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2008 2009 2010 2011 2012

MUDHARABAH 0% 6.53% 7.66% 11.45% 7.36%

MUSYARAKAH 0% 18.78% 23.68% 21.56% 24.34%
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A. Tabel Persentasi pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah Pada Bank Syariah Bukopin 

Tahun 2008  - 2013 

TAHUN 
AKAD PERSENTASI 

MUDHARABAH MUSYARAKAH MUDHARABAH MUSYARAKAH 

2008 Rp.0 Rp.0 0 % 0 % 

2009 Rp. 

83.309.839.753 

Rp. 

239.627.922.159 

6,53 % 18,78 % 

2010 Rp. 

119.189.055.807 

Rp. 

368.360.653.047 

7,66 % 23,68 % 

2011 Rp. 

218.977.903.647 

Rp. 

412.221.801.737 

11,45 % 21,56 % 

2012 Rp. 

193.063.736.081 

Rp. 

638.198.766.779 

7,36 % 24,34 % 

2013 Rp. 

224.716.033.197 

Rp. 

868.021.555.107 

6,85% 26,45 % 

 

B. Diagram Mengenai Perbandingan Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah Pada Bank 

Syariah Bukopin Tahun 2008  - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Sektor Yang Mendominasi Pembiyaan Di Bank Syariah Bukopin 

TAHUN JENIS USAHA YANG PALING MENDOMINASI JUMLAH 

2009 Jasa dunia usaha 346.340.314.779 

2010 Jasa dunia usaha 357.500.674.220 

2011 Jasa dunia usaha 404.255.137.196 

2012 Jasa dunia usaha 615.791.227.118 

2013 Jasa dunia usaha 619.334.089.361 

 

D. Sistem Operasional Mudharabah 

a. Sistem Operasional Mudharabah 

mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana 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 pengelola. Seandainya kerugian itu 

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, si pengelola harus bertanggung 

jawab atas kerugian tersebut. 

Ketentuan Pembiayaan : 

 Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak 

lain untuk suatu usaha yang produktif. 

 Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% 

kebutuhan suatu proyek (usaha) ,sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai 

mudharib atau pengelola usaha. 

 jangka waktu usaha,tata cara pengembalian dana, danpembagian keutungan 

ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha). 

 Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan 

sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan 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. 



 Pada prinsipnya, 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 disepakati dalam akad. 

 Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan 

diatur oleh LKS dengan mempehatikan 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. 

 Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hokum 

 Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukan 

kehendak mereka dalam mengadakan akad, dengan memperhatikan hal-hal berikut 

 Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukan tujuan akad 

 Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat akad 

 Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan 

menggunakan cara-cara komunikasi modern 

 Modal adalah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada 

mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut : 

 Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya 

 Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan 

dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad 

 Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, 

baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 

 Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. 

Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi : 

 Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh menunjukan kehendak 

mereka dalam mengadakan akad. 

 Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan 

pada waktu akad disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari 

keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan 

kesepakatan. 



 Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola 

tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan 

disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.  

 Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertambangan modal yang 

disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut : 

  Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia 

dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. 

 Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa 

yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah yaitu keuntungan. 

 Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang 

berhubungan dengan mudharabah, dan harus disyaratkan hanya untuk satu pihak  

b. Syarat Syarat Mudharabah 

Selain harus menyertan jenis usaha dan jumlah dana yang ingin diminta, calon mudharib 

juga harus melengapii ketentuan adminstratif seperti dibawah ini : 

Jenis Dokumen Perorangan Badan Usaha 

Salinan Identitas Diri   - 

Salinan Surat Niah   - 

Salinan Kartu Keluarga   - 

Salinan Akta Pendiriian Usaha  -   

Identias Pengurus -   

Legalitas Usaha -   

Laporan Keungan 3 Tahun Terakhir     

Data Objek Pembiayaan     

NPWP     

Salinan Rekening koran 3 Bulan Terakhir     

 

 

 

 

 

 



c. Flowchart Mudharabah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Permasalahan Dalam Transaksi Mudharabah 

 kontrak profit loss sharing membutuhkan jaminan agar dapat berfungsi secara efisien. 

Sedikitnya jaminan hak property pada kontrak profit loss sharing menyebabkan 

kegagalan adopsi karena tidak ada aturan yang melandasi. Pada praktiknya di Indonesia, 

jaminan hak property atas profit-loss sharing belum diatur dengan tegas dan jelas 

 perbankan Islam menawarkan risiko yang lebih kecil dari pembiayaan dibandingkan 

dengan perbankan konvensional. Hal ini berdasarkan konsep mudharabah dan 

musharakah yang dianutnya. Tetapi seringkali pelaksanaannya manajemen asset dari 

mudharabah dan musharakah tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Idealnya, dana pada 

perbankan syariah disalurkan melalui kegiatan investasi pada asset riil. Tetapi pada 

kenyataannya di Indonesia, pengelolaan asset pada perbankan syariah masih terpusat 

pada Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.  

E. Sistem Operasional Musyarakah 

a. Sistem Operasional Musyarakah 

Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana 

dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan 

kesepakatan 



Ketentuan-ketentuan : 

 Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukan kehendak 

mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut 

 Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukan tujuan akad. 

 Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat akad. 

 Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan 

cara-cara komunikasi modern. 

 Pihak-pihak yang melakukan akad harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal 

berikut : 

 Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. 

 Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra 

melaksanakan kerja sebagai wakil. 

 Setiap mitra memilki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis 

normal. 

 Setiap mitra memberikan wewenang kepada mitra lain untuk mengelola aset dan 

masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas 

musyarakah 

 Seorang mitra tidak dizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana 

untuk kepentingannya sendiri. 

 Objek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian) 

  Modal  

 Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. 

Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti dan 

sebagainya. Jika modal dalam bentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan 

tunai dan disepakati oleh para mitra. 

 Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau 

menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar 

kesepakaatan. 

 Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk 

menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.  

 

 



 Kerja 

 Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. 

Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra 

dapat melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini ia 

boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. 

 Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil 

dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan 

dalam akad. 

 Keuntungan  

 Keuntungan harus dikuantitatifkan dengan jelas untuk menghindarkan 

perbedaandan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian 

musyarakah 

 Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh 

keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi 

seorang mitra. 

 Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah 

tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.  

 Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. 

 Kerugian 

 Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham 

masing-masing dalam modal. 

b. Syarat Syarat Musyarakah 

Selain harus menyertan jenis usaha dan jumlah dana yang ingin diminta, calon nasabah 

juga harus melengkapii ketentuan adminstratif seperti dibawah ini : 

Jenis Dokumen Perorangan Badan Usaha 

Salinan Identitas Diri   - 

Salinan Surat Niah   - 

Salinan Kartu Keluarga   - 

Salinan Akta Pendiriian Usaha  -   

Identias Pengurus -   

Legalitas Usaha -   

Laporan Keungan 3 Tahun Terakhir     

Data Objek Pembiayaan     



NPWP     

Salinan Rekening koran 3 Bulan Terakhir     

 

c. Flowchart Musyarakah 

 

 

 

 

 

d. Permasalahan Dalam Transaksi Musyarakah 

Risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalan 

pembiayaan, relatif tinggi di antaranya: 

 Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam 

kontrak 

 Lalai dan kesalahan yang disengaja 

 Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. 

F. Saran Dalam Medorong Peningkatan Penyaluran Mudharabah dan Musyarakah 

Upaya untuk mengoptimalkan pembiayaan bagi hasil pada bank syariah dapat dilakukan 

dengan berbagai upaya. antara lain adalah:  

Pertama, Kesinambungan dan transparansi informasi terhadap usaha yang akan 

dijalankan. Informasi usaha dan pasar adalah sesuatu yang sangat penting dan 

berharga dalam setiap usaha. Oleh karena itu langkah ini bisa dimaksimalkan melalui 

database yang aktual, rinci, dan faktual, sambil terus mencari dan menemukan format 

usaha yang sesuai dengan iklim usaha tersebut. 

Kedua, Pengembangan industri-industri kecil yang dibina langsung oleh bank syariah. 

Industri ini benar-benar milik rakyat, prospektif, dan dikelola dengan amanah. 

Industrialisasi adalah salah satu kunci penting bagi negara kita untuk dapat survive di 

saat krisis seperti ini, dan melatih bangsa kita menjadi bangsa yang mandiri. 

Ketiga, Membuat aturan dan regulasi yang tepat, terstandarisasi, dan sesuai dengan 

prinsip syariah. 


