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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Revenue Sharing Pada BNI Syariah Cabang Purwokerto 

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata 

yaitu, revenue yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. Sharing adalah 

bentuk kata kerja dari share yang berarti bagi atau bagian. Revenue 

sharing berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. 

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima 

oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (goods) dan jasa-

jasa (services) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (sales revenue). 

Dalam arti lain revenue merupakan besaran yang mengacu pada perkalian 

antara jumlah out put yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan 

dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Di dalam revenue 

terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (total cost) dan 

laba (profit). Laba bersih (net profit) merupakan laba kotor (gross 

profit) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi, dan keuangan. 

Berdasarkan devinisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

arti revenue pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan 

dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total 

pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. 

Unsur yang terdapat di dalam revenue meliputi total harga pokok penjualan 

ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. 
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Tentunya di dalamnya meliputi modal (capital) ditambah dengan 

keuntungannya (profit). Berbeda dengan revenue di dalam arti perbankan, 

yang dimaksud dengan revenue bagi bank adalah jumlah dari penghasilan 

bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman 

maupun titipan yang diberikan oleh bank. Revenue pada perbankan Syari'ah 

adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke 

dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. 

Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil 

penerimaan bank. Perbankan Syari'ah memperkenalkan sistem pada 

masyarakat dengan istilah Revenue Sharing, yaitu sistem bagi hasil yang 

dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya 

pengelolaan dana. Lebih jelasnya Revenue sharing dalam arti perbankan 

adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan 

yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan 

untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem revenue sharing berlaku pada 

pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan 

kotor (gross sales), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk 

produk pendanaan bank. 

Prinsip revenue sharing diterapkan berdasarkan pendapat dari Syafi’i 

yang mengatakan bahwa mudārib tidak boleh menggunakan harta mudārabah 

sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan) 

karena mudārib telah mendapatkan bagian keuntungan maka tidak berhak 

mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya akan 
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mendapat yang lebih besar dari bagian sāhibul māl. Revenue sharing yang 

dibagihasilkan antara pemilik dana dan pengelola dana adalah pendapatan 

(revenue). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa revenue sharing 

adalah prinsip bagi hasil dan yang dibagihasilkan antara pemilik dana 

(ṣ ahibul māl) dan pengelola dana (mudharib) adalah pendapatan. (Wiroso, 

2005 : 115). 

Salah satu hal mendasar yang membedakan bank konvensional dengan 

bank syariah adalah perbedaan dalam pembayaran imbalan kepada pemilik 

dana (investor). Baik pembayaran imbalan dari bank ke nasabah atau dari 

peminjam dana bank ke bank. Dalam mekanisme perbankan konvensional 

pembayaran imbalan menggunakan instrument bunga, dimana besarnya 

imbalan telah ditetapkan di awal perjanjian. Sedangkan mekanisme 

pembayaran imbalan di perbankan syariah adalah menggunakan instrument 

bagi hasil, yaitu imbalan yang di terima berdasarkan hasil usaha yang di 

peroleh. Saat ini kebanyakan dari kaum muslimin hanya mengetahui sebatas 

itu saja, tanpa mengetahui secara rinci bagaimana mekanisme dari sistem 

pembagian hasil usaha bank syariah. Sehingga ketertarikan kaum muslimin 

untuk bertransaksi di bank syariah pun kurang. Mereka menganggap hamper 

sama mekanisme bagi hasil dalam bank syariah dan bunga dalam bank 

konvensional. Pemahaman seperti ini haruslah diluruskan. Prinsip per 

indistribusian hasil usaha dalam bank syariah atau lembaga syariah non-bank 

telah dietapkan oleh MUI. Dalam fatwa DSN No.14/DSN-MUI/IX/2000 telah 

ditentukan cara pencatatan hasil usaha bank dan lembaga keuangan syariah. 
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Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian 

hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil 

usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara 

bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan 

prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip 

mudharabah dapat digunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan 

(tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sementara musyarakah lebih 

banyak untuk pembiayaan (Maramis, 2014 : 1).  

Faktor-faktor yang perlu di pertimbangkan dalam penetapan margin dan 

bagi hasil di bank syariah antara lain: komposisi pendanaan, bagi bank 

syariah yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan 

tabungan, yang nota bene nisbah nasabah tidak setinggi pada deposan 

(apalagi bonus untuk giran cukup rendah karena diserahkan sepenuhnya pada 

kebijakan bank syariah yang bersangkutan), maka penentuan keuntungan 

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

suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito. Tingkat 

persaingan, tingkat kopetisi ketat,porsi keuntungan bank tipis sedangkan pada 

ingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih 

tinggi. Risiko pembiayaan, untuk pembiayaan pada sektor yang berisiko 

tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibanding berisiko 

sedang apalagi kecil. Jenis nasabah, yang dimaksud adalah nasabah prima dan 

nasabah biasa. Bagi nasabah prima, misal usahanya besar dan kuat bank 

cukup mengambil keuntungan tipis,sedangkan untuk pembiayaan kepada para 
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nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi. Kodisi perekonomian, 

siklus ekonomi  meliputi kondisi revival, puncak, resesi dan depresi, jika 

perekonomian  secara umum berada pada dua kondisi pertama, di mana usaha 

berjalan lancer, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan 

keuntungan yang lebih longgar. Pada kondisi lainnya (resesi dan depresi) 

bank tidak merugipun sudah bagus keuntungan sangat tipis. Terdapat tingakat 

keuntungan yang di harapkan bank yaitu, secara kondisionak hal ini terkait 

dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga risiko atas 

suatu sector pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud. 

Bagaimanapun kondisinya serta siapapun debiturnya, bank dalam 

operasionalnya setiap tahun tentu telah menetapkan berapa besar keuntungn 

yang dianggarkan . anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada 

kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisabh bagi hasil untuk bank 

(Muhammad, 2005:56-57). 

Tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa bagi hasil tidak ada 

bedanya dengan pemberian atau pengambilan bunga sehingga mereka 

beranggapan bahwa bank syariah dengan bank konvensional sama saja yang 

membedakan hanya istilah saja. Tentunya pendapat tersebut tidak benar 

karena mereka yang berpendapat seperti itu, tingkat pemahaman terhadap 

bank syariah termasuk dalam operasionalnya masih relatif kurang. Namun 

demikian untuk dapat memahami perbedaan yang sangat mendasar tersebut 

terlebih dahulu harus dipahami hal-hal berikut yaitu , dasar perniagaan adalah 

untuk mencari keuntungan sehingga setiap pemilik modal mengharapkan 
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setiap uang yang dikeluarkan akan mendekatkan keuntungan. Sesuai dengan 

kaidah fikih, yaitu: pembayaran atau pembiayaan dibalas dengan ganjaran. 

Oleh karena itu, Islam menggalakkan umatnya untuk berdagang, dalam 

pandangan Islam, uang yang disimpan tanpa digunakan tidak akan 

bertambah, justru jumlahya semakin menurun dari tahun ke tahun karena ia 

wajib membayar zakat sebanyak 2,5% per tahun hingga sampai di bawah 

nisab (batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan). Islam mengakui 

konsep bunga yang diperoleh seseorang jika menyimpan uangnya di bank dan 

di anggap sesuatu yang riba, kecuali jika bank itu diberikan kekuasaan untuk 

memakai uang tersebut. Lalu jika bank mendapat keuntungan, keuntungan 

tersebut dibagi dengan orang tersebut berdasarkan persentase keuntungan 

yang didapat, bukan persentase uang yang disimpan. Oleh karena itu, jumlah 

yang diterima dari bank itu dianggap sebagai keuntungan, islam tidak 

mengakui bunga dalam pembayaran utang, yaitu setiap utang yang membawa 

keuntungan material bagi si pemberi utang adalah riba, tujuan Islam 

mengharamkan riba adalah selain karena mengandung unsur penindasan, riba 

juga merupakan sistem yang hanya mengutamakan kepentingan individu saja 

tanpa memerhatikan kepentingan masyarakat, padahal Islam lebih 

mengutamakan kepeningan masyarakat dari pada individu (Machmud dan 

Rukmana, 2010 : 9-10). 

1. Ciri-Ciri Dari Revenue Sharing 

Adapun sistem bagi hasil memiliki beberapa ciri, yakni, (a) 

Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada 
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untung atau rugi. Sehingga jika nanti ada sesuatu yang terjadi, biar 

dipertanggungjawabkan. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan; (b) Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan 

yang telah dicapai; (c) Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika 

proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, risikonya 

ditanggung kedua belah pihak; (d) Jumlah pemberian hasil keuntungan 

meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat; dan (e) 

Penerima atau pembagian keuntungan adalah halal. (Machmud dan 

Rukmana, 2010 : 10 ). 

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan 

oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan 

pihak bank  syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan 

perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak 

atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing 

pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam 

perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah . Nisbah yaitu 

presentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil 

atas usaha yang dikerjasamakan (Ismail, 2011: 95-96). 

2. Rukun-Rukun  Revenue Sharing  

Bisnis bagi hasil ini juga memiliki tiga rukun, yaitu dua atau lebih 

pelaku, obyek akad dan pelafazan akad. Pertama, dua pihak yang 

melakukan akad, kedua pihak disini adalah investor dan pengelola modal. 

Keduanya disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas, yakni orang yang 
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tidak dalam kondisi bangkrut terlilit hutang. Orang yang bangkrut terlilit 

hutang, orang yang masih kecil, orang gila, orag idiot, semua nya tidak  

boleh melakukan transaksi ini, dan bukan merupakan syarat bahwa salah 

satu pihak atau kedua pihak harus seorang muslim. Boleh saja bekerja 

sama dalam bisnis penanaman modal in dengan orang-orang kafir ahlu 

dzimmah (orang kafir yang dilindungi, atau orang yahudi dan nasrani yang 

dapat dipercaya dengan syarat harus terbukti adanya pemantauan terhadap 

aktivitas pengelolaan modal dari pihak muslim sehingga aktivitas tersebut 

terbebas dari riba dan berbagai bentuk jual beli yang berdasarkan riba. 

Kedua, obyek akad, obyek akad dalam kerja sama bagi hasil ini tidak 

lain adalah modal, jenis usaha dan keuntungan yaitu, modal,jenis usaha, 

hukum-hukum laba (keuntungan). Dalam setiap modal ini disyaratkan 

harus merupakan alat tukar, seperti emas, perak, atau uang secara umum. 

Penanaman modal ini tidak bleh dilakukan dengan menggunakan barang, 

kecuali bila disepakati untuk menetapkan nilai harganya dengan uang, 

sehingga nilainya itulah yang menjadi modal yang di gunakan untuk 

memulai usaha. Asal dari usaha dalam bisnis bagi hasil adalah di bidang 

perniagaan atau bidang-bidang ainnya. Di antara yang tidak termasuk 

perniagaan adalah bila pengelola modal mencari keuntungan melalui 

bidang perindstrian. Dalam pembahasan keuntungan, keuntungan itu juga 

di bagikan dengan prodentase yang sifatnya merata,seperti setengah, 

sepertiga atau seperempat dan sejenisnya. Ketiga, pelafadzan akad, setiap 
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melakukan transaksi haruslah melafadzkan akadnya (Al-Muslih dan Ash-

Shawi, 2001:170-176). 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Revenue Sharing  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelancaran system bagi 

hasil, yaitu:  

a. Investment Rate 

Merupakan presentase dana yang diinvestasikan kembali oleh 

bank syariah baik kedalam pembiayaan maupun penyaluran dana 

lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari bank 

Indonesia,bahwa sejumlah presentase tertentu atas dana yang dihimpun 

dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus 

ditetapkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga liquiditas bank 

syariah. Giro wajib minimum (GWM) merupakan dana yang wajib 

dicadangkan oleh setiap bank untuk mendukung liquidias bank. 

Misalnya, giro minimum sebesar 8%, maka total dana yang dapat 

diinvestasikan oleh bank syariah maksimum sebesar 92%. Hal ini akan 

mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. 

b. Total Dana Investasi 

Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah akan 

mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total 

dana yang berasal dari investasi mudharabah dapat dihitung dengan 

menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian. Saldo minimal 

merupakan saldo minimal yang pernah mengendap dalam satu bulan. 
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Saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. 

Saldo harian merupakan saldo rata-rata pengendapan yang dihitung 

secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar 

perhitungan bagi hasil. 

c. Jenis Dana 

Investasi mudharabah dalam penghimpunan dana dapat 

ditawarkan dalam beberapa jenis yaitu; tabungan mudharabah, deposito 

mudharabah, dan sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah 

(SIMA). Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil 

(Ismail, 2011: 96-97). 

d. Nisbah  

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam 

akad kerja sama usaha (mudharabah dan musyarakah) yang disepakati 

antara bank dan nasabah investor. Karateristik nisbah akan berbeda-

beda dilihat dari beberapa segi antara lain, Persentase nisbah antar bank 

syariah akan berbeda hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing 

bank syariah, Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana 

yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan 

berbeda, Jangka waktu investasi mudharabah akan berpengaruh pada 

besarnya persentase nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito 

berjangka dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan 

deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan. 
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4. Metode Perhitungan Revenue Sharing 

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi 

hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep revenue 

sharing dan bagi hasil dengan menggunakan profit sharing. Bagi hasil 

yang menggunakan revenue sharing, dihitung dari pendapatan kotor 

sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dengan profit sharing dihitung 

brdasarkan presentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak. 

a. Bagi Hasil Dengan Menggunakan Revenue Sharing 

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan revenue sharing 

adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan atau 

pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi 

hasil dalam revenue sharing dihitung dengan mengalikan nisbah yang 

telah disetujui dengan pendapatan bruto. Contohnya adalah nisbah yang 

telah ditetapkan  adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. 

Dalam hal bank sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal, 

bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp 10.000.000,- maka bagi 

hasil yang diterima oleh bank adalah Rp 10% x Rp 10.000.000,- = Rp 

1.000.000,- dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp 

9.000.000,-. Pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana dari 

masyarakat menggunakan revenue sharing.  

b. Tahap Perhitungan Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga 

Beberapa tahap yang diperlukan untuk menghitung bagi hasil 

antara lain: 

Analisis Produk Revenue..., Fatih Afina, Fakultas Agama Islam UMP, 2017



 

15 

1) Metode perhitungan yang digunakan untuk revenue sharing, yaitu 

dasar perhitungannya berasal dari pendapatan sebelum dikurangi 

dengan beban atau biaya. 

2) Memilah antara dana yang berasal dari investasi mudharabah 

dengan dana selain investasi mudharabah. 

3) Menjumlahkan semua dana yang berasal dari investasi mudharabah 

baik tabungan mudharabah muthlaqah dan deposito mudharabah 

mutlaqah. 

4) Menghitung rata-rata pembiayaan pada bulan laporan. Rata-rata 

pembiayaan berasal dari semua pembiayaan dengan berbagai jenis 

akad, baik akad kerja sama usaha, akad jual beli, dan akad sewa. 

5) Menjumlahkan pendapatan pada bulan laporan yang terdiri dari 

pendapatan bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa. 

6) Mengurangkan total investasi mudaharabah sebesar persentase 

tertentu sesuai  dengan ketentuan Bank Indonesia, yaitu persentase 

tertentu dari dana nasabah investor yang tidak dapat diinvestasikan 

oleh bank, karena digunakan sebagai cadangan wajib minimum. 

7) Menentukan pendapatan yang akan dibagi hasil antara nasabah 

investor dan bank syariah, disebut dengan income distribution. 

Income distribution (ID) bersasal dari total dana investasi 

mudharabah mutlaqah dikurangi dengan cadangan wajib minimum 

dibagi dengan rata-rata pembiayaan selanjutnya dikalikan dengan 

total pendapatan. 

Analisis Produk Revenue..., Fatih Afina, Fakultas Agama Islam UMP, 2017



 

16 

8) Bagi hasil untuk masing-masing investasi mudharabah dihitung 

dengan mengalikan income distribution dengan nisbah masing-

masing dana investasi, kemudian dikalikan dengan perbandingan 

antara investasi mudharabah (Ismail,2011:97-101).  

5. Konsep Perhitungan Margin Laba Dan Revenue Sharing 

Dana yang telah dikumpulkan oleh bank Islam dari titipan dana 

pihak ketiga atau titipan lainya, perlu dikelola dengan penuh amanah dan 

istiqomah. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang 

besar, baik untuk nasabah maupun bank Islam. Prinsip utama yang harus 

digunakan bank Islam dalam kaitan dengan manajemen dana adalah, 

bahwa bank Islam harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan 

dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku 

di bank konvensional, dan mamapu menarik bagi hasil dari debitur lebih 

rendah dari pada bunga yang di berlaku di bank konvensional. Upaya 

manajemen dana bank Islam perlu dilakukan secara baik. Baiknya 

manajemen dana yang dilakukan bank Islam akan menunjukan kredibilitas 

di depan kepercayaan masyarakat untk menyimpan dananya. 

Sehingga,arah untuk mencapai: liquiditas, lentabilitas, dan solvabilitas 

bank Islam dapat tercapai (Muhammad,2011: 113). 

B. Bank syariah 

Pengertian bank syariah atau bisa dikenal dengan bank Islam  

mempunyai sistem operasi yang  tidak  mengandalkan pada bunga. Bank 

Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga ini, bisa dikatakan sebagai 
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lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya 

dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW, atau 

dengan kata lain, bank Islam  adalah  lembaga  keuangan yang  usaha 

pokoknya  memberikan  pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

pembayaran  serta  peredaran uang yang  pengoperasiannya disesuaikan 

dengan prinsip syariat Islam. Pengertian bank syariah menurt Undang-

Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada pasal 1 angka 7 

menyebutkan bahwa:  

“Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank 

Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. 

 

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia tidak hanya 

sampai di sini. Terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan 

dikembangkan lebih lanjut sebagai tantangan perbankan syariah ke depan 

diantaranya kepastian hukum tentang mekanisme penyelesaian sengketa, UU 

perbankan syariah belum memuat secara pasti mekanisme penyelesaian 

sengketa yang dapat terjadi antara nasabah dan bank syariah terutama 

mengenai lembaga peradilan yang bertanggung jawab mengurus tentang 

sengketa tersebut. Perlu kejelasan lebih lanjut dalam pembagian tugas anatara 

BI dan DSN MUI dalam  peranannya sebagai pengawas sekaligus regulator 

dalam pelaksanaan operasionalisasi perbankan syariah di Indonesia. 

Kejelasan ini perlu agar tidak terjadi benturan kewenangan pada saat UU 

perbankan syariah diberlakukan. Peningkatan kualitas sumber daya insan 

perbankan syariah Indonesia, saat ini SDI yang dimiliki bank syariah kurang 
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memadai yang memiliki kompetensi yang tidak hanya di bidang perbankan, 

tetapi mencakup pula aspek syariahnya dalam praktik perbankan (Machmud 

dan Rukmana, 2010:76). 

Bank syariah memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan bank 

konvensional. Adapun ciri-ciri bank syariah antara lain :  

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian 

diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan 

dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas 

wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai 

dengan kesepakatan dalam kontrak. 

2. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan 

pembayaran selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada sisa 

utang meskipun batas waktu perjanjian sudah berakhir. 

3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak 

menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang 

ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang 

ruginya suatu proyek yang dibiayainya bank hanya Allah semata. 

4. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh 

penyimpan dianggap sebagai titipan (al wadiah), sedangkan bagi bank 

dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada 

proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip 

syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti. 
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5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasional 

bank dari sudut syariahnya. Selain itu, manajer dan  pimpinan bank syariah 

harus mengetahui dasar-dasar muamalah Islam. 

6. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak 

pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai 

fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan 

bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-

waktu apabila dana diambil pemiliknya. (Usman, 2002 : 13).  

Adapun jenis-jenis bank dibedakan menjadi lima yaitu 1) bank sentral, 

2) bank umum, 3) bank tabungan, 4) bank pembangunan, 5) bank desa (rural 

bank). Bank Sentral merupakan bank yang mempunyai hak untuk 

mengedarkan uang logam ataupun uang kertas. Bank umum ialah bank yang 

di dalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam 

bentuk giro dan deposito. Di dalam usahanya bank umum terutama 

memberikan kredit berjangka pendek. Bank tabungan yaitu bank yang di 

dalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam 

bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya 

dengan kertas-kertas berharga. Sedangkan bank pembangunan ialah bank 

yang di dalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan 

dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas-kertas berharga jangka 

menengah dan panjang. Di dalam usahanya jenis bank ini terutama 

memberikan kredit jangka menengah dan panjang dalam bidang 

pembangunan. Bank desa (rural bank) yaitu bank dalam usaha pengumpulan 
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dana menerima simpanan, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk 

natura. Bank desa di dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek, baik 

dalam bentuk uang maupun bentuk natura terutama kepada sektor pertanian 

di pedesaan. Terdapat juga perbedaan antara bunga dan bagi hasil yaitu: 

Tabel 1 : 

Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil 

 

  Bunga Bagi hasil 

Besarnya bunga ditetapkan ada saat 

perjanjian dan mengikat kedua pihak 

yang melaksanakan perjanjian dengan 

asumsi bahwa pihak penerima pinjaman 

akan selalu mendapatkan keuntungan. 

Bagi hasil ditetapkan dengan rasio 

nisbah yang disepakati antara pihak 

yang melaksanakan akad pada saat akad 

dengan berpedoman adanya 

kemungkinan keuntungan atau kerugian. 

Besarnya bunga yang diterima 

berdasarkan perhitungan persentase 

bunga dikalikan dengan jumlah dana 

yang dipinjamkan dan yang diperoleh. 

Besarnya bagi hasil dihitung 

berdasarkan nisbah yang diperjanjikan 

dikalikan dengan jumlah pendapatan 

dan atau keuntungan. 

Jumlah bunga yang diterima tetap, 

meskipun usaha peminjam meningkat 

atau menurun. 

Jumlah bagi hasil akan dipengaruhi oleh 

besarnya pendapatan dan atau 

keuntungan. Bagi hasil akan 

berfluktuasi. 

Sistem bunga tidak adil karena tidak 

terkait engan hasil usaha peminjam. 

Sistem bagi hasil adil, karena 

perhitungannya berdasakan hasil usaha. 

Ekistensi bunga diragukan oleh semua 

agama. 

Tidak ada agama satupn yang 

meragukan sistem  bagi hasil. 

Sumber : (Usman, 2002 : 13) 

Ijtima Ulama komisi fatwa majelis ulama (MUI) se-Indonesia 

menetapkan fatwa bahwa bank, asuransi, pasar modal, penggadaian, koperasi, 

dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktik 

pembangunan adalah haram. Warga masyarakat Islam berarti tidak 

diperbolehkan oleh ajaran agamanya untuk melakukan transaksi dengan 

lembaga keuangan konvensional. Demikian yang diugkapkan oleh ketua 

komisi fatwa MUI, KH. Ma’ruf Amin kepada wartawan dalam acara ijtima 

Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Hotel Indonesia, Jakarta. Fatwa 
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melarang untuk bermuamalah dengan lembaga konvensional dimaksud tidak 

berlaku mutlak untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan lembaga 

keuangan syariah, untuk diwilayah ini diperbolehkan melakukan kegiatan 

transaksi berdasarkan prinsip darurat atau hajat (kebutuhan) (Zaenuddin, 

2008:118-119). 

Bank syariah secara yuridis normative dan yuridis empiris diakui 

keberadaannya di Negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis 

normative tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di 

antaranya, Undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan, Undang-

undang no.10 tentang perubahan atas Undang-undang no. 7 tahun 1998 

tentang perbankan, Undang-undang no. 3 tahhun 2004 tentang perubahan atas 

Undang-undang no. 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia, Undang-undang 

no. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang no. 7 tahun 1989 

tentang peradilan agama. Pengakuan yuridis empiris dapat dilihat perbankan 

syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh Ibukota Provinsi 

dan Kabupten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga 

keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi 

syariah, pegadaian syariah, dan semacamnya). Pengakuan secara yuridis 

dimaksud, memberi peluang tumbuh dan berkembangsecara luas kegiatan 

usaha perbankan syariah, termasuk member kesempatan kepada bank umum 

(konvensional) untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Ali, 2008: 2). 
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