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ABSTRACT 

The main purpose of this study is to knowing what factor that causes profit 

sharing in sharia banking while the bank gives some financing to customers. This 

research is used case study in BPRS Al Barokah. Data that used in this study are 

qualitative and quantitative data with descriptive approach. Qualitative data that 

used in this study is interview and for quantitative data such as case sample 

mudharabah financing in 2008 and annual report 2008. In conclusion, there are 

five factors that cause profit sharing in mudharabah financing such as cost of 

fund, deposit rate from conventional bank, nisbah, expected return, and 

operational cost. 

 

Keywords : mudharabah financing, cost of fund, conventional deposit rate, 

nisbah, expected rate, operational cost. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perbankan adalah suatu lembaga yang berlandaskan pada prinsip kepercayaan 

dalam mengelola dana masyarakat. Pengertian perbankan menurut Undang-Undang 

Nomor 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat .  

Dalam sejarah Islam, akad-akad yang digunakan Bank Syariah saat ini sudah dikenal 

sejak zaman Rasulullah SAW. Kegiatan perbankan seperti menerima titipan harta, 

menyalurkan kredit untuk konsumsi dan keperluan bisnis serta kegiatan mengirimkan 

uang sudah lazim dilakukan. 

Sejarah perbankan syariah di Indonesia berawal dari adanya diskusi tentang 

bank syariah sebagai basis ekonomi Islam pada awal tahun 1980. Hasil dari diskusi 

ini berlanjut pada didirikannya bank syariah pertama di Indonesia pada tanggal 1 

November 1991 yang bernama PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian 

diikuti oleh berdirinya bank umum syariah lain, seperti Bank Syariah Mandiri (BSM), 

Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI), Bank Nasional Indonesia Syariah (BNI 

Syariah), Bank Bukopin Syariah, dan yang terakhir yaitu Bank Rakyat Indonesia 

Syariah (BRI Syariah). Selain bertambahnya bank umum syariah, unit usaha syariah 
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pun ikut berkembang, yaitu dengan dibukanya unit syariah di bank konvensional, dan 

juga semakin bertambahnya BPR syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia saat ini sedang mengalami gejala 

booming. 

Pertumbuhan perbankan syariah dimulai sejak krisis moneter 1998. Kondisi 

yang terjadi saat itu adalah Indonesia sedang mengalami gejolak moneter dan 

diwarnai dengan inflasi yang sangat tinggi sehingga menyebabkan kenaikan suku 

bunga bank. Banyak bank yang menjadi bangkrut akibat tidak mampu membayar 

kredit yang menjadi jauh lebih tinggi dikarenakan nilai tukar US dollar menguat 

terhadap rupiah. Akan tetapi hal ini tidak terjadi pada bank syariah (pada saat itu 

hanya terdapat Bank Muamalat), dikarenakan perbankan syariah terbebas dari 

negative spread, karena konsep ekonomi syariah tidak berdasarkan atau terbebas dari 

bunga.  Dalam konsep syariah, keseimbangan antara sektor riil dan sektor moneter 

harus terjaga, sehingga pertumbuhan pembiayaan tidak akan terlepas dari 

pertumbuhan sektor riil yang dibiayai. Pada saat perekonomian dunia lesu, maka yield 

yang diterima oleh perbankan syariah menurun, dan akibatnya bagi hasil yang 

dibagikan kepada nasabah pun akan turun. Sebaliknya, pada saat perekonomian 

booming, maka bagi hasil yang dibagikan akan ikut menaik. Artinya kinerja 

perbankan syariah ditentukan oleh sektor riil. Dalam pandangan Islam, uang hanyalah 

sebagai alat tukar dan bukan merupakan barang atau komoditas. Islam juga tidak 

mengenal time value of money, tetapi yang dikenal adalah economic value of money, 
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dengan arti bahwa yang berharga menurut Islam adalah waktu itu sendiri (Zainal 

Arifin, 2001). 

Di Indonesia maupun di Dunia Islam terdapat dua aliran pemikiran 

sehubungan dengan sistem keuangan dan perbankan. Aliran pertama berpendapat 

bahwa bahwa bunga bank tidak tergolong riba, karena yang disebut riba adalah 

pembungaan uang oleh mindering yang bunganya sangat tinggi sehingga disebut 

“lintah darat”.  

Tetapi aliran yang melahirkan ide bank Islam berpendapat bahwa bunga 

bank itu tetap riba. Akan tetapi keberadaan bank sebagai lembaga keuangan, tidak 

dilarang, bahkan diperlukan. Sehingga menjadi sebuah kewajaran, atau mungkin 

keharusan jika lembaga keuangan syariah yang muncul memberikan warna baru yang 

lebih menawarkan keadilan, baik kepada pemilik modal ataupun peminjam 

(pengusaha).  

Sebagai sebuah alternatif, bank (lembaga keuangan) syariah telah 

memformulasikan sistem interaksi kerja yang dapat menghindari aspek-aspek negatif 

dari sistem kerja bank konvensional, yaitu dengan menerapkan beberapa sistem, 

dimana harus diciptakan bank (lembaga keuangan) syariah yang tidak bekerja atas 

dasar bunga melainkan atas sistem bagi hasil, antara lain yang dikenal dalam fiqh 

mu’amalah sebagai transaksi mudharabah atau qiradh. 
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Secara umum para fuqaha mendefinisikan mudharabah sebagai penyerahan 

sejumlah modal tertentu dari seorang shahibul maal (penyandang dana) kepada 

mudharib (pengusaha) agar uang tersebut dapat dikelola dan jika ada keuntungan 

dibagi secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan dan jika terjadi kerugian maka 

ditanggung uang modal itu oleh sahib al- mal dengan syarat-syarat tertentu. 

Nisbah keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak 

diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi kepada pihak yang 

lain. Selain itu proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu 

berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan.  

 Sebagai lembaga keuangan, BPRS Al Barokah menjalankan fungsinya 

sebagai lembaga perantara bagi dua pihak, yaitu unit surplus dan unit defisit. 

Berkaitan dengan fungsi bank, BPRS Al Barokah bergerak di bidang jasa pelayanan 

untuk memberikan kredit (pembiayaan) dan jasa-jsa lain dalam lalu-lintas 

pembayaran dan peredaran uang. (Priatin, 2005). 

 Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan 

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

prinsip ini berdasarkan al mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan 

berfungsi sebagai mitra, baik dengan pemilik dana maupun dengan pihak pengelolan 

dana. 
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 Berbeda dengan bank konvensional yang mengenakan bunga terhadap produk 

kreditnya, pada bank syariah menggunakan konsep bagi hasil atas penggunaan dana 

oleh pihak peminjam. Pinjaman produktif yang disalurkan nantinya akan memberikan 

bagian bagi pemberi pinjaman, sebesar nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad 

kontrak. Sedangkan besarnya nominal bagi hasil disesuaikan dengan besarnya 

keuntungan yang didapat dari hasil usaha bersama antara pihak pemilik dana dan 

pengelola dana. Sedangkan bagi hasil usaha ditentukan terlebih dahulu dari besarnya 

nisbah bagi hasil antara kedua belah pihak. 

 Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian 

mengenai “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NISBAH BAGI HASIL 

PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BPRS AL BAROKAH” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa setiap pembiayaan 

yang diberikan kepada nasabah di tiap sektor memiliki risiko yang berbeda-beda. 

Oleh karena itu tingkat risiko yang dapat timbul tersebut dapat digunakan oleh bank 

syariah sebagai salah satu cara dalam menentukan nisbah bagi hasil pembiayaan 

mudharabah. Sehingga inti permasalahan dan pembahasan yang akan ditelaah adalah 

segala sesuatu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi nisbah bagi 

hasil pembiayaan mudharabah pada BPRS Al-Barokah. 
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1.2.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

� Penelitian dilakukan untuk menilai faktor-faktor yang menentukan 

nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BPRS Al-Barokah. 

� Faktor yang dipertimbangkan berupa faktor internal dalam 

menentukan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BPRS 

Al-Barokah. 

� Periode waktu dari kebijakan yang diambil adalah tahun 2009. 

 

 

1.2.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah 

dipaparkan pada uraian sebelumnya, perumusan masalah yang akan dipecahkan 

dalam penelitian ini, antara lain: 

� Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nisbah bagi hasil pembiayaan 

mudharabah pada BPRS Al-Barokah? 

� Apakah ada perbedaan antara teori dan praktik dalam menentukan nisbah bagi 

hasil pembiayaan mudharabah pada BPRS Al-Barokah? 

1.2.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah: 
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� Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nisbah bagi hasil 

pembiayaan mudharabah pada BPRS Al-Barokah. 

� Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara teori dan praktik penerapan 

nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BPRS Al-Barokah. 

 

 

 

 

 

 

1.2.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini, yaitu: 

a. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk mempelajari masalah-masalah yang sebenarnya sebagai 

pengembangan ilmu, menambah wawasan dan pengetahuan yang 

berhubungan dengan perbankan syariah terutama tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah. 

b. Bagi Bank Syariah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran atau informasi 

untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. 

c. Bagi Ilmu Pengetahuan 
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Dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan perbankan terutama perbankan syariah dalam hal 

pembiayaan mudharabah dan sebagai salah satu referensi dalam 

meningkatkan wawasan ilmu. 

    

 

 

 

 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah dari penelitian yang 

akan dilakukan, perumusan masalah, tujuan, serta manfaat dari penelitian yang 

dilakukan. Bab ini menggambarkan secara umum mengenai apa yang akan dibahas 

pada bab-bab berikutnya. 

BAB II : TINJAUAN LITERATUR 

Pada bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yang digunakan oleh peneliti, 

mencakup landasan dan kerangka teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang 

akan dibahas dalam skripsi, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 
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ini. Selain itu bab ini juga akan membahas kerangka pemikiran dan definisi atas 

variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Untuk mendapatkan data-data demi terwujudnya penelitian ini maka penulis 

menggunakan dua metode dalam mengumpulkan data-datanya: 

• Data primer 

Mengumpulkan data-data dengan melakukan penelitian langsung kepada 

objek penelitian dengan cara interview atau pengumpulan data.  

 

 

• Data sekunder 

Mengumpulkan data-data dengan cara melihat dari literatur-literatur 

yang ada dan juga dengan melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

 BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai objek penelitian, yaitu 

gambaran umum BPRS Al-Barokah serta analisis dan pembahasan yang di dalamnya 

memuat pemecahan atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 

 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
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Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, dimana berisikan 

mengenai hasil dari penelitian secara garis besar, kesimpulan yang dapat diambil oleh 

peneliti, dan juga saran dari peneliti bagi perusahaan yang merupakan objek 

penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, serta saran bagi pihak 

lain yang akan menjadikan penelitian ini sebagai referensi penelitian berikutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Perbankan Secara Umum 

2.1.1  Pengertian Bank 

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tentang Perbankan, pengertian 

bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa bank merupakan tempat penitipan uang dalam bentuk 

simpanan serta sebagai penyalur kredit dan juga perantara dalam lalu lintas 

pembayaran. 

2.1.2  Fungsi Bank 

Fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun, penyalur dan 

pelayan jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat yang 

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara ringkas fungsi bank dapat dibagi 

menjadi sebagai berikut: 

a. Penghimpun dana untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana  

maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar memiliki 

tiga sumber, yaitu: 
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1) Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal 

waktu pendirian. 

2) Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui 

usaha perbankan seperti usaha simpanan dan deposito. 

3) Dana yang bersumber dari lembaga keuangan yang diperoleh dari 

pinjaman dana yang berupa kredit likuiditas dan Call Money (dana 

yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam). 

b. Penyalur/pemberi kredit bank dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan  

dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan 

kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana 

untuk usaha. Tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank akan 

mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau bunga kredit. 

Dikarenakan pemberian kredit menimbulkan risiko, maka pemberiannya 

harus benar-benar teliti dan memenuhi persyaratan. 

c. Penyaluran dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada 

masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat berharga, dan 

pemelikan harta tetap. 

d. Pelayanan jasa bank dalam mengemban tugas sebagai pelayanan lalu-

lintas pembayaran uang, yaitu melakukan berbagai aktivitas kegiatan 

antara lain pengiriman uang, kartu kredit, dan lainnya. 
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2.2 Teori Bank Syariah 

2.2.1 Pengertian Bank Syariah 

 Pengertian bank syariah secara umum adalah bank yang pengoperasiannya 

disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk 

menyebut nama Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni bank tanpa 

bunga atau interest free bank, bank tanpa riba atau lariba bank, dan nama yang cukup 

dikenal masyarakat yaitu bank syariah atau shari’a bank. 

 Menurut  Antonio dan Perwaatmadja (1992:20) definisi Bank Islam adalah 

bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam, yaitu bank yang 

dalam kegiatan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah khususnya yang 

menyangkut tata cara bermuamalah secara Islami. Sedangkan menurut Sumitro 

pengertian dari Bank Islam yaitu bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada 

tata cara bermuamalah secara Islami dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-

Hadits. Didalam operasionalnya Bank Islam harus mengikuti praktek-praktek usaha 

yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu bentuk-bentuk usaha yang telah ada 

sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru 

sebagai hasil ijtihad para ahli ulama yang tentunya tidak menyimpang dari prinsip-

prinsip syariah. 

2.2.2 Ciri – Ciri Perbankan Syariah 

Sistem perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang mengacu 

berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
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a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian 

diwujudkan dalam bentuk jumlah yang nominal yang besarnya tidak kaku. 

Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah : 280. 

b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan 

pembayaran selalu dihindarkan, Karena persentase bersifat melekat pada 

sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian berakhir. 

c. Dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, Bank Islam tidak menerapkan 

perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka 

seperti bank konvensional, karena pada dasarnya keuntungan atau 

kerugian suatu usaha bukan suatu hal yang sifatnya mutlak dan dapat 

dijanjikan diawal. 

d. Bank Islam tidak menerapkan jual beli dan sewa-menyewa uang dari mata 

uang yang sama dan dari transaksi tersebut dapat menghasilkan 

keuntungan. Oleh karena itu pada umumnya Bank Islam tidak 

memberikan pembiayaan dalam bentuk tunai tetapi dalam bentuk 

pengadaan barang. 

e. Adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi kegiatan 

operasional bank dari segi syariah.  
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2.2.3 Fungsi Bank Syariah 

Apabila selama ini dikenal fungsi bank konvensional adalah sebagai 

intermediary (penghubung) antara unit surplus dan unit defisit, maka dalam bank 

syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional. Fungsi bank 

syariah secara umum adalah sebagai business partner bagi nasabah atau pihak lain 

yang berhubungan dengan bank syariah, sebab dalam kegiatan penghimpunan dana 

pihak ketiga atau pun kegiatan penyaluran dana, bank syariah akan memperlakukan 

nasabahnya sebagai rekan bisnis sehingga bank syariah tidak hanya berorientasi 

untuk mencari keuntungan saja, tetapi ada tujuan lain yaitu berkaitan dengan masalah 

akhirat untuk menolong sesama manusia. Oleh karena itu, bank syariah memiliki 

akad yang disebut akad tabarru, yaitu akad untuk tujuan kebaikan. 

Adapun fungsi bank syariah yang dikemukakan oleh para pakar perbankan 

syariah diantaranya menurut Harahap, dkk. (2006:5), menyebutkan bahwa fungsi 

bank syariah adalah sebagai berikut : 

1. Manager investasi 

Salah satu fungsi bank syariah yang paling penting adalah sebagai 

manager investasi, maksudnya yaitu bahwa bank syariah merupakan manager 

investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan 

bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung 

pada keahlian, kehati–hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. 

Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, mempunyai implikasi 
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langsung kepada pemilik dana. Jika investasi yang dilakukan oleh bank 

syariah mengalami pembayaran yang tidak lancar bahkan sampai macet, maka 

dapat mengakibatkan pendapatan yang diperoleh kecil dan pendapatan yang 

diterima oleh pemilik dana yang dihimpun menjadi kecil pula. 

2. Investor 

Bank syariah menginvestasikan dana yang disimpan (dana pemilik bank 

maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai 

dengan prinsip syariah. Investasi yang sesuai dengan prinsip syariah tersebut 

meliputi akad murabahah, ijarah, musyarakah, mudharabah, salam, atau 

istishna. Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan dana, setelah 

bank menerima bagian keuntungan mudharib-nya yang sudah disepakati 

sebelum pelaksanaan akad antara pemilik rekening investasi dan bank, 

sebelum pelaksanaan akad. Fungsi ini dapat dilihat dalam hal penyaluran dana 

yang dilakukan oleh bank syariah, baik yang dilakukan dengan 

mempergunakan prinsip jual beli maupun dengan mempergunakan prinsip 

bagi hasil sendiri. 

3. Jasa keuangan 

Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dari bank 

konvensional, seperti misalnya memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, 

pembayaran gaji dan sebagainya. Namun dalam hal ini yang sangat 

diperhatikan adalah prinsip–prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. Bank 

syariah juga menawarkan berbagai jasa–jasa keuangan lainnya untuk 
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memperoleh imbalan atas dasar agency contract atau sewa. Contohnya seperti 

letter of credit dan lainnya.  

4. Fungsi Sosial 

Konsep perbankan syariah mengaharuskan bank syariah memberikan 

pelayanan sosial, baik melalui dana qardh (pinjaman kebajikan) atau zakat 

dan dana sumbangan yang sesuai dengan prinsip–prinsip islam. Disamping 

itu, konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank syariah untuk 

memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya 

dan memberikan konstribusi bagi kesejahteraan sosial. Fungsi ini juga yang 

membedakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional, walaupun hal 

ini terdapat didalam bank konvensional, tetapi biasanya dilakukan oleh 

individu–individu yang mempunyai perhatian dengan hal sosial tersebut. 

Dalam bank syariah, fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak 

dapat dipisahkan dengan fungsi–fungsi yang lain karena fungsi ini bagian dari 

sistem. Selain itu, bank syariah memiliki transaksi yang mengandung unsur 

sosial atau tolong menolong, yang dikenal dengan akad tabarru. Sebagai 

contoh, transaksi qardh dimana bank syariah meminjamkan uang tanpa 

imbalan apapun, dan transaksi salam dimana penyerahan barang dilakukan 

dibelakang, sedangkan pembayaran harus dilakukan dimuka pada saat akad. 

Apabila mempergunakan pandangan bank konvensional, yang menganggap 

uang sebagai komoditas, maka sangatlah rugi apabila memberikan uang tanpa 

imbalan apapun dan memberikan uang yang belum ada barangnya. 
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2.2.4  Pengertian Pembiayaan Bank Syariah 

Sebagai sebuah lembaga usaha, bank syariah akan menyalurkan dana yang 

berasal dari kegiatan penghimpunan dana atau disebut dana pihak ketiga untuk 

disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut dalam 

bentuk pinjaman kredit. Antonio (2001: 170) menerangkan bahwa didalam perbankan 

syariah, sebenarnya penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan 

karena disebabkan dua hal. Pertama, pinjaman merupakan salah satu metode 

hubungan financial dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah 

selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, sewa, dan sebagainya. Kedua, dalam 

islam, pinjam meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya, bila 

meminjamkan sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas 

pokok pinjamannya. Oleh karena itu, dalam perbankan syariah, pinjaman tidak 

disebut kredit, tetapi pembiayaan (financing). Pada dasarnya pembiayaan merupakan 

salah satu tugas pokok bank syariah, yaitu berupa pemberian fasilitas penyediaan 

dana untuk memenuhi kebutuhan pihak–pihak yang merupakan unit defisit aatau 

pihak yang kekurangan dana. 

Pembiayaan berkaitan dengan kegiatan bisnis karena suatu proses bisnis 

pastinya membutuhkan modal. Apabila pelaku bisnis tidak memiliki modal tersebut, 

maka pelaku bisnis dapat mengajukan pembiayaan kepada bank syariah untuk 

mendapatkan modal. Bank syariah akan memberikan pembiayaan kepada pihak–

pihak yang memerlukannya dengan beberapa ketentuan dan persyaratan tertentu. 
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Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan yang digunakan oleh bank syariah untuk 

membantu pihak–pihak yang membutuhkan dana.  

Menurut Muhammad (2005:17), pengertian bisnis dan pembiayaan 

(financing) adalah sebagai berikut : 

“Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah 

melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau produksi (pengolahan barang). 

Sedangkan pembiayaan (financing) merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik 

dilakukan secara sendiri maupun melalui lembaga”. 

Pembiayaan yang diberikan oleh suatu bank pada dasarnya memiliki tujuan 

tertentu yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan keuntungan (laba) yang 

optimal. Namun, disamping itu pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada 

masyarakat memiliki tujuan lain seperti membantu kegiatan usaha masyarakat dengan 

menyediakan dana ataupun barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, 

pembiayaan yang bersifat produktif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produiksi 

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

maupun investasi nasabah (pengusaha), baik pengusaha kecil sampai pengusaha 

besar. Salah satunya adalah pembiayaan mudharabah. 

Adapun tujuan pembiayaan yang dikemukakan oleh para ahli perbankan, di 

antaranya menurut Muhammad (2005:17), yang menyebutkan bahwa tujuan 

pembiayaan dibagi menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat 
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makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, tujuan pembiayaan 

adalah: 

1. Peningkatan ekonomi umat. Masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi 

dengan kegiatan yang dipermudah dari pembiayaan. Hal ini akan 

meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. 

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Dana tambahan yang diperoleh dari 

aktivitas pembiayaan dapat digunakan untuk pengembangan usaha sehingga 

pihak yang kelebihan dana dapat memberikan bantuan dana kepada pihak 

yang kekurangan dana (defisit unit). 

3. Meningkatkan produktivitas usaha. Masyarakat dapat meningkatkan 

produktivitas usahanya dengan bantuan dana dari pembiayaan yang diberikan 

oleh bank sehingga masyarakat dapat memaksimalkan potensi bisnisnya. 

4. Membuka lapangan kerja baru. Penambahan dana pembiayaan dapat 

membantu dibukanya sektor-sektor  usaha baru yang akan digunakan untuk 

menyerap tenaga kerja baru. 

5. Terjadi distribusi pendapatan. Masyarakat usaha produktif mampu 

melaksanakan aktivitas kerja yang berarti mereka akan memperoleh 

pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari 

pendapatan masyarakat. 

Sedangkan tujuan pembiayaan secara mikro adalah sebagai berikut: 
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1. Upaya untuk memaksimalkan laba. Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan 

untuk mencapai laba maksimal. Salah satu cara mendapatkan laba maksimal 

adalah dengan mendapatkan dana yang cukup. 

2. Upaya untuk meminimalkan risiko. Risiko kekurangan modal usaha dapat 

diperoleh melalui tindakan pembiayaan. 

3. Pendayagunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan 

dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya 

manusia serta sumber daya modal. Apabila sumber daya alam dan sumber 

daya manusianya ada, namun sumber daya modal tidak ada, maka dapat 

dipastikan diperlukan pembiayaan. Oleh karena itu pembiayaan dapat 

meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi. 

4. Penyaluran bagi pihak yang kelebihan dana. Proses pembiayaan dapat 

menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang 

kekurangan dana. Dana-dana yang telah dihimpun dari masyarakat  dapat 

dipergunakan untuk membiayai pihak-pihak yang membutuhkan dana. 

2.2.5  Jenis-jenis Pembiayaan Bank Syariah 

 Dalam sistem perbankan syariah, jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan 

oleh bank syariah jauh lebih beragam dibandingkan dengan jasa pembiayaan yang 

diberikan oleh bank konvensional pada umumnya. Jenis pembiayaan bank syariah 

yang biasanya sering digunakan adalah jenis pembiayaan konsumtif karena jenis 

pembiayaan ini memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun 

waktunya. Selain itu, jenis pembiayaan ini lebih mudah untuk diaplikasikan karena 
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selain memberikan kepastian pembayaran, juga tidak memerlukan persyaratan yang 

terlalu berat dan tingkat risikonya pun masih dapat diminimalkan.   

Menurut Muhammad (2005:22), pembiayaan dapat dikelompokkan 

berdasarkan tujuan dan jangka waktunya. 

1.  Pembiayaan menurut tujuannya dapat dibedakan menjadi: 

a) Pembiayaan modal kerja 

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk 

mendapatkan modal  dalam rangka pengembangan usaha.  

b) Pembiayaan investasi  

Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk 

melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.  

2. Pembiayaan menurut jangka waktunya dibedakan menjadi: 

  a) Pembiayaan jangka pendek 

Pembiayaan jangka pendek yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan 

waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. 

b) Pembiayaan jangka menengah 

Pembiayaan jangka menengah yaitu pembiayaan yang dilakukan 

dalam waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. 

c) Pembiayaan jangka panjang 

Pembiayaan jangka panjang yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam 

waktu lebih dari 5 tahun. Jenis pembiayaan pada bank syariah akan 
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diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, 

yaitu: 

1. Jenis aktiva produktif pada bank syariah dialokasikan dalam 

bentuk pembiayaan sebagai berikut:  

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 

Jenis pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil 

meliputi: 

1) Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerja sama suatu 

usaha antara dua pihak di mana pihak pertama bertindak 

sebagai pemilik dana (shahibul maal), sedangkan pihak 

kedua sebagai pengelola dana (mudharib) dengan 

pembagian keuntungan antara kedua belah pihak 

berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. 

Contoh pembiayaan ini adalah; pembiayaan modal kerja, 

pembiayaan proyek, dan pembiayaan ekspor. 

2) Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan 

akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu 

usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan 
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risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan 

kesepakatan. 

Contoh pembiayaan ini adalah; pembiayaan modal kerja, 

pembiayaan proyek, dan pembiayaan ekspor. 

b.  Pembiayaan dengan  prinsip jual-beli 

Jenis pembiayaan seperti ini dapat dibagi menjadi: 

1) Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan Murabahah adalah perjanjian jual-beli 

antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli 

barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian 

menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 

harga perolehan ditambah dengan margin (keuntungan) 

yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah. 

Dalam perbankan syariah, pembayaran dari jenis 

transaksi ini biasanya dapat dicicil/diangsur sampai 

akhir periode pembayaran atau dapat juga dilakukan 

secara tunai pada awal transaksi. Contoh  dari   

pembiayaan  ini  adalah:  pembiayaan  investasi/barang  

modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal 

kerja, dan pembiayaan ekspor. 

2) Pembiayaan Salam 
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Pembiayaan Salam adalah perjanjian jual-beli barang 

dengan cara pesanan di mana pihak pemesan harus 

membayar terlebih dahulu dengan syarat-syarat 

tertentu. Contoh dari pembiayaan ini adalah: 

pembiayaan sektor pertanian dan produk 

manufakturing. 

3) Pembiayaan Istishna’ 

Pembiayaan Istishna’ adalah perjanjian jual-beli dalam 

bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria 

dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak 

pemesan dan penjual. Pada prinsipnya akad Istishna 

sama dengan Salam, yang membedakan adalah proses 

pembayarannya di mana dalam akad Istishna 

pembayaran dilakukan secara cicilan. Contoh 

pembiayaan ini adalah: pembiayaan konstruksi/produk 

manufakturing.  

   c.  Pembiayaan dengan prinsip sewa 

  Jenis pembiayaan dengan prinsip sewa meliputi: 

1) Pembiayaan Ijarah 

Pembiayaan Ijarah adalah jenis pembiayaan untuk 

mendapatkan manfaat/hak guna  atas  barang  atau  jasa  
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melalui  pembayaran  sewa,  tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. 

2) Pembiayaan Ijarah Muntahia Bit Tamlik 

Pembiayaan Ijarah Muntahia Bit Tamlik adalah 

perjanjian sewa menyewa  suatu   barang  yang  

diakhiri  dengan   perpindahan   kepemilikan barang 

dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak 

penyewa. 

2. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas 

pembiayaan adalah aktivitas pembiayaan berbentuk pinjaman uang 

yang disebut dengan pinjaman Qardh, yaitu penyediaan dana atau 

tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran 

sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. 

Pinjaman Qardh merupakan bentuk akad tabarru (akad kebaikan), 

di mana pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan imbalan 

apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka 

waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. 

2.2.6 Pengertian Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan 

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya bank syariah dituntut untuk selalu 

mematuhi aturan-aturan syariah. Begitupun halnya jika bank syariah akan 

menentukan tingkat keuntungan yang didapatnya.  Idealnya, selain dituntut untuk 
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mematuhi aturan-aturan syariah, bank syariah juga diharapkan mampu memberikan 

bagi hasil kepada dana pihak ketiga minimal sama dengan, atau bahkan lebih besar 

dari pada suku bunga yang berlaku di bank konvensional serta menerapkan margin 

(keuntungan) pembiayaan yang lebih rendah dari pada suku bunga kredit bank 

konvensional. 

Untuk merealisasikan konsep ideal tersebut, bank syariah harus dikelola 

secara optimal berlandaskan prinsip-prinsip amanah, sidiq, fathonah, dan tabligh, 

termasuk dalam hal kebijakan penetapan margin (keuntungan) dan nisbah bagi hasil 

pembiayaan.  Adapun pengertian nisbah bagi hasil, menurut Karim (2006:286).; 

”Bank Syariah menerapkan Nisbah Bagi Hasil terhadap produk-produk pembiayaan 

yang berbasis Natural Uncertainty Contracts (NUC), yakni akad bisnis yang tidak 

memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah (aamount) maupun 

waktu (timing), seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah.” 

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa besarnya pendapatan yang 

di terima pihak bank tidak pasti, karena tergantung dari besar kecilnya pendapatan 

yang diperoleh oleh mudharib selaku pengelola dana atau sebagai pengusaha. Jika 

usaha yang dijalankan sedang mengalami peningkatan, maka jumlah bagi hasil yang 

akan diterima pihak bank akan meningkat juga, begitu pula sebaliknya. 
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2.2.7 Faktor – faktor penentuan bagi hasil 

 Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para peneliti sebelumnya 

mengenai faktor-faktor yang menentukan bagi hasil. 

 Menurut Muhammad (2005:56) faktor – faktor yang perlu dipertimbangkan 

dalam penetapan bagi hasil di bank syariah adalah :  

1. 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.  

2. Tingkat persaingan 

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada 

tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih 

tinggi. 

3. Resiko pembiayaan 

Untuk pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi, bank dapat 

mengambil keuntungan lebih tinggi disbanding yang berisiko sedang atau 

kecil.  

4. Jenis nasabah 

Pengertian jenis nasabah dibagi menjadi dua yaitu nasabah prima dan 

nasabah biasa. Bagi nasabah prima (usahanya besar dan kuat) bank cukup 
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mengambil keuntungan yang tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada 

para nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.  

5. 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. 

6. 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 berapa besar 

keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan 

berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbah 

bagi hasil untuk bank. 

Menurut Antonio (2001:139) faktor-faktor yang menentukan bagi hasil dibagi 

menjadi dua, yaitu : 

1. Faktor langsung 
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Faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah 

investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil, 

penjelasannya adalah sebagai berikut : 

• Investement rate 

Merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total 

dana. Jika bank menentukan investement rate sebesar 80%, hal ini 

berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi 

likuiditas. 

• Jumlah dana yang tersedia 

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 rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata 

total saldo harian. Investment rate dikalikan dengan jumlah dana 

yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah 

dana aktual yang digunakan. 

• Nisbah 

Salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan 

dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu BPRS dan 

BPRS lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari 

waktu ke waktu dalam satu BPRS, misalnya pembiayaan 

mudharabah dengan jangka waktu 6 bulan, 10 bulan, dan 12 bulan. 
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Nisbah juga dapat berbeda antara satu akun dengan akun lainnya 

sesuai dengan besarnya dana dan jatuh tempo. 

2. Faktor tidak langsung 

Faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil : 

• Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah 

Shahibul maal (bank sebagai pemilik dana) dan mudharib 

(pengelola dana) akan melakukan share baik dalam pendapatan 

maupun biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan 

pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya. 

• Kebijakan akuntansi 

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya 

aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan 

pendapatan dan biaya. 

Dari ketiga teori diatas mengenai faktor-faktor yang menentukan bagi hasil, 

maka penulis menyimpulkan bahwa bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BPRS 

Al-Barokah dipengaruhi oleh : 

1. Biaya Dana 

Yaitu semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank, maka 

bagi keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah pembiayaan akan semakin 

besar. Begitu pula sebaliknya, makin kecil jumlah pembiayaan yang 

disalurkan, maka bagi keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah 

pembiayaan juga kecil. 
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2. Deposito konvensional 

BPRS Al-Barokah selalu melihat bunga deposito yang berlaku di bank 

konvensional sebagai acuan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan 

yang disalurkan oleh bank haruslah lebih besar dibandingkan suku bunga 

bank konvensional yang berlaku. Contoh, jika suku bunga deposito bank 

konvensional 9% maka pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank 

haruslah diatas 9% tingkat bagi hasilnya. 

3. Nisbah bagi hasil 

Nisbah biasanya didapat dari hasil tawar-menawar atau negosiasi antara 

pihak shahibul maal dengan mudharib. Besarnya nisbah pun bervariasi, 

tergantung dari kesepkatan kedua belah pihak, akan tetapi ahli fiqih 

berpendapat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan. 

4. Hasil yang diharapkan 

Bank melihat potensi hasil yang akan didapat oleh nasabah pembiayaan. 

Apabila bank menetapkan target pengembalian yang tinggi, maka risiko 

pembiayaan yang akan mucul juga tinggi, begitu pun sebaliknya, jika bank 

menetapkan target pengembalian yang rendah maka risiko yang akan 

muncul juga rendah. 

5. Biaya operasional 

Biaya operasional yang dibebankan kepada nasabah pembiayaan di BPRS 

ada dua jenis, yaitu biaya administrasi dan biaya operasional. Biaya 

administrasi dikenakan oleh bank pada saat awal masa kontrak, sedangkan 

FAKTOR-FAKTOR..., Bembi Triawan Juniar, Ak.-IBS, 2009



32 

 

biaya operasional dikenakan per bulan kepada nasabah pembiayaan 

selama masa kontrak. 

2.2.8 Pengertian Pembiayaan Mudharabah 

Menurut Muhammad (2005:102) al-mudharabah, berasal dari kata dharb, 

artinya memukul atau berjalan. Secara teknis al-mudharabah adalah akad kerja sama 

usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh 

modal (100%), sedangkan pihak kedua (mudharib) menjadi pengelola modal. 

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan 

dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama 

kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan 

karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka sipengelola harus bertanggung 

jawab atas kerugian tersebut.  

Menurut Antonio (2001:95), secara teknis al-mudharabah adalah akad kerja 

sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 

seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan 

usaha secara Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam 

kontrak, apabila kerugian diakibatkan dari kelalaian pemilik modal, maka kerugian 

itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal atau sebaliknya.  

 Menurut Karim (2006:203), pembiayaan Mudharabah merupakan salah satu 

produk pembiayaan yang berbasis Natural Uncertainty Contracts (NUC), yakni akad 

bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah 

(amount) maupun waktu (timing). 
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Menurut ketentuan Bank Indonesia, pembiayaan mudharabah adalah 

penanaman dana bank syariah dalam rupiah maupun valas dalam bentuk pembiayaan, 

piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, komitmen, 

dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.  

 

Gambar 2.1 

Skema Pembiayaan Mudharabah 

 

 

 

Sumber: Antonio (2001:98) 
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2.2.9 Cara perhitungan nisbah bagi hasil 

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil 

dibank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara 

kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, 

perlu diperhatikan aspek – aspek misalnya : Data usaha, kemampuan angsuran, hasil 

usaha yang dijalankan atau tingkat return actual bisnis, tingkat return yang 

diharapkan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.  

Perhitungan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah yang berlaku di bank, 

yaitu sebagai berikut (Muhammad,2005:110) : 

Nisbah bank  = Expected Profit Rate (EPR) 

                                                                                                             x 100% 

                                  Expected Return Bisnis yang dibiayai (ERB) 

Nisbah nasabah = 100% - Nisbah bank 

Contoh : 

 Diketahui data ekonomi sebagai berikut : tingkat return bisnis jual beli 

computer adalah sebesar 10%. Dari tingkat return bisnis tersebut, bank syariah 

mentargetkan keuntungan sebesar 4% yang diperoleh berdasarkan penilaian tingkat 

keuntungan rata-rata pada industri sejenis, pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, 

nisbah bank dan nisbah nasabah dapat dihitung dengan cara, sebagai berikut : 
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Nisbah bank  =        (EPR) 

                                                         x 100%, jadi 

                                  (ERB) 

Nisbah bank  =         4% 

                                                         x 100%  = 40% 

                                  10% 

Nisbah nasabah = 100% - 40%             = 60% 

Rasio nisbah bank dengan nasabah adalah 40% : 60%   

2.2.10 Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah 

Menurut Antonio (2001:95), secara umum, landasan syariah al-mudharabah 

lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat 

dan hadists berikut ini : 

a.   Al Qur’an 

1) Surat Al – Baqarah ayat 198, yang artinya: 

“Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil 

perniagaan) dari Rabbmu...” (QS. 2:198) 

  2)  Surat Al-Jumu’ah ayat 10 yang artinya: 

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah…” (QS. 62:10) 

b.  Al-Hadits 

1) Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin 

Abdul Muthalib,”jika memberikan dana ke mitra usahanya 
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secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak 

dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, 

atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang 

bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. 

Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. 

dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR Thabrani) 

  c. Ijma 

  Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah 

berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara 

mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits 

yang dikutip Abu Ubaid. 

2.2.11 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Umi Fauziyah dalam penelitiannya 

yang berjudul “Analisa Metode Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan 

Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Di BMT Khonsa Cilacap” 

disebutkan bahwa faktor-faktor yang menentukan bagi hasil pada BMT Khonsa 

Cilacap adalah saldo pembiayaan, jangka waktu, tingkat persaingan harga, hasil yang 

diharapkan, nisbah bagi hasil. 

 

 

 

 

FAKTOR-FAKTOR..., Bembi Triawan Juniar, Ak.-IBS, 2009



37 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting. (Sugiyono, 2005:47).  

 Secara umum, kerangka berpikir merupakan kesimpulan tentang hubungan 

antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. 

Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis 

secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan tentang variabel yang 

diteliti. Kerangka berpikir dapat diungkapkan dalam bentuk narasi yang diperkuat 

oleh skema, diagram alur atau bentuk lainnya. Adapun kerangka berpikir dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

Skema Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1      Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada PT. BPRS Al Barokah yang beralamat di Jalan 

Proklamasi Blok A No.9, Depok Timur, Telp. (021) 7704330. Pengambilan data 

dilakukan pada bulan Juli 2009. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah riset yang bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu. 

Dapat dikatakan bahwa riset deskriptif bertujuan untuk melukiskan fakta, populasi, 

atau bidang tertentu secara faktual dan sitematis. Dalam hal ini penulis ingin 

mendapatkan gambaran mengenai penentuan bagi hasil pembiayaan mudharabah 

pada BPRS Al-Barokah. 

 

3.2  Metode Pengumpulan Data 

  Menurut cara memperoleh data, penelitian ini menggunakan data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari objek 

yang diteliti, dalam hal ini pejabat BPRS Al Barokah yang menaungi langsung 

mengenai pembiayaan. Penelitian dengan menggunakan data primer ini dilakukan 

dengan cara mendatangi dan meneliti secara langsung perusahaan atau instansi yang 

menjadi objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang 

diperlukan yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Adapun teknik yang 
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digunakan dalam pengumpulan data primer ini adalah menggunakan teknik 

wawancara dan observasi ke lapangan (BPRS Al-Barokah). 

 Data sekunder adalah, data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-

sumber tertulis yang sudah ada berupa dokumen. Pengumpulan data sekunder ini 

dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori literatur dan membaca buku-buku atau 

majalah dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai 

dasar dalam pemecahan masalah ini. Adapun data sekunder yang digunakan adalah 

data laporan keuangan BPRS Al Barokah tahun 2008. 

 

3.3       Metode analisis data  

 Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nurrochim selaku 

Manajer Akuntansi dari BPRS Al-Barokah, penulis akan menganalisanya untuk 

mendapatkan gambaran mengenai data-data yang digunakan untuk menentukan bagi 

hasil di BPRS Al-Barokah. Setelah diperoleh data-data baik melalui proses 

wawancara maupun data sekunder, selanjutnya penulis akan menjelaskan cara 

penentuan bagi hasil, yaitu sebagai berikut : 
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 Angsuran pokok : pembiayaan yang diberikan 

      Jangka waktu pembiayaan 

 Saldo   : pembiayaan yang diberikan – angsuran bulan ke-n 

 Margin pendapatan : margin rate nasabah x saldo bulan ke-n 

 Nett margin   : margin nominal bulan ke-n – (beban op dan admin) 

 Bagi hasil BPRS : nisbah x nett margin 

 

 Dimana : 

a. Angsuran pokok  : pembayaran angsuran pembiayaan tanpa ditambah 

dengan bagi hasil yang dibayarkan setiap bulan 

b. Saldo     : sisa hutang pembiayaan nasabah ke bank 

c. Margin pendapatan : pendapatan sebelum  dikurangi beban 

d. Nett margin   : pendapatan bersih nasabah pembiayaan 

e. Bagi hasil    : hasil yang didapat dari usaha pembiayaan 
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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 BPRS Al-Barokah 

PT. BPR Syariah Al-Barokah yang berkedudukan Jalan Proklamasi Blok A 

No. 9 Depok, didirikan dengan Akta Nomor 56 Notaris Harun Kamil SH tanggal 12 

Juni 1995, Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disetujui oleh Menteri Keuangan 

Republik Indonesia dengan surat keputusan: Nomor KEP-046/KM.17/1996, 

tertanggal 6 Februari 1996 dan mulai melaksanakan kegiatan dan beroperasi pada 

tanggal 11 Maret 1996 

Ide konkrit pendirian PT. BPR Syariah Al-Barokah berawal dari sebuah 

kegiatan pengajian yang diikuti oleh para pensiunan Karyawan PT. Stanvac 

Indonesia, yang masih aktif bekerja di PT. Exspan Sumatera, PT. Exspan Nusantara, 

dan PT. Exspan Petrogas Intranusa yang merupakan bagian dari PT. Medco Energi, 

yakni perusahaan yang mengelola minyak dan gas bumi.  

Para pensiunan karyawan PT. Stanvac Indonesia ini akhirnya menghasilkan 

ide dan kesepakatan untuk mendirikan sebuah Bank Perkreditan Rakyat yang 

mempunyai sistem operasional berdasarkan syariah Islam yaitu dengan menggunakan 
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sistem bagi hasil (Mudharabah), usaha berserikat (Musyarakah), dan jual beli 

(Murabahah).
1
 

Pada saat penandatanganan Akta Pendirian PT. BPR Syariah Al-Barokah 

terdapat 25 (dua puluh lima) orang sebagai pemegang saham yang mendukung penuh 

pendirian bank tersebut. Dengan Modal Dasar sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus 

juta rupiah) yang disetor tunai kepada Bank Indonesia sebesar Rp 50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) sebagai Deposito. Kemudian setelah memenuhi syarat yang 

ditentukan Undang-Undang, maka Bank Indonesia mengizinkan PT. BPR Syariah Al-

Barokah beroperasi dan pada tanggal 11 Maret 1996 secara resmi PT. BPR Syariah 

Al Barokah melaksanakan kegiatannya. 

Dengan perkembangan yang terus maju maka PT. BPR Syariah Al-Barokah 

sejak tahun 2005 telah merubah Modal Dasar menjadi Rp 2.000.000.000,- (dua miliar 

rupiah) dengan Modal Disetor sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
2
 

PT. BPR Syariah Al-Barokah adalah Bank yang aktivitasnya dan sistem 

operasionalnya berdasarkan prinsip syariah Islam, antara lain menghimpun dan 

menyalurkan dana berdasarkan prinsip jual beli (Murabahah), bagi hasil 

(Mudharabah), berserikat (Musyarakah), dan kerja sama dalam bidang keuangan dan 

perbankan yang berpedoman kepada ketentuan syariah (hukum Islam). 

 

 

                                                 
1
  PT. BPRS Al-Barokah, Profil Perusahaan PT.BPRS Al-Barokah, (Jakarta: PT. BPRS Al-

Barokah, 1996)  
2
 Ibid. 
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4.1.2 Visi dan Misi BPRS Al-Barokah 

Visi dari PT. BPR Syariah Al-Barokah yaitu menjadi salah satu Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah terbaik di Indonesia. 

Misi dari PT. BPR Syariah Al-Barokah yaitu: 

1. Memberdayakan potensi ekonomi umat sesuai dengan prinsip syariah     

Islam. 

2. Menggalang dan menyalurkan dana guna meningkatkan kemakmuran dan  

rasa keadilan. 

4.1.3 Data Lembaga 

 Nama         : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Barokah 

 Alamat         : Jl. Proklamasi Blok A No.9, Sukmajaya, Depok 

 No. Telepon        : (021) 7704330, (021) 77831284 

 No. Fax        : (021) 77829979 

 E-mail         : barokahillahi@gmail.com 

 Dewan Pengawas Syariah : Drs. H. Murtadho Ghozali 

 Dewan Komisaris       : - Ir. H. Solichin 

  - H. Muh. Rafiq, SE.,MM 

 Direktur Utama       : Drs. Lukman Hakim 

 Direktur                   : Mieke Widya Rachmawati, SE 
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4.1.4 Struktur Organisasi BPRS Al-Barokah 
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4.2 Pembiayaan BPRS Al-Barokah 

4.2.1 Perkembangan Pembiayaan BPRS Al-Barokah 

Laporan perkembangan pembiayaan bertujuan untuk melihat kondisi 

penyaluran pembiayaan pada BPRS Al-Barokah. Tabel 4.1 menunjukkan 

perkembangan pembiayaan untuk periode 2007 dan 2008.  

Tabel 4.1 

Jumlah Pembiayaan Yang Diberikan (Dalam Ribuan Rupiah) 

Tahun 2008 2007 

Pembiayaan iB  367,034 66,434 

              (Sumber : Laporan keuangan BPRS Al-Barokah 2008) 

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan pembiayaan di BPRS Al-

Barokah mengalami kenaikan sebesar 5 (lima) kali lipat. Hal ini dikarenakan BPRS 

Al-Barokah melakukan perluasan kawasan pembiayaan di kawasan Depok dan 

menungkatkan plafon pembiayaan kepada nasabahnya baik nasabah yang lama 

maupun yang baru.  

4.2.2 Perkembangan Bagi Hasil BPRS Al-Barokah 

Bagi hasil merupakan faktor utama yang dilihat oleh nasabah dalam 

mengambil keputusan untuk menginvestasikan dananya ataupun untuk melakukan 

kerjasama dengan pihak bank. Berikut perkembangan bagi hasil BPRS Al-Barokah 

selama dua periode : 
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Tabel 4.2 

Perkembangan Bagi Hasil (Dalam Ribuan Rupiah) 

Tahun Bagi Hasil Jumlah Pembiayaan  Yield (%) 

2007 91.887 66.434 138.31 

2008 79.343 367.034 21.62 

 

(Sumber: Laporan keuangan BPRS Al-Barokah 2008) 

Bagi hasil yang ditunjukkan oleh BPRS Al-Barokah dari tahun sebelumnya ke 

tahun sekarang mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan karena meningkatnya 

pembiayaan macet dari nasabahnya atau Non Performing Financing (NPF) sebesar 

33.36% pada tahun 2008. Penyebab dari meningkatkan NPF di BPRS Al-Barokah 

dikarenakan adanya penyaluran pembiayaan yang tidak menghasilkan serta 

kurangnya pengawasan dari pihak bank terhadap nasabah pembiayaannya, kurangnya 

pengawasan tersebut disebabkan karena berkurangnya sumber daya manusia di BPRS 

Al-Barokah pada tahun 2008.  

4.2.3 Jenis - Jenis Pembiayaan  

BPRS Al-Barokah memiliki berbagai jenis produk penyaluran dana atau yang 

lebih dikenal dalam istilah perbankan syariah yaitu pembiayaan. Produk pembiayaan 

di BPRS Al-Barokah dibagi menurut jenis kebutuhannya, antara lain kebutuhan 

permodalan (equity financing), kebutuhan pembiayaan, kebutuhan jasa (fee-based 

service), dan pinjaman kebajikan (benevolent loan). 

Penyaluran dana dalam bentuk equity financing dilakukan dengan konsep 

akad/kontrak bagi hasil (profit sharing contract) yang terdiri dari: 
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a. Mudharabah 

Yaitu perjanjian kerjasama antara bank yang menyediakan dana (100% 

modal) dengan mitra usaha yang memiliki keahlian dan keterampilan 

mengelola usaha produktif dan halal dan keuntungan dari usaha dibagi 

berdasarkan nisbah yang disepakati. 

b. Musyarakah 

Yaitu perjanjian kerjasama antara bank dengan mitra usaha dalam suatu 

proyek dimana masing-masing pihak menyerahkan modal dalam jumlah 

yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan dan keuntungan dari proyek 

dibagi proporsional sebesar modal masing-masing. 

 Kebutuhan pembiayaan dilakukan dengan konsep kontrak/akad jual beli (sale 

contract) yang memiliki produk dana, antara lain : 

a. Bai Murabahah 

Yaitu perjanjian jual beli barang pada harga asal ditambah margin 

(keuntungan yang disepakati), barang diserahkan dengan segera, 

sedangkan pembayaran harga atas barang dilakukan kemudian hari secara 

tunai (penuh). Bai Murabaha juga dapt diterapkan pada pemesanan 

barang. 

b. Bai Bitsaman Adjil 

Merupakan pengembangan murabahah dimana barang diserahkan segera, 

sedangkan harga atas barang dibayar dengan cara angsuran. 
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 Fee-based service sebagai produk kepada mitra usaha yang memerlukan 

talangan dana segera untuk masa yang relatif pendek, yaitu : 

a. Ar-Rahn 

Yaitu berupa menahan secara fisik harta milik mitra usaha sebagai 

jaminan atas pinjaman yang diterima dan bank membebankan kepada 

mitra usaha biaya-biaya penitipan yang besarnya ditetapkan dimuka. 

b. Ijarah 

Yaitu berupa transaksi sewa-menyewa suatu barang dan atau jasa dalam 

jangka waktu tertentu. Ijarah menurut akadnya dibagi menjadi dua jenis, 

yaitu ijarah dengan akad menyewa dan dikembalikan pada akhir masa 

kontrak atau ijarah dengan opsi kepemilikan (muntahiya bit tamlik) yaitu 

memiliki objek yang disewa pada masa akhir kontrak sewa. 

 Selain ketiga jenis produk penyaluran diatas, BPRS Al-Barokah juga memiliki 

produk yang bertujuan untuk membantu ummat. Produk inilah yang tidak terdapat 

pada bank konvensional, yaitu qard dimana perjanjian pinjaman dana akan 

dikembalikan sebesar pokoknya saja, tidak ada unsur penambahan marjin ataupun 

bagi hasil keuntungan didalamnya. Sumber dana qard biasanya berasal dari dana ZIS 

(zakat, infaq, shadaqah).  
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4.3 Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah BPRS Al-Barokah 

4.3.1 Manajemen Proses Pembiayaan 

Secara umum proses pemberian pembiayaan BPRS dilakukan dengan 

prosedur sebagai berikut : 

A. Inisiasi Calon Nasabah 

Inisiasi adalah proses dalam rangka mencari calon nasabah pembiayaan 

potensial, yang terdiri dari dua macam, yaitu : 

1. Walk in client, yaitu calon nasabah datang dengan sendirinya ke bank 

untuk mengajukan permohonan pembiayaan. 

2. Solisitasi, yaitu account officer mencari dan menemukan nasabah 

pembiayaan yang potensial. 

B. Investigasi Permohonan Penyaluran Dana 

1. Account Officer (A/O) 

a. Menerima data atau informasi awal mengenai calon nasabah dari 

customer service. Namun demikian dimungkinkan A/O 

mendapatkan nasabah secara langsung. 

b. Membuat perencanaan kunjungan calon nasabah baik berdasarkan 

walk in client maupun solisitasi 

c. Mengunjungi calon nasabah untuk memperoleh informasi dan 

profil nasabah, yang meliputi antara lain: 

i. Surat Permohonan Penyaluran Dana (SPPD) yang antara lain 

memuat besarnya penyaluran dana yang diperlukan, tujuan 
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penggunaan penyaluran dana, jangka waktu penyaluran 

dana, sumber pembayaran kembali dan jenis jaminan. 

ii. Identitas perusahaan dan atau identitas diri, yaitu untuk 

pemohon perorangan, terdiri dari KTP. KK, surat nikah dan 

surat persetujuan suami/istri. Bagi pemohon badan hukum, 

identitas perusahaan adalah berupa akte pendirian dan 

identitas diri perorangan yang menjadi pengurus 

perusahaan. 

iii. Legalitas usaha dan legalitas perusahaan, yaitu surat 

pengesahan dari departemen kehakiman atas akte pendirian 

perusahaan sebagai badan hukum, surat ijin usaha, NPWP, 

dan lain-lain. 

iv. Data atau informasi keuangan seperti neraca dan perhitungan 

rugi/laba, serta keterangan penghasilan bagi 

karyawan/pegawai. 

v. Rencana kegiatan usaha yang ingin dibiayai. 

vi. Data lainnya yang dianggap perlu. 

d. Meminta kelengkapan data yang masih diperlukan. 

e. Menyampaikan data calon nasabah kepada admin dan legal agar 

melakukan analisis yuridis. 

f. Mengajukan permohonan kepada admin/legal untuk melakukan 

penilaian terhadap jaminan yang diberikan calon nasabah dan 
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melakukan pengecekan usaha. Pengecekan usaha adalah 

melakukan pengecekan ke pasar untuk mengetahui keadaan usaha 

pemohon, hubungan pemohon dengan para supplier, para 

langganan, para pesaing dan sebagainya. 

g. Mencari dan mengujungi key person yang dapat dijadikan sumber 

informasi mengenai calon nasabah. 

2. Customer Service 

Menerima calon nasabah yang datang langsung kepada bank untuk 

mendapatkan layanan jasa perbankan dan menyampaikan kepada A/O. 

3. Nasabah 

a. Menyampaikan permohonan penyaluran dana kepada bank, 

melalui A/O atau petugas yang berwenang. 

b. Menyerahkan berkas-berkas yang berhubungan dengan 

permohonan penyaluran dana kepada bank. 

4. Kabag. Marketing 

a. Menerima dan memeriksa permohonan penyaluran dana, 

selanjutnya mengklasifikasikan pemohon ke dalam target market 

yang telah ditetapkan oleh bank. 

b. Menunjuk A/O untuk menangani proses lebih lanjut atas 

permohonan yang masuk dalam target market. 
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c. Terhadap permohonan yang tidak memenuhi syarat tidak masuk 

target market, kepada A/O diminta untuk menyiapkan surat 

penolakan. 

4.3.2 Analisis Permohonan Pembiayaan 

Analisis permohonan pembiayaan berdasarkan SOP BPRS Al-Barokah, yaitu : 

1. Account Officer (A/O) 

Melakukan analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh dari calon 

nasabah dan pihak lain. Berdasarkan data dari surat permohonan 

pembiayaan dan hasil permohonan penyaluran dana, A/O melakukan 

analisis dan penilaian terhadap permohonan pembiayaan dengan tujuan 

untuk : 

a. Memperoleh keyakinan tentang kemauan dan kemampuan calon 

nasabah untuk membayar kembali penyaluran dana (pembiayaan) yang 

diberikan. 

b. Mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dari penyaluran dana yang 

diberikan. 

c. Memperoleh keyakinan bahwa penyaluran dana yang diberikan 

bermanfaat dan maslahat bagi kedua belah pihak, yaitu bagi nasabah 

dan bagi bank.  

Untuk mencapai ketiga tujuan diatas, maka A/O harus dapat menilai aspek  

5C+S, yaitu: 
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i. Character, yaitu watak atau sifat dan kepribadian pemohon.  

Penilaian terhadap aspek ini dilakukan antara lain dengan cara 

meneliti riwayat hidup, reputasi, informasi bank dan hasil 

pengecekan pasar. 

ii. Capital, yaitu kemampuan pemohon untuk menyediakan 

modal atau kemampuan keuangan calon secara umum yang 

dilihat dari laporan keuangan usahanya. 

iii. Capacity, yaitu kemampuan calon nasabah untuk mengelola 

usahanya yang dilihat dari usia perusahaan, kualifikasi dan 

kekompakan kerja pimpinan teras, kedudukan perusahaan di 

pasar, kemampuan mengelola harta perusahaan, kemampuan 

mengelola sumber daya manusia, dan kemampuan 

memperoleh keuntungan berdasarkan profit margin 

perusahaan, jumlah keseluruhan dana yang ditanam, jumlah 

modal sendiri, serta trend perkembangan usaha dari tahun ke 

tahun. 

iv. Condition, yaitu situasi ekonomi, politik dan budaya yang 

dapat mempengaruhi kondisi perekonomian pada saat tertentu 

dan mempengaruhi kegiatan usaha (produksi, pemasaran, dan 

keuangan) nasabah. 
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v. Collateral, yaitu penilaian atas jaminan yang dapat disediakan 

oleh nasabah, baik menyangkut aspek ekonomis maupun 

aspek yuridis. 

vi. Syariah, yaitu penilaian kesesuaian dalam penerapan prinsip 

syariah. Kesesuaian dengan prinsip syariah ditentukan 

berdasarkan penilaian dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) di 

BPRS Al-Barokah yaitu jenis usaha yang dibiayainya harus 

terhindar dari unsur haram maupun subhat. 

Dengan melampirkan laporan hasil investigasi dan hasil analisis yuridis, 

A/O menyampaikan kepada komite penyaluran dana melalui bagian 

administrasi penyaluran dana hasil analisis penyaluran dana yang meliputi 

hal-hal dan dengan outline sebagai berikut : 

i.      Nomor dan tanggal hasil analisis pembiayaan 

ii. Penjelasan singkat tentang nasabah atau perusahaan nasabah 

dan permasalahan yang dihadapi 

iii. Kebutuhan penyaluran dana dan tujuan penggunaannya 

iv.    Aspek yuridis,yaitu dengan melihat kelengkapan hukum usaha   

nasabah yang terdiri dari SIUP, ijin operasi, identitas 

kependudukan nasabah. 

v.   Aspek manajemen, yaitu A/O harus dapat menilai keberhasilan 

manajemen dalam mengelola perusahaannya, yang dilihat dari 

kriteria usia perusahaan, kekompakan kerja pimpinan teras, 
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kedudukan perusahaan di pasar, kemampuan mengelola harta 

perusahaan, kemampuan mengelola sumber daya manusia, dan 

kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan. 

vi. Aspek teknis produksi, yaitu melihat prospek nasabah 

pembiayaan dari alat produksi yang dipakai, jika menggunakan 

alat modern yang menunjang produktivitas usaha maka usaha 

nasabah sangat prospektif, akan tetapi sebaliknya jika 

menggunakan alat yang tradisional maka usaha nasabah kurang 

prospektif. 

vii. Aspek pemasaran, yaitu melihat apakah usaha nasabah lingkup 

pemasarannya hanya lokal atau lebih luas lagi, serta melihat 

kemasan dan promosi (iklan) dari usaha nasabah. 

viii. Aspek keuangan, yaitu melihat apakah usaha nasabah syarat 

dengan modal yang tinggi atau dengan tenaga kerja yang 

banyak, serta mendata apakah usaha nasabah sudah memiliki 

pinjaman modal dari bank lain atau merupakan usaha binaan 

dari suatu lembaga usaha. 

ix. Aspek jaminan, yaitu melihat sifat jaminan yang diberikan oleh 

nasabah pembiayaan nilai ekonomisnya naik atau turun. 

x. Aspek sosial ekonomi dan dampak lingkungan, yaitu melihat 

dalam proses produksinya nasabah tidak boleh mengganggu 
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lingkungan, serta diusahakan menyerap tenaga kerja sekitar 

lingkungannya. 

xi. Skema penyaluran dana, yaitu menentukan jenis pembiayaan 

yang tepat yang akan disalurkan berdasarkan jenis usaha 

nasabahnya. 

xii. Rekomendasi, yaitu melihat apakah bisnis nasabah pembiayaan 

layak untuk direkomendasikan atau ada rekomendasi dari suatu 

lembaga/institusi. 

d. Bila jumlah pembiayaan dana melebihi kewenangan direksi, maka 

terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan kepada dewan komisaris. 

2.  Officer Admin & Legal 

a. Melakukan kunjungan on the spot ke tempat tinggal//tempat usaha 

pemohon dan melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan 

calon nasabah dan melakukan pengecekan usaha. 

b. Bank checking, yaitu melakukan pengecekan dengan cara meminta 

kepada Bank Indonesia informasi yang menyangkut track record 

pemohon dalam berhubungan dengan bank. 

c. Menyampaikan hasil penilaian terhadap jaminan dan trade checking 

kepada A/O. 
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4.3.3 Keputusan Pembiayaan dan Dokumentasi Pembiayaan 

Keputusan pembiayaan pada BPRS Al-Barokah yaitu meliputi : 

1. Bagian administrasi pembiayaan 

a. Menentukan waktu presentasi proposal pembiayaan dan 

menyampaikan memo pemberitahuan kepada para anggota komite 

pembiayaan yang bersangkutan dengan melampirkan hasil analisis 

pembiayaan agar dapat dipelajari lebih dahulu oleh para anggota 

komite. 

b. Mencatat acara tersebut dalam agenda rapat komite pembiayaan dan 

mempersiapkan risalah rapat komite pembiayaan dan hasil komite 

pembiayaan. 

c. Pada waktunya menyelenggarakan rapat komite pembiayaan dan 

membuka rapat dan memberikan kesempatan pertama kepada A/O 

sponsor menyampaikan hal-hal yang perlu ditambahkan terhadap 

hasil analisis pembiayaan yang telah disampaikan. 

2. Komite pembiayaan 

a. Proses persetujuan pembiayaan dilakukan melalui forum komite 

pembiayaan yang membahas usulan pembiayaan dari A/O. 

b. Komite pembiayaan diketuai oleh direksi dan anggota-anggotanya 

ditunjuk dan diangkat dengan surat keputusan direksi. 
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c. Keputusan komite pembiayaan dapat berupa persetujuan, persetujuan 

dengan syarat atau penolakan dengan alasan dikemukakan dengan 

jelas. 

d. Bila proposal disetujui, maka para anggota komite membubuhkan 

tanda tangan pada kolom yang telah disediakan. 

e. Kewenangan komite untuk memberikan persetujuan pembiayaan 

sesuai dengan limit yang ditentukan dalam surat keputusan direksi. 

3. Bagian administrasi pembiayaan 

Pesetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan harus dinyatakan 

dalam laporan hasil komite pembiayaan tentang persetujuan/penolakan 

pembiayaan dan dikomunikasikan kepada pemohon dalam bentuk Surat 

Persetujuan Prinsip Permohonan Penyaluran Dana (SP4D) atau Surat 

Penolakan Permohonan Penyaluran Dana (SP3D). 

Sedangkan dokumentansi pembiayaan pada BPRS Al-Barokah yaitu sebagai 

berikut : 

1. Account Officer 

Apabila pemohon setuju terhadap syarat-syarat yang diminta dalam SP4D, 

maka A/O harus meminta kepada administrasi untuk mempersiapkan akad 

pembiayaan, baik akad di bawah tangan atau akad notariel (sesuai dengan 

jenis pembiayaan diberikan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam 

laporan hasil komite pembiayaan). 
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2. Admin Legal Officer 

a. Pejabat legal menetapkan dan memberitahukan kepada A/O waktu 

penandatanganan akad, pihak-pihak yang harus hadir dalam 

penandatanganan akad-akad dan dokumen-dokumen asli yang harus 

diserahkan oleh pemohon antara lain yang menyangkut identitas dan 

kewenangan para pihak, surat-surat asli bukti hak atas barang-barang 

yang dijaminkan kepada bank dan surat-surat lain yang diperlukan. 

b. Meminta rekening nasabah kepada customer service dengan dilampiri 

data identitas. 

c. Setelah mendapat nomor rekening tabungan nasabah, membuat data 

pembiayaan untuk mendapatkan nomor rekening pembiayaan yang 

meliputi jumlah yang dibiayai, kesepakatan keuntungan, jangka waktu, 

jenis akad, kegunaan, dan A/O yang ditugaskan serta pihak yang 

dibiayai terkait atau tidak. 

d. Otorisasi data pembiayaan kepada pejabat yang berwenang. 

e. Sebelum penandatanganan akad-akad, pejabat legal harus memeriksa 

dan memastikan keabsahan dan dipenuhinya persyaratan hukum atas 

setiap dokumen pembiayaan, baik yang dibuat atau diterbitkan oleh 

bank maupun yang diterima dari pemohon, dan memastikan bahwa 

pihak-pihak yang hadir adalah berwenang menanda tangani akad-akad 

yang dibuat dan dokumen-dokumen lain yang merupakan satu 

kesatuan dengan akad-akad. 
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f. Setelah akad-akad ditandatangan, pejabat legal harus menyerahkan 

dokumen asli pembiayaan tersebut kepada bagian administrasi 

pembiayaan untuk disimpan dengan aman. Tata cara penyimpanan, 

penggunaan dan pengambilannya dari tempat penyimpanan diatur 

dengan sistem pengawasan ganda dan didukung oleh struktur 

pengendalian internal yang handal. 

3. Customer Service 

a. Membuat data nasabah dalam komputer dan menyerahkannya kepada 

bagian admin legal untuk ditindaklanjuti yang berisi tentang data diri 

nasabah. 

b. Meminta otorisasi data nasabah kepada pejabat bank yang berwenang. 

4. Kabag. Operasional 

a. Melakukan otorisasi nasabah atas permintaan dari customer service 

dengan melakukan pengecekan data. 

b. Melakukan otorisasi data pembiayaan atas permintaan administrasi 

pembiayaan dengan terlebih dahulu memeriksa data yang telah 

diinput diyakini telah sesuai. 

4.3.4 Realisasi Pembiayaan 

Setelah melakukan tahapan dokumentasi pembiayaan, maka yang selanjutnya 

dilakukan adalah realisasi pembiayaan, yaitu sebagai berikut : 
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1. Admin Legal Officer 

a. Memeriksa dan memastikan bahwa semua dokumen dan persyaratan 

pembiayaan telah lengkap. 

b. Memberikan dokumen persetujuan atas putusan pembiayaan yang 

merupakan instrumen instruksi kepada bagian operasi untuk 

merealisasikan pembiayaan. 

c. Menyerahkan dokumen persetujuan kepada bagian operasi. 

d. Membuat data pembiayaan dalam bentuk statistik untuk keperluan 

laporan kepada manajemen,  pemantauan dan analisis pembiayaan 

lebih lanjut. 

2. Petugas Operasi 

a. Menatausahakan seluruh dokumen dan warkat-warkat yang berkaitan 

dengan realisasi pembiayaan. 

b. Melakukan realisasi sesuai dengan syarat-syarat dalam dokumen 

persetujuan. 

4.3.5 Pembinaan dan Pengawasan 

Pembinaan dan pengawasan pembiayaan dilakukan oleh A/O, yanh tugasnya 

sebagai berikut : 

i.  Melakukan pemantauan secara intensif terhadap kinerja nasabah. 

ii.  Memonitoring pembayaran nasabah untuk memastikan bahwa nasabah 

dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tepat waktu sesuai 

dengan perjanjian. 
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iii.  Meminta laporan-laporan yang wajib disampaikan oleh nasabah kepada 

bank sesuai akad pembiayaan. 

iv.  Mengirimkan surat pemberitahuan kepada nasabah tentang kewajiban 

yang harus segera dibayar secara layak. 

v.  Memberikan segera surat teguran atau peringatan kepada nasabah dalam 

kesempatan pertama manakala belum melakukan kewajibannya setelah 

tanggal yang telah ditentukan. 

vi.  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. 

vii.  Mendapatkan laporan yang dikeluarkan oleh bagian review pembiayaan 

yang berisi kelengkapan dokumentasi pembiayaan dan kualifikasi 

portofolio pembiayaan, apakah nasabah pembiayaan tergolong lancar, 

kurang lancar, diragukan atau macet. 

viii.  Melakukan analisis dan segera mencari jalan keluar pemecahannya apabila 

terlihat adanya indikasi penurunan kualitas pembiayaan atau potensi 

terjadinya pembiayaan bermasalah. 

4.3.6 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 

Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPRS Al-Barokah menurut 

SOP yaitu : 

1.  Account Officer 
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Apabila pemecahan masalah nasabah pembiayaan tidak dapat diselesaikan 

dengan lancar, sehingga menyebabkan kualitas pembiayaan menjadi 

menurun, maka apabila pembiayaan bermasalah tersebut telah melampaui 

5%, A/O harus mengusulkan kepada direksi agar portofolio yang 

bermasalah tersebut dapat ditangani oleh petugas khusus penyelesaian 

pembiayaan bermasalah. 

2.  Petugas khusus penyelesaian pembiayaan bermasalah 

a. sampaikan laporan kepada Bank Indonesia apabila pembiayaan 

bermasalah telah mencapai 7.5% dari seluruh pembiayaan. 

b. Susun program penyelesaian pembiayaan bermasalah dan mintakan 

persetujuan direksi, yang meliputi hal-hal sebagai berikut : 

i. Tata-cara penyelesaian untuk setiap pembiayaan bermasalah yang 

berlaku bagi bank. 

ii. Perkiraan jangka waktu penyelesaian. 

iii. Perkiraan hasil penyelesaian pembiayaan bermasalah. 

iv. Urutan-urutan prioritas penyelesaian pembiayaan bermasalah. 

c. Lakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan penyelesaian 

pembiayaan bermasalah dan laporkan hasilnya kepada direksi dengan 

tembusan kepada dewan komisaris disertai penjelasan yang 

diperlukan. 

d. Laporkan hasil pelaksanaan program penyelesaian pembiayaan 

bermasalah tersebut kepada Bank Indonesia. 
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e. Apabila hasil pelaksanaan program penyelesaian pembiayaan 

bermasalah tersebut tidak mencapai target, sedangkan upaya yang 

dilakukan telah maksimal, usulkan kepada direksi perubahan atau 

perbaikan program penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut. 

f. Segera laporkan hasil evaluasi dan perbaikan program penyelesaian 

pembiayaan bermasalah tersebut kepada Bank Indonesia. 

g. Apabila pembiayaan bermasalah tidak dapat diselesaikan atau ditagih, 

usulkan kepada direksi cara-cara penyelesaian lebih lanjut. 

h. Laksanakan program penyelesaian pembiayaan bermasalah yang tidak 

dapat ditagih sesuai dengan persetujuan direksi. 

i. Laporkan daftar pembiayaan bermasalah yang tidak dapat ditagih 

beserta cara penyelesaiannya segera kepada dewan komisaris. 

4.3.7 Faktor-Faktor Yang Menentukan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah 

BPRS Al-Barokah 

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menentukan bagi hasil pembiayaan 

mudharabah pada BPRS Al-Barokah, maka penulis menggunakan contoh kasus 

permohonan pembiayaan mudharabah dari BMT Al Husnayain sebagai nasabah 

pembiayaan kepada BPRS Al-Barokah. Dalam proposal pembiayaan, disebutkan 

bahwa jumlah pembiayaan yang dibutuhkan adalah Rp. 40.000.000 untuk jangka 

waktu 10 bulan yang akan disalurkan BMT kepada mitra usahanya dalam bentuk 

murabahah (jual beli). Margin yang dikenakan oleh BMT kepada mitra usahanya 

FAKTOR-FAKTOR..., Bembi Triawan Juniar, Ak.-IBS, 2009



66 

 

disetahunkan sebesar 48% (4% per bulan). Angsuran pokok mitra usaha kepada BMT 

sebesar Rp. 4.000.000/bulan. 

Angsuran pokok tersebut akan dikembalikan kepada BPRS Al-Barokah, sedangkan 

hasil keuntungan akan dibagi dan dibayarkan pada akhir periode kerjasama. 

 Kerjasama antara BMT Al Husnayain dengan BPRS Al-Barokah dengan akad 

mudharabah dengan alur sebagai berikut : 

Gambar 4.1 

Alur Pembiayaan BPRS Al-Barokah 

          Mudharabah                                murabahah 

        hasil                                            hasil 

     angsuran                                        angsuran 

 Kasus pembiayaan mudharabah diatas akan dibahas oleh penulis dalam 

pembahasan hasil analisis data. 

4.3.8 Pembahasan Hasil Analisis Data 

1. Bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BPRS Al-Barokah 

  Dalam proposal pembiayaan mudharabah yang diserahkan oleh BMT Al 

Husnayain didapat proyeksi marjin keuntungan dari modal yang disalurkan 

kepada mitra usahanya dalam bentuk murabahah, sebagai berikut : 

 

 

 

 

BPRS Al-

Barokah 
BMT Al 

Husnayain 

Mitra Usaha 

BMT 
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                                           Tabel 4.3 

         Proyeksi Margin BMT Al Husnayain 

Bulan Net Margin 

1  Rp     1.380.000  

2  Rp     1.236.000  

3  Rp     1.092.000  

4  Rp        948.000  

5  Rp        804.000  

6  Rp        660.000  

7  Rp        516.000  

8  Rp        372.000  

9  Rp        228.000  

10  Rp           84.000  

Total  Rp     7.320.000  

(Sumber : Proyeksi bagi hasil pembiayaan mudharabah BMT Al Husnayain) 

 Hasil dari usaha BMT setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS Al-

Barokah pada akhir masa kontrak diproyeksikan sebesar Rp. 7.320.000. Hasil 

tersebut didapat setelah pendapatan kotor (gross profit BMT) dikurangi dengan 

beban administrasi dan beban operasional yang dikenakan oleh BPRS Al-Barokah 

kepada BMT Al Husnayain. 

 Selanjutnya BMT Al Husnayain mengusulkan nisbah bagi hasil yang akan 

diperoleh oleh kedua belah pihak, yaitu 35 : 65. Porsi nisbah sebesar 35% 

ditujukkan kepada BPRS Al-Barokah selaku shahibul maal sedangkan sisanya 

65% ditujukkan kepada BMT Al Husnayain selaku mudharib. Hasil nisbah 

tersebut nantinya akan dikalikan dengan total nett margin yang didapat dari hasil 

usaha pembiayaan yang telah diproyeksikan sebelumnya dan porsi bagi hasil yang 

diusulkan oleh BMT Al Husnayain yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 

                    Bagi Hasil Usulan BMT Al Husnayain 

                                  Kepada BPRS Al-Barokah 

Bulan BMT (65%) BPRS (35%) 

1  Rp      897.000   Rp          483.000  

2  Rp      803.400   Rp          432.600  

3  Rp      709.800   Rp          382.200  

4  Rp      616.200   Rp          331.800  

5  Rp      522.600   Rp          281.400  

6  Rp      429.000   Rp          231.000  

7  Rp      335.400   Rp          180.600  

8  Rp      241.800   Rp          130.200  

9  Rp      148.200   Rp            79.800  

10  Rp         54.600   Rp            29.400  

Total  Rp   4.758.000   Rp      2.562.000  

 (Sumber : Proyeksi bagi hasil pembiayaan mudharabah BMT Al Husnayain) 

 Dari Usulan nisbah dan  bagi hasil yang diajukan oleh BMT Al Husnayain 

didapat bagi hasil dari keuntungan pembiayaan untuk BPRS Al-Barokah  

dengan nisbah 35% dari nett margin yaitu sebesar Rp. 2.562.000. Sedangkan 

untuk BMT Al Husnayain sebagai mudharib dengan nisbah 65% dari nett 

margin medapatkan bagi hasil sebesar Rp. 4.758.000. 

 BPRS Al-Barokah selaku shahibul maal tidak langsung menerima usulan 

nisbah dan bagi hasil yang diajukan oleh BMT. Dikarenakan bank harus 

mempertimbangkan faktor-faktor yang menentukan bagi hasil sebagai berikut 

: 
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a. Biaya Dana 

Pembiayaan yang akan disalurkan sebesar Rp. 40.000.000 diperoleh 

dari dana pihak ketiga yang berada di bank. Sehingga BPRS Al-

Barokah harus dapat mengetahui komposisi dari pendanaannya. 

Apabila bank mengambil dana dari tabungan yang notabene bersifat 

sangat likuid maka hal tersebut akan sangat berisiko terhadap likuiditas 

dari bank ini sendiri. Sehingga cara yang tepat yaitu bank harus 

mengambil dana dari deposito nasabah yang jangka waktunya satu 

tahun yang akan digunakan untuk pembiayaan mudharabah yang dalam 

kasus ini berjangka waktu 10 bulan. 

Tabel 4.5 

                       Biaya Dana BPRS Al-Barokah Tahun 2008 

Bulan 

 Saldo (dalam ribuan Rp) 
Bagi Hasil  

(dalam ribuan Rp) Perhitungan IRR (%) 

 Tabungan   Deposito  
 
Tabungan  

 
Deposito  

 
Tabungan  

 
Deposito  

Jan 139.592 567.759 654 8.120 5,62 17,16 

Feb 149.747 576.021 568 6.668 4,55 13,89 

Mar 123.830 569.552 445 6.250 4,31 13,17 

Apr 177.894 534.205 614 5.630 4,14 12,65 

Mei 199.971 560.380 547 4.682 3,28 10,03 

Juni 211.528 556.033 816 6.547 4,63 14,13 

Juli 203.938 543.222 783 6.369 4,61 14,07 

August 366.391 575.831 1.068 5.584 3,50 11,64 

Average 196.611 560.375 687 6.231 4,19 13,34 

(Sumber : IRR 2008 BPRS Al-Barokah) 
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b. Deposito konvensional 

Sebagai salah satu lembaga keuangan, BPRS Al-Barokah tentunya 

tidak terlepas dari tingkat persaingan. Baik dengan sesama perbankan 

syariah maupun konvensional. Tetapi, yang menjadi acuan utama 

dalam mengatasi tingkat persaingan BPRS yaitu dengan deposito bank 

konvensional. BPRS Al-Barokah dalam hal menyalurkan dananya 

melihat tingkat suku bunga deposito di bank konvensional. Jika 

pembiayaan yang akan disalurkannya lebih besar dari bunga deposito 

konvensional, maka bank akan menyetujui pembiayaan tersebut. Akan 

tetapi sebaliknya, jika bunga deposito konvensional lebih besar dari 

proyeksi hasil pembiayaan, maka pembiayaan tidak disetujui. Dalam 

kasus ini, hasil proyeksi dari pembiayaan lebih besar dibandingkan 

deposito konvensional (10%). 

Rumus : jika IRR proyeksi ≥ bunga deposito konvensional, maka 

pembiayaan disetujui. 

c. Nisbah bagi hasil 

Penentuan nisbah bagi hasil terjadi melalui proses negosiasi antara 

pihak BPRS denga  an BMT. Sebelumnya BMT mengajukan nisbah 

bagi hasil sebesar 35:65 kepada BPRS. Akan tetapi setelah negosiasi 

dilakukan nisbah yang disetujui yaitu sebesar 40:60. Sebenarnya 

penentuan nisbah juga terkait dengan investment rate of return 
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(IRR)yang ditetapkan bank, dikarenakan hasil perkalian nisbah dengan 

nett margin harus setara dengan IRR yang ditetapkan oleh bank. 

Tabel 4.6 

                       Nisbah Bagi Hasil Yang Ditentukan  

                                       BPRS Al-Barokah 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Proyeksi bagi hasil pembiayaan mudharabah BMT Al Husnayain) 

Dari hasil negosiasi nisbah yang dilakukan oleh BPRS Al-Barokah 

dengan BMT Al Husnayain didapat bagi hasil yang dibagikan kepada 

BPRS yaitu sebesar Rp. 2.928.000 dari hasil perkalian nisbah dengan 

nett margin. Sedangkan bagi hasil yang didapat BMT yaitu sebesar Rp. 

4.392.000. 

Rumus : jika IRR proyeksi <  rasio nisbah yang menghasilkan standard 

IRR, maka nisbah dinegosiasikan kembali dengan nasabah. 

 

 

Bulan BMT (60%) BPRS (40%) 

1  Rp      828.000   Rp          552.000  

2  Rp      741.600   Rp          494.400  

3  Rp      655.200   Rp          436.800  

4  Rp      568.800   Rp          379.200  

5  Rp      482.400   Rp          321.600  

6  Rp      396.000   Rp          264.000  

7  Rp      309.600   Rp          206.400  

8  Rp      223.200   Rp          148.800  

9  Rp      136.800   Rp            91.200  

10  Rp         50.400   Rp            50.400  

Total  Rp   4.392.000   Rp      2.928.000  
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d. Hasil yang diharapkan 

Investment rate of return (IRR) merupakan kebijakan yang ditetapkan 

BPRS Al-Barokah dalam menentukan hasil yang diharapkan. Hasil dari 

pembiayaan yang disalurkan realisasinya haruslah sesuai atau paling 

tidak mendekati IRR. Pada kasus ini, IRR yang telah ditetapkan oleh 

BPRS Al-Barokah yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

                       IRR BPRS Al-Barokah Tahun 2008 

 
Bulan 

Perhitungan IRR (%) 
 

Tabungan  
 

Deposito  

Jan 5,62 17,16 

Feb 4,55 13,89 

Mar 4,31 13,17 

Apr 4,14 12,65 

Mei 3,28 10,03 

Juni 4,63 14,13 

Juli 4,61 14,07 

August 3,50 11,64 

Average 4,19 13,34 

                                (Sumber: IRR 2008 BPRS Al-Barokah) 

  Adanya IRR yang telah ditetapkan oleh BPRS Al-Barokah 

setidaknya dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan 

mengenai persetujuan nisbah bagi hasil. Proyeksi bagi hasil dari 

proposal pembiayaan mudharabah yang diajukan BMT Al Husnayain 

haruslah memenuhi dari IRR yang telah ditetapkan oleh BPRS Al-
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Barokah. Sehingga untuk mengetahui IRR proyeksi, BPRS Al-Barokah 

menghitung dengan rumusan sebagai berikut : 

           IRR proyeksi =      bagi hasil Al-Barokah bulan ke-n x 12  

                                                            total pembiayaan   mudharabah 

                   Dari perhitungan diatas maka BPRS Al-Barokah     

mendapatkan hasil IRR   proyeksi sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

                       IRR Proyeksi Pembiayaan Mudharabah 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Pembiayaan mudharabah BPRS Al-Barokah) 

  Setelah mengetahui IRR proyeksi dari pembiayaan 

mudharabah pada BMT Al Husnayain, maka BPRS Al-Barokah 

membandingkan antara IRR proyeksi dengan IRR yang telah ditetapkan 

sesuai kebijakan. Hasil IRR proyeksi menunjukkan bahwa IRR dari 

bulan 1 sampai bulan 10 diatas IRR yang ditetapkkan. Hal ini berarti 

Bulan IRR Proyeksi 

1 17% 

2 16% 

3 16% 

4 16% 

5 16% 

6 16% 

7 15% 

8 15% 

9 14% 

10 10% 

IRR rata-

rata 
15.1% 
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nisbah sebesar 40:60 dapat dikenakan untuk kontrak pembiayaan 

mudharabah dengan BMT Al Husnayain. Jadi dapat disimpulkan jika 

BPRS Al-Barokah menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan 

mudharabah kepada BMT Al Husnayain, maka BPRS Al-Barokah akan 

mendapatkan bagi hasil diatas bunga deposito di bank konvensional 

(IRR rata-rata 15.1% > suku bunga deposito 10%), sehingga total bagi 

hasil yang didapatkan BPRS Al-Barokah pada masa akhir kontrak yaitu 

sebesar Rp. 2.928.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu). 

e. Biaya operasional 

Pada kasus ini, BPRS Al-Barokah mengenakan beban biaya sebesar 

Rp. 1.480.000. Beban biaya ini terdiri atas biaya administrasi sebesar 

Rp. 600.000 dan biaya operasional sebesar Rp. 600.000 atau Rp. 

60.000/bulan. Jika beban biaya yang dikenakan oleh BPRS Al-Barokah 

semakin tinggi, maka nett margin yang dihasilkan oleh BMT akan 

semakin kecil, hal ini juga berlaku sebaliknya.  

 Jadi berdasarkan pemaparan contoh kasus di atas, memberikan suatu kesimpulan 

yang mengarah pada suatu konklusi yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan 

bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BPRS Al-Barokah yaitu faktor biaya dana, 

deposito konvensional, nisbah, hasil yang diharapkan, dan biaya operasional. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari tinjauan langsung pada 

BPRS Al-Barokah dan tinjauan teoritis, penulis memperoleh beberapa kesimpulan 

yang akan diuraikan sebagai berikut: 

• Faktor-faktor yang menentukan bagi hasil pembiayaan mudharabah   

pada BPRS Al-Barokah, dipengaruhi oleh : 

1. Biaya dana 

2.  Deposito konvensional 

3.  Nisbah  

4. Hasil yang diharapkan 

5.   Biaya operasional 

• Secara umum tidak ada perbedaan antara teori dengan praktik 

dalam penentuan bagi hasil. Kecuali dalam hal perhitungan nisbah 

yang praktiknya ditentukan berdasarkan negosiasi. 

• Jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Al-Barokah 

mengalami peningkatan pada tahun 2008 dibandingkan tahun 

sebelumnya, dikarenakan adanya perluasan daerah pembiayaan dan 

meningkatnya plafon pembiayaan yang diberikan. 
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• Perkembangan bagi hasil pembiayaan BPRS Al-Barokah pada 

tahun 2008 mengalami penurunan dibandingkan tahun 

sebelumnya, dikarenakan adanya pembiayaan yang tidak produktif 

serta kurangnya pengawasan dari SDM. 

• Jika rasio nisbah menghasilkan IRR proyeksi < standard IRR, 

maka nisbah harus dinegosiasikan kembali. 

• Jika IRR proyeksi ≥ bunga deposito konvensional, maka 

pembiayaan disetujui. 

5.2   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti menyarankan 

beberapa hal, yaitu sebagai berikut: 

•  BPRS Al-Barokah sebaiknya membuat standard operasional prosedur 

dalam penetuan bagi hasil. 

•  Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menguji prosedur pembiayaan 

pada BPR dan BPRS sehingga dapat diketahui perbedaan atau 

persamaan dalam pemberian pembiayaan (kredit). 
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• Program Magang di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Brebes, Jawa 

Tengah. 

 

• Announcer at 104.2 FM MS TRI Radio. 

 

• Announcer at 102.2 FM Prambors Radio. 

 

 

Kursus dan Pelatihan 

 

• Service Excellent Course, Jakarta. 

 

• Customer Service Excellence, First Asia, Jakarta. 
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• Credit Analysis, Jakarta. 

 

• Basic Treasury, Matair, Jakarta. 

• General English Course, The British Institute, Jakarta. 

 

• TOEFL Preparation, The British Institute, Jakarta. 

 

• English For Bussiness and Writing In Business, The British Institute, 

Jakarta. 

 

• Risk Management Refreshment Program Level 1, BSMR, Jakarta. 

 

 

Pengalaman Organisasi 

 

• Sie. Perlengkapan Seminar on Banking Industry, 2006. 

• Penanggung Jawab Fun Trip II IBS, 2007. 

• Panitia POM IBS, 2007. 

• Kepala Divisi Kesejahteraan Mahasiswa Senat, 2006-2007. 

• Ketua Islamic Economic Study Club (IESC), 2006-2007 
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