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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Landasan Teori 

1.1.1 Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) 

 Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya 

di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat 

Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik 

khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya 

menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang 

lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan 

dana ZISWAF. Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendayagunaannya dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan charity, namun demikian sebagian KSPPS 

menyalurkan dan mendayagunakannya lebih kearah pemberdayaan, khususnya 

bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk Wakaf  Uang, 

dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya 

harus dalam bentuk “komersial” karena ada amanah wakif (pemberi wakaf) untuk 

memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada maukuf ‘alaih 

(penerima manfaat). 

 Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain 

itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No

9 
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I/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian 

nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha 

jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan 

I Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop 

dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 

oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan 

UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan 

Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi 

menjadi KSPPS/USPPS Koperasi. (Wulandari, 2017) 

1.1.2 Baitul Mal wa Tamwil (BMT)  

a. Pengertian BMT 

Baitul Mal wa Tamwil mempunyai dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul 

Tamwil. Baitul Mal lebih mengarah para usaha pengumpulan dan penyaluran dana 

yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun Baitul Tamwil sebagai 

usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung 

kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat islam. Lembaga 

ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak 

terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasionalnya 

didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah, dan titipan (wadi’ah). Karena 

itu meskipun mirip dengan bank syariah, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, 

yaitu masyarakat kecil yang terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha 
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kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak 

bank. (Mardani, 2015, hal. 315) 

b. Peran BMT  

1) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah. Aktif 

melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting 

melakukan sosialisasi di tengah masyarkat tentang arti penting sistem 

ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan mengenai cara-

cara berinteraksi yang islami, dilarang curang dalam menimbang, jujur 

terhadap konsumen dan sebagainya.  

2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.  BMT harus 

bersikap aktif menjalani fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, 

misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan 

pengawasan terhadap usaha-usaha anggota dan masyarakat umum. 

3) Melepasakan ketergantungan rentenir. Masyarakat yang masih 

tergantung rentenir maupun memenuhi keinginan masyarkat dalam 

memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani 

masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, 

birokasi yang sederhana, dan lain sebagainya. 

4) Menjadi keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. 

Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang merata 

kompleks dituntut untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan 

skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah 
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pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan anggota dalam hal 

golongan anggota dan jenis pembiayaan. 

c. Fungsi BMT 

1) Penghimpun dan penyalur dana.  

2) Pencipta dan pemberi likuditas. BMT menciptakan alat pembayaran 

yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi 

kewajiban suatu lembaga atau perorangan.  

3) Sumber pendapatan BMT dapat menciptakan lapangan pekerja dan 

memberi pendapatan kepada para pegawainya.  

4) Pemberi informasi. BMT memberikan informasi kepada masyarakat 

mengenai risiko, keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga 

tersebut.  

5) Sebagai lembaga keuangan mikro syariah. BMT sebagai lembaga 

keuangan mikro syariah dapat memberikan pembiayaan bagi usaha 

kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan tidak meminta 

jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan 

koperasi tersebut. (Mardani, 2015, hal. 322) 

1.1.3 Pembiayaan 

1.1.3.1 Pengertian Pembiayaan  

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujun atau kesepakatann antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 
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jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Istilah pembiayaan pada 

dasarnya dari pengertian i belive, i trust, yaitu saya percaya atau saya menaruh 

kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti 

bank menaruh kepercayaan kepada seorang untuk melaksanakan amanah yang 

diberikan oleh bank selaku shohibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan 

benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta 

saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.  (Veithzal, 2008, hlm. 3)  

1.1.3.2 Unsur-Unsur Pembiayaan 

1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul mal) dan penerima 

pembiayaan (anggota).  

2) Adanya kepercayaan shahibul mal kepada anggota yang didasarkan atas 

prestasi, yaitu potensi anggota.  

3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan shahibul mal dengan pihak lainnya 

yang berjanji membayar dari anggota kepada shohibul mal. 

4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul mal kepada anggota.  

5) Adanya unsur waktu.  

6) Adanya unsur risiko baik dari pihak shahibul mal maupun di pihak anggota.  

(Arifin, 2010, h. 701) 

1.1.3.3 Prinsip-Prinsip Pembiayaan 

Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang 

membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi 

dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip meniadakan 

transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak 
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meminjamkan sejumlah uang pada customer, tetapi membiayai proyek customer. 

Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan 

uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha 

customer tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang 

dibutuhkan customer, lalu bank menjual kembali kepada customer, atau dapat 

pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha customer. (Veithzal, 2008, 

hlm. 42) 

Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam 

melakukan akad pada bank syariah, yaitu:  

1) Prinsip Bagi Hasil 

  Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau 

barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan 

sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja 

berupa patungan antar bank dengan pengusaha (customer). Jika dilihat dari sisi 

bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu revenue 

sharing atau profit sharing. Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal 

dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan customer yang mendapat fasilitas 

pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam 

produk-produk: 

a) Mudharabah, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak 

pertama (sahib al-mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan 

pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah 

dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan 
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apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan 

akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena 

kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung 

jawab atas kerugian tersebut. (Antonio, 2001, hal. 95) 

b) Musyarakah, yaitu 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 risiko 

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Antonio, 2001, hal. 

90) 

c) Muzara’ah, yaitu akad kerja sama atau percampuran pengolahan pertanian 

antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar 

hasil panen. (Zulkifli, 2003, hal. 56) Adapun jenis-jenis muzara’ah adalah: 

(a) muzara’ah, yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal 

dari pemilik lahan; (b) mukhabarah, yaitu kerja sama pengolahan lahan di 

mana benih berasal dari penggarap. 

2) Prinsip Jual Beli 

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di 

mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau 

mengangkat anggota sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama 

bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga 

sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin/mark-up).  (Muhammad, 2006, 

hlm. 18). Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang 
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atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian 

antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam produk:  

a. Bai‘ al-Murabahah, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi 

jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang 

diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.  

b. Bai‘ al-muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang 

dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan 

sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan 

valuta asing (devisa).  

c. Bai‘ al-mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. 

Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua 

produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli. 

d. Bai‘ as-salam, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang 

(sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan 

barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada 

tanggal yang disepakati.  

e. Bai‘ al-istisna, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut 

dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-

syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi 

dan diserahkan kemudian.  (Zainul, 2006, hlm. 21-22) 
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3) Prinsip sewa-menyewa 

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-

menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syari’ah. Prinsip ini terdiri atas dua 

jenis akad, yaitu:  

a) Akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui 

pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

(ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri.  

b) Akad ijarah muntabiha bi at-tamlik, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak 

jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan 

kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini 

pula yang menandakan dengan ijarah biasa.  (Antonio, 2001, hlm. 118) 

1.1.3.4 Jenis-Jenis Pembiayaan 

 Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap 

negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-

perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan 

lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. 

Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani 

kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi 

semua sektor perekonomian.  (Anshori, Pembentukan Bank Syariah Melalui 

Akuisisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam, 2010, hlm. 

5) 
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Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut 

beberapa aspek, di antaranya: 

a. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syari’ah 

dibedakan menjadi:  

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk 

mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. 

2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk 

melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.  

b. Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu 

dibedakan menjadi:  

1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan 

dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. 

2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang 

dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.  

3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan 

dengan watu lebih dari 5 tahun.  (Arifin, 2010, hlm. 686) 

  Selain itu, pembiayaan dalam bank syari’ah juga diwujudkan dalam 

bentuk  pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Adapun jenis 

pembiayaan yang dimaksud sebagai berikut; 

a. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yaitu: 

1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip 

bagi hasil ini meliputi:  
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a. Pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan akad 

bagi hasil ketika pemilik dana/modal atau biasa disebut sahib al-mal 

menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola atau 

biasa disebut mudarib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan 

syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka 

menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. 

(Ascarya, 2011, hlm. 60) Ada dua tipe pembiyaan mudharabah, yaitu: 

(1) mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik dana memberikan keleluasaan 

penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha 

yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung 

jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha 

normal yang sehat (‘urf). (2) mudarabah muqayyadah, yaitu pemilik 

dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam 

penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, 

dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan 

yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.  

(Zainul, 2006, hlm. 19) 

b. Pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah suatu 

perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk 

menyertakan modalnya pada suatu proyek, di mana masing-masing 

pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan atau menggugurkan 

haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama 

ini dapat dibagikan, baik menurut proporsi penyertaan modal masing-
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masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama (unproportional). 

Manakala merugi, kewajiban hanya terbatas sampai batas modal 

masing-masing. (Antonio, 2001) 

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan 

sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda 

(transfer of property). Tingkat keuntungan BMT ditentukan di depan dan 

menjadi bagian atas barang yang dijual 

3)  Pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi ijarah (sewa) dilandasi adanya 

pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya ijarah sama dengan prinsip jual 

beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual 

beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah 

jasa.  

b. Pembiyaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Jenis aktiva tidak produktif 

yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, 

yaitu:  

1) Pinjaman qard atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara 

bank islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam 

melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu 

tertentu. Aplikasi qard dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:  

a. Sebagai pinjaman talangan haji, di mana anggota calon haji diberikan 

pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya 

perjalanan haji. Anggota akan melunasinya sebelum keberangkatan 

haji. 
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b. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syari’ah, di mana 

anggota diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank 

melalui ATM. Anggota akan mengembalikannya sesuai waktu yang 

ditentukan.  

c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut 

perhitungan, bank akan memberatkan pengusaha bila diberikan 

pembiayaan dengan skema jual beli atau bagi hasil. 

d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan 

fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. 

Pengurus akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan 

melalui pemotongan gajinya. (Karim, hlm. 106) 

1.1.3.5 Akad Mudharabah  

1.1.3.5.1 Pengertian Akad Mudharabah 

Secara bahasa mudharabah diambil dari kalimat dharaba fil ardh yang 

artinya melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. Menurut bahasa Hijaz 

Mudharabah dinamakan pula dengan qiradh yang berasal dari kata al-qarh 

artinya potongan, karena pemilik harus memotong sebagian hartanya untuk 

diserahkan kepada pengusaha yang mengelola tersebut. Kemudian, pekerja 

memberi pemilik harta sebagian dari keuntungan yang diperoleh. Penduduk Irak 

menamakan qiradh itu dengan mudharabah karena masing-masing dari orang 

yang berakad memperdagangkan modal untuk mendapatkan laba. (Rozainda, 

2016, h. 205)  



21 
 

 

Secara istilah menurut, Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 

mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pidak 

pertama (shohibul-mal/LKS) menyediakan seluruh modal,sedangkan pihak kedua 

(mudharib/nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha di bagi 

diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dilakukan 

sesuai dengan syariat islam.  

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS 

kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS 

sebagai pemilik dana membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), 

sedangkan, pengusaha (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha akan tetapi 

biaya operasional dibebankan kepada mudharib atau nasabah. Jangka waktu 

usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan 

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. LKS sebagai penyedia dana 

menanggung semua kerugian kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang 

disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Namun, apabila LKS yang melakukan 

kesalahan atau pelanggaran terhadap kesepakatan, nasabah berhak mendapatkan 

ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. LKS dapat meminta jaminan dari 

nasabah untuk menghindari penyimpangan, dan jaminan hanya dapat dicairan 

apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah 

disepakati bersama dalam akad, meskipun pada prinsipnya dalam pembiayaan 

mudharabah tidak ada jaminan. (Sholihin, 2010) 
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1.1.3.5.2 Jenis-Jenis Akad Mudharabah  

Mudharabah diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu :  

a. Mudharabah Mutlaqah.  

Mudharabah Mutlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana 

memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. 

Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Dalam mudharabah 

mutlaqah, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam 

melaksanakan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu. Jenis mudharabah 

ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan 

dilakukan, tidak ditentukan line of trade, line of industry, atau line of service yang 

akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas. Modal 

yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk keperluan yang diharamkan 

dalam islam sperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras, 

peternakan babi ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. Namun, 

apabila ternyata pengelola melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola 

dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. 

Apabila terjadi kerugian atas usaha bukan karena kelalaian dan kecurangan 

pengelola dana maka, kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. 

b. Mudharabah Muqayyadah 

Mudharabah Muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana 

memberikan batasan kepada pengelola dana antara lain mengenai dana, lokasi, 

cara, dana sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dan yang dimiliki oleh 

pemilik dana dengan dana lainnya,tidak menginvestasikan dananya pada transkasi 
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penjualan cicilan tanpa penjaminan atau mengharuskan pengelola dana untuk 

melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Mudharabah jenis ini 

disebut juga investasi terikat. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan 

dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pemilik dana harus 

bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk 

konsekuensi keuangan. 

c. Mudharabah Musytarakah 

Mudharabah Musytrarakah adalah mudharabah di mana pengelola dana 

menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Diawal kerjasama, 

akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik 

dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan 

kesepakatan dengan pemilik dana. Pengelola dana ikut menanamkan modalnya 

dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah ini disebut mudharabah mustytarakah 

merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. (Rozainda, 

2016, h. 211) 

1.1.3.6 Prinsip Pembiayaan Mudharabah Menurut Fatwa Dewan Syariah 

Nasional 

Dalam prosedur akad pembiayaan mudharabah pelaku harus mentaati 

hukum yang berwenang. Di Indonesia Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama’ 

Indonesia yang berwenang untuk mengeluarkan watwa terkait dengan pembiayaan 

mudharabah ini. Yaitu dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/ DSN-

MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh). 



24 
 

 

Dalam fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama’ Indonesia 

menetapkan pembiayaan mudharabah sebagai berikut: 

Pertama : Ketentuan Pembiayaan 

1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS 

kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul mal (pemilik dana) 

membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha 

(nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. 

3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian 

keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS 

dengan pengusaha). 

4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati 

bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak ikut serta dalam 

managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk 

melakukan pembinaan dan pengawasan. 

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk 

tunai dan bukan piutang. 

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 

mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang 

disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. 

7. 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 
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dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran 

terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. 

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian 

keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. 

9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. 

10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau 

melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat 

ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. 

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan 

1. Penyedia dana (shahibul mal) dan pengelola (mudharib) harus cakap 

hukum. 

2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 

dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 

tujuan kontrak (akad). 

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 

dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia 

dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: 

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 
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b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal 

diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada 

waktu akad. 

c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada 

mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan 

kesepakatan dalam akad. 

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan 

dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: 

a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan 

hanya untuk satu pihak. 

b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui 

dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam 

bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. 

Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. 

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 

mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian 

apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, 

atau pelanggaran kesepakatan. 

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan 

(muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus 

memperhatikan hal-hal berikut: 
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a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur 

tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan 

pengawasan. 

b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola 

sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan 

mudharabah, yaitu keuntungan. 

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam dalam 

tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus 

mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu. 

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan 

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. 

2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah kejadian di masa 

depan yang belum tentu terjadi. 

3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada 

dasarnya akad ini bersifat amanah (yad alamanah), kecuali akibat dari 

kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 

melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan 

melalui musyawarah. 

1.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber pada penelitian 

sebelumnya, yaitu sebagai bahan tinjauan untuk melengkapi terhadap teori-teori 
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yang ada. Beberapa referensi penelitian terdahulu secara sederhana tertuang dalam 

tabel berikut: 

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

No Penulis 

& Th 

Judul Pendeka

tan 

Obyek Infor

man 

Hasil Penelitian 

1. Faridha 

Fani 

(2008)  

Analisis 

Kelayak

an 

Pembiay

aan 

Mudhara

bah Pada 

BMT 

(Studi 

pada 

BMT 

Tanjung 

Sejahtera 

dan 

BMT Al-

Kautsar) 

 

Pendekatan 

secara 

empiris 

menggunak

an data 

primer  

dan analisis 

data secara 

deskriptif-

kualitatif 

Studi pada 

BMT 

Tanjung 

Sejahtera 

dan BMT 

Al-

Kautsar 

Jakarta 

Account 

Officer 

1. Proses analisis 

kelayakan 

pembiayaan yang 

dilakukan oleh 

account officer baik 

di BMT Tanjung 

Sejahtera maupun 

BMT Al-Kautsar 

bersifat analisis 

kualitatif dan sudah 

memenuhi standar 

dalam kehati-hatian 

pemberian 

pembiayaan dengan 

memperhatikan aspek 

5 C;  

2. BMT melakukan 

kegiatan pengawasan 

dan pembinaan 

terhadap kondisi 

usaha yang dibiayai 

untuk menjaga 

kolektibilitas dan 

terus 

mengembangkan 

usaha tersebut; 

3. Masing-masing BMT 

menghadapi kendala 

berbeda dalam proses 

analisis kelayakan 

pembiayaan: BMT 

Tanjung Sejahtera 

menghadapi kendala 

baik secara internal 

maupun eksternal dan 

sampai saat ini pihak 

BMT berusaha untuk 

menangani kendala 
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tersebut. BMT Al-

Kautsar memiliki 

kendala internal yang 

cukup sulit yaitu 

masalah SDM, lokasi 

dan sarana prasarana. 

2. Irkhali

a 

Zakiya

ni 

(2015)  

Analisis 

Kelayaka

n 

Anggota 

Pembiay

aan 

Modal 

Kerja 

(STUDY 

KASUS 

DI KJKS  

BINAM

A 

SEMAR

ANG) 

Penelitian 

Kualitatif 

dan  teknik 

analisa 

deskriptif 

Study 

Kasus Di 

KJKS  

Binama 

Semarang 

Kabag. 

Marketing 

1. Prosedur pengajuan 

pembiayaan di 

KSPPS BMT Mitra 

UtamaSemarang sama 

dengan prosedur 

pengajuan 

pembiayaaan yang 

ada di lembaga 

keuangan lainnya 

mulai dari melakukan 

negoisasi, menemui 

CS, mengisi formulir 

pengajuan 

pembiayaan, 

melampirkan 

dokumen pendukung, 

mengisi formulir 

pembiayaan, analisis 

pembiayaan, 

peninjauan lokasi, 

pemutusan, pencairan, 

pemantauan 

pembiayaan; 

2. Analisis dalam 

menilai kelayakan 

anggota 

menggunakan prinsip 

5C yaitu: character, 

capacity, capital, 

collateral, condition 

of economy;  

3. Tinggi rendahnya 

suatu pembiayaan 

bermasalah 

tergantung dengan 

proses analisis yang 

dilakukan oleh 

KSPPS BMT Mitra 

UtamaSemarang. 
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3. Selvy 

Safitri 

dan 

Arisso

n 

Hendry 

(2015)  

Prosedur 

Analisis 

Kelayak

an 

Pembiay

aan 

Mikro: 

Studi 

Kasus 

BrRI 

Syariah 

Cabang 

Prabumu

lih 

Penelitian 

kualitatif 

dengan 

jenis 

penelitian 

deskriptif 

Studi 

Kasus 

Bri 

Syariah 

Cabang 

Prabumu

lih 

Pejabat 

BMT 

divisi 

pembiay

aan 

mikro 

cabang 

Prabumu

lih  

Prosedur analisa 

kelayakan 

pembiayaan mikro 

pada BRI Syariah 

Cabang Prabumulih 

terdiri dari lima 

tahapan, yaitu: 

permohonan 

pembiayaan, 

pengumpulan berkas, 

analisa kelayakan 

pembiayaan, 

keputusan 

pembiayaan, dan 

pencairan pembiayan. 

Dari tahapan prosedur 

yang ada dapat 

disimpulkan bahwa 

BRI Syariah Cabang 

Prabumulih lebih 

mengedepankan 

prinsip kemudahan, 

kecepatan, kehati-

hatian dan keamanan 

bagi pihak anggota 

maupun Bank. 

4. Lutfian

a 

(2015) 

Analisis 

Pelaksan

aan 

Fatwa 

Dsn 

Nomor: 

07/DSN

MUI/ 

IV/2000 

Tentang 

Pembiay

aan 

Mudhara

bah 

(Studi Di 

Koperasi 

Jasa 

Keuanga

n Syariah 

Cemerla

Metode 

deskriptif 

analisis 

dengan 

menggunak

an 

pendekatan 

kualitatif 

Studi di 

Koperasi 

Jasa 

Keuangan 

Syariah 

Cemerla

ng 

Weleri 

Pihak dari 

KJKS 

Cemerlang 

Weleri 

dan 

mitra/an

ggota 

pembiay

aan 

mudhara

bah 

Jika dikaitkan dengan 

fatwa DSN NO. 

07/DSNMUI/IV/2000 

tentang pembiayaan 

mudharabah maka 

dapat dikatakan bahwa 

pembiayaan 

mudharabah yang 

dipraktikkan di KJKS 

Cemerlang Weleri 

kurang sesuai dengan 

prinsip syariah 

khususnya terkait 

dengan penangganan 

anggota yang sedang 

merugi. Dalam 

pembiayaan 

mudharabah di KJKS 

Cemerlang Weleri ini 

ada beberapa praktik 
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ng 

Weleri) 

yang menunjukkan 

bahwa pembiayaan ini 

masih seperti utang 

(Qord) yaitu adanya 

keharusan 

pengembalian modal 

meskipun kerugian 

terjadi bukan karena 

kesengajaan anggota 

pembiayaan 

(mudharib). Dalam 

pembiayaan 

mudharabah ini belum 

sepenuhnya 

menggunakan bagi hasil 

yang pure syariah 

tapi masih 

menggunakan revenue 

sharing sehingga dapat 

terlihat bahwa terdapat 

sebagian praktik yang 

belum sesuai dengan 

konsep fiqih. 

5. Sadul

dyn 

Pato 

(2013

)  

Analisis 

Pemberi

an 

Kredit 

Mikro 

Pada 

BMT 

Syariah 

Mandiri 

Cabang 

Manado 

Analisis 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kualitatif 

BMT 

Syariah 

Mandiri 

Cabang 

Manado 

Karyawa

n BMT  

Syariah 

Mandiri 

Pihak BMT Mandiri 

Syariah telah 

melaksanakan sesuai 

dengan prosedur yang 

ditetapkan. 

Menganalisis dalam 

rangka meminimalisir 

dan mengantisipasi 

terjadinya kredit 

macet yang 

kemungkinan akan 

dialami oleh calon 

debitur. 

Sumber: (beberapa penelitian terdahulu ) 
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1.3 Kerangka Pemikiran Teoritis (KPT) 

Berikut kerangka pemikiran teoritis sebagaimana tersaji dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Sumber: (penulis, 2019) 

  

Berdasarkan Fatwa 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 

NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Pembiayaan Mudharabah 

Prosedur Pembiayaan 

Mudharabah di KSPPS 

BMT Mitra Utama 

KSPPS BMT Mitra 

Utama 

Pembiayaan 

Mudharabah 

Analisis Kesesuian 

Kesimpulan 


