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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Penelitian Terdahulu 

Pentingnya dilakukan penelitian mengenai akad mudharabah pada 

Bank Syariah yaitu untuk memberikan kemudahan antara shahibul maal dan 

mudharib. Dengan demikian terdapat beberapa penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya berkaitan dengan akad mudharabah, diantaranya yaitu: 

 Penelitian yang pertama ditulis oleh Yesi Oktriani (2008) dengan 

judul “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, dan Murabahah 

Terhadap Profitabilitas”. Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan 

musyarakah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas, mudharabah secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas, murabahah secara parsial berpengaruh terhadap 

profitabilitas. Dan pembiayaan musyarakah,mudharabah dan murabahah 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Apabila pembiayaan 

musyarakah, mudharabah, dan murabahah pada bank dilaksanakan dengan 

baik, maka akan menyebabkan profitabilitas semakin baik. 

Penelitian yang kedua ditulis oleh Yana Rohayati (2010) dengan judul 

“Evaluasi Akuntansi Praktik Penghimpunan Dana Mudharabah dan 

Pembiayaan Murabahah di BMT Jepara Terkait Dengan Penerapan PSAK 

NO.59  Tahun 2003”. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perlakuan 

akuntansi praktik penghimpunan dana mudharabah dan pembiayaan 
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murabahah pada BMT USA secara garis besartelah sesuai dengan PSAK No. 

59 Tahun 2003, hanya saja keuntungan yang diperoleh pada saat akad piutang 

murabahah diakui pada saat kas masuk (cash bassic). 

Penelitian yang ketiga ditulis oleh Zurrahmah Arif (2011) dengan 

judul “Tinjauan Fiqh Muamalat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan 

Mudharabah untuk Sektor Pertanian di BPRS Al-Barokah Depok”. Metode 

penelitian yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Dari hasil 

penelitian fiqh muamalat akad mudharabah yang di praktikan di BPRS Al-

Barokah adalah mudharabah shahih, untuk aplikasi akad mudharabah untuk 

sektor pertanian di BPRS Al-Barokah tertulis untuk pembiayaan mudharabah 

pada sektor pertanian di BPRS Al-Barokah pernah dilaksanakan pada tahun 

2009/2010, pendapat mengenai mekanisme dan aplikasi pembiayaan 

mudharabah untuk sektor pertanian di BPRS Al-Barokah yaitu melengkapi 

persyaratan data historis usaha/perusahaan data proyeksi udaha dan data 

jaminan, melakukan konfirmasi data dokumen, analisis kelayakan 5 C 

(Character, chapacity,capital, collateral, condition). 

Penelitian keempat ditulis oleh Novia Rosi Nurjannah (2015) dengan 

judul “Analisis Kontribusi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah 

Terhadap Pendapatan Operasional Bank Syariah dari Sisi Kinerja Keuangan 

dan Penerapan PSAK 105 dan PSAK 102”. Dari hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa penerapan pembiayaan mudharabah dan murabahah adalah 

memberikan dana untuk nasabah untuk investasi dan jual beli barang, 

sedangkan kontribusi pada pendapatan operasional bank dari hasil 
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keuntungan / margin yang diperoleh dari pembiayaan tersebut. Pendapatan 

operasional BMI diperoleh dari berbagai produk dan layanan jasa bank. 

Kinerja keuangan yang diukur melalui rasio keuangan menunjukan bahwa 

nilai ROA sudah baik masih rendah dibawah ketentuan Bank Indonesia dan 

nilai resiko BOPO dapat disimpulkan bahwa efisiensi biaya opersional yang 

dikeluarkan bank dalam keadaan baik dan bank tidak dalam keadaan 

bermasalah dan telah sesuai dengan penerapan PSAK 105 dan PSAK 102. 

Penelitian yang kelima ditulis oleh Asep Hilman Nuryaman (2017) 

dengan judul “Analisis Status Ganda Lembaga Intermediasi Keuangan 

Perbankan Syariah dalam Menjalankan Akad Mudharabah Menurut 

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

ketidakselarasan antara fungsi intermediasi dengan karakteristik akad 

mudharabah mengakibatkan akad mudharabah  yang dilakukan menjadi 

rusak, hal ini bisa dilihat dari adanya status ganda dan tidak adanya usaha riil 

di perbankan syariah yang seharusnya ada dalam akad mudharabah itu 

sendiri membuat hukum mudharabah yang dijalankan perbankan syariah 

perlu ditanyakan, karena selain batalnya akad mudharabah pertama dengan 

nasabah, pemodal, jika ditinjau secara cermat hakikat yang dijalankan 

perbankan syariah bukanlah mudharabah melainkan hutang piutang yang 

mendatangkan keuntungan (riba), selain itu konsekuensi adanya status ganda 

di perbankan syariah juga mempunyai dampak dalam metode bagi hasil yang 

terlalu rumit dan semua itu membuat akad mudharabah di perbankan syariah 

harus ditinjau ulang. 
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Dilihat dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan belum ada 

yang meneliti tentang strategi pemasaran produk dengan akad mudharabah, 

sehingga peneliti memilih penelitian mengenai strategi pemasaran produk 

dengan akad mudharabah di BMT Dana Mentari Karanglewas Purwokerto, 

serta mengetahui apa saja produk dengan akad mudharabah di BMT Dana 

Mentari Karanglewas Purwokerto. 

B. Kerangka Teori 

1. Strategi Pemasaran 

a. Pengertian strategi 

Istilah strategi berasal dari kata Yunani, yaitu:strategeia 

(stratos=militer, dan ag = memimpin), yang artinya seni atau ilmu 

untuk menjadi jenderal. Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana 

untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada 

daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Stoner, 

Freeman, dan Gilbert, konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan 

dua perspektif yang berbeda. Pertama, dari perspektif organisasi ingin 

lakukan. Kedua, dari perspektif apa yang organisasi akhirnya dilakukan. 

Berdasarkan perspektif yang pertama, strategi dapat 

didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan 

organisasi dan mengimplementasi misinya. Makna yang terkandung 

dari strategi ini adalah bahwa para manajer memainkan peranan yang 

aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi. 
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Sedangkan berdasarkan perspektif kedua, strategi didefinisikan 

sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya 

sepanjang waktu. Pada definisi ini, setiap organisasi pasti memiliki 

strategi, meskipun strategi tersebut tidak pernah dirumuskan secara 

eksplisit. Pandangan ini diterapkan bagi para manajer yang bersifat 

reaktif, yaitu hanya menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap 

lingkungan secara pasif manakala dibutuhkan. Pernyataan strategi 

secara eksplisit merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi 

perubahan lingkungan bisnis. (Fandy, 2002: 3). 

b. Pengertian pemasaran 

Kegiatan pemasaran selalu ada dalam setiap usaha, baik usaha 

yang berorientasi profit maupun usaha-usaha sosial. Hanya saja 

sebagian pelaku pemasaran tidak atau belum mengerti ilmu pemasaran, 

tetapi sebenarnya mereka telah melakukan usaha-usaha pemasaran. Hal 

ini terjadi karena pelaku pemasaran belum pernah belajar atau bahkan 

belum pernah mendengar kata-kata pemasaran. Justru kejadian seperti 

ini banyak terjadi di kehidupan masyarakat. 

Kegiatan pemasaran suatu perusahaan memilik beberapa tujuan 

yang hendak dicapai, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka 

panjang. Dalam jangka pendek biasanya untuk merebut hati konsumen 

terutama untuk produk yang baru diluncurkan. Sedangkan dalam jangka 

panjang dilakukan untuk mempertahankan produk-produk yang sudah 

ada ada agar tetap eksis. 
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Menurut Kasmir dalam bukunya, mengutip pernyataan Philip 

kotler yang mendefinisikan pengertian pemasaran adalah suatu proses 

sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh 

apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta 

mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. 

Pengertian tersebut dapat diuraikan bahwa pemasaran 

merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para 

nasabahnya terhadap produk dan jasa. Untuk mengetahui kebutuhan 

dan keinginan konsumen maka setiap perusahaan perlu melakukan riset 

pemasaran, agar bisa diketahui keinginan dan kebutuhan konsumen 

yang sebenarnya. 

Pengertian kebutuhan manusia (nasabah) adalah suatu keadaan 

di mana dirasakan tidak ada dalam diri seseorang, seperti kebutuhan 

akan rasa aman, lapar, haus, dan kebutuhan lainnya. Dalam praktiknya 

kebutuhan konsumen atau nasabah adalah sebagai berikut: 

1) Kebutuhan akan produk dan jasa. 

2) Kebutuhan rasa aman dalam menggunakan produk atau jasa. 

3) Kebutuhan kenyamanan menggunakan produk atau jasa . 

4) Kebutuhan untuk dihormati dan dihargai. 

5) Kebutuhan untuk persahabatan. 

6) Kebutuhan untuk diberi perhatian. 

7) Kebutuhan status/prestise. 

8) Kebutuhan aktualisasi diri. 
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Selanjutnya pengertian keinginan manusia (konsumen atau 

nasabah) adalah merupakan kebutuhan yang dibentuk oleh kultur dan 

kepribadian individu. Contoh keinginan konsumen adalah sebagai 

berikut: 

1) Ingin memperoleh pelayanan yang cepat. 

2) Ingin agar bank bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. 

3) Ingin memperoleh komitmen perusahaan. (Kasmir, 2008: 51-53). 

c. Strategi pemasaran 

Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang 

menyeluruh, terpadu dan menyatu dibidang pemasaran. Yang 

memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk 

dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. Dengan kata lain, 

strategi pemasaran adalah serangkain tujuan dan sasaran. Kebijakan dan 

aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu 

kewaktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, 

terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan 

dan keadaan persaingan yang selalu berubah-ubah. Strategi pemasaran 

dari suatu perusahaan, dalam kondisi persaingan dan lingkungan yang 

selalu berubah-ubah, agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

(Denny, 2015: 19-20).  

d. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Marketing mix merupakan strategi kombinasi yang dilakukan 

oleh berbagai perusahaan dalam bidang pemasaran. Hampir semua 
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perusahaan strategi ini guna mencapai tujuan pemasarannya, apalagi 

dalam kondisi persaingan yang demikian ketat saat ini. Kombinasi yang 

terdapat dalam komponen marketing mix harus dilakukan secara 

terpadu. Artinya pelaksanaan dan penerapan komponen ini harus 

dilakukan dengan memperhatikan antara satu komponen dengan 

komponen lainnya saling berkaitan erat guna mencapai tujuan 

perusahaan dan tidak efektif jika dijalankan sendiri-sendiri. (Kasmir, 

2004: 119). 

Pemasaran bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan 

konsumen yang merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi 

kelangsungan hidup perusahaan sehingga semua kegiatan perusahaan 

baik produksi, teknik, keuangan maupun pemasaran (termasuk variabel-

variabel 4P dari 4 Marketing mix) harus diperhatikan. 

Pemasaran memfasilitasi proses pertukaran dan pengembangan 

hubungan dengan konsumen dengan cara mengamati secara cermat 

kebutuhan dan keinginan konsumen yang dilanjutkan dengan 

mengembangkan suatu produk (product) yang memuaskan kebutuhan 

konsumen dan menawarkan produk tersebut dengan harga (price) 

tertentu serta mendistribusikannya agar tersedia ditempat-tempat 

(place) yang menjadi pasar bagi produk yang bersangkutan. Untuk itu 

perlu dilaksanakan promosi (promotion) atau komunikasi guna 

menciptakan kesadaran dan ketertarikan konsumen kepada produk 

bersangkutan. Proses ini disebut marketing mix atau bauran pemasaran. 
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Proses dari bauran (marketing mix) yaitu: 

1) Strategi poduk  

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

kedalam pasar untuk dapat diperhatikan, dimiliki, dipakai atau 

dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. 

Karena merupakan suatu penawaran maka produk juga sering 

disebut sebagai tawaran pasar. 

2) Strategi harga  

Menetapkan harga tertentu maka terbentuklah citra atau 

image tertentu dari konsumen kepada perusahaan. Penetapan harga 

yang tinggi akan membentuk image bahwa barang tersebut adalah 

barang yang bagus dan berkualitas tinggi serta barang yang biasa 

dipergunakan oleh masyarakat kalangan atas. Sebaliknya dengan 

menetapkan harga jual yang rendah akan tercipta image dan produk 

tersebut akan dikenal sebagai barang yang murah. Dalam penentuan 

strategi harga itu sendiri, yaitu: a) bertahan; b) memaksimalkan laba; 

c) memaksimalkan penjualan; d) gengsi atau prestise; e) 

pengembalian atau investasi. 

3) Strategi tempat atau distribusi 

Distribusi merupakan kegiatan penyampaian produk sampai 

ke tangan konsumen pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, 

kebijakan distribusi merupakan salah satu kebijakan pemasaran 
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terpadu yang mencakup penentuan saluran pemasaran (marketing 

channeles) dan distribusi fisik (physichal distribution).  

Kedua faktor ini mempunyai hubungan yang sangat erat 

dalam keberhasilan pemasaran dan sekaligus keberhasilan 

pemasaran produk perusahaan efektifitas penggunaan saluran 

distribusi diperlukan untuk menjamin tersedianya produk di setiap 

mata rantai saluran tersebut. 

Tempat menunjukan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh 

produsen untuk menjadikan suatu produk yang dihasilkan dapat 

diperoleh dan tersedia bagi konsumen berada. 

Perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penetuan lokasi 

cabang suatu bank adalah dengan pertimbangan sebagai berikut: a) 

dekat dengan kawasan industri; b) dekat dengan lokasi pasar; c) 

dekat dengan lokasi perkantoran; d) dekat dengan perumahan atau 

masyarakat; e) mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada disuatu 

lokasi. 

4)  Strategi promosi  

Promosi merupakan suatu usaha peningkatan penjualan 

perusahaan menjalankan berbagai hal seperti memperbaiki dan 

memperluas penyaluran produknya serta meningkatkan pelayanan 

pada konsumen. (Syauqi, 2016: 47-50). 

Ketepatan penggunaan strategi bauran pemasaran jasa suatu 

bank ditentukan oleh kualitas jasa yang ditawarkan (perceived 
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service quality). Keberhasilan faktor ini dapat diukur melalui, 

kualitas jasa yang dirasakan pelanggan (service 

performance/perceived service). Artinya, apa yang diterima nasabah 

pada saat menerima atau membeli jasa yang ditawarkan bank dan 

jasa yang diharapkan pelanggan (customer expectation). Artinya, apa 

yang dirsakan nasabah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 

terhadap jasa yang dibelinya. (Kasmir, 2004: 120-121). 

e. Strategi Pemasaran dalam Islam 

Strategi pemasaran dalam Islam merupakan strategi pemasaran 

yang diterapkan sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Menurut AD 

Porwaningtyas (2009: 31-32) strategi pemasaran dalam Islam: 

1) Shiddiq  

Sifat shiddiq dapat diartikan jika seorang pengusaha 

senantiasa berperilaku benar dan jujur dalam sepanjang kegiatannya, 

jika seorang pemasar bersifat shiddiq haruslah menjiwai seluruh 

perilakunya dalam melakukan pemasaran, dalam berhubungan 

dengan pelanggan, dalam bertransaksi dengan nasabah, dan dalam 

membuat perjanjian dengan mitra bisnisnya. 

2) Amanah 

Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan 

kredibel, juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai 

dengan ketentuan. Diantara nilai yang terkait dengan kejujuran dan 

melengkapinya adalah amanah. 
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3) Fathanah 

Fathanah dapat diartikan sebagai intelektual, kecerdikan atau 

kebijaksanaan. Pemimpin yang fathanah adalah pemimpin yang 

memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala hal 

yang menjadi tugas dan kewajibannya. Dalam bisnis, implikasi 

ekonomi sifat fathanah adalah bahwa segala aktivitas dalam 

manajemen suatu perusahaan harus dengan kecerdasan, dengan 

mengoptimalkan semua potensi akal yang ada untuk mencapai 

tujuan. 

4) Tabligh 

Tabligh artinya komunikatif dan argumentatif dengan tutur 

kata yang tepat dan mudah dipahami. Dalam bisnis, haruslah 

menjadi seorang yang mampu mengomunikasikan visi dan misinya 

dengan benar kepada karyawan dan stakeholder lainnya. Juga 

menyampaikan keunggulan-keunggulan produknya dengan jujur dan 

tidak harus berbohong maupun menipu pelanggan.  

2. Akad Mudharabah 

a. Pengertian Mudharabah 

Al mudharabah berasal dari kata dharaba yang berarti memukul 

atau berjalan. Sedang yang dimaksud dengan memukul atau berjalan, 

yaitu seseorang yang memukulkan tangannya untuk berjalan dimuka 

bumi dalam mencari karunia Allah SWT. 
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Secara teknis akad mudharabah yaitu akad kerja sama dua 

orang atau lebih, salah satu pihak menyediakan modal secara penuh dan 

pihak lain menjalankan usaha. Pemilik modal disebut dengan shohibul 

maal, sedangkan pengusaha disebut dengan mudharib. Antara keduanya 

terikat dengan kerja sama usaha. Pembagian keuntungan disepakati 

bersama, sedang kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal, jika 

kerugian itu disebabkan bukan karena kelalaian pengusaha. Akan tetapi 

jika kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian pengusaha, maka 

pengusaha berkewajiban menanggung kerugian tersebut. (Antonio, 

2001: 95) 

Secara terminologis mudharabah adalah kontrak (perjanjian) 

antara pemilik modal (shohibul maal) dan pengguna dana (mudharib) 

untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif di mana keuntungan 

dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada 

ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan 

normal, pemodal (shohibul maal) tidak boleh intervensi kepada 

pengguna dan (mudharib) dalam menjalankan usahanya. (Mardani, 

2012: 89) 

b. Syarat-syarat Mudharabah 

Mudharabah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) Bahwa modal itu harus berbentuk uang tunai, jika ia berbentuk 

barang perhiasan, emas, perak, atau barang dagangan, maka tidak 

sah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Munzir, “Semua 
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orang yang ilmunya kami jaga/hafal sepakat, bahwa seseorang tidak 

boleh menjadikannya sebgai hutang bagi orang lain untuk suatu 

mudharabah. Namun jika modal itu berupa barang yang akan 

diperdagangkan harus dihitung kedalam nilai uang. 

2) Bahwa ia diketahui jelas. Maksudnya agar dapat dibedakan modal 

yang diperdagangkan dengan keuntungan yang diperoleh, untuk 

kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan, pada waktu akad. 

3) Keuntungan yang menjadi hak pengelola usaha dengan investor 

harus jelas nisbahnya (prosentasenya). Nabi Muhammad pernah 

bermudharabah dengan penduduk khaibar, dengan mengambil 

saparuh dari keuntungannya. Motif dari perlunya nisbah ini ialah 

untuk menghindari kerugian tertentu dari pihak yang 

bermudharabah, jika yang ditetapkan besaran nilai uang, bukan 

prosentase, karena bisa jadi keuntungannya menurun sedangkan 

biayanya tetap. 

4) Menurut Maliki dan Syafii, mudharabah itu bersifat mutlak. Artinya 

pemilik modal/investor tidak membatasi kepada pengelola usaha, 

untuk menggunakannya dalm usaha apa dan dimana, kapan dan 

dengan siapa harus bermuamalah. Nemun Hambali dan Hanafi, 

membolehkan mudharabah baik dengan mutlak maupun muqooyyad. 

Baik dengan persyaratan tertentu maupun bebas. Dalam mudharabah 

muqqayad, pengusaha tidak boleh menyimpang dari persyaratan 
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yang telah ditetapkan. Jika pengusaha tetap menyimpang, maka ia 

harus menjamin dan menggantinya. 

c. Rukun Mudharabah  

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah 

adalah: 

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) 

2) Objek mudharabah (modal dan kerja). 

3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul). 

4) Nisbah keuntungan. 

Pelaku, jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama 

dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, 

yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup 

jelas. Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak 

pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahib al-mal), sedangkan 

pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau „amil). 

Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada. 

Objek mudharabah, merupakan konsekuensi logis dari tindakan 

yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan 

modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha 

menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang 

diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai 

uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, 

ketrampilan, selling skil, management sklil, dan lain-lain. 
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Ijab qabul,yakni persetujuan kedua belah pihak merupakan 

konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela). Di sini 

kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri 

dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya 

untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun 

setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja. 

Nisbah keuntungan, adalah rukun yang khas dalam akad 

mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini 

mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang 

bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, 

sedangkan shahib al-mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. 

Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan 

antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. 

(Adiwarman, 2011:205-206) 

c. Jenis-jenis mudharabah 

Secara umum, Al Mudharabah dibagi menjadi dua bagian, yakni 

mudharabah mutlaqah (bebas) dan mudharabah muqoyyadhah 

(terikat). 

1) Mudharabah Mutlaqah (bebas) 

Akad mudharabah mutlaqah yaitu kerja antara dua orang 

atau lebih, atau antara shahibul maal selaku investor dengan 

mudharib selaku pengusaha yang berlaku luas. Artinya dalam akad 

tersebut tidak ada batasan tertentu, baik dalam jenis usaha, daerah 
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bisnis, waktu usaha maupun yang lain. Intinya pengusaha memiliki 

kewenagan penuh untuk menjalankan usahanya, sesuai dengan 

peluang bisnis yang ada. (Ridwan, 2004: 99). 

Transaksi mudharabah mutlaqah juga merupakan bentuk 

kerja sama antara shahib al-mal dan mudharib yang cakupannya 

sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan 

daerah bisnis. (Mardani, 2012: 200). 

2) Mudharabah Muqoyyadhah (terikat) 

Mudharabah muqoyyadhah yaitu kerja sama dua orang atau 

lebih atau antara shahibul maal selaku investor dengan pengusaha 

atau mudharib, investor memberikan batasan tertentu baik dalam 

jenis usaha, waktu maupun tempat. Persyaratan ini tidak boleh 

dilanggar oleh pengusaha. Mudharabah mutlaqah berarti kebalikan 

dari mudharabah muqoyyadhah.(Ridwan, 2004: 99) 

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah 

restcited mudharabah/spescified mudharabah adalah kebalikan dari 

mudharabah mutlaqah. Si Mudharib dibatasi dengan batasan jenis 

usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali 

mencerminkan kecenderungan umum si shahib al-mal dalam 

memasuki jenis dunia usaha. (Mardani, 2012: 200). 
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f. Landasan Syariah 

Secara umum. landasan dasar syariah al-mudharabah lebih 

mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam 

ayat-ayat dan Hadits berikut ini. (Antonio, 2001: 95-96).  

1) Al-Qur’an 

 
Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu 

berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua 

malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-

orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan 

siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat 

menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi 

keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) 

dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-

orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari 

sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di 

jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran 

dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah 

pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja 

yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh 

(balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang 

paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  

(QS. Al-Muzammil : 20) 
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Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-

banyak supaya kamu beruntung.  

(QS. Al-Jumu’ah : 10) 

 

2) Al-Hadits 

 
 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin 

Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya 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). 

3) Ijma 

Imam Zailani 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. (Antonio, 2001: 96). 

4. Baitul maal wa tamwil 
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a. Pengertian BMT 

BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal wa Tamwil atau 

juga ditulis dengan baitul maal wa baitul tamwil berarti rumah usaha. 

Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, 

yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. 

Dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus 

mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan 

lembaga bisnis yang bermotif laba. 

Pengertian diatas dapatlah ditarik suatu pengertian yang 

menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga 

berperan sosial.Peransosial BMT akan terlihat pada definisi baitul maal, 

sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi baitul tamwil. 

Sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan 

peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya, baitul maal 

ini harus didorong agar mampu berperan secara professional menjadi 

LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya 

pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah, wakaf dan dana-dana 

sosial yang lain, dan  upaya pentasarufan zakat kepada golongan yang 

paling berhak seseuai dengan ketentuan asnabiah (UU Nomor 38 Tahun 

1999). 

Berdasarkan hukum di Indonesia, badan hukum yang paling 

mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun 

simpan pinjam (KSP). Namun demikian sangat mungkin dibentuk 
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perundang-undangan tersendiri, mengingatm sistem operasional BMT 

tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga 

Keungan Mikro) Syariah dan lain-lain. (Ridwan, 2004: 126-127). 

b. Tujuan BMT 

Didirikannya BMT bertujuan: meningkatkan kualitas usaha 

ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat 

pada umumnya. 

Pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa BMT 

berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan 

masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri dengan 

sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat 

menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota 

BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan 

usahanya. 

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat 

memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu 

dilakukan pendampingan. Dalam pelemparan pembiayaan, BMT harus 

dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi 

berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk 

mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi 

sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang 

sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan 

mudah melakukan pendampingan. (Ridwan, 2004: 128). 
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5) Asas dan Landasan 

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan 

prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan/koperasi, 

kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian 

keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai 

lembaga keuangan Syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-

prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau 

tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan 

untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi 

maal dan tamwil. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya 

dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus 

berkembang dan meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, 

untuk itulah pola pengelolaannya harus profesional. (Ridwan, 2004: 

129-130). 

6) Prinsip Utama BMT 

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada 

prinsip utama sebagai berikut  

1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan 

mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip Syariah dan 

muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata. 

2) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan 

mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan 

berakhlaq mulia. 
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3) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas 

kepentingan pribadi, semua pengelola pada setiap tingkatan, 

pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa 

kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan 

menanggung. 

4) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar 

semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus 

memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki 

kondisi ekonomi dan sosial. 

5) Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri 

berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan 

bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dan masyarakat 

sebanyak-banyaknya. 

6) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi, yakni dilandasi 

dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada 

kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani 

dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal 

pengetahuan (knowledge) yang cukup, keterampilan yang terus 

ditingkatkan (skill) serta niat dan ghairah yang kuat (attitude). 

Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual dan 

intelektual.  

7) Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas/kerkelanjutan tanpa 

henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap maka 
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maju ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita 

berharap. (Ridwan, 2004: 130-131). 
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