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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang 

sangat penting di dalam perekonomian suatu Negara sebagai perantara lembaga 

keuangan. Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU. No. 10 tahun 1998 tentang perubahan 

UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk bentuk lain dalam rangka 

menigkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank, yang dibedakan 

berdasarkan pembayaran bunga yang diterapkan pada bank yang melakukan usaha 

secara konvensional dan berdasarkan sistem bagi hasil usaha yang diterapkan 

pada bank yang yang melakukan usaha secara syariah. Kedua jenis bank ini 

mempunyai daya tarik masing-masing untuk mencapai tujuan awal dari bank 

tersebut. 

Bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang lebih dahulu 

berkembang dari pada bank syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah 

secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal 

sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia. Beberapa badan usaha non 

bank telah didirikan sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep bagi hasil 

dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat 

akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan 
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yang sesuai dengan syariah. Kebutuhan masyarakat tersebut telah terjawab dengan 

terwujudnya sistem perbankan yang syariah. 

Konsep bank syariah mengarahkan kepada perolehan pengembalian hasil 

tidak pasti dan tidak tetap. Akan tetapi, konsep investasi tersebut adalah usaha 

yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh 

keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko untuk 

menerima kerugian, maka antara nasabah atau deposan dan bank sama-sama 

saling berbagi baik keuntungan maupun risiko. Menurut Syafi’i  Antonio 

menyatakan bahwa praktik bank syariah memiliki beberapa keunggulan 

dibandingkan dengan bank-bank konvensional, yaitu pertama adalah mendorong 

adanya kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan 

secara adil. Produknya seperti akad mudharabah mengandalkan kerjasama antara 

pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal dan pihak lain  

menjadi pengelola, musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih 

untuk melakukan usaha tertentu dan merupakan suatu modal yang benar-benar 

mendorong kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi 

keuntungan secara adil. Kedua, dengan sistem bagi hasil bank yang selalu terbuka 

untuk umum kepada para nasabahnya, dimana antara kedua belah pihak 

memberikan kontribusi dengan kesepakatan keuntungan dan risiko yang 

ditanggung bersama. Pengambilan risiko bertujuan untuk mendapatkan return 

yang optimal. Return (tingkat pengembalian) merupakan salah satu penentu utama 

bagi masyarakat dalam memutuskan dimana mereka akan menempatkan dananya. 

Oleh karena itu, bank akan memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik 
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bagi masyarakat, begitu pula dengan bank syariah. Pada bank syariah sudah 

seharusnya return (tingkat pengembalian) dalam sistem bagi hasil dapat menjadi 

daya saing terhadap sistem bunga konvensional mengingat saat ini tingkat suku 

bunga  masih  merupakan  faktor  penentu  utama  dalam  pengambilan  keputusan 

bisnis,  dan  sama  halnya  dengan  keputusan  yang  diambil  oleh  para    nasabah 

potensial bank syariah yang rasional. 

Dengan tebitnya PSAK No. 101-106 tentang Akuntansi Perbankan Syariah 

yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia, telah membawa era baru bagi 

industri keuangan ditanah air yang berprinsip syariah. PSAK No. 101-106 telah 

menjadi peraturan dan standar yang baku bagi operasional bagi perbankan syariah 

di Indonesia sehingga dapat dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan dan 

perbankan syariah. 

Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank syariah untuk bisa 

terus bertahan adalah kinerja keuangan bank dan kinerja non keuangan bank yaitu 

perkembangan bank dalam mencapai tujuannya serta produk-produk yang 

dihasilkan dalam perbankan syariah. Untuk terus berkembang, perbankan syariah 

harus selalu meningkatkan atau memperhatikan pelayanan, kinerja, kondisi 

keuangan dan produk-produk yang dihasilkan tersebut.  

Menurut Boesono (2007), ada tiga prinsip dalam operasional bank syariah 

yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap 

nasabah, yang harus dijaga oleh para banker :  
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1. Prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin 

keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan 

nasabah.  

2. Prinsip kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan 

bank memiliki hak, kewajiban, beban terhadap resiko dan keuntungan 

yang berimbang.  

3. Prinsip ketenteraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan 

kaidah muamalah Islam(bebas riba dan menerapkan zakat harta)akan 

tetapi tidak sedikit lembaga keuangan yang berbasis syariah, akan tetapi 

pada praktek pelaksanaanya tidak ubahnya dengan lembaga keuangan 

konvensional.  

Dalam dunia perbankan terdapat macam-macam produk dan pembiayaan, 

tabungan bahkan pinjaman. Terdapat salah satu bentuk produk perbankan dalam 

jasanya, yakni pengelolaan dana nasabah. Salah satu bentuk produk pengelolaan 

dana dalam perbankan adalah produk deposito baik itu deposito pada bank 

konvensional maupun deposito mudharabah pada bank syariah. 

Pengertian deposito menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan,“Deposito adalah simpanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah 

penyimpan dengan bank”. 

Deposito mudharabah merupakan produk yang diberikan setiap bank 

syariah yang berfungsi tidak hanya sebagai tabungan tetapi sekaligus tempat 

untuk mengelola uang yang disediakan pihak bank berdasarkan prinsip syariah.  
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Dalam hal ini, perbankan syariah menetapkan persentase bagi hasil 

berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Dengan adanya 

persentase bagi hasil yang ditetapkan DSN-MUI sehingga perbankan syariah 

menetapkan nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan yang dilakukan diawal 

perjanjian dengan sahibul mal agar dana yang ada bisa dimanfaatkan dengan baik 

dan tidak merugikan pihak manapun. Dalam penetapan nisbah bagi hasil deposito 

mudharabah, perbankan syariah akan meninjau beberapa aspek yang akan 

mempengaruhi tingkat bagi hasil agar dana yang akan dikelola dapat 

dimanfaatkan dengan baik. 

Dalam transaksi mudharabah secara umum, tidak boleh adanya jaminan 

yang disertakan oleh pemilik modal dan bank tidak boleh ikut campur dalam 

pengelolaan usaha yang semestinya dibiayai oleh pemilik modal itu sendiri. Jika 

hal demikian terjadi, maka perjanjian mudharabah menjadi batal dan tidak 

berlaku. Hal ini sesuai dengan transaksi pembiayaan mudharabah yang didasarkan 

azas saling percaya. Azas saling percaya, artinya baik pemilik modal maupun 

pengelola keduanya harus sama sama menghadapi resiko yang timbul dari sesuatu 

yang dilakukan dalam usaha.  

Agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari maka akad/ kontrak/ 

perjanjian sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri para saksi. Dalam 

perjanjian harus mencakup berbagai aspek antara lain tujuan mudharabah, nisbah 

pembagian keuntungan, periode pembagian keuntungan, biaya-biaya yang boleh 

dikurangkan dari pendapatan, ketentuan pengembalian modal hal-hal yang 

dianggap sebagai kelalaian pengelola dana dan sebagainya. Sehingga apabila 
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terjadi hal yang tidak diimginkan atau terjadi persengketaan, kedua belah pihak 

dapat merujuk pada kontrak yang telah disepakati bersama. 

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Syariah akan memberikan 

bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan 

dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, 

bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan karena 

kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi adalah missmanagement (salah urus), 

maka Bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. 

BNI Syariah adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini semula 

bernama Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia yang merupakan anak 

perusahaan PT BNI, Persero, Tbk. Sejak 2010, Unit Usaha BNI Syariah berubah 

menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank BNI Syariah.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian 

ilmiah dalam bentuk tugas akhir yang berjudul  “ANALISIS SISTEM BAGI 

HASIL DEPOSITO MUDHRABAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH 

KANTOR CABANG PEMBANTU MIKRO PEKANBARU KOTA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari  latar  belakang masalah  diatas,  maka  yang menjadi  rumusan  masalah  

dalam penelitian  ini  yaitu  “Bagaimana  Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito 

Mudhrabah yang diterapkan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Mikro Pekanbaru Kota”. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Negara_Indonesia
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

 Untuk mengetahui bagaimana “analisis sistem bagi hasil deposito 

mudhrabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mikro 

Pekanbaru Kota”. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan menambah wawasan serta mengaplikasikan ilmu 

tentang analisis sistem bagi hasil deposito mudhrabah yang ada.  

b. Bagi perusahaan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk 

penerapan analisis sistem bagi hasil deposito mudhrabah yang lebih 

baik.  

c. Bagi pihak lain sebagai bahan informasi dan referensi bagi yang ingin 

melakukan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.  

1.4  Metode Penelitian 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah BNI  Cabang Pembantu 

Mikro Pekanbaru Kota yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 21 B 

Pekanbaru, Riau. Penelitian dilakukan pada tanggal 06 Februari 2017  

2. Jenis dan Sumber Data  

Adapun jenis dan sumber data yang diambil penulis dalam melakukan 

penelitian ini yaitu:  
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a. Data Primer  

Yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak yang 

terkait.  

b. Data Sekunder  

Yaitu data yang sudah tersedia diperusahaan seperti: sistem bagi hasil 

deposito mudhrabah, perkembangan akad mudharabah, dan struktur 

organisasi perusahaan yang diperoleh dari pihak intern perusahaan.  

1.5  Metode Pengumpulan Data  

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian 

ini, penulis akan menggunakan beberapa teknik yaitu:  

1. Wawancara  

Mengadakan tanya jawab secara langsung dengan ketua dan karyawan di 

PT. Bank Syariah BNI  Cabang Pembantu Mikro Pekanbaru Kota dan 

pihak lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

2. Dokumentasi  

Dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari perusahaan sesuai 

dengan masalah yang diteliti.  

3. Studi pustaka 

Studi ini merupakan metode pengumpulan data dengan mengadakan 

pengumpulan data dari perpustakaan. Pembahasan yang diambil dari 

literatur-literatur bantuan studi dan sumber lain yang berhubungan dengan 

judul penelitian.  
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1.6  Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian ini, 

maka penulis akan menguraikan secara singkat yang terdiri dari IV (empat) 

bab dimana masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I:       PENDAHULUAN 
 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

 

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode 

pengumpulan data, dan sistematika penulisan. 

       BAB II:     GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan 

diantaranya tentang sejarah singkat berdirinya PT. Bank BNI 

Syariah, Visi dan Misi, Produk Bank BNI Syariah, Uraian Jabatan 

dan Struktur Organisasi. 

BAB III:   TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

 
Bab ini mengemukakan pembahasan mengenai teori dan praktek 

diantaranya pengertian sistem, pengertian bank syariah, 

pengertian deposito mudharabah dan macam-macam deposito 

mudharabah, rukun akad mudharabah, sistem bagi hasil deposito 

mudharabah. 

 
BAB IV:   PENUTUP 

  

Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran 

yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang diperlukan. 


