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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Ajaran 

Islam tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja akan tetapi juga untuk 

semua umat manusia, baik umat Islam maupun umat agama lain. Islam 

mengajarkan kepada umat manusia untuk menjaga dan melindungi alam 

sekitarnya. Setiap manusia wajib untuk menjaga dan melestarikan alam 

beserta isinya. Manusia harus memelihara alam dan dilarang menimbulkan 

kerusakan di bumi.  

Islam tidak membedakan dalam urusan muamalah, tetapi tegas dalam 

urusan ibadah. Dalam urusan ibadah, Islam tidak akan mencampuri agama 

lain, dan juga tidak mau dicampuri oleh agama lain. Dalam urusan muamalah, 

orang Islam boleh melakukan kerja sama dengan non muslim asalkan bentuk 

kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat Islam (Ismail; 

2011; 5). 

Al-Qur’an dan hadits yang merupakan sumber utama hukum Islam ini 

memberikan pesan yang sangat jelas bahwa ekonomi syariah harus 

terbebaskan dari unsur-unsur ribawi, gharar, dan praktik lainnya yang 

mengarah pada nilai kebatilan dan kemudharatan. Perbuatan ini dalam 

pergaulan transaksi ekonomi Islam menjadi perhatian serius untuk dihindari 

karena berimplikasi pada perbuatan yang dinilai melanggar hukum.  
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Islam menetapkan aturan komperhensif tentang keterkaitan antara dua 

orang melakukan transaksi melalui adanya hukum agama tentang masalah itu. 

Aturan tersebut merupakan rambu-rambu tentang bagaimana mencari dan 

mengembangkan harta sekaligus pengalokasian sekaligus pembelanjaannya. 

Manusia hanyalah penjaga harta yang harus mengoptimalkan usaha dan 

kekuatannya melalui strategi pengembangan sesuai dengan aturan yang ada. 

Atas dasar inilah Islam kemudian mensyariatkan kaidah aturan-aturan 

ekonomi yang dapat menjadi mediasi bagi manusia untuk saling melakukan 

transaksi dengan model yang diperbolehkan, seperti, jual beli, transfer, gadai, 

persekutuan dagang. Aturan ini juga ditujukan untuk mengentaskan 

kemiskinan dan ledakan pengangguran melalui konsepsi kewaajiban zakat, 

pemberian nafkah, dan hasil denda pelanggaran hukum (kafarat). 

Praktik ekonomi syariah pertama kali pada dasarnya terjadi bersamaan 

dengan lahirnya ajaran Islam pada abad VII masehi dengan mengacu pada 

perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu‟alaihi wasallam 

dan para sahabatnya. Pada masa kejayaannya sarrafs (semacam lembaga 

keuangan) mampu memenuhi harapan masyarakat dan menunjukkan kinerja 

yang baik dengan keterbatasan teknologi yang ada pada waktu itu. Sarrafs 

telah menilai keautentikan dan keabsahan uang logam mulia. Sarrafs juga 

melakukan transfer dana dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa adanya 

perpindahan dana secara fisik, serta menjamin keamanan dan kelancaran 

sistem pembayaran. Sarrafs dapat menjadi tempat untuk mencairkan check, 

juga bisa menerbitkan promissory notes dan LC (Letters of Credit). Sarrafs 
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bertindak sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan cara mobilisasi dana 

masyarakat, kemudian menyalurkannya kepada para produsen dan pedagang 

dengan akad mudharabah dan musyarakah (Hulam; 2010; 3-4). 

Istilah akad dalam  hukum Indonesia disebut dengan perjanjian. Akad 

adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang 

lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Terdapat beberapa jenis 

akad pada bank syariah diantaranya akad murabahah, akad salam, akad 

wadiah, akad musyarakah, akad istishna, dan akad mudharabah. 

Mudharabah adalah salah satu akad kerja sama suatu usaha antara 

pihak pertama shahibul maal (bank syariah) yang menyediakan seluruh modal 

dan pihak kedua mudharib (nasabah) yang bertindak sebagai pengelola dana 

dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang 

dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh 

Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, 

lalai atau menyalahi perjanjian (Pradana; 2014; 3). 

Masyarakat masih banyak meragukan praktik di Lembaga Keuangan 

Syariah (LKS)  yang dianggap masih mengandung riba. Realitas ini 

sebenarnya tidak perlu terjadi karena sudah ada Fatwa Dewan Syari’ah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang Pembiayaan Mudharabah yang dapat menjadi acuan pembiayaan 

mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS, kepada pihak lain 

untuk suatu usaha yang produktif. Kemudian dalam pembiayaan ini LKS  

sebagai sahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu 
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proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib 

atau pengelola usaha, dengan Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian 

dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua 

belah pihak. Selain itu mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha 

yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut 

serta dalam managemen prusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk 

melakukan pembinaan dan pengawasan, jumlah dana pembiayaan harus 

dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang, LKS sebagai 

penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali 

jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau 

menyalahi perjanjian. 

Prinsip dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun 

agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan 

dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila 

mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah 

disepakati dalam akad. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan 

mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan 

fatwa DSN. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. Dalam hal 

penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan 

pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau 

biaya yang telah dikeluarkan (Hasanah; 2015; 38-39). 

Penerapan akad mudharabah pada bank syariah yang terjadi adalah 

investasi langsung (direct financing) antara shahibul maal (sebagai surplus 

Praktik Akad Mudharabah..., Rahmah Khoeronisa, Fakultas Agama Islam UMP, 2018



5 
 

 
 

unit) dengan mudharib (sebagai deficit unit). Ciri khusus mudharabah yakni 

bahwa hubungan antara shahibul maal dengan mudharib merupakan 

hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya 

(amanah). Shahibul maal hanya menyerahkan modalnya kepada orang yang ia 

kenal dengan baik, profesionalitas maupun praktiknya. Mudharabah seperti 

itu tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh 

bank, dikarenakan sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, di 

mana mereka tidak langsung mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinannya 

terjadi hubungan yang langsung dan personal. 

Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar 

sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan shahibul maal untuk sama-

sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu. Selain itu 

lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank 

memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan. Untuk mengatasi 

hal tersebut, maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru yakni 

mudharabah yang melibatkan tiga pihak, tambahan satu pihak ini diperankan 

oleh bank syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan shahibul 

maal dengan mudharib. Jadi, terjadi evolusi dari konsep direct financing 

menjadi indirect financing (Karim; 2004; 210-211). 

Persentase bagi hasil ini ditetapkan nilainya sehingga keuntungan tiap 

bulan bernominal rupiah yang sama. Dari praktek tersebut keuntungan tidak 

lagi bersifat fluktuatif sesuai persentase bagi hasil. Untuk meminimalisir 

praktek di LKS seperti diatas, Fatwa DSN MUI harus didesain lebih tegas 
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yang berisi beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh LKS. Untuk 

mempermudah pengawasan pengelolaan modal dalam akad mudharabah LKS 

dapat mensyaratkan pembukuan pengelolaan modal kepada nasabah. Dengan 

cara ini ketidak jujuran nasabah dapat diminimalkan sehingga sistem bagi 

hasil dapat diterapkan (Mauludin; 2014; 2). Pada penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui aplikasi mudharabah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Purwokerto adakah penyimpangan dari ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN 

MUI.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik akad mudharabah di BRI Syariah Kantor Cabang 

Purwokerto? 

2. Apa saja produk akad mudharabah di BRI Syariah Kantor Cabang 

Purwokerto? 

C. Tujuan  

1. Untuk mengetahui praktik akad mudharabah di  BRI Syariah Kantor 

Cabang Purwokerto. 

2. Untuk mengetahui produk akad mudharabah di BRI Syariah Kantor 

Cabang Purwokerto. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Untuk peneliti: untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam 

praktek   pengeloaan akad mudharabah  sebagai bahan perbandingan. 

2. Untuk praktisi: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan informasi yang dibutuhkan sehingga dapat digunakan 

sebagai dasar pertimbangan pada pengelolaan akad mudharabah. 
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