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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Prosedur Akuntansi 

2.1.1. Pengertian Prosedur 

Prosedur adalah peraturan. Dalam pengertian yang lebih luas 

prosedur adalah aturan bermain, aturan bekerjasama, aturan 

berkoordinasi, sehingga unit – unit dalam sistem, subsistem, dan 

seterusnya dapat berinteraksi satu sama lainsecara efisien dan efektif. 

Misalnya, prosedur kepegawaian yang diatur oleh peraturan 

kepegawaian. 

Dalam bidang manajemen, prosedur dapat didefinisikan sebagai 

langkah – langkah pentahapan dan urutan – urutan pekerjaan dalam 

rangka mencapai tujuan secara efisien dan efektif.  

Ada beberapa definisi atau penjelasan tentang prosedur menurut para 

ahli : 

a. Menurut Mulyadi (2001:5) mendefinisikan : 

“ Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang 

dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi 

perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Didalam suatu sistem, 

biasanya terdiri dari beberapa prosedur dimana prosedur-prosedur 

itu saling terkait dan saling mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi 

perubahan maka salah satu prosedur, maka akan mempengaruhi 

prosedur-prosedur yang lain”. 

b. Menurut Zaki Baridwan (1990:3) : 

“ Prosedur merupakan urutan pekerjaan klerikal yang 

melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun 

untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi 

yang sering terjadi.” 
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c. Menurut Richard F. Neuschel (1971) yang dikutip oleh  Jogiyanto 

(1996:4) mendefinisikan: 

“ Suatu prosedur adalah suatu urut-urutan kegiatan 

klerikal   (tulis menulis), biasanya melibatkan beberapa orang di 

dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin 

penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang 

terjadi “. 

d. Lebih  lanjut Jerry Fitz Gerald dkk (1981) yang dikutip 

oleh  Jogiyanto (1996:5) mendefinisikan: 

“ Suatu prosedur adalah urut-urutan yang tepat dari tahapan-

tahapan instruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, 

siapa yang mengerjakannya, kapan dikerjakan dan bagaimana 

mengerjakannya ”. 

Berdasarkan pengertian prosedur diatas dan menurut para ahli, 

kita dapat menyimpulkan bahwa prosedur diartikan  sebagai suatu tata 

cara atau urutan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan urutan 

waktu dan pola kerja yang yang tetap dan telah ditentukan. 

 

2.1.2. Pengertian Akuntansi 

Berdasarkan Accounting Principles Board (1970)yang dikutip 

oleh Slamet Sugiri dan Bogat Agus Riyono (2014:1) jika diterjemahkan 

akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah untuk 

menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, 

tentang entitas ekonomik yang dimaksudkan agar berguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomik, dalam mengambil pilihan – pilihan 

beralasan diantara berbagai tindakan alternatif 

Menurut definisi diatas, infrormasi tersebut dapat menjadi 

masukan dalan proses pengambilan keputusan ekonomik dan rasional. 

Misalnya, menerima atau menolak permintaan kredit, melepas kembali 

atau mempertahankan saham, dan sebagaimya. 
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2.1.3. Pengertian Prosedur Akuntansi 

Dari definisi prosedur dan definisi akuntansi diatas dapat 

disimpulkan bahwa prosedur akuntansi adalah suatu tata cara, tahapan, 

dan urutan – urutan kegiatan klerikal dalam memperoleh informasi 

kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dengan urutan waktu dan 

pola kerja yang yang tetap dan telah ditentukan. Kegiatan klerikal 

terdiri dari kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam 

formulir, buku jurnal dan buku besar maka kegiatan yang dilakukan 

adalah : menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, 

mendaftar, memilih (mensortasi), memindah dan membandingkan. 

Akuntansi menyediakan informasi keuangan yang berguna 

untuk pengambilan keputusan ekonomik dan bisnis. Dalam 

menyediakan informasi tersebut dibutuhkan beberapa tahapan atau 

proses yang disebut dengan siklus akuntansi. Secara berurutan siklus 

akuntansi yang wajib dijalani meliputi tahap – tahap sebagai berikut : 

a. Mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bukti transaksi dan 

melakukan analisis transaksi keuangan tersebut. 

b. Mencatat transaksi tersebut kedalam buku jurnal. 

c. Meringkas dalam buku besar transaksi – transaksi yang sudah 

dijurnal. Tahapan ini disebut juga dengan posting atau 

mengakunkan. 

d. Menentukan saldo buku besar diakhir periode dan menuangkannya 

dalam neraca saldo. 

e. Menyesuaikan buku besar berdasarkan pada informasi yang paling 

up to date (mutakhir). 

f. Menentukan saldo buku besar setelah penyesuaian dan 

menuangkannya pada neraca saldo setelah penyesuanian. 

g. Menyusun laporan keuangan berdasarkan neraca saldo setelah 

penyesuaian. 

h. Menutup buku besar. 
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i. Menutup saldo buku besar (akun nominal) dan menuangkannya 

dalam neraca saldo setelah penutupan. 

Disamping itu terdapat dua prosedur yang sifatnya tidak wajib yaitu : 

a. Neraca lajur, digunakan untuk mempermudah tahapan – tahapan 

berikut : penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan 

keuangan, dan penutupan buku. 

b. Jurnal Pembalik, diselenggarakan semata – mata hanya untuk 

mempermudah penyelenggaraan akuntansi pada periode berikutnya 

sebelum penjurnalan transaksi. 

Jika digambar, tahapan siklus akuntansi akan tampak sebagaimana 

Gambar 2.1 

 
 

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi 

(Sumber: Slamet Sugiri dan Bogat Agus Riyono, 2014:17) 

 

2.2.Baitul Maal Wattamwil 

2.2.1. Pengertian Baitul Maal Wattamwil (BMT) 

Istilah Baitul Maal wal Tamwil (BMT) sebenarnya berasal dari 

dua kata, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Istilah baitul maal berasal 

dari kata bait dan al maal. Bait artinya bangunan atau rumah, 

1 Analisis Transaksi  

2 Jurnal Transaksi 

3 Posting ke 
Buku Besar 

4 Neraca 
Saldo 

5 Jurmal 
Penyesuaian 

6 Neraca Saldo Setelah 
Penyesuaian 

7 Laporan Keuangan 

•Laporan Laba Rugi 

•Laporan Perubahan Ekuitas 

•Neraca 

•Laporan Arus Kas 

•Catatan Atas Laporan Keuangan 

8 Jurnal Penutup 

9 Neraca Saldo 
Setelah Penutupan 
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sedangkan al maal adalah harta benda atau kekayaan. Jadi, baitul maal 

dapat diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). 

Sedangkan baitul maal dilihat dari segi istilah fiqih adalah suatu 

lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurusi kekayaan Negara 

terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan 

pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran 

dan lain-lain (Suhrawardi, 2000: 114). Baitul maal lebih mengarah pada 

usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti 

zakat, infaq, dan shadaqah. 

Sedangkan baitul tamwil, secara harfiah bait adalah rumah dan 

at- Tamwil adalah pengembangan harta. Jadi, baitul tamwil adalah suatu 

lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha 

produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha 

mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi). 

Dengan demikian BMT sesungguhnya merupakan lembaga 

yang bersifat sosial keagamaan sekaligus komersial. BMT menjalankan 

tugas sosialnya dengan cara menghimpun dan membagikan dana 

masyarakat dalam bentuk  zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) tanpa 

mengambil keuntungan. Disisi lain ia mencari dan memperoleh 

keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan nasabah baik dalam 

bentuk penghimpunan, pembiayaan, maupun layanan-layanan 

pelengkapnya sebagai suatu lembaga keuangan Islam. 

 

2.2.2. Produk BMT 

Pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan 

uangnya di bmt tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam 

rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan 

dana dalam BMT, yaitu : 
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a. Simpanan Sukarela 

Merupakan simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu yang 

dapat digunakan sebagai dana untuk jaga-jaga maupun sebagai 

simpanan yang dapat digunakan dimasa yang akan datang. 

b. Simpanan Pendidikan 

Merupakan simpanan nasabah atau penabung bagi pelajar / 

mahasiwa yang dapat diambil pada waktu tertentu untuk kebutuhan 

biaya pendidikan dan dijamin keutuhannya. 

c. Simpanan Qurban 

Merupakan tabungan yang sengaja dipersiapkan untuk 

melaksanakan qurban pada hari raya Idul adha atau pada 

penyembelihan aqiqah. Tabungan dapat diambil pada  saat akan 

melaksanakan qurban pada hari raya atau pada saat aqiqah. Pihak 

BMT memberikan bagi hasil yang dihitung berdasarkan saldo rata-

rata tiap bulan. 

d. Simpanan Idul Fitri 

Merupakan simapanan nasabah atau penabung yang dijamin 

keutuhan nilainya dan tabungan tersebut dapat diambil pada saat 

menjelang hari raya untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya. 

Pihak BMT melakukan bagi hasil yang di hitung berdasarkan saldo 

rata-rata tiap bulan. 

e. Simpanan Masa Depan 

Merupakan produk simpanan yang dapat membantu nasabah 

untuk merencanakan masa depan yang lebih cerah dengan investasi 

jangka panjang dan dapat diambil sesuai dengan kesepakatan 

jangka waktu di awal. 

f. Simpanan Angsuran 

Merupakan produk simpanan yang khusus untuk 

mempersiapkan angsuran pembiayaan di BMT Mentari Bumi dan 

diambil secara otomatis pada saat jatuh tempo angsuran. 
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Dan ada pula produk-produk lain yang terdapat dalam lembaga 

BMT, antara lain : 

a. Produk penyaluran dana 

1) Pembiayaan Musyarakah 

Merupakan pembiayaan kerjasama modal antara BMT 

dengnan nasabah  dimana bagi hasil dihitung berdasarkan porsi 

modal penyertaan dari masing-masing pihak yaitu BMT dan 

anggota. 

2) Pembiayaan Murabahah 

Merupakan pembiayaan jual beli barang pada harga asli 

dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama. Dalam 

pembiayaan murobahah penjual harus memberi tahu 

harga  produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat 

keuntungan sebagai margin dengan sistem pengembalian jatuh 

tempo. 

3) Pembiayaan Al- Ijarah 

Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa 

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti 

dengan  pemindahann kepemilikan atas barang itu sendiri. 

2.3.Pembiayaan Syariah 

2.3.1. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 

untuk mengembalikan dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2004: 

73).  

Pembiayaan dalam arti luas berarti financing atau pembelanjaan, 

yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang 

telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh 

orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan 
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pendanaan yang dilakukan dari lembaga pembiayaan seperti Bank 

Syariah kepada nasabah (Muhamad, 2007:160). 

 

2.3.2. Tujuan Pembiayaan 

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan mendadi dua kelompok 

besar (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010:681-6812) , yaitu tujuan 

pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayan untuk tingkat 

mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk : 

a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat 

akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat 

melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan 

taraf ekonominya. 

b. Tersedianya danabagi peningkatan usaha, artinya untuk 

pengembanganusaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan 

ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. 

c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan 

memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu 

meningkatkan daya produksinya. Sebab produksi tidak dapat 

berjalan tanpa adanya dana. 

d. Terjadi distribusipendapatan, artinya masyarakat usaha produktif 

mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh 

pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari 

pendapatan masyarakat. 

 

Adapaun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk : 

a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka 

memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap 

pengusaha menginginkan laba yang maksimal. Untuk dapat 

menghasilkan laba maksimal maka membutuhkan dana yang cukup. 

b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang yang dilakukan 

agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus 
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mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko 

kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan 

pembiayaan. 

c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya 

ekonomidapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara 

sumber daya alam dengan sumber daya manusianya ada, dan 

sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan 

diperlukanpembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada 

dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya 

ekonomi. 

d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini 

ada yang memiliki kelebihan dana sementara ada juga pihak yang 

kekurangan dana. Mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan 

dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak 

yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) 

dana. 

 

2.3.3. Jenis – Jenis Pembiayaan 

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai 

segi, diantaranya (Kasmir, 2002:99-101): 

a.  Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Kegunaan  

1) Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang biasanya 

digunakan untuk perluasan usaha atau membangun 

proyek/pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi.  

2) Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang biasanya 

digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam 

oprasionalnya.  

b. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan  

1) Pembiayaan Konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-

barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi 

keputusan dalam konsumsi.  
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2) Pembiayaan Produktif, bertujuan untuk memungkinkan 

penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila 

tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.  

3) Pembiayaan Perdagangan, Pembiayaan ini digunakan untuk 

perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang 

dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil 

penjualan barang dagangan tersebut.  

c. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu  

1) Short Term (Pembiayaan Jangka Pendek),  yaitu suatu bentuk 

pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) 

tahun.  

2) Intermediate Term (Pembiayaan Jangka Waktu Menengah) 

adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih 

dari satu tahun sampai tiga tahun.  

3) Long Term (Pembiayaan Jangka Panjang), yaitu suatu bentuk 

pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.  

4) Demand Loan atau Call Loan adalah suatu bentuk 

pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.  

d. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Jaminan  

1) Pembiayaan Dengan Jaminan, yaitu pembiayaan yang 

diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat 

berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan 

orang.  

2) Pembiayaan Tanpa Jaminan, yaitu pembiayaan yang 

diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. 

Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan 

karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam 

selama ini. 
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2.4.Pembiayaan Musyarakah 

2.4.1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah 

Musyarakah berasal dari kata syarika yang berarti 

persekutuan.Secara etimologi as-syarikah atau al-musyarakah 

mengndung makna al-ikhtilāt wa al-imtijāz yaitu percampuran. Dalam 

lisan al-’Arab disebutkan as-syirkah dan as-syarikah mengandung 

makna yang sama mukhalat atu as-syarikaini (bercampur atau 

bergabungnya dua orang) untuk melalukan kerja sama. 

Menurut ulama Malikiyah, Syirkah (musyarakah) adalah suatu 

izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama 

terhadap harta mereka. Dalam mazhab Syafi’i dan Hambali diuraikan 

bahwa syirkah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih 

pada sesuatu yang mereka sepakati. Sedangkan mazhab Hanafi 

mendefinisikan syirkah yang berupa akad yang dilakukan oleh orang-

orang yang bekerjasama dengan modal dan keuntungan. Dikemukakan 

pula dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, 

maka semua pihak yang mengikat diri berhak bertindak hukum 

terhadap harta syarikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai 

yang disepakati. 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 

tanggal 13 April 2000, bahwa kebutuhan masyarakat untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana 

dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah yaitu 

pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontrbusi 

dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung 

bersama sesuai dengan kesepakatan. 

Sedangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 

32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.2.b, bahwa 

penyaluran dana masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk musyarakah 

yaitu akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih 
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pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan 

produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan 

nisbahyang disepakati.  

Jadi secara istilah musyarakah adalah akad kerja sama antara 

dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing 

pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan 

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama 

sesuai dengan kesepakatan. 

Sistem musyarakah berbeda dengan sistem bunga dari berbagai 

aspek. Dalam bank konvensional, bank membiayai proyek dengan 

sistem bunga. Hubungan bank dengan resiko yang mungkin akan 

menimpa proyek dapat dipastikan tidak ada. Tanggung jawab hanya 

dibebankan kepada nasabah. Artinya jika proyek tidak memperoleh 

keuntungan, para peminjam tetap berkewajiban untuk mengembalikan 

pokok pinjaman berikut bunga kepada pihak bank. Sedangkan dalam 

musyarakah, semua tanggung jawab, keuntungan dan kerugian dibagi 

secara adil kepada bank, investor dan para penabung sejalan dengan 

kaidah fiqh yaitu keuntungan dan kerugian didistribusikan sesuai 

dengan jumlah modal. 

2.4.2. Landasan Syariah 

Dasar hukum syariah yang mendasari konsep musyarakah ini 

adalah Al-Qur’an dan Hadits. Ayat-ayat Al-Qur’an yang dapat 

dijadikan rujukan dasar akad transaksi syarikah, adalah QS. An-Nisa’ 

ayat 12 juga QS. Ash-Shaad ayat 24. Sedangkan Hadits-hadits Rasul 

yang dapat dijadikan rujukan dasar, adalah : 

“Dari hadits Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa 

Rasulullah saw. telah Bersabda, “Allah swt. telah berkata kepada saya; 

menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari 

keduanya tidak menghianati yang lain, seandainya berkhianat maka 

saya keluar dari penyertaan tersebut” ( HR.Abu Dawud no.2936, 

dalam kitab al-Buyu, dan Hakim). 
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Berdasarkan hukum yang diuraikan di atas, maka secara tegas 

dapat dikatakan bahwa kegiatan syirkah dalam usaha diperbolehkan 

dalam Islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas. 

Landasan hukum positif tentang musyarakah ini diatur dalam 

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dengan aturan pelaksana Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 

1999, pasal 28 butir b.2.b. juga terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 

2000.Pembiayaan musyarakah disahkan pada Februari 1996 dan sudah 

mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1998. 

 

2.4.3. Jenis – Jenis Pembiayaan Musyarakah 

Musyarakah ada dua jenis (Syafi’i Antonio, 2001:91-93) yaitu : 

a. Musyarakah pemilikan yaitu tercipta karena warisan, wasiat, atau 

kondisi lainnyayang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua 

orang atau lebih.Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang 

atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari 

keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.  

b. Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua 

orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan 

modal musyarakah.Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan 

kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi, Al’inan, mufawadhah 

A’maal, Wujuh. 

 Syirkah Al’inan adalah kontrak antara dua orang atau 

lebih.setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan 

dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam 

keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati oleh 

mereka. Akan tetapi,porsi masingmasing pihak, baik dalam 

dana maupun kerja atau bagi hasil,tidak harus sama dan identik 

sesuai dengan kesepakatanmereka. Mayoritas memperbolehkan 

jenis musyarakah ini. 
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 Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara kedua 

pihak atau lebih. Setiap pihak memberi suatu porsi atau 

keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak 

membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Syarat utama 

di musyarakah jenis ini adalah kesamaan dana yang diberikan, 

kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-

masing pihak. 

 Syirkah A’maal adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi 

untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi 

keuntungan dari pekerjaan itu. 

 Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang 

memiliki reputasi dan pretise baik serta ahli dalam bisnis. 

Meraka membeli barang secara kredit di suatu perusahaan dan 

menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi 

keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada 

penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Musyarakah ini 

tidak memperlukan modal karena pembelian secara kredit 

berdasarkan jaminan tersebut.  

 

2.4.4. Skema Pembiayaan Musyarakah 

Nasabah mendatangi bank untuk melakukan pembiayaan 

Musyarakah untuk proyek usaha tertentu. Dalam proyek usaha tersebut 

nasabah mendapat keuntungan oleh usaha yang dijalankan, tetapi 

keuntungan tersebut dibagikan oleh kedua pihak sesuai dengan 

perjanjian/akad yang telah disepakati. Berikut adalah skema dari 

Pembiayaan Musyarakah. 
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Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Musyarakah 

(Sumber: Syafi’i Antonio, 2001:94) 
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