengaruh variabel bebas, yaitu faktor 

internal yang mempengaruhi penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan musyarakah dan 

mudharabah yaitu, jenis nasabah, komposisi modal, expected rate of return dan tingkat 

keuntungan yang diharapkan. Faktor eksternal yang menjadi penentu nisbah bagi hasil 

pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah adalah tingkat persaingan harga 

(suku bunga pembiayaan / kredit) pada BPR/BPRS yang terdapat di kota Bekasi dan 

sekitarnya, dan tingkat risiko pembiayaan. 
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Gambar 2.3 

Skema Rerangka Berpikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN 

 Penelitian ini akan dilakukan di Bekasi dengan mengambil obyek pada PT. BPRS 

Harta Insan Karimah Bekasi yang beralamat di Komplek Ruko Grand Mall Bekasi A-20 

Jl. Jend. Sudirman Bekasi, 17143. Pengambilan data dilakukan pada bulan Maret 2011. 

Dengan penelitian ini, penulis ingin memperoleh gambaran mengenai cara penentuan 

nisbah bagi hasil untuk pembiayaan musyarakah dan mudharabah pada PT. BPRS Harta 

Insan Karimah Bekasi. 

 

3.2  SPESIFIKASI PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara deskriptif analitis yang 

dalam pelaksanaannya metode diskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan 

dan penyusunan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu. Karena 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistimatik dan 

menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan penentu nisbah bagi hasil 

pada PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi. 

 

3.3  METODE PENGUMPULAN DATA 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. 

Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara. 
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Dalam wawancara ini data diperoleh dari sumber pertama, dalam hal ini adalah pihak 

yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pembiayaan musyarakah dan 

mudharabah pada PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi. Wawancara ini dilakukan 

untuk menggali data tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem penentuan nisbah bagi 

hasil pembiayaan musyarakah dan mudharabah pada PT BPRS Harta Insan Karimah 

Bekasi. 

Data sekunder diperoleh dari sumber – sumber tertulis berupa dokumen atau 

studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan 

teori ataupun pandangan serta norma hukum yang menjadi dasar bagi pelaksanaan 

Sistem Bagi Hasil Bank Syariah.  

 

3.4  METODE ANALISIS DATA 

 Pada penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nendi selaku Kepala 

Kantor Kas PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi cabang Bantar Gebang, penulis akan 

menganalisanya untuk mendapatkan gambaran mengenai data-data yang digunakan 

untuk menentukan nisbah bagi hasil. Analisis dilakukan secara deskriftif kualitatif yang 

dapat diartikan sebagai suatu penjelasan dan interpretasi secara logis dan  sistematis. 

Metode deskriftif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya
48

. Setelah diperoleh 

data – data, selanjutnya penulis akan menjelaskan cara penentuan nisbah bagi hasil, yaitu 

sebagai berikut : 

                                                             
48 Suyono, Abdurrahman, 1999,  Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, Jakarta : Rineka 
Cipta, hlm : 23. 
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NIsbah Bagi Hasil =  

  

 Dimana : 

a. Ekspektasi keuntungan terdiri atas expected rate of return ditambah dengan 

margin keuntungan ditambah dengan tingkat resiko pembiayaan. Selanjutnya 

ekspektasi keuntungan ini nantinya akan di bandingkan dengan tingkat suku 

bunga pasar per tahun. 

b. Jumlah pembiayaan merupakan porsi modal yang diinvestasikan kepada 

usaha nasabah. 

c. Proyeksi laba usaha adalah perkiraan jumlah keuntungan usaha nasabah yang 

akan didapatkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspektasi Keuntungan x Jumlah Pembiayaan 
 

 

                 Proyeksi Laba Usaha  
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BAB IV 

TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

DAN  

HASIL ANALISIS MASALAH 

 

4.1  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1.1 SEJARAH SINGKAT PT. BPRS HARTA INSAN KARIMAH BEKASI 

PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi didirikan pada tanggal 15 Mei 2005, 

melalui akuisisi dan perubahan nama dari PT BPRS Baituniaga Insani di Bekasi. 

Pendirian tersebut diprakarsai oleh Keluarga Alumni HMI FE-UGM Yogyakarta yang 

berlokasi di Jakarta. Kebersamaan mereka telah mendorong para alumni untuk berbuat 

secara kongkrit dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada 

umumnya,khususnya para pengusaha kecil dan mikro dengan membentuk lembaga 

perbankan syariah yang berbasis “community banking“ di berbagai daerah, dan salah 

satunya PT BPRS HIK BEKASI di Kota Bekasi.  

Bank telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan 

Surat Keputusan No. Kep-214/KM.17/1993 tertanggal 1 Oktober 1993 mengenai izin 

usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Baituniaga Insani yang  berkedudukan di 

Bekasi, yang selanjutnya masih tetap berlaku sesuai Surat Keputusan Direktur Perbankan 

Syariah Bank Indonesia No. 7/2/KEP.Dir PbS/2005 tentang perubahan nama PT BPRS 

Baituniaga Insani menjadi PT BPRS Harta Insan Karimah Bekas tertanggal 11 Mei 

2005. 
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4.1.2 VISI DAN MISI PT. BPRS HARTA INSAN KARIMAH BEKASI 

Visi dari PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi adalah ”Menjadi BPRS yang 

terkemuka di Jabodetabek”. 

Misi dari PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi, yaitu: 

a. Menjalankan jasa perbankan sesuai syariah, 

b. Menjalankan usaha perbankan dengan amanah,  

c. Menjalankan peran dakwah untuk rahmatan lilalamin. 

d.  

4.1.3 SUMBER DAYA MANUSIA PT. BPRS HARTA INSAN KARIMAH BEKASI 

a. Kepengurusan 

Kepengurusan bank yang telah ditetapkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang 

Saham dan surat persetujuan dari Bank Indonesia, sebagai berikut: 

Kepengurusan PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi Bekasi Terdiri dari Unsur 

Dewan Pengawas Syari‟ah, Dewan Komisaris dan Direksi. Sampai pada Tahun 

2007 Dewan Pengawas Syariah masih terdiri dari 1 orang, Dewan Komisaris 

terdiri dari 3 orang, dan 2 orang direksi. Berikut Perinciannya: 

a) Dewan Pengawas Syari‟ah 

Susunan Dewan Syariah Tahun 2007 mengalami perubahan sebagaimana 

hasil RUPS tanggal 25 Februari 2005 perihal perubahan susunan Dewan 

Pengawas Syariah dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia 

No 7/2/kep.DirPbs/2005 tanggal 11 Mei 2005. 
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b) Susunan Dewan Komisaris 

Susunan Dewan Komisaris sesuai dengan akta No. 17. tanggal 17 Maret 

2005, serta berdasarkan surat persetujuan dari Bank Indonesia No 

7/2/kep.DirPbs/2005 tanggal 11 Mei 2005 adalah sebagai berikut : 

i. Komisaris Utama : Drs. H. Saifudien Hasan, MBA 

ii. Komisaris  : Dra. Hj. Siti Chasanah, MM 

iii. Komisaris  : Drs. H. Sutopo Djokotarbuko 

c) Susunan Direksi 

Susunan Dewan Direksi sesuai dengan akta No. 17. tanggal 17 Maret 

2005 serta berdasarkan surat persetujuan dari Bank Indonesia melalui 

surat Bank Indonesia No 7/2/kep.DirPbs/ adalah sebagai berikut : 

i. Direktur Utama  : Ir. OP Yepri 

ii. Direktur   : Dra. Nuniek Sukmana Irawati 

 

4.2 PEMBIAYAAN PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH BEKASI 

4.2.1  JENIS – JENIS PEMBIAYAAN 

 PT. BPRS Harta Insan Karimah memiliki berbagai jenis produk penyaluran dana 

atau pembiayaan., jenis pembiayaan  tersebut adalah : 

a. Pengadaan Jual Beli Barang ( Murabahah ) 

Menurut Adiwarman Karim murabahah adalah suatu akad jual beli barang 

dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang 

disepakati penjual dan pembeli. Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa 
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DSN (Dewan Syariah Nasional) Murabahah adalah menjual suatu barang 

dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Murabahah adalah akad 

atau perjanjian jual beli barang antara bank dengan nasabah dan menjual 

kepada nasabah seharga harga pokok pembelian ditambah dengan keuntungan 

yang wajar.  

b. Pembiayaan Usaha Produktif ( Musyarakah ) 

Pembiayaan usaha produktif melalui akad musyarakah merupakan perjanjian 

kerjasama usaha antara bank dan nasabah dimana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi modal untuk usaha dan pengembangan usaha dan 

kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai 

kesepakatan. Pembiayaan musyarakah lazim diberikan kepada nasabah yang 

kekurangan dana untuk menyelesaikan suatu proyek atau pekerjaan. Setelah 

pekerjaan atau proyek selesai nasabah mengembalikan modal kepada bank 

berikut bagi hasil sesuai kesepakatan bersama. 

c. Pembiayaan pemenuhan investasi (mudharabah). 

Bank menginvestasikan sejumlah dana kepada nasabah untuk menjalanan 

suatu usaha dimana bank menyediakan dana (100%) modal kepada nasabah 

yang menjadi mitra usaha.  Mitra usaha tersebut harus memiliki keahlian dan 

keterampilan untuk mengelola usaha menjadi produktif dan memperoleh 

keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dibagi kepada bank sebagai pemilik 

modal dan nasabah sebagai pelaksana usaha. Porsi pembagian ini ditentukan 

dalam nisbah bagi hasil di awal perjanjian. 

FAKTOR INTERNAL..., ISWARD ARFIAL, Ak.-IBS, 2011



 

 

 

 

d. Qardh 

Adalah pemberian harta kepada orang lain (nasabah) yang dapat ditagih atau 

diminta kembali atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan 

e. Wakalah 

Adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang/Bank kepada yang orang 

lain/Nasabah dalam hal-hal yang diwakilkan 

f. Ba’I As-Salam 

Adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan 

pembayarannya dilakukan dimuka. 

g. Ba’I Al Istishna 

Adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam 

kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah 

pihak bersepakat atas harga serta sistem  pembayaran 

h. Ijarah ( sewa ) 

Adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran 

upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu 

sendiri. 

i. Kafalah  

Adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk 

memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. 

j. Ar – Rahn 

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas 

pinjaman yang diterimanya. 
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PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi sebagai bank syariah juga melayani 

penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah dari berbagai pihak. Sebagai  sarana 

untuk berdakwah, pelayanan zakat, infaq dan shadaqah dilakukan secara tidak 

terpisahkan dalam operasional bank. PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi 

bekerjasama dengan Baitul Mal Harta Insan Karimah dalam penghimpunan dana zakat, 

infaq dan shadaqah. PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi juga bekerjasama dengan 

berbagai institusi, baik itu yayasan pendidikan, Pondok Pesantren dan Panti Asuhan 

dalam hal penyaluran zakat, infaq dan shadaqah.  

4.3 PELAKSANAAN PEMBIAYAAN  

4.3.1  PROSES PEMBIAYAAN 

Berikut ini adalah skema pembiayaan yang dilaksanakan oleh  PT. BPRS Harta 

Insan Karimah Bekasi : 

Gambar 4.1 

Skema Pembiayaan 

 

 

 

 

 

 

Sumber :PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi (2010) 
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Bermasalah 
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a. Calon Nasabah, 

Proses untuk mendapatkan nasabah potensial dilakukan dengan dua cara, 

yaitu : 

a) Calon nasabah pembiayaan mendatangi kantor PT. BPRS Harta Insan 

Karimah untuk melakukan permohonan pembiayaan. 

b) Account officer bertugas untuk mencari nasabah pembiayaan 

potensial yang sedang membutuhkan dana. Pihak bank melakukan 

survey tentang kondisi dan potensi usaha calon nasabah serta daerah 

yang mampu dijangkau oleh PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi, 

kemudian hasil survey tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil 

survey. 

b. Data aplikasi pembiayaan, 

Aplikasi pembiayaan yang dibutuhkan meliputi : 

a) Identitas pengajuan perorangan terdiri atas foto copy kartu tanda 

penduduk suami dan istri, foto copy kartu keluarga, foto copy akta 

nikah, foto copy jaminan (sertifikat/BPKB), surat persetujuan suami / 

istri, foto copy legalitas usaha dan lain-lain yang mendukung (slip 

gaji). 

b) Identitas pengajuan perusahaan atau yayasan terdiri atas foto copy 

akte pendirian notaris, foto copy SIUP / TDP / NPWP, foto copy 

domisili perusahaan, foto copy rekening giro (6 bulan terakhir), foto 

copy bukti kepemilikan jaminan (sertifikat/BPKB), perencanaan 

usaha dan berkas lain yang mendukung analisa pembiayaan (laporan 

keuangan laba rugi). 
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c. Survey dan analisa 

a) Survey dilakukan oleh Account Officer untuk mendapatkan informasi 

yang memadai tentang calon nasabah pembiayaan.  

b) Aspek yang akan dianalisa oleh Account Officer adalah : 

 Aspek syariah, yaitu penilaian kesesuaian dalam penerapan prinsip 

syariah. Kesesuaian dengan prinsip syariah ditentukan 

berdasarkan penilaian dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) di PT. 

BPRS Harta Insan Karimah Bekasi yaitu jenis usaha yang 

dibiayainya harus terhindar dari unsur haram maupun subhat. 

 Aspek yuridis, dengan melihat kelengkapan dan kesesuaian 

hukum usaha nasabah. 

 Aspek manajemen, dengan melihat kinerja manajemen dalam 

mengelola perusahaannya. 

 Aspek produksi, dengan melihat produktivitas usaha nasabah, alat 

produksi yang digunakan, bahan baku yang dipakai, dan tenaga 

kerja yang digunakan.  

 Aspek pemasaran, dengan melihat ruang lingkup dan target pasar 

usaha nasabah. 

 Aspek keuangan, dengan melihat apakah usaha nasabah memiliki 

kekuatan financial yang layak untuk  tetap produktif. 

 Aspek sosial ekonomi, dalam melaksanakan kegiatan produksinya, 

nasabah tidak boleh mencemari lingkungannya dan diusahakan 

untuk menyerap tenaga kerja di sekitar lingkungannya. 
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 Aspek agunan, yaitu dengan melihat sifat jaminan yang 

ditawarkan oleh nasabah. 

d. Komite Pembiayaan. 

a) Komite pembiayaan diketuai oleh direksi dan anggota – anggotanya 

dipilih dan diangkat dengan surat keputusan direksi. 

b) Komite pembiayaan berhak memberikan keputusan yang berupa 

persetujuan maupun penolakan atas calon nasabah pembiayaan yang 

diusulkan oleh Account Officer. 

 

e. Akad dan pencairan 

a) Pejabat legal memberitahukan kepada Account Officer mengenai 

waktu penandatanganan akad, pihak-pihak yang harus hadir, dokumen 

asli yang harus diserahkan, surat asli bukti hak atas jaminan telah 

diikat,  kepada bank dan surat-surat lain yang diperlukan. 

b) Untuk melakukan proses pencairan, nasabah terlebih dahulu harus 

memiliki nomor rekening pada BPRS Harta Insan Karimah Bekasi, 

dimana proses pembuatan rekening tersebut melalui customer service. 

c) Sebelum penandatanganan akad, pejabat legal harus memeriksa dan 

memastikan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan hukum atas 

dokumen pembiayaan, baik yang dibuat atau diterbitkan oleh bank 

maupun yang diterima dari calon nasabah pembiayaan, dan 

memastikan bahwa pihak-pihak yang hadir adalah berwenang 

menanda tangani akad yang dibuat dan dokumen-dokumen lain yang 

merupakan satu kesatuan dengan akad. 
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d) Setelah akad ditandatangani, pejabat legal menyerahkan dokumen asli 

pembiayaan kepada bagian administrasi pembiayaan untuk disimpan 

dengan aman. Dan menyerahkan surat perintah untuk melakukan 

pencairan sejumlah dana  kepada Teller untuk diberikan kepada 

nasabah pembiayaan. 

 

f. Monitoring 

Pembinaan dan pengawasan pembiayaan dilaksanakan oleh Account Officer 

yang bertugas untuk : 

a) Memonitoring pembayaran nasabah untuk memastikan bahwa 

nasabah dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tepat 

waktu sesuai dengan perjanjian. 

b) Mengirimkan surat pemberitahuan kepada nasabah tentang kewajiban 

yang harus segera dibayar secara layak. 

c)  Memberikan surat teguran atau peringatan kepada nasabah apabila 

belum melaskanakan kewajibannya setelah tanggal yang telah 

ditentukan. 

d)  Melakukan kunjungan secara periodik untuk mengetahui atau 

memperoleh informasi tentang kegiatan usaha nasabah dan 

permasalahan yang dihadapi sehingga bank dapat melakukan 

antisipasi timbulnya pembiayaan bermasalah. 

e)  Melakukan analisis dan segera mencari solusi apabila terlihat adanya 

indikasi penurunan kualitas pembiayaan atau tanda – tanda potensi 

terjadinya pembiayaan bermasalah. 

FAKTOR INTERNAL..., ISWARD ARFIAL, Ak.-IBS, 2011



 

 

 

 

g. Penangan pembiayaan bermasalah 

Tindakan penyelamatan pembiayaan dilakukan dengan penagihan secara 

intensif kepada nasabah agar dapat memenuhi semua kewajibannya. 

Tindakan penyelamatan terdiri dari : 

a) Penanganan pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan yang 

diragukan atau macet oleh bank lebih banyak dilakukan dengan cara 

reschedulling, yaitu penyelesaian pembiayaan dengan menjadwal 

kembali jangka waktu pembiayaan dan menjadwal perubahan 

pembayaran pokok. 

b) Reconditioning yaitu memperkecil margin keuntungan atau nisbah 

bagi hasil usaha dan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk 

pembiayaan qardhul hasan, yaitu mengangsur pengembalian sejumlah 

pokoknya saja (tanpa tambahan margin). 

c) Restructuring adalah upaya yang dilakukkan bank untuk menata 

kembali pembiayaan agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya. 

d) Eksekusi jaminan dilakukan sebagai solusi terakhir apabila cara lain 

yang lebih manusiawi (menurut ajaran Islam) tidak berhasil mengatasi 

pembiayaan bermasalah. 

 

 

 

 

 

 

FAKTOR INTERNAL..., ISWARD ARFIAL, Ak.-IBS, 2011



 

 

 

 

4.3.2 FAKTOR-FAKTOR PENENTU NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN 

MUSYARAKAH PADA PT. BPRS HARTA INSAN KARIMAH BEKASI. 

Gambar 4.2 

Skema Nisbah Bagi Hasil Musyarakah 

 

 

       

 X %   Y %  

  

          

Α %      Β % 

 

  

Sumber : PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi (2010) 

  

Untuk menjelaskan faktor – faktor yang menjadi pertimbangan dalam 

menentukan nisbah bagi hasil pembiayaan musyarakah pada BPRS Harta Insan Karimah 

Bekasi, maka penulis akan mengilustrasikannya dengan menggunakan contoh 

permohonan pembiayaan musyarakah PT.BMS dan PT.SQI dengan PT. BPRS Harta 

Insan Karimah Bekasi. Salah satu syarat dalam mengajukan pembiayaan musyarakah 

yaitu nasabah harus mencantumkan proposal pembiayaan yang berisi tentang laporan 

keuangan perusahaannya dan besarnya dana yang dibutuhkan.  Berikut ini adalah rincian 

atas porsi modal yang diajukan oleh perusahaan tersebut : 

 

Proyek usaha 

Proyeksi keuntungan 

Nasabah Bank  
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PT. BMS 

PT. BMS membutuhkan modal sebesar Rp. 2.547.000.000,- untuk proyek yang akan 

dikerjakannya. Perusahaannya bergerak dibidang produksi pallet packing (wooden 

packing). Nasabah tersebut memiliki dana Rp. 1.797.000.000,- dan sisanya Rp. 

750.000.000,- akan diperoleh dengan mengajukan pembiayaan musyarakah kepada 

BPRS Harta Insan Karimah Bekasi. Komposisi dana antara bank dengan nasabah yaitu 

29% : 71%. Dalam proposal pembiayaan, proyeksi laba usaha atas proyek tersebut 

adalah sebesar Rp. 98.000.000,- per bulan.Proyeksi laba usaha dapat dilihat pada tabel 

4.1. 

 

Penyertaan Dana Shahibul Mal :  

Rp. 750.000.000,- 

X 100 % = 29 % 

Rp. 2.547.000.000,- 

 

Penyertaan Dana Musyarik :  

Rp. 1.797.000.000,- 

X 100 % = 71 % 

Rp. 2.547.000.000,- 

Tabel 4.1 

Proyeksi Laba Usaha PT.BMS 

Bulan Outstanding Pembiayaan Proyeksi  Laba Usaha 

 
750.000.000 - 

1 750.000.000 98.000.000 

2 750.000.000 98.000.000 

3 750.000.000 98.000.000 

4 750.000.000 98.000.000 
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Bulan Outstanding Pembiayaan Laba Usaha 

5 750.000.000 98.000.000 

6 750.000.000 98.000.000 

7 750.000.000 98.000.000 

8 750.000.000 98.000.000 

9 750.000.000 98.000.000 

10 750.000.000 98.000.000 

11 750.000.000 98.000.000 

12 750.000.000 98.000.000 

  
1.176.000.000 

Sumber : PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi (2010) 

 

Proyeksi laba usaha tersebut adalah keuntungan bersih setelah dikurangi dengan 

biaya-biaya operasional perusahaan. Dengan adanya proyeksi keuntungan atas usaha 

tersebut, maka PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi dapat memutuskan berapa nisbah 

bagi hasil yang akan ditawarkan kepada PT. BMS. Berikut ini adalah faktor yang 

menentukan terjadinya kesepakatan nisbah bagi hasil PT.BMS : 

a) Jenis Nasabah.  

Pada dasarnya pelayanan yang diberikan kepada semua nasabah 

adalah sama, karena nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan 

kesepakatan antara pihak yang bekerjasama. Kesepakatan ini 

merupakan hasil negosiasi antara musyarik dengan shahibul mal.  

Nasabah prima dapat melakukan negosiasi, dimana ia dapat meminta 

bagi hasil sedikit lebih tinggi atau mendekati harga pasar. Namun 

bank syariah memiliki standar minimum dalam pemberian nisbah bagi 

hasil. Hal ini dapat dilakukan BPRS Harta Insan Karimah Bekasi 

sebagai bentuk pengikatan agar nasabah tetap menjaga loyalitasnya. 
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b) Komposisi Modal. 

Penyertaan modal yang dilakukan PT. BMS sebagai musyarik adalah 

71% dari total nilai kegiatan usaha, sedangkan PT. BPRS Harta Insan 

Karimah Bekasi adalah 29%. Komposisi modal ini akan menentukan 

besaran nisbah bagi hasil yang akan ditetapkan. Semakin besar porsi 

modal yang disertakan, maka nisbah bagi hasil yang diperoleh 

PT.BMS tentunya lebih besar dari nisbah bagi hasil yang akan 

diperoleh PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi.  

 

c) Ekspektasi Rate of Return 

Pembiayaan sebesar Rp.750.000.000,- merupakan dana pihak ketiga 

yang berada di bank. Menurut Bapak Nendi, selaku perwakilan BPRS 

Harta Insan Karimah , ekspektasi rate of return disebut juga sebagai 

biaya dana , dimana biaya dana ini menjadi unsur penentu nisbah bagi 

hasil. Dalam buku sistem dan prosedur operasional bank syari‟ah 

karangan Muhammad, dituliskan bahwa bank dalam menentukan 

berapa besar nisbah bagi hasil yang akan diterimanya hendaklah 

memperhitungkan besar biaya dana ( keuntungan bagi hasil untuk 

deposan dan penabung ) serta biaya operasional bank lainya
49

. 

Apabila bank mengambil dana dari tabungan yang notabene bersifat 

sangat likuid maka hal tersebut akan sangat berisiko terhadap 

likuiditas dari bank itu sendiri. Sehingga cara yang tepat yaitu bank 

harus mengambil dana dari deposito nasabah yang jangka waktunya 

                                                             
49 Muhammad, 2000, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah, Yogyakarta : UII Press, hlm : 20. 
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satu tahun yang digunakan untuk pembiayaan musyarakah yang 

berjangka waktu 12 bulan. Selain itu, komposisi pendanaan juga 

berasal dari pinjaman bank syariah lainnya. Komposisi pendanaan ini 

akan mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil. Komposisi 

pendanaan yang digunakan BPRS Harta Insan Karimah Bekasi berasal 

dari dana pihak ketiga dan pinjaman bank syariah, dimana BPRS 

Harta Insan Karimah Bekasi perlu memberikan imbalan berupa bagi 

hasil kepada nasabah dana pihak ketiga dan bagi hasil kepada bank 

syariah. Komposisi bagi hasil atas dana pihak ketiga adalah 10% dan 

bagi hasil atas kewajiban kepada bank syariah adalah 14%. Jika 

pembiayaan yang diberikan sebesar Rp.750.000.000,- maka bagi hasil 

minimum yang dapat diberikan sebesar Rp. 750.000.000,- x 24% = 

Rp. 180.000.000,- 

 

d) Tingkat Persaingan Harga 

Sebagai salah satu lembaga keuangan, BPRS Harta Insan Karimah 

Bekasi tentunya tidak terlepas dari tingkat persaingan, baik dengan 

sesama perbankan syariah maupun konvensional. Namun, yang 

menjadi acuan utama dalam mengatasi tingkat persaingan BPRS 

adalah tingkat suku bunga BPR dan BPRS di kota Bekasi. Berikut ini 

adalah perbandingan suku buga pinjaman dengan BPR dan BPRS 

lainnya. Tingkat persaingan harga dapat dilihat pada tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 

Perbandingan Suku Bunga Pinjaman 

 

 

 

 

e) Tingkat Keuntungan Yang Diharapkan 

Siapapun debiturnya, BPRS Harta Insan Karimah Bekasi dalam 

operasionalnya, setiap tahun tentu telah menetapkan besaran 

keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan 

berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun 

nisbah bagi hasil untuk bank. Pada kasus ini, spread yang diharapkan 

BPRS Harta Insan Karimah Bekasi adalah 1%. Maka keuntungan 

yang diharapan adalah Rp. 750.000.000,- x 1% = Rp. 7.500.000,- 

f) Tingkat Resiko Pembiayaan. 

Tingkat resiko pembiayaan dapat mempengaruhi penentuan nisbah 

bagi hasil. Apabila usaha yang akan dibiayai memiliki resiko usaha 

yang tinggi, maka nisbah bagi hasil akan lebih besar. Namun, resiko 

usaha tersebut dapat diminimalisir dengan adanya jaminan. Jaminan 

yang disertakan oleh PT. BMS adalah sejumlah asset tetap yang 

digunakan dalam perusahaan. Aset tetap tersebut bersifat non liquid 

sehingga perlu dilakukan mitigasi resiko. Mitigasi resiko yang 

digunakan adalah dengan menggunakan rekening bersama, dimana 

Keterangan Persentase 

BPRS HARTA INSAN KARIMAH CILEDUG 26.4% p.a 

BPRS HARTA INSAN KARIMAH IRSYADI 24% p.a 

BPRS HARTA INSAN KARIMAH PONDOK GEDE 24% p.a 

BPR SUMBER ARTHA RAHAYU 26% p.a 
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BPRS Harta Insan Karimah Bekasi langsung menerima pembayaran 

dari klien PT. BMS. Setelah menerima pembayaran, BPRS Harta 

Insan Karimah Bekasi mentransfer kepada PT. BMS sesuai dengan 

kebutuhannya. Dengan penyertaan asset tetap sebagai jaminan, maka 

PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi menetapkan tambahan 5 % 

untuk menutupi resiko pembiayaan, karena penyertaan asset tetap 

sama saja tanpa jaminan. Rp. 750.000.000,- x 5% = Rp. 37.500.000,- 

 

Dengan demikian, nisbah bagi hasil yang disepakati oleh shahibul mal dengan 

musyarik adalah sebagai berikut : 

 Porsi Modal : Rp. 750.000.000,- 

 Keuntungan yang diharapkan bank : 

Rp.180.000.000,- + Rp.7.500.000,- + Rp.37.500.000,- = Rp.225.000.000,- 

 Laba usaha : Rp. 1.176.000.000,- 

 Nisbah bagi hasil untuk bank ( shahibul mal )adalah 

     

Rp.    225.000.000,- 

X 100 %   = 19,13 % 

Rp. 1.176.000.000,- 

  

 Musyarik :  

 

 

 

Proyeksi bagi hasil shahibul mal dapat dilihat pada tabel 4.3. 

100 %  -  19,1 %                          = 80,87 % 
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Tabel 4.3 

Proyeksi Bagi Hasil Shahibul Mal 

Bulan 
Outstanding 
Pembiayaan 

PROYEKSI 

Laba Usaha 
Bagi Hasil ke Shahibul Mal 

Pokok  Bagi Hasil SM  Total 

 750.000.000 - - - - 

1 750.000.000 98.000.000 - 18.750.000 18.750.000 

2 750.000.000 98.000.000 - 18.750.000 18.750.000 

3 750.000.000 98.000.000 - 18.750.000 18.750.000 

4 750.000.000 98.000.000 - 18.750.000 18.750.000 

5 750.000.000 98.000.000 - 18.750.000 18.750.000 

6 750.000.000 98.000.000 - 18.750.000 18.750.000 

7 750.000.000 98.000.000 - 18.750.000 18.750.000 

8 750.000.000 98.000.000 - 18.750.000 18.750.000 

9 750.000.000 98.000.000 - 18.750.000 18.750.000 

10 750.000.000 98.000.000 - 18.750.000 18.750.000 

11 750.000.000 98.000.000 - 18.750.000 18.750.000 

12 750.000.000 98.000.000 750.000.000 18.750.000 768.750.000 

      

  1.176.000.000  225.000.000 975.000.000 

Sumber : PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi (2010) 

 

PT. SQI 

Nasabah kedua ini adalah PT. SQI yang bergerak pada bidang industri karoseri yaitu 

pembuatan body kendaraan. PT. SQI membutuhkan modal sebesar Rp. 1.106.250.000,- 

untuk proyek pembuatan karoseri. Modal usaha yang dimiliki oleh PT. SQI sebesar Rp. 

606.250.000,- dan sisanya Rp. 500.000.000,- diperoleh dari kerjasama dengan BPRS 

Harta Insan Karimah Bekasi. Komposisi dana antara bank dengan nasabah yaitu 54,8% : 

45,2%. Dalam proposal pembiayaan, nasabah memiliki proyeksi laba usaha atas proyek 

tersebut sebesar Rp. 93.750.000,- selama enam bulan. Proyeksi laba usaha PT. SQI dapat 

dilihat pada tabel 4.4 
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Penyertaan Dana Shahibul Mal :  

Rp. 500.000.000,- 

X 100 % = 45,2 % 

Rp. 1.106.250.000,- 

 

Penyertaan Dana Musyarik :  

Rp. 606.250.000,- 

X 100 % = 54,8 % 

Rp. 1.106.250.000,- 

 

Tabel 4.4 

Proyeksi Laba Usaha PT.SQI 

Bulan 
Outstanding 
Pembiayaan 

 Laba Usaha 

 500.000.000 - 

1 500.000.000 93.750.000 

2 500.000.000 93.750.000 

3 500.000.000 93.750.000 

4 500.000.000 93.750.000 

5 500.000.000 93.750.000 

6 500.000.000 93.750.000 

  562.500.000 

Sumber : PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi (2011) 

Data proyeksi laba usaha yang disertakan oleh PT. SQI ketika mengajukan 

pembiayaan akan mempengaruhi penentuan nisbah bagi hasil. Faktor – faktor yang akan 

menjadi pertimbangan dalam menentukan nisbah bagi hasil atas proyek tersebut adalah : 

a) Jenis Nasabah. 

PT. SQI merupakan nasabah prima bagi PT. BPRS Harta Insan 

Karimah Bekasi. PT. SQI dikategorikan sebagai nasabah prima karena 

PT. SQI telah bekerjasama dengan PT. BPRS Harta Insan Karimah 
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Bekasi sejak lama. Selain itu, PT. SQI merupakan nasabah yang rutin 

dalam mengajukan pembiayaan untuk proyek – proyek yang 

dilaksanakannya. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan PT. BPRS 

Harta Insan Karimah Bekasi untuk memberikan penawaran nisbah 

bagi hasil lebih tinggi kepada PT. SQI. 

b) Komposisi Modal. 

Penyertaan dana yang dilakukan PT. SQI sebagai musyarik adalah 

54,8% dari total nilai kegiatan usaha dan PT. BPRS Harta Insan 

Karimah Bekasi sebagai shahibul mal adalah 45,2%. Dari komposisi 

modal tersebut, kita akan mengetahui secara pasti bahwa PT. SQI 

akan memperoleh nisbah bagi hasil yang lebih besar dibandingkan 

dengan nisbah bagi hasil PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi.   

c) Ekspektasi Rate of Return. 

Pembiayaan pembuatan karoseri tersebut Rp.500.000.000,- 

merupakan dana yang berasal dari pihak ketiga yang berada di bank. 

PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi sebagai pengelola dana 

tentunya harus memberikan nisbah bagi hasil kepada nasabah deposan 

maupun nasabah tabungan yang dananya dipergunakan untuk 

membiayai proyek PT. SQI. Komposisi bagi hasil atas dana pihak 

ketiga adalah 9% dan bagi hasil atas kewajiban kepada bank syariah 

adalah 12%. Pembiayaan yang diberikan sebesar Rp.500.000.000,- 

maka bagi hasil minimum yang dapat diberikan sebesar 

Rp.500.000.000,- x 21% = Rp. 105.000.000,-. 
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 Karena jangka waktu pembiayaan ini selama enam bulan, maka 

nisbah bagi hasil minimum adalah Rp.105.000.000,- x 6/12 = 

Rp.52.500.000,- 

d) Tingkat Persaingan Harga. 

Tingkat persaingan harga tetap mengacu pada suku bunga pinjaman 

BPR dan BPRS. Perbandingan suku bunga pasar dapat dilihat pada 

tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

Perbandingan Suku Bunga Pinjaman 

 

 

e) Tingkat Keuntungan Yang Diharapkan.  

Kebijakan penetapan ekspektasi keuntungan dari setiap nasabah 

pembiayaan tidak selalu sama, bergantung kepada bargaining power 

yang dimiliki perusahaan. PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi 

tidak menetapkan keuntungan yang besar pada PT. SQI, karena PT. 

SQI merupakan nasabah prima sehingga memberikan nisbah lebih 

murah dengan spread 0,3% dari total pembiayaan. Maka spread yang 

diharapkan adalah Rp.500.000.000,- x 0,3% = Rp.1.500.000,-.  

 

Keterangan Persentase 

BPRS HARTA INSAN KARIMAH CILEDUG 26.4% p.a 

BPRS HARTA INSAN KARIMAH IRSYADI 24% p.a 

BPRS HARTA INSAN KARIMAH PONDOK GEDE 24% p.a 

BPR SUMBER ARTHA RAHAYU 26% p.a 
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f) Tingkat Resiko Pembiayaan. 

Semakin tinggi resiko suatu usaha yang akan dibiayai, maka semakin 

besar nisbah bagi hasil yang akan dikenakan oleh shahibul mal. 

Resiko ini dapat dihindari dengan adanya jaminan. Begitu pula yang 

diterapkan pada PT. SQI, walaupun tergolong nasabah prima namun 

pihak bank tetap meminta penyertaan jaminan untuk menghindari 

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jaminan yang disertakan 

oleh PT. SQI adalah tanah bersertifikat hak milik di kawasan elite 

Kelapa Gading. Atas jaminan yang disertakan, bank tidak menetapkan 

tambahan atas untuk menutupi resiko pembiayaan. 

 Nisbah bagi hasil yang ditetapkan PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi adalah 

sebagai berikut : 

 Porsi Modal : Rp.500.000.000,- 

 Keuntungan yang diharapkan bank : 

Rp.52.500.000,- + Rp.1.500.000,- = Rp.54.000.000,- 

 Laba usaha : Rp. 562.500.000,- 

 Nisbah bagi hasil untuk bank ( shahibul mal )adalah 

 Rp.   54.000.000,- 

X 100 %   = 9,6 % 

Rp. 562.500.000,- 

 Musyarik :  

100 %  -  9,6 %                           = 90,4 %  

 

Proyeksi bagi hasil shahibul mal dapat dilihat pada tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 

Proyeksi Bagi Hasil Shahibul Mal 

Bulan 
Outstanding 
Pembiayaan 

PROYEKSI 

 Keuntungan  
Bagi Hasil ke Shahibul Mal 

 Pokok   Bagi Hasil   Total 

 
500.000.000 - - - - 

1 500.000.000 93.750.000 - 9.000.000 9.000.000 

2 500.000.000 93.750.000 - 9.000.000 9.000.000 

3 500.000.000 93.750.000 - 9.000.000 9.000.000 

4 500.000.000 93.750.000 - 9.000.000 9.000.000 

5 500.000.000 93.750.000 - 9.000.000 9.000.000 

6 500.000.000 93.750.000 500.000.000 9.000.000 509.000.000 

      

  
562.500.000 

 
54.000.000 554.000.000 

Sumber : PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi (2011) 

 

4.3.3 FAKTOR-FAKTOR PENENTU NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN 

MUDHARABAH PADA PT. BPRS HARTA INSAN KARIMAH BEKASI. 

Gambar 4.3 

Skema Nisbah Bagi Hasil Mudharabah 

 

      Perjanjian bagi hasil 

 

 Keahlian  Modal 100% 

 

 X %  Y % 

 

 

 

Nasabah  

Proyek usaha 

Pembagian 

Keuntungan 

Bank 
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Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi mudharabah, karena 

shahibul mal tidak diperkenankan untuk meminta jaminan atau agunan dari mudharib, 

kalaupun ada hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab mudharib agar ia 

tetap memegang amanah shahibul mal. Permintaan pembiayaan mudharabah pada PT. 

BPRS Harta Insan Karimah Bekasi sangatlah minim, karena mudharabah hanya 

diberikan kepada nasabah yang sangat dipercaya oleh PT. BPRS Harta Insan Karimah 

Bekasi. Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada PT BPRS Harta Insan 

Karimah Bekasi adalah pembiayaan mudharabah muthlaqah. Berikut ini adalah salah 

satu pembiayaan mudharabah : 

Bapak Karyo menerima pekerjaan tambahan untuk mereparasi sebuah mobil 

antik. Total nilai Investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta 

Rupiah). Pak Karyo mengajukan pembiayaan kepada PT BPRS Harta Insan Karimah 

Bekasi untuk menyediakan dana investasi tersebut. Setelah melakukan analisa, Bank 

menyetujui investasi Rp 10.000.000,- dan pak Karyo bersedia memberikan jaminan 

sebuah mobil yang ia miliki. Setelah satu bulan, pekerjaan reparasi mobil antik selesai. 

Pak Karyo menerima pembayaran Rp 20 Juta dari Pak Hartawan. Dari uang tersebut Pak 

Karyo membayar gaji 1 orang asisten tukang dan gaji dirinya sebesar Rp 5 juta. Pak 

Karyo mengembalikan uang Investasi bank sebesar Rp 10 Juta. Laba usaha yang 

diperoleh dari pekerjaan  tersebut adalah Rp 5 Juta. Komposisi penyertaan modal antara 

bank dengan nasabah adalah 100% : 0%. Proyeksi laba usaha bapak Karyo dapat dilihat 

pada tabel 4.7. 
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Penyertaan Dana Shahibul Mal :  

Rp. 10.000.000,- 

X 100 % = 100 % 

Rp. 10.000.000,- 

 

Penyertaan Dana Musyarik :  

Rp.               0,- 

X 100 % = 0 % 

Rp. 10.000.000,- 

 

Tabel 4.7 

Proyeksi Laba Usaha Bapak Karyo 

Bulan 

 
Outstanding 
Pembiayaan 

 

Laba Usaha 

 
10.000.000 - 

1 10.000.000 5.000.000 

Sumber : PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi (2010) 

Adapun penentu nisbah bagi hasil atas pembiayaan tersebut adalah : 

a) Jenis Nasabah 

Pembiayaan mudharabah,hanya diberikan kepada nasabah tertentu. 

Karena nasabah pembiayaan ini harus memiliki tingkat kejujuran dan 

kepercayaan yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah. Nasabah yang 

bisa mendapatkan pembiayaan mudharabah adalah nasabah yang 

tergolong nasabah prima, dimana ia tidak pernah melakukan cedera 

janji, telah melakukan kerjasama dengan BPRS sejak lama, dan secara 

rutin mengajukan pembiayaan kepada BPRS. 
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b) Komposisi Modal 

Penyertaan modal dalam pembiayaan mudharabah seluruhnya 

ditanggung oleh shahibul mal, dalam hal ini adalah BPRS. Begitupun 

dengan kesepakatan nisbah bagi hasil, dimana BPRS memegang andil 

yang lebih besar untuk menentukan nisbah bagi hasil. 

 

c) Ekspektasi Rate of Return 

Komposisi bagi hasil atas dana pihak ketiga adalah 10% dan bagi 

hasil atas kewajiban kepada bank syariah adalah 14%. Jika 

pembiayaan yang diberikan sebesar Rp.10.000.000,- maka bagi hasil 

minimum yang dapat diberikan sebesar : 

Rp.10.000.000,- x 24% = Rp.2.400.000,-.  

Karena pembiayaan ini hanya berjangka waktu satu bulan, maka 

nisbah bagi hasil minimum yang dikenakan adalah  

Rp.2.400.000,- x 1/12 = Rp.200.000,- 

 

d) Tingkat Persaingan Harga 

Pembiayaan mudharabah dapat disetujui apabila proyeksi laba usaha 

nasabah lebih besar dari tingkat bunga deposito bank konvensional 

(12%). 

 

 

 

 

Rp. 10.000.000,- 

X 100 % = 20 % 

Rp.  5.000.000,- 
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e) Tingkat Keuntungan Yang Diharapkan 

Penentuan besarnya nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah 

tetap mengacu pada proyeksi keuntungan yang diharapkan oleh bank. 

Kebijakan ini tetap digunakan oleh bank pada setiap pembiayaan yang 

ditawarkan. Dalam ekspektasi keuntungan ini termasuk didalamnya 

dana untuk memenuhi biaya operasional. Pada pembiayaan 

mudharabah pihak shahibul mal dapat menentukan nisbah lebih besar 

ataupun lebih kecil asalkan pihak mudharib mengetahui dan 

menyetujui kesepakatan nisbah tersebut. Ekspektasi keuntungan 

shahibul mal dari pembiayaan ini adalah sebesar Rp. 1.800.000,-.  

 

f) Tingkat Resiko Pembiayaan 

Kebijakan BPRS Harta Insan Karimah, untuk menghindari resiko 

terjadinya cedera janji pada nasabah pembiayaan mudharabah 

muthlaqoh adalah nasabah harus tetap memberikan jaminan yang 

nilainya lebih besar dari pada pembiayaan pokok yang diterima. Hal 

ini dimaksudkan agar mudharib menjaga kepercayaan shahibul mal 

dan termotivasi agar uang bisa kembali dan jaminan tidak disita. 

Jaminan yang disertakan oleh bapak Karyo adalah sebuah mobil yang 

ia miliki. 

 

Atas pertimbangan tersebut, maka shahibul mal menetapkan nisbah bagi hasil 

sebagai berikut : 
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 Porsi Modal : Rp.10.000.000,- 

 Keuntungan yang diharapkan bank : 

Rp.200.000,- + Rp.1.800.000,- = Rp.2.000.000,- 

 Laba usaha : Rp. 5.000.000,- 

 Nisbah bagi hasil untuk bank ( shahibul mal ) adalah 

 

Rp.2.000.000,- 

X 100 %   = 40 % 

Rp.5.000.000,- 

  

 Musyarik :  

100 %  -  40 %                             = 60 %  

 

Proyeksi bagi hasil shahibul mal dapat dilihat pada tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8 

Proyeksi Bagi Hasil Shahibul Mal 

Bulan 
Outstanding 
Pembiayaan 

Laba Usaha 

PROYEKSI 

Bagi Hasil ke Shahibul Mal 

Pokok Bagi Hasil Total 

 
10.000.000 - - - - 

1 10.000.000 5.000.000 10.000.000 2.000.000 12.000.000 

Sumber : PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi (2010) 
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4.3.4 HAMBATAN – HAMBATAN YANG DIALAMI PT. BPRS HARTA INSAN 

KARIMAH BEKASI : 

a) Jumlah bank-bank konvensional yang cukup banyak, yang beroperasi 

sampai pada tingkat-tingkat kecamatan bahkan sampai di desa-desa. 

Ini berarti persaingan cukup berat dihadapi oleh bank, karena bank-

bank syariah baru beroperasi pada tingkat kota-kota besar di 

Indonesia. 

 

b) Masyarakat di Indonesia telah mengenal dunia perbankan sejak lama, 

tetapi dengan bank syariah belum begitu akrab. Akibatnya terdapat 

kesulitan dalam menerapkan sistem bagi hasil dalam penghimpunan 

dana. Penghimpunan dana dari masyarakat masih sangat minim bila 

dibandingkan dengan total pembiayaan yang disalurkan. 

 

c)  Perkembangan produk bank konvensional yang sangat bervariasi 

dengan iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan. Sementara 

produk bank syariah belum banyak dikenal  masyarakat. 

 

d) Aplikasi teknologi canggih oleh bank konvensional dalam rangka 

meningkatkan pelayanan akan semakin menyulitkan bank syariah 

untuk mengimbanginya. 

 

 

 

FAKTOR INTERNAL..., ISWARD ARFIAL, Ak.-IBS, 2011



 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  KESIMPULAN 

Setelah melakukan penelitian pada PT. BPRS Harta Insan Karimah terhadap 

faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil  

pembiayaan musyarakah dan mudharabah, maka penulis dapat menyimpulkan : 

 

a. Faktor – faktor yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan 

musyarakah pada PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi antara lain : 

a) Faktor internal : 

 Jenis Nasabah 

 Komposisi modal 

 Ekspektasi rate of return 

 Tingkat keuntungan yang diharapkan 

b) Faktor eksternal : 

 Tingkat persaingan harga 

 Tingkat resiko pembiayaan 

 

b. Pada pembiayaan mudharabah, faktor  - faktor yang mempengaruhi 

penetapan nisbah bagi hasil pada PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi 

antara lain : 
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a) Faktor internal : 

 Jenis Nasabah  

 Komposisi Modal 

 Komposisi Pendanaan 

 Ekspektasi keuntungan  

b) Faktor eksternal : 

 Tingkat Persaingan Harga 

 Tingkat Resiko Pembiayaan 
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5.2 SARAN 

 Berdasarkan penulisan ini, ada beberapa saran yang akan penulis kemukakan 

untuk PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi, semoga saran yang saya kemukakan dapat 

bermanfaat bagi PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi, yaitu : 

 

a. Sebaiknya PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi lebih fokus dalam 

menentukan segmen usaha nasabah yang akan dibiayai dengan skim bagi 

hasil, karena dengan mengetahui segmen mana yang aman dan 

menguntungkan, PT. BPRS dapat meningkatkan pendapatan bagi hasil dan 

nantinya pembiayaan bagi hasil dapat ditingkatkan. 

 

b. Pemahaman masyarakat yang kurang mengenai produk BPRS menyebabkan 

minimnya nasabah tabungan dan deposito sehingga diperlukan sosialisasi 

yang lebih giat dari pihak PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi dalam 

menghimpun dana pihak ketiga. Sebagai contoh, dengan melakukan 

kerjasama kepada lembaga pendidikan Islam, misalkan dalam bentuk 

tabungan pelajar dan lain sebagainya. 

 

c. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya untuk menggunakan 

variabel tambahan , salah satunya dengan memperhitungkan nisbah bagi hasil 

nasabah penghimpunan dana sehingga nantinya akan diketahui seberapa besar 

pengaruhnya terhadap nisbah bagi hasil pembiayaan. 
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