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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pengertian Pembiayaan Mudharabah 

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
1
 

Kredit menurut istilah kredit dalam bahasa Inggris berarti 

meminjamkan uang, credo dalam bahasa romawi berarti kepercayaan, istilah 

diatas tersebut diambil dari ilmu fiqih yang diambil dari istilah qard. 

Sedangkan qard dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar 

kepercayaan.
2
 

Mudharabah berdasarkan ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana 

seorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang 

dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang 

telah disetujui, seperti ½ dari keuntungan atau ¼ dan sebagainya
3
 

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal pembiayaan 

adalah Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust, ‘saya 

                                                             
1
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percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang 

artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal 

menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang 

diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus 

disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan 

kedua belah pihak.
4
 

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif pembiayaan atau financing adalah 

pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun 

lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan 

untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.
5
 

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio pembiayaan adalah salah satu 

tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi 

kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.
6
 

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
7
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Menurut Muhammad pembiayaan dalam arti luas berarti finacing atau 

pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi 

yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh 

orang lain. Sedangkan dalam arti sempit pembiayaan ialah pendanaan yang 

dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.
8
 

Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan: 

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 

2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk ijarah muntahiya bittamlik 

3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna 

4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh 

5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa.
9
 

Sedangkan menurut Makhlul Ilmi bahwa pembiayaan adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
10

 

Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin pembiayaan atau 

financing, adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak 

lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan 
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sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan 

yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.
11

 

Istilah yang merupakan pasangan pembiayaan adalah dain (debt). 

Pembiayaan dan wadiah adalah istilah untuk suatu perbuatan ekonomi 

(pebuatan yang menimbulkan akibat ekonomi) yang dilihat dari arah yang 

berlawanan.
12

 

Mudharabah atau qiradh termasuk salah satu akad syirkah, istilah 

mudharabah digunakan oleh orang irak. Sedangkan orang Hijaz menyebutnya 

dengan istilah qiradh adalah dua istilah untuk maksud yang sama.
13

 

Mudharabah berasal dari kata adhdharby fil ardhi yaitu berpergian 

untuk urusan dagang.disebut juga qiradh yang berasal dari kata alqardhu yang 

berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk 

diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.
14

 

Menurut istilah, mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh para 

ulama sebagai berikut
15

 : 

a. Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) 

saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak 

lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari 
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keuntungan, seperti setengan atau sepertiga dengan syarat-syarat yang 

telah ditentukan 

b. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan kedua pihak 

yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta 

diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. 

c. Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad perwakilan, dimana 

pemilik harata mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk 

diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak). 

d. Imam Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah ialah ibarat pemilik 

harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang 

berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. 

e. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad yang 

menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk 

ditijarahkan. 

f. Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat 

bahwa mudharabah ialah seseorang memberikan masalahnya kepada yang 

lain dan didalamnya diterima penggantian. 

g. Sayyid Sabiq berpendapat mudharabah ialah akad anatara dua belah pihak 

untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan 

dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian. 

h. Menurut Imam Taqiyuddin, mudharabah ialah akad keuangan untuk 

dikelola dikerjakan dengan perdagangan. 
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Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama 

diatas, kiranya dapat dipahami bahwa mudharabah atau qiradh ialah akad 

antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat 

bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.
16

 

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, 

yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan islam yang 

dilakukan para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan 

unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, shahib al-mal 

kepada mudharib. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam 

mudharabah karena dalam transaksi mudharabah, shahib al-mal tidak boleh 

meminta jaminan atau agunan dari mudharib dan tidak boleh ikut campur 

dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana 

shahib al-mal tersebut. Paling jauh shahib al-mal hanya boleh memberikan 

saran-saran tertentu kepada mudharib dalam menjalankan atau mengelola 

suatu proyek maupun usaha tersebut.
17

 

Mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara sohibul mall (pemilik 

dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut 

kesepakatan dimuka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian 

ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau 

kesalahan pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan dan 

penyalahgunaan dana.
18
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Mudharabah adalah salah satu bentuk umum dari usaha bagi 

hasil,berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib.
19

 

Mudharabah merupakan transaksi antara pemilik modal (shahibul 

maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperroleh pendapatan atau 

keuntungan. Mudharabah ini adalah salah satu bentuk umum dari usaha bagi 

hasil. Dalam kerja sama ini para pihak secara bersama-sama memadukan 

sumberdaya baik yang berwujud ataupun tidak berwujud untuk menjadi modal 

proyek bersama tersebut, pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi 

berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal akad. Berdasarkan 

kewenangan yang diberikan kepada mudharib.
20

 

Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan: 

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 

2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk ijarah muntahiya bittamlik 

3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna 

4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh 

5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa
21

 

Dalam bank syariah hubungan antara Bnak dan nasabahnya bukan 

debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitran ( partnership ) antara 

penyandang dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib), oleh 

karena itu tingkat laba bank syariah tidak bisa berpengaruh terhadap tingkat 
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bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi 

hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana.
22

 

Pembiayan mudharabah adalah pembiayaan yang disulurkan oleh bank 

syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara bahasa, 

Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya melakukan perjalanan yang 

umumnya untuk berniaga. Istilah dharb populer digunakan oleh penduduk 

irak. Untuk maksud yang sama,penduduk Hijaz menggunakan istilah 

muqhradah atau qiradh yang berarti memotong. Dakam pengertian ini maka 

qiradh adalah pemilik modal memotong keuntungan usahanya.
23

 

Mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan islam 

untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai 

fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Mudharabah 

adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 

pihak, yaitu : 

1. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek 

atau usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak tersebut disebut shahib 

Al-maal (Shahibul maal) atau rabb Al-maal. 

2. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau 

usaha yang dibiayai dengan modal dari shahib Al-maal (shahibul maal) 

pihak tersebut disebut mudharib.
24

 

                                                             
22
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Mudharabah adalah akad yang  telah dikenal oleh umat muslim sejak 

zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya 

Islam, ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, ia 

melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian ditinjau dari 

segi hukum islam maka praktik mudharabh ini dibolehkan baik menurut Al-

Qur’an, Sunnah maupun Ijma’.
25

 

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 al-amaal) sedangkan Nabi Muhammad Saw berperan 

sebagai pelaksana usaha (mudharib). Nah, bentuk kontrak antara kedua belah 

pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan 

sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua yakni sipelaksana usaha, 

dengan tujuan untuk mendapatkan untuk disebut akad mudharabah atau 

singkatnya akad mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah 

satu pihak dengan kerja dari pihak lain.
26

 

Antonio Syafi’i  mendefenisikan mudharabah adalah akad kerjasama 

usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Shahibul maal) menyediakan 

seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. 

Keuantungan 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. Seandainya 
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Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta : Raja Grafindo 
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kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si 

pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
27

 

Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua 

kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya 

kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. 

Mudharib dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu dan 

mnegelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak 

salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi antara 

investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. 

Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor 

saja.
28

 

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa 

akad pembiayaan mudharabah adalah suatu bentuk kontrak dari akad bagi 

hasil dimana pemilik modal (shahibul maal) yang menyediakan modalnya 100 

%, kepada pengusaha atau yang sering disebut mudharib untuk melakukan 

aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan 

dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.
29

 

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan 

karena kelalaian atau kecurangan pengelola kerugian ditanggung sepenuhnya 

oleh pemilik modal. Sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian 
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yang telah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian kerena kelalaian dan 

kecurangan pengelola maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.
30

 

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga 

dan keahliannya dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan 

usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan 

untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan 

pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar 

untuk mendapatkan bagian dari keuntungan.
31

 

 

B. Dasar – Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah 

1. Al-Quran 

Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan 

dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan yang pada 

gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu 

diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan etika 

yang telah diajarkan oleh Islam.
32

 

Dalam hukum pembiayaan dibolehkan sebagaimana firman Allah 

SWT dalam surat Al- Hadid (57): 11, 
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Artinya:  “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang 

baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman 

itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.
33

 

 

Selain itu bank syariah bertujuan memberikan pembiayaan kepada 

nasabah bertujuan menolong nasabah untuk mengembangkan suatu usaha 

supaya bisa membantu ekonomi nasabah dan masyarakat. Sebagaimana 

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Ma’idah (5): 2, 

                           

        

Artinya: “Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam 

melaksanakan takwa, dan jangan kamu bertolong-tolongan 

dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Allah 

sangat keras hukumannya”.
34

 

 

Dalam menyalurkan pembiayaan mengenai adanya perikatan dan 

perbuatan suatu perjanjian melalui analisa dan proses sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku di Bank Syariah, sebagaimana Firman 

Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah (2): 282, 

                         

                   

   

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara 
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Departemen AgamaRI, al-Qur’an danTerjemahan, (Bandung: Mizan Publising House, 
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34

Ibid, h.107. 



 

 

 

46 

kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis 

enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”
35

 

 

Menurut ijmak Ulama, mudharabah hukumnya jaiz (boleh), hal ini 

dapat diambil dari kisah rasulullah yang pernah melakukan mudharabah 

dengan Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah 

sebagai pengella dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke 

negri Syam. Dari kisah ini kita lihat akad Mudharabah telah terjadi pada 

masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. Mudhrabah telah 

dipraktikkan secara luas oleh orang – orang sebelum masa Islam dan 

beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenis bisnis ini sangat selaras 

dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu masih tetap ada di 

dalam sistem Islam. Sebagai mana firman allah dalam surat Al–

Jumuah(62) : 10 

                          

         

 
Artinya : Apabila telah kamu tunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu 

dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak – banyak supaya kamu beruntung
36

 

 

2. As-Sunnah 

Ulama fiqih sepakat  bahwa mudharabah disyaratkan dalam islam 

berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, diantaranya hadist yang berkaitan 
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dengan mudharabah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari 

shuhaib bahwa Nabi SAW, bersabda: 

  ِعْيِر لِْلبَْيِت الَ لِْلبَْيعثاَلٌَث فِْيِهنَّ اْلبََرَكةُ: اَْلبَْيُع إِلَى أََجٍل، َواْلُمقَاَرَضةُ، َوَخْلطُ اْلبُرِّ بِالشَّ 

Artinya :  “Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang 

ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum 

dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.(HR Ibnu 

Majah).
37

 

 

Diriwayatkan dari Daruquthni bahwa Hakim Ibn Hizam apabila 

memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: ‘ harta jangan 

digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa kelaut dann jangan 

menyeberangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-

larangan itu maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku.
38

 

Dalam al-Muwaththa’Imam Malik, dari al-A’la Ibn Abd al-

Rahman Ibn Ya’qub dari ayahnya dari kakeknya bahwa ia pernah 

mengerjakan harta Utsman r.a sedangkan meuntungannya dibagi dua. 

Qiradh atau mudharabah menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman 

Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya bahkan sebelum diangkat 

menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan qiradh yaitu Muhammad 

mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik 

Khadijah r.a yang kemudian menjadi istri beliau.
39

 

 

 

 

                                                             
37

Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2, (Qazwîn, Iraq: 

Darul hadist.2002) h.356 
38

Hendi Suhendi,Loc.Cit,.h.138. 
39

Ibid, h.139. 
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C. Jenis–Jenis Pembiayaan Mudharabah 

Dalam PSAK, mudharabah dikalsifikasikan kedalam 3 jenis yaitu 

mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah dan mudharabah 

musytarakah. Berikut adalah pengertian masing – masing jenis mudharabh. 

1. Mudharabah Muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana 

memberikan kebebasan kepada pegelola dana dalam pengelolaan 

investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. 

Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, didaerah 

mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan line of trade , line of 

industry atau line of servise yang akan dikerjakan. Nemun kebebasan ini 

bukan kebebasan yang tidak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan 

tetapi tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang 

dilarang oleh islam seperti spekulasi, perdagangan minuman keras 

(sekalipun memperoleh izin dari pemerintah), peternakan babi, ataupun 

yang berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. 

Dalam mudharabah muthlaqah, pengelola dana memiliki 

kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi 

keberhasilan tujuan mudharabah itu. Namun apabila ternyata pengelola 

dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus 

bertanggung jawab atas konsekuensi – konsekuensi yang ditimbulkannya. 

Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu, yang bukan karena 
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kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan 

ditanggung oleh pemilik dana.
40

 

2. Mudharabah Muqayyadah adalah transaksi mudharabah keetika shahibul 

maal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi mudharib, baik 

mengenai tempat tujuan maupun jenis usahanya. Dalam skim ini mudharib 

tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana 

lain.pembiyaan mudharabah muqayyadah antara lain digunakan untuk 

investasi khusus dan reksadana.
41

 

3. Mudharabah Musytarakah adalah mudharabah dimana pengelola dana 

menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.Diawal kerja 

sama, 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 seperti ini 

disebut mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad 

mudharabah dan akan musyarakah.
42

 

 

D. Tujuan Pembiayaan Mudharabah 

Tujuan dari mudharabah yaitu: 

a.  Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha 

nasabah meningkat. 

                                                             
40

Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3 (Jakarta : Salemba Empat, 2014),  

h.130-131.  
41

Veithzal Rivai, Arviyan Arifin. Loc.Cit. h.216. 
42

Ibid h.130-131. 
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b.  Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan 

secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank 

hingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. 

c.  Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas (cash flow) 

usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. 

d.  Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-

benar halah, aman, dan menguntungkan karena keuntungannya yang 

konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 

e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap 

dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah 

bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun 

merugi dan terjadi krisis ekonomi.
43

 

Tujuan pembiayaan murabahah pada bank Islam  (Al Khadas, 1999, 

13): 

1. Bank Islam mendapatkan keuntungan yang pantas dari pembiayaan 

murabahah. 

2. Beberapa bank Islam memiliki pengalaman untuk membeli produk 

tertentu. 

3. Untuk klien, bank Islam mendanai pembelian produk kemudian pembeli 

(klien) akan membayar dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kesepakatan. 

                                                             
43

Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004) Edisi Kedua. h.192.  
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4. Pembiayaan murabahah memberikan alternatif  jual-beli bebas riba 

sebagai perbandingan dalam sistem perbankan konvensional.
44

 

 

E. Sistem Pemberian Pembiayaan Mudharabah 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 07/DSN-MUI/IV/2000, fatwa 

tentang pembiayaan Mudharabah (QIRADH): 

A.  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 maal (pemilik dana) 

membiayai 100% kebutuhan suatu proyek usaha, sedangkan pengusaha 

(nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola. 

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

keuntungsn ditentukan berdasarkan kesepkatan  kedua belah pihak     

(LKS dengan Pengusaha). 

4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah 

disepakati bersama sesuai dengan syariah 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. 

                                                             
44

http://www.kajianpustaka.com/2012/10/tujuan-syarat-prosedur-pembiayaan-

murabahah.html 

http://www.kajianpustaka.com/2012/10/tujuan-syarat-prosedur-pembiayaan-murabahah.html
http://www.kajianpustaka.com/2012/10/tujuan-syarat-prosedur-pembiayaan-murabahah.html
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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 

dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan 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. 

B. Rukun dan Syarat Pembiayaan 

1. Penyedia dana (sahibul maal) 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 : 

 Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 

tujuan kontrak (akad). 

 Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak. 
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 Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau 

dengan menggunakan cara – cara komunikasi modren. 

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

danakepada 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 diinilai pada 

waktu akad. 

 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 : 

 Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh 

disyaratkan hanya untuk satu pihak 

 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 sesuai dengan kesepakatan. 

 Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 

mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian 
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apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau 

pelanggaran kesepakatan 

 Kegiatan usaha oleh pengelola sebagai perimbangan modal yang 

disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal 

berikut : 

1. Kegiatan usaha adalah hak ekslusif mudharib, tanpa campur 

tangan penyedia dana tetapi ia mempunyaihak untuk 

melakukan pengawasan. 

2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola 

sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan 

mudharabah yaitu keuntungan. 

3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam 

tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus 

mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
45

 

 

F. Resiko Pembiayaan Mudharabah dan Solusinya 

Resiko dapat didefenisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu 

peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian, suatu kemungkinan akan 

terjadinya hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian 

apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya.     

Resiko-resiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada 

pembiayaan, relatif tinggi diantaranya : 
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Nurnasrina, Op.Cit, h.109 – 113. 
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1. Side streaming,nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang 

disebut dalam kontrak 

2. Lalai dan kesalahan yang disengaja 

3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak 

jujur.
46

 

Dalam praktik keuangan modren, ada dua cara yang dapat dilakukan 

pemilik dana (shahibul maal) untuk mengurangi resiko akibat tindakan 

nasabah (mudharib) yang merugikan, yaitu : Pemilik modal melakukan 

pengawasan (monitoring) dan nasabah sendiri melakukan pembatan atas 

tindakan-tindakannya (bonding). Implikasi kedua kegiatan ini adalah dapat 

mengurangi kesempatan penyimpangan nasabah sehingga nilai 

perusahaan/proyek meningkat dan akan memunculkan biaya sehingga akan 

berdampak mengurangi nilai perusahaan/proyek.
47

 

Untuk menekan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam 

kontrak pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah, pemilik dana perlu 

mendesain suatu skema bagi hasil yang dapat menekan permasalahan 

asymmetric information. Muhammad menjelaskan untuk mengurangi 

permasalahan agency pada kontrak mudharabah, pemilik dana dapat 

menerapkan screening terhadap atribut/kriteria mudharib. Dalam hal ini ada 

beberapa kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pembiayaan 

mudharabah, yaitu  

                                                             
46

Muhammad Syafi’i Antonio Op,Cit, h.98. 
47

Muhammad Op,Cit, h.314. 
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1. Memiliki resiko bisnis minimal, yaitu penyimpangan hasil aktual 

bisnis yang terjadi tidak jauh dari hasil perkiraan. 

2. Sistem informasi akuntansi yang tertib, transparan dan bener 

dalam pelaporan keuangan. 

3. Memiliki tingkat return yang baik 

4. Memiliki tingkat kesehatan yang baik, diukur dari rasio keuangan 

dan manajemen yang baik. ( diliht dari return on asset, return on 

invensment, rentabilitas, liquidutas, solvabilitas dan lainnya) 

5. Arus kas, yaitu untuk mencocokkan antara target pendapatan bank 

dari yang diharapkan dengan hasil aktual bank. 

6. Jangka waktu atau lamanya waktu yang disepakati. 

7. Usia/lama proyek atau lembaga, lembaga yang belum mencapai 

usia 3 th sangat sulit untuk mendapat pembiayaan dengan kontrak 

mudharabah. 

8. Lembaga memiliki prospek yang baik.
48
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Ibid, h.315 


