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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Penelitian Terdahulu 

Pentingnya akad mudharabah diteliti pada Bank Syariah untuk 

memberikan kemudahan terhadap nasabah yang telah menjalankan 

bisnisnya. Sebab dalam akad mudharabah terdapat bagi hasil antara 

shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola modal). Dengan 

demikian terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

berkaitan dengan akad mudharabah. 

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Alfin Hidayati (2013) 

berjudul “Perlindungan Nasabah dalam Perjanjian Pembiayaan Akad 

Mudharabah di BMT Amanah Bangsri Jepara” penelitian ini menunjukkan 

bahwa dalam suatu BMT biasanya perjanjian pembiayaan digunakan 

hanya untuk membatasi kepentingan umum (kepentingan antara sohibul 

maal dengan mudharib). Pada umumnya Lembaga Keuangan Syari’ah 

menggunakan akad (perjanjian) baku yang dianggap lebih efisien dan 

mempercepat proses transaksi, dan dalam hal itu juga perjanjian baku 

bersifat membatasi atas asas kebebasan berakad. Sebenarnya adanya 

pembatasan tersebut dimaksudkan agar perjanjian baku itu di atur dalam 

undang-undang atau diawasi oleh pihak Dewan Pengawas Syariah. 

Padahal dalam realitanya perjanjian tersebut malah biasanya terdapat 

klausula-klausula baku yang memberatkan ataupun juga terdapat 

ketidakadilan bagi calon anggota (nasabah), dalam praktiknya perjanjian 
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tersebut sering kali disalah gunakan oleh pihak Lembaga Keuangan 

Syari’ah. Salah satunya adalah dalam BMT untuk menentukan klausula-

klausula yang dapat memberatkan atau bahkan sampai merugikan para 

nasabahnya, seperti menerapkan ketentuan, nasabah penerima fasilitas 

pembiayaan diwajibkan mengembalikan pokok berikut bagi hasilnya 

secara berangsur tiap bulan, bahkan jika terjadi keterlambatan dalam 

pembayaran angsuran satu bulan, dua bulan dan seterusnya, kepadanya 

dikenai sanksi pembayaran denda, dalam praktik BMT juga meminta 

keuntungan itu dalam hitungan angka rupiah yang bersifat tetap. Padahal 

sebenarnya bagi hasil itu ditentukan dengan prosentase bukan dalam 

bentuk hitungan angka yang tetap. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Indriani  Laela Qordiasari (2014) 

dengan judul penelitian “Analisis  Pengaruh Pendapatan Pembiayaan 

mudharabah, musyarakah, murabahah dan Sewa ijarah terhadap 

Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode tahun 2011-2013” 

penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah 

dan murabahah merupakan pembiayaan yang banyak diminati di bank 

syariah. Terbukti dari data tahunan perbankan syariah 2012 yang 

dipublikasikan oleh Bank Indonesia tercatat piutang murabahah paling 

mendominasi sebesar Rp 52,06 triliun diikuti oleh pembiayaan 

musyarakah sebesar Rp 17,73 triliun. Dalam mengoptimalkan 

pencapaiannya, perbankan syariah berkomitmen untuk menggerakkan 

sektor riil secara terus menerus. Di mana dalam menggerakkan sektor riil 
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ini, pembiayaan sebagai upaya finansial dari perbankan syariah telah 

mendapat perhatian yang tinggi sebesar 78,72%. Penyaluran dana dalam 

bentuk pembiayaan menempati jumlah terbesar yaitu 78,72%. 

Pertumbuhan dana dalam sektor riil baik berupa pembiayaan (mudharabah 

dan musyarakah), piutang (murabahah, istishna, dan qard), dan dalam 

bentuk pembiayaan ijarah ini didukung oleh tingginya pertumbuhan 

perhimpunan dana. Dengan demikian dengan adanya peningkatan 

penyaluran dana berupa pembiayaan mudharabah, musyarakah, 

murabahah, dan ijarah tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh 

terhadap profitabilitas bank umum syariah. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Moh. Iskandar Nur (2014) 

berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Tingkat Bagi Hasil 

Deeposito Mudharabah dan Tingkat Pengembalian Ekuitas pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia” yang membahas tentang laporan keuangan 

merupakan laporan berisi catatan sistematis tentang posisi keuangan suatu 

perusahaan pada suatu periode tertentu. Berdasarkan laporan ini dapat 

dihitung sejumlah rasio keuangan yang sering dijadikan dasar perhitungan 

tingkat pengembalian terhadap ekuitas, yaitu return on equity (ROE). 

pengembalian terhadap ekuitas dapat diukur dengan menggunakan Return 

On Equity (ROE). ROE merupakan perbandingan laba setelah pajak 

dengan ekuitas perusahaan. Rasio ini digunakan untuk melihat 

kemampuan dari modal sendiri perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan bagi pemegang sahamnya. Isna dan Sunaryo (2012) 
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menyatakan bahwa tingkat bagi hasil pada perusahaan perbankan dapat 

dinilai melalui kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang biasa digunakan 

yaitu: Return On Asset (ROA), Biaya Operasional atas Pendapatan 

Operasional (BOPO) dan Financing to Deposit Ratio (FDR). Rasio ini 

dinilai dapat lebih membantu nasabah untuk mengetahui tingkat 

pengembalian ideal yang berasal dari deposito mudharabah dan ekuitas 

pemegang saham. 

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Laila Rohmatul Hasanah 

(2015) dengan judul penelitian “Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank 

Syariah Mandiri” dengan hasil  penelitian bahwa DPK berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah, NPF 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah 

dan musyarakah, SBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah, DPK, NPF, dan SBIS secara 

simultan berpengaruh berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan 

musyarakah dengan nilai Sig. F 0,000 yang lebih kecil dari signifikansi 

5%. 

Penelitian kelima dilakukan oleh Mujibulhaq (2017) dengan judul 

penelitian “Evaluasi Mekanisme Pengelolaan Dana dengan Sistem 

Mudharabah pada Asuransi Syariah (Studi Kasus di AJB Bumi Putra 1912 

Cabang Universitas Muhammadiyah Surakarta)” dengan hasil penelitian 

bahwa lembaga asuransi tentunya berorientasi pada aspek bisnis dimana 
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semua sektor bisnis menciptakan berbagai strategi dalam usaha mereka 

untuk memperluas pasar (termasuk strategi penerapan sistem-sistem 

syariah, seperti bagi hasil (mudharabah), dan semacamnya). Ketika semua 

itu terjadi maka, sebuah kondisi dilematis akan muncul yaitu, sebuah 

kondisi yang memaksa perusahaan asuransi syariah harus menerobos 

batasan syariah ketika ingin mencapai tujuan bisnis mereka, hal inilah 

yang harus diperhatikan oleh calon nasabah. Dalam mengambil keputusan 

nasabah harus tetap berfikir kritis dan bukan hanya sekedar berfikir 

tentang manfaat yang diperolehnya saja tetapi harus mengetahui secara 

jelas alur atau alokasi pengelolaan dananya (premi) tersebut sehingga 

semuanya menjadi jelas dan transparan. 

Berdasarkan penelitian diatas, yang membedakan antara penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji praktik akad mudharabah di BRI Syariah Kantor Cabang 

Purwokerto, sehingga penelitian ini mampu menyajikan praktik akad dan 

produk dalam sudut pandang Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 

tentang pembiayaan mudharabah. 

B. Kerangka Teori 

1. Akad mudharabah 

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. 

Diartikan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah menghimpun atau 

mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada 

yang lainnya hingga keduanya tersambung dan menjadi  seperti seutas 
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tali yang satu. Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah “pertalian 

antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara‟ yang menimbulkan 

akibat hukum terhadap objeknya (Alfin Hidayati; 2013; 16) 

Mudharabah berasal dharb, berarti memukul atau berjalan. 

Memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang 

memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, 

mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana 

pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, 

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara 

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam 

kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal 

selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola 

harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio; 2013; 95) 

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat 

muslim sejak zaman Nabi, bukan dipraktikkan oleh bangsa Arab 

sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad shallallahu „alaihi 

wasallam (SAW) berprofesi sebagai pedagang ia melakukan akad 

mudharabah  dengan Khadijah. Dalam praktik mudharabah antara 

Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang 

dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW keluar negeri. 

Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (shahibul 

maal), sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai 

(mudharib). Terdapat tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu: 
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pertalian ijab dan qobul, dibenarkan oleh syara‟, mempunyai akibat 

hukum terhadap obyeknya (Hidayati; 2013; 16). Secara umum, 

mudharabah terbagi menjadi dua jenis: mudharabah muthlaqah dan 

mudharabah muqayyadah. 

a. Mudharabah muthlaqah 

Transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja 

sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat 

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

daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama seringkali 

dicontohkan dengan ungkapan if‟al ma syi‟ta (lakukanlah 

sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi 

kekuasaan sangat besar.  

b. Mudharabah muqayyadah  

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah 

restricted mudharabah specified mudharabah adalah kebalikan dari 

mudharabah muthlaqah. Mudharib dibatasi dengan batasan jenis 

usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali 

mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki 

jenis dunia usaha. 

Akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah 

digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, rukun 

yang maksud adalah shahibul maal (pemilik dana), mudharib 

(pengelola), sighat (ijab qabul), ra‟sul maal (modal), pekerjaan, dan 
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keuntungan. Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana 

dengan pengelola yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan 

dalam sebuah usaha perniagaan. Berdasarkan kewenangan yang 

diberikan kepada mudharib, mudharabah dapat dikategorikan menjadi 

mudharabah muthlaqah (unrestriced investment) dan mudharabah 

muqayyadah (restriced investment)  (Djuwaini; 2008; 227-228). 

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun 

yang melekat dalam akad mudharabah yang pertama, untuk shahibul 

maal dan mudharib, syarat keduanya adalah harus mampu bertindak 

layaknya sebagai majikan dan wakil. kedua, Sighat atau ijab dan 

qabul harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan 

mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan 

sebuah kontrak. ketiga, modal adalah sejumlah uang yang diberikan 

oleh shahibul maal kepada mudharib untuk tujuan investasi dalam 

akad mudharabah. Modal disyaratkan harus diketahui jumlah dan 

jenisnya (mata uang), dan modal harus disetor tunai kepada mudharib. 

 Ada sebagian ulama yang membolehkan modal berupa 

barang inventori ataupun aset perdagangan, bahkan madzhab Hanbali 

membolehkan penyediaan aset non-moneter (pesawat, kapal, alat 

transport) sebagai modal. Modal tidak dapat berbentuk hutang (pada 

pihak ketiga atau mudharib), modal harus tersedia untuk digunakan 

dalam bentuk tunai atau aset. Selain itu, modal harus diserahkan/ 

dibayarkan kepada mudharib dan memungkinkan baginya untuk 
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menggunakannya. keempat, keuntungan adalah jumlah yang didapat 

sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari 

kontrak mudharabah. Syarat keuntungan yang harus terpenuhi adalah 

kadar keuntungan harus diketahui, beberapa jumlah yang dihasilkan.  

Keuntungan tersebut harus dibagi secara proporsional kepada 

kedua pihak, dan proporsi (nisbah) keduanya harus sudah dijelaskan 

pada waktu melakukan kontrak. Shahibul maal berkewajiban untuk 

menanggung semua kerugian dalam akad mudharabah sepanjang 

tidak diakibatkan karena kelalaian mudharib. kelima, pekerjaan/ usaha 

perniagaan adalah kontribusi mudharib dalam kontrak mudharabah 

yang disediakan sebagai pengganti untuk modal yang disediakan oleh 

shahibul maal, pekerjaan dalam konteks ini berhubungan dengan 

manajemen kontrak mudharabah.  

Syarat yang harus dipenuhi adalah usaha perniagaan yaitu 

hak eksklusif mudharib tanpa adanya investasi dari pihak shahibul 

maal, walaupun madzhab Hanbali membolehkan shahibul maal 

memberikan kontribusi dalam pekerjaan tersebut. Pemilik dana tidak 

boleh membatasi tindakan dan usaha mudharib sedemikian rupa, 

sehingga dapat mencegahnya dari mencapai tujuan kontrak 

mudharabah, yakni keuntungan. Mudharib tidak boleh menyalahi 

aturan syariah dalam usaha perniagaannya yang berhubungan dengan 

kontrak mudharabah, serta mudharib harus mematuhi syarat-syarat 

yang ditentukan shahibul maal, sepanjang syarat itu tidak kontradiktif 
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dengan apa yang ada dalam kontrak mudharabah (Djuwaini; 2008; 

228-229). 

Mudharabah akan dikatakan fasid (rusak) jika terdapat salah 

satu syarat yang tidak terpenuhi, di antara bentuk mudharabah fasid 

adalah misalnya, seseorang yang memiliki alat perburuan (sebagai 

shahibul maal) menawarkan kepada orang lain (sebagai mudharib) 

untuk berburu bersama-sama, kemudian keuntungan dibagi bersama 

sesuai kesepakatan.  

Akad mudharabah ini fasid (rusak), mudharib tidak berhak 

mendapat keuntungan dari perburuan, keuntungan ini semuanya milik 

shahibul maal, mudharib hanya berhak mendapatkan upah atas 

pekerjaan yang dilakukan. Dengan alasan, keuntungan yang 

didapatkan bersumber dari aset yang dimiliki oleh shahibul maal, 

begitu juga shahibul maal harus menanggung beban kerugian yang 

ada. Dalam akad ini, mudharib diposisikan sebagai ajir (orang yang 

disewa tenaganya), dan shahibul maal berhak mendapatkan upah, baik 

ketika mendapatkan keuntungan atau menderita kerugian. Jika semua 

syarat terpenuhi, maka akad mudharabah dikatakan shahih.  

Mudharib diposisikan sebagai orang yang menerima titipan 

aset shahibul maal. Pada saat mudharib melakukan pembelian, 

mudharib layaknya sebagai wakil dari shahibul mal, mudharib 

melakukan transaksi atas aset orang lain dengan mendapatkan izin 

darinya. Mudharib mendapatkan keuntungan atas transaksi yang 
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dilakukan, mudharib berhak mendapatkan bagian dari keuntungan 

yang dihasilkan, dan bagian lainnya milik shahibul maal. Jika 

mudharib melanggar syarat yang ditetapkan shahibul maal, maka 

mudharib diposisikan sebagai orang yang meng-ghosob 

(menggunakan harta orang tanpa izin) dan memiliki tanggung jawab 

penuh atas harta tersebut. Saat terjadi kerugian atas aset, maka 

mudharib tidak diharuskan untuk menanggung kerugian, karena 

mudharib diposisikan sebagai pengganti shahibul maal dalam 

menjalankan bisnis, sepanjang tidak disebabkan karena kelalaian. Jika 

terjadi kerugian, maka akan dibebankan kepada shahibul maal, atau 

dikurangkan dari keuntungan, jika terdapat keuntungan bisnis. 

Jaminan dalam kontrak mudharabah merujuk kepada 

tanggung jawab mudharib untuk mengembalikan modal kepada 

pemilik dana dalam semua keadaan. Hal ini tidak dibolehkan, karena 

adanya fakta bahwa pegangan mudharib akan dana itu sifatnya 

amanah, dan orang yang diamanahkan tidak berkewajiban menjamin 

dana itu kecuali melanggar batas atau menyalahi ketentuan. Jika 

shahibul mal mensyaratkan kepada mudharib untuk menjamin 

penggantian modal ketika terjadi kerugian, maka syarat batil dan akad 

tetap sah adanya, ini menurut pendapat Hanafiyah dan Hanbali. 

Menurut Syafiiyyah dan Malikiyyah, akad mudharabah menjadi fasid 

(rusak), karena syarat tersebut bersifat kontradiktif dengan karakter 

dasar akad mudharabah (Djuwaini; 2008; 230-231). 
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Adanya akad mudharabah berupa mudharabah muthlaqah, 

maka mudharib memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan 

bisnis apa saja, dimana, kapan, dan dengan siapa saja. Karena maksud 

dari mudharabah adalah mendapatkan keuntungan, dan tidak akan 

didapatkan tanpa dengan melakukan transaksi bisnis. Mudharib 

diperbolehkan menitipkan aset mudharabah kepada pihak lain (bank 

misalnya), karena hal ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. 

Bank juga memiliki hak untuk merekrut karyawan guna menjalankan 

bisnis, seperti halnya sewa gedung, alat transportasi dan lainnya yang 

mendukung operasional bisnis untuk mendapatkan keuntungan.  

Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan mudharib. 

Mudharib tidak boleh melakukan withdraw (berhutang) atas aset 

mudharabah tanpa izin  dari shahibul maal, karena hal itu akan 

menambah tanggungan shahibul maal. Jika shahibul maal 

membolehkan, maka penarikan itu menjadi hutang pribadi mudharib 

yang harus dibayar. Mudharib juga tidak boleh membeli aset dengan 

cara berhutang, walaupun mendapatkan izin dari shahibul maal. Jika 

mudharib tetap melakukannya, maka mudharib harus menanggung 

beban hutang itu. Namun, jika terdapat keuntungan akan menjadi 

pemilik penuh mudharib. 

Shahibul maal tidak berhak apapun, karena shahibul maal 

tidak ikut menanggung risiko. Mudharib tidak diperbolehkan 

menginvestasikan aset mudharabah kepada orang lain dengan akad 
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mudharabah, melakukan akad syirkah, dicampur dengan harta pribadi 

atau harta orang lain, kecuali mendapatkan kebebasan penuh dari 

shahibul maal, dengan adanya transaksi ini, maka akan terdapat hak 

orang lain atas aset shahibul maal, sehingga tidak diperbolehkan 

kecuali mendapatkan kesepakatan dari shahibul maal (Djuwaini; 

2008; 231-232).  

Mudharib memiliki beberapa hak dalam akad mudharabah, 

yakni nafkah (living cost, biaya hidup) dan keuntungan yang 

disepakati dalam akad. Ulama berbeda pendapat tentang hak 

mudharib atas aset mudharabah untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya, baik ketika di rumah atau dalam perjalanan. Menurut Imam 

Syafii, mudharib tidak berhak mendapatkan nafkah atas kebutuhan 

pribadinya dari aset mudharabah, baik di rumah atau dalam 

perjalanan, karena mudharib kelak akan mendapatkan bagian 

keuntungan, dan mudharib tidak berhak mendapatkan manfaat lain 

dari akad mudharabah. Nafkah ini bisa jadi sama nominalnya dengan 

bagian keuntungan, dan mudharib akan mendapatkan lebih. Jika 

nafkah ini disyaratkan dalam kontrak, maka akad mudharabah fasid 

hukumnya.  

Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, mudharib hanya 

berhak mendapatkan nafkah dari aset mudharabah ketika ia 

melakukan perjalanan, baik biaya transportasi, makan ataupun 

pakaian. Madzhab Hanbali memberikan keleluasaan, mudharib berhak 
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mendapatkan nafkah pribadi, baik dirumah atau dalam perjalanan, dan 

boleh menjadikan syarat dalam akad. Menurut Hanafiyah, mudharib 

berhak mendapatkan nafkah dari aset mudharabah untuk memenuhi 

kegiatan bisnis yang meliputi makan minum, lauk pauk, pakaian, gaji 

karyawan, sewa rumah, listrik, telepon, transportasi, upah cuci 

pakaian, negitu juga dengan biaya dokter. Semuanya ini diperlukan 

demi kelancaran bisnis yang dijalankan. Kadar nafkah ini harus 

disesuaikan dengan yang berlaku di khalayak umum.  

Biaya yang dikeluarkan oleh mudharib (dalam menjalankan 

bisnis) akan dikurangkan dari keuntungan, namun jika tidak ada 

keuntungan, akan dikurangkan dari aset shahibul mal, dan dihitung 

sebagai kerugian. Jika mudharib melakukan perjalanan bisnis dan 

menetap selama 15 hari, maka biaya perjalanan bisnis ini diambil dari 

aset mudharabah. Ketika mudharib kembali, jika terdapat sisa biaya 

perjalanan, harus dikembalikan dan dihitung kembali sebagai aset 

mudharabah. Jika mudharib menggunakan biaya pribadi, maka akan 

menjadi hutang dan akan dikurangkan dari aset mudharabah. Selain 

itu, mudharib juga berhak mendapatkan keuntungan, namun jika 

bisnis yang dijalankan tidak mendapatkan keuntungan, mudharib tidak 

berhak mendapatkan apapun.  

Keuntungan akan dibagikan, setelah mudharib menyerahkan 

aset yang diserahkan shahibul maal (ra‟sul maal) secara utuh, jika 

masih mendapat kelebihan sebagai keuntungan, akan dibagi sesuai 
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kesepakatan. Menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Syafiiyah, mudharib 

berhak mendapatkan bagian atas hasil bisnis, tanpa harus dihitung dari 

keuntungan (revenue sharing). Akan tetapi, mayoritas ulama sepakat, 

mudharib harus mengembalikan pokok harta shahibul maal, dan ia 

tidak boleh mendapatkan bagian sebelumnya menyerahkan modal 

shahibul maal. Jika masih terdapat keuntungan, akan dibagi sesuai 

dengan kesepakatan (provit sharing). Pada prinsipnya, kontrak 

mudharabah akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan 

kontrak, atau meninggal, atau modal yang ditanamkan mengalami 

kerugian di tangan mudharib. Akad mudharabah juga akan batal 

ketika shahibul maal murtad, begitu juga dengan mudharib 

(Diyamuddin Djuwaini; 2008; 233-235). 

Akad mudharabah dinyatakan batal dalam hal-hal: Pertama, 

masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk 

bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal 

menarik modalnya. Kedua, salah seorang yang berakad meninggal 

dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad 

tersebut batal, karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah 

(perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. 

Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad mudharabah 

tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulam madzhab maliki berpendapat 

bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya 

tidak batal, tetapi tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut 
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mereka akad mudharabah bisa diwariskan. Ketiga, jika salah seorang 

yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak 

hokum. Keempat, pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), 

menurut Imam Abu Hanifah, akad mudharabah batal. kelima modal 

habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. 

Demikian juga halnya, mudharabah batal apabila modal tersebut 

dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa 

dikelola oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola 

oleh pekerja. (Sa’diyah; 12)   

2. Bank syariah 

Pengertian bank syariah menurut undang-undang No. 21 

tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 

bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sedangkan 

pengertian bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta 

pengertian Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalamlalu lintas 

pembayaran. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah menurut Pasal 1 angka 13 Undang – 

undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang saat ini telah 

diubah dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah aturan 

perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk 
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penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan 

lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain : Pertama, 

pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). Kedua,  

pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah). 

Ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah). Keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa 

murni tanpa pilihan (ijarah). Kelima, dengan adanya pilihan 

pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank 

oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). (Amalia; 2014; 57). 

Bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang 

merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam 

pengerahan dananya maupun dalam penyaluran dananya (dalam 

perbankan syariah penyaluran dana biasa disebut dengan 

pembiayaan). Oleh karena itu, jenis-jenis penghimpunan dana dan 

pemberian pembiayaan pada bank syariah terutama juga 

menggunakan prinsip bagi hasil. Selain prinsip bagi hasil, bank 

syariah juga mempunyai alternatif penghimpunan dana dan pemberian 

pembiayaan non-bagi hasil. Dalam penghimpunan dana, bank syariah 

dapat juga menggunakan prinsip wadi’ah, qardh, maupun ijarah. 

Dalam pembiayaan, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip 

jual beli dan sewa. Selain itu, bank syariah juga menyediakan berbagai 

jasa keuangan seperti wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, qardh, sharf, 

dan ujr  (Yumanita; 2005; 26). 
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Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada al-Quran 

dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya 

bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip 

pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi 

mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk 

memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu 

pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang 

matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan 

mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk 

saling meningkatkan produktivitas. Dalam mewujudkan arah 

kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sejauh ini 

telah didukung oleh enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia 

(API) yaitu, struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang 

efektif, system pengawasan yang independen dan efektif, industri 

perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan 

perlindungan konsumen.  

Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak 

pernah mengalami negative spread seperti bank konvensional pada 

masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi 

intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan 

operasional yang melarang bunga (riba), tidak transparan (gharar), 

dan (maisir) spekulatif. Dasar hukum bank syariah secara yuridis 

normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara 
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Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan 

perundang- undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, 

bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk 

berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian 

bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu 

pada saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan oktober (Pakto) 

yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para 

ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga. 

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat 

muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan 

(bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas 

bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah 

mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 

1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, 

tahun 1992 dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 

tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan 

undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank 

beroperasi secara ganda (dual system bank), dikeluarkan UU No. 23 

Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan 

prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia 

tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional 

berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 

21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pengaturan (regulasi) 
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perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi 

stakeholder dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas 

dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah. 

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan 

dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai 

institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain 

bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank 

konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai 

berikut: Pertama, menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai 

sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 

Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada 

masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna 

tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. 

Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya 

untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan 

usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru 

dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi 

pengangguran. Kedua, meningkatnya partisipasi masyarakat banyak 

dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat 

untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap 

menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode 

perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi 

kerakyatan. Ketiga, membentuk masyarakat agar berpikir secara 
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ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas 

hidupnya. Keempat, berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank 

syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank-bank 

dengan metode lain (Walisongo ac.id; 21-24). 

Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah adalah bank yang 

aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, 

penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu 

tantangan yang dihadapi oleh dunia perbankan syariah. Suatu hal yang 

sangat menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim 

telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk 

menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan 

membangun model teori ekonomi yang bebas dan pengujiannya 

terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. 

Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa 

disebut dengan bank syariah didirikan. Setelah di dalam perjalanan 

sejarah bank-bank yang telah ada (bank konvesional) dirasakan 

mengalami kegagalan menjalankan fungsi utamanya menjembatani 

antara pemilik modal atau kelebihan dana dengan pihak yang 

membutuhkan dana, maka dibentuklah bank-bank Islam dengan 

tujuan-tujuan sebagai berikut :  

Pertama, mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk 

bermuamalah secara Islami agar terhindar dari praktek riba. Kedua, 

untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non–
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Islam (konvesional) yang menyebabkan umat Islam berada di bawah 

kekuasaan bank. Ketiga, menjalankan bisnis dan aktivitas 

perdagangan yang berbasis pada  perolehan keuntungan yang sah 

menurut islam. Keempat, menghindari bunga bank uang yang 

dilaksanakan bank konvesional. Kelima, mendidik dan membimbing 

masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam 

meningkatkan kualitas hidup mereka. Keenam, menghindari Al Iktinaz 

yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur dan 

tidak berputar. Ketujuh,  untuk membantu menanggulangi 

(mengentaskan) masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan 

program utama dari negara–negara yang sedang berkembang. 

Kedelapan, untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi 

dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi. 

kesembilan, menjaga kestabilan ekonomi/ moneter pemerintah. 

Kesepuluh, berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan Islam 

menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang 

melebihi bank-bank dengan system lain (wicaksono; 2015; 13-14). 

Syariah Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu 

sebagai badan usaha (tamwil) dan badan sosial (maal). Sebagai badan 

usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai 

manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer 

investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para 

investor/nasabahnya dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah (titipan), 
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mudharabah (bagi hasil) atau ijarah (sewa). Sebagai investor, bank 

syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan 

prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa 

perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa 

nonkeuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain 

dilakukan dengan prinsip wakalah (pemberian mandat), kafalah (bank 

garansi), hiwalah (pengalihan utang), rahn (jaminan utang atau gadai), 

qardh (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), sharf (jual beli 

valuta asing), dan lain-lain.  

Pelayanan jasa non keuangan dalam bentuk wadi'ah yad 

amanah (safe deposit box) dan pelayanan jasa keagenan dengan 

prinsip mudharabah muqayyadah.  Sementara itu, sebagai badan 

sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana social 

konsep operasional bank syariah. Seperti telah dikemukakan 

sebelumnya, bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil 

yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam 

penghimpunan maupun dalam penyaluran dana. Dana yang telah 

dihimpun melalui prinsip wadi'ah yad dhamanah, mudharabah 

mutlaqah, ijarah, dan lain-lain, serta setoran modal dimasukkan ke 

dalam pooling fund. Sumber dana paling dominan berasal dari prinsip 

mudharabah mutlaqah yang biasanya mencapai lebih dari 60 persen 

dan berbentuk tabungan, deposito, atau obligasi. Pooling fund ini 

kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dalam bentuk 
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pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Dari 

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil/laba 

sesuai kesepakatan awal (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing 

nasabah (mudharib atau mitra usaha), dari pembiayaan dengan prinsip 

jual beli diperoleh margin keuntungan. Sedangkan dari pembiayaan 

dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa. Keseluruhan 

pendapatan dari pooling fund ini kemudian dibagihasilkan antara bank 

dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, atau 

menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian 

nasabah atau hak pihak ketiga akan didistribusikan kepada nasabah, 

sedangkan bagian bank akan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba 

sebagai pendapatan operasi utama. Sementara itu, pendapatan lain, 

seperti dari mudharabah muqayyadah (investasi terikat) dan jasa 

keuangan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan 

operasi lainnya (Yumanita; 2005; 38-39). 

3. 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; 2013; 95-96). 
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a. Al-Qur’an 

                 

                   

                  

                 

                     

                      

                

             

                       

       

“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 
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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” (Q.S 

Muzzamil: 20) 

 

                   

                  

”apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka 

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

supaya kamu beruntung” (Q.S Al-Jum‟ah: 10) 

b. Al-Hadits 
َكاَن َسيُِّدنَا اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلُمطَلِِّب إَذا َدَفَع اْلَماَل ُمَضاَرَعًة ِاْشتَ َرَط َعَلى 

ِو ََبًْرا, َوََليَ ْنزَِل ِبِو َواِديًا َوََل َيْشََتَِي ِبِو دابًَّة َذاَت َكِبٍد َصاِحِبِو َأْن ََلَيْسُلَك بِ 
َرْطَبٍة فَِإْن فَ َعَل َذلَك َضِمَن, فَ بَ َلَغ َشْرطُُو َرُسْوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوأَلِِو َوَسلََّم 

  َفَأَجاَزُه )رواه الطَّْْباين ِف  األوسط عْن ابن عباس(

”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) 
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