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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga perantara keuangan yang seharusnya mampu

melakukan mekanisme pengumpulan dana secara seimbang sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Untuk mencapai hal itu, maka perlunya ada kejelasan sistem

operasional perbankan. Munculnya banyak lembaga keuangan yang beroperasi

berdasarkan prinsip syariah akhir-akhir ini merupakan suatu fenomena yang menarik

untuk dicermati. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.10 Tahun 1992

tentang perbankan pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank

adalah menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip

syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia. Semakin

banyak bank-bank yang menggunakan sistem bagi hasil terutama di Bank Syariah

maka memberikan sebuah solusi bagi umat Islam dalam dunia perekonomian Islam.

Dalam pelaksanaannya, bank-bank syariah mencoba menerapkan nilai-nilai

keadilan yang dibawa oleh sistem ekonomi Islam. Bank syariah maupun bank

konvesional juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu lembaga yang

mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat yang

membutuhkan, dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Fungsi lembaga intermediasi

dalam perbankan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi hal itu terlihat saat
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menurunnya penyaluran pembiayaan yang disebabkan oleh kehati-hatian perbankan

dalam penyaluran pembiayaan maka pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan.

Melihat demografinya, Indonesia merupakan penduduknya mayoritas

beragama Islam, sedikit banyaknya memberikan titik terang bahwa perbankan dan

perekonomian berdasarkan prinsip syariah yang akan syariah akan berkembang

sangat pesat. Namun, hal ini perlu diperhatikan lagi yaitu mengingat 200 juta lebih

penduduk Indonesia beragama Islam, sedangkan peminat perbankan syariah masih

tidak beranjak dari kisaran 1 juta orang, dengan total asset perbankan syariah masih

kurang dari 2% dari total asset perbankan nasional.

Perekonomian yang baik dengan pertumbuhan perbankan yang sehat

merupakan keinginan setiap negara agar dapat maju dan berkembang. Perbankan juga

semakin jeli terhadap kebutuhan sistem perbankan yang ada dan sangat diharapkan

oleh pelaku ekonomi. Banyak sekali bank yang muncul dan berdatangan di Indonesia

sebagai upaya menghidupkan ekonomi dan melebarkan sayap perusahaan agar dapat

memperoleh keuntungan yang lebih baik, maka pada pembiayaan musyarakah, Bank

BNI Syariah dapat membantu pengusaha kecil untuk meningkatkan hasil usahanya

dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang membutuhkan

pekerjaan.(Wawancara pegawai Bank BNI Syariah; Egga: 25 tahun)

Dari sekian banyak produk pembiayaan bank syariah tersebut, penulis tertarik

pada pola akad yang menggunakan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja.
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Pada umumnya modal kerja digunakan pada beragam modal kerja usaha seperti untuk

pembiayaan tenaga kerja, kontaktor proyek, usaha-usaha perdagangan, bahan baku,

dan sebagainya dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad

musyarakah. Musyarakah dalam pandangan Islam dapat dilihat pada Al-Qur’an

sebagai berikut :











Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan)
dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada
Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana
yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar
Termasuk orang-orang yang sesat”. (QS. Al-Baqarah : 198)

Hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW

telah berkata:

حدثنا محمد بن سلیمان المصیصي، ثنا محمد بن الزبرقان، عن أبي حیان التَّْیمي، عن أبیھ، عن أبي ھریرة 

."رفعھ، قال: "إنَّ ّهللا تعالى یقول: أنا ثالث الشریكین، ما لم یخن أحدھما صاحبھ، فإِذا خانھ خرجت من بینھما

Artinya: “Allah SWT telah berfirman : Aku ini pihak ketiga dari dua orang yang
berserikat, selama salah seorang mereka tidak menghianati temannya. Apabila salah
seorang telah berkhianat terhadap temannya maka saya keluar dari perserikatan
tersebut.” (HR. Abu Daud)

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami kesepakatan kedua belah pihak

antara bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan
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memperlancar urusan. Dua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan

kewajiban yang sama, serta bersama menjaga amanah dana masyarakat dan tentunya

harus ada pemisahan yang sangat jelas antara bagi hasil pada modal yang disimpan di

bank dan dapat menghasilkan sesuatu yang halal dan terhindar dari harta yang haram,

dan dapat dinilai dari sisi bagaimana penerapan (implementasi) dari akad musyarakah

pada pembiayaan investasi serta modal kerja.

Pembiayaan musyarakah merupakan terobosan dimana sistem penyertaan

modal yang berbasis Islam. Dengan prinsip ekonomi Islam inilah dapat mengobati

keadaan mengenai keraguan masyarakat Islam terhadap sistem pembiayaan

perbankan di Indonesia. Musyarakah dapat diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia

dengan “kemitraan” atau “persekutuan” atau “perkongsian” (Sjahdeini, 2007:57) .

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha

tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko (kerugian) akan ditanggung bersama

sesuai dengan kesepakatan (Rivai, 2008:121).

Pemilihan produk yang menggunakan prinsip sistem bagi hasil sebagian besar

dipengaruhi oleh perolehan finansial bukan karena sebuah keyakinan agama. Paling

tidak hal ini membuktikan bahwa sistem penerapan (implementasi) akad musyarakah

pada pembiayaan modal kerja yang ada di Bank BNI Syariah yang berbasis ekonomi

Islam sesuai dengan ajaran-ajaran, dan hukum-hukum secara syariah, serta dapat

diterima oleh masyarakat terutama umat Islam. Selain itu juga membuktikan bahwa
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perbankan syariah memang sesuai dengan tuntunan zaman di era yang serba moderen

ini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk

mengetahui secara lebih mendalam terhadap sistem bagi hasil di perbankan syariah

melalui sebuah penelitian yang berjudul ”SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN

MUSYARAKAH PADA PROYEK PENGADAAN BARANG PT. BANK BNI

SYARIAH CABANG PEKANBARU”.

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah bagaimana sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah yang

diterapkan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru.

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana sistem bagi

hasil yang dilaksanakan oleh PT. Bank BNI Syariah cabang Pekanbaru.

2. Manfaat  penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

1. Bagi Perusahaan
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Peneliti diharapkan dapat memberi informasi dan masukin bagi

pihak manajemen perusahaan Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru dalam

melakukan prosedur dan sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah.

2. Bagi peneliti

Peneliti diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan

dan umumnya dalam upaya pengembangan keilmuan berbasis syariah,

khususnya tentang perbankan syariah.

3. Bagi pihak lain

Penelitian dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan antara teori

dengan kenyataan dan untuk menambah pengetahuan bagi pihak lain

khususnya calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan musyarakah

dan mengetahui cara dan sistem perhitungan bagi hasil musyarakah.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni tahun 2014 di Pekanbaru pada

PT. Bank BNI Syariah dengan beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 484.

Pekanbaru-Riau Telp. (0761) 28126.
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2. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang

ilmiah dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data

dilakukan secara trianglasi (gabungan), analisis data bersifat induktif /

kualitatif dan hasil peneliti lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif

yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri,

baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan

atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

3. Data dan jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder:

data primer merupakan sumber data yang belum diolah yang langsung

diperoleh penulis yaitu berupa dokumen maupun keterangan-keterangan yang

diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan yang berada di Bank BNI

Syariah.
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data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak

langsung melalui media perantara dan data yang diperoleh dalam bentuk jadi tanpa

mengalami perubahan.

1. Metode Pengumpulan Data

Agar dapat diperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan

dan lengkap, maka peneliti menggunakan instrument sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan

Yaitu dengan membaca beberapa literatul buku yang ada kaitannya

dengan tema dan judul penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori

untuk membahas permasalahan yang ada, misalnya teori proses pembiayaan,

sistem bagi hasil dan lain-lain.

2. Studi Lapangan

a. Wawancara yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung pada

pihak terkait yang dalam hal ini yaitu bank BNI Syariah dengan cara

memberikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data dan

informasi secara jelas dan lengkap

b. Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyalin,

melihat, serta mengevaluasi dokumen-dokumen yang terkait dengan

obyek penelitian.
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1.5 Sistematika Penulisan

Dalam rangka mendapatkan gambaran menyeluruh tentang sistematika

pembahasan penelitian ini, berikut akan diuraikan urutan garis besarnya yaitu :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta

sistematika pembahasan.

Bab II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah berdirinya PT. Bank BNI Syariah

cabang pekanbaru, struktur organisasi dan aktivitas perusahaan.

Bab III : TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP BAGI HASIL

Bab ini menjelaskan tentang pengertian musyarakah, jenis-jenis

musyarakah, landasan syariah, pengertian bagi hasil, perbedaan bunga

dan sistem bagi hasil, landasan hukum akad bagi hasil pada

pembiayaan musyarakah, implementasi akad bagi hasil pada

pembiayaan musyarakah, penetapan margin keuntungan, penetapan

nisbah dalam akad musyarakah, metode perhitungan bagi hasil, skim

pembiayaan musyarakah dan contoh perhitungan bagi hasil.
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Sedangkan tinjauan praktek terdiri dari sistem bagi hasil pembiayaan

musyarakah dan penerapan bagi hasil oleh PT. Bank BNI Syariah

Cabang Pekanbaru.

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan pada

bab-bab sebelumnya.


