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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1  Wadiah

2.1.1 Pengertian Wadiah

a. Pengertian Wadiah Secara Etimologi

Menurut Muhammad Syafi’i (2001:85) wadiah berasal dari kata Al-

Wadi’ah yang berarti titipan murni (amanah) dari satu pihak ke pihak yang lain,

baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan

saja si penitip menghendakinya. Wadiah bermakna amanah. Wadiah dikatakan

bermakna amanah karena Allah menyebut wadiah dengan kata amanah dibeberapa

ayat Al-Qur’an.

b. Pengertian Wadiah Secara Terminologi.

Ulama mahzab Hanafi mengartikan wadiah adalah memberikan wewenang

kepada orang lain untuk menjaga hartanya. Contohnya seperti ada seseorang

menitipkan sesuatu pada seseorang dan si penerima titipan menjawab ia atau

mengangguk atau dengan diam yang berarti setuju, maka akad tersebut sah

hukumnya. “mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan

ungkapan yang jelas maupun isyarat”

Sedangkan mahzab Maliki, Syafi’i, Hanabilah mengartikan wadiah adalah

mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

“mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu“.
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c. Pengertian Wadiah Secara Istilah.

Wadiah secara istilah menurut Ihkwan Abidin Basri (2007) adalah akad

seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara

layak (menurut kebiasaan). Atau ada juga yang mengartikan wadiah secara

istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/

barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna

dengan itu”.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam Wadiah secara bahasa bermakna

meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk

dipelihara atau dijaga. Sedangkan secara istilah adalah Memberikan kekuasaan

kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-

terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.

Pengertian Wadiah Menurut Bank Indonesia (2008) adalah akad penitipan

barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi

kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan

barang/uang.

Dari pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan

pada barang titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya,

maka si penerima titipan tidak wajib menggantinya, tapi apabila kerusakan itu

disebabkan karena kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya. Yang dimaksud

dengan “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat

berharga dan barang lain yang berharga di sisi Islam. Dengan demikian akad

wadi’ah ini mengandung unsur amanah, kepercayaan (trusty). Dengan demikian,
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prinsip dasar wadi’ah adalah amanah, bukan dhamanah. Wadiah pada dasarnya

akad tabarru’, (tolong menolong), bukan akad tijari.

2.1.2 Rukun Wadiah

Rukun wadiah berdasarkan mahzab yang dianutnya, dapat dibedakan

menjadi dua, yaitu:

a. Menurut Imam Abu Hanafi, rukun wadiah hanya ijab dan qabul.

b. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun wadiah ada tiga, yaitu :

1) Wadiah

Wadiah adalah barang yang dititipkan, adapun syaratnya adalah:

a) Barang yang dititipkan harus dihormati (muhtaramah) dalam pandangan

syariat.

b) Barang titipan harus jelas dan bisa dipegang atau dikuasai. Jadi, barang yang

dititipkan dapat diketahui identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara.

2) Sighat

Sighat adalah akad, adapun syaratnya adalah lafadz dari kedua belah pihak

dan tidak ada penolakannya dari pihak lainnya. Dan lafadz tersebut harus

dikatakan di depan kedua belah pihak yang berakad (Mudi’ dan wadii’) .

3) Orang yang berakad

Orang yang berakad ada dua pihak yaitu Orang yang menitipkan (Mudi’) dan

Orang yang dititipkan (Wadii’). Adapun syarat dari orang yang berakad

adalah :

a) Baligh

b) Berakal
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c) Kemauan sendiri, tidak dipaksa.

Dalam mazhab Hanafi baligh dan telah berakal tidak dijadikan syarat dari

orang yang berakad, jadi anak kecil yang dizinkan oleh walinya boleh untuk

melakukan akad wadiah ini.

2.1.3 Sifat Wadiah

Ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa akad wadi’ah bersifat mengikat

kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah tanggung jawab memelihara barang

tersebut bersifat amanat atau bersifat ganti rugi (dhamaan).

Ulama fikih sepakat, bahwa status wadi’ah bersifat amanah bukan

dhamaan, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggungjawab

pihak yang dititipi, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang

dititipi, sebagai alasannya adalah sabda Rasulullah SAW “Orang yang dititipi

barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi (HR.

Baihaqi dan Daru-Quthni)”

Dengan demikian, apabila dalam akad wadi’ah ada disyaratkan ganti rugi

atas orang yang dititipi maka akad itu tidak sah. Kemudian orang yang dititipi

juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak boleh menuntut upah (jasa) dari

orang yang menitipkan. (Ali Hasan, 2004 : 248)

Karena wadiah termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak

dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam wadiah terdapat

unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari

wadii’. Kalau ia tidak mau, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan.
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Namun kalau wadii’ mengharuskan pembayaran, semacam biaya

administrasi misalnya, maka akad wadiah ini berubah menjadi “akad sewa”

(ijarah) dan mengandung unsur kelaziman. Artinya wadii’ harus menjaga dan

bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu wadii’ tidak

dapat membatalkan akad ini secara sepihak karena dia sudah dibayar.

2.1.4 Jenis-jenis Wadiah

Berdasarkan sifat akadnya, wadiah dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Wadiah Yad Amanah

Wadiah yad amanah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima

titipan tidak diperkenankan menggunakan barang uang yang dititipkan dan tidak

bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan

diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima.

Hadis Rasulullah menyebutkan bahwa “ Jaminan pertanggung jawaban

tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalah gunakan (pinjaman) dan

penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.” Ada lagi dalil yang

menegaskan bahwa Wadi`ah adalah Akad Amanah (tidak ada jaminan) adalah :

1) Amr Bin Syua`ib meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi

SAW bersabda: “Penerima titipan itu tidak menjamin”.

2) Karena Allah menamakannya amanat, dan jaminan bertentangan dengan

amanat. Penerima titipan telah menjaga titipan tersebut tanpa ada imbalan

(tabarru).
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Dengan konsep al-wadi’ah yad al-amanah, pihak yang menerima tidak

boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi

benar-benar menjaganya sesuai kewajiban.

Karakteristik dari al-wadi’ah yad al-amanah adalah:

1) Produk Wadiah yad Amanah, tidak ada di lembaga perbankan.

2) Jika barang hilang/rusak bukan karena kelalaian atau alasan-alasan syar’i

lainnya

3) Maka mustawda’ tidak bertanggung jawab.

Karakteristik dari Wadiah yad Amanah adalah:

1) Penerima titipan (Custodian) adalah yang memperoleh kepercayaan (trustee)

2) Harta / modal / barang yang berada dalam titipan harus dipisahkan

3) Harta dalam titipan tidak dapat digunakan

4) Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan simpanan

5) Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau

kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kehilangan atau kerusakan itu

karena kelalaian penerima titipan atau bila status titipan telah berubah menjadi

Wadiah Yad Dhamanah.

Wadiah yad amanah dapat berubah menjadi yad dhomanah oleh sebab-sebab

berikut :

1) Barang titipan tidak dipelihara oleh orang yang dititipi.

2) Barang titipan itu dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain (pihak ketiga)

yang bukan keluarganya atau tanggung jawabnya.

3) Barang titipan dimanfaatkan oleh orang yang dititipi.
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4) Orang yang dititipi wadiah mengingkari wadiah itu.

5) Orang yang dititipi mencampurkan barang titipan dengan harta pribadinya

sehingga sulit dipisahkan.

6) Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan.

7) Barang titipan dibawa bepergian.

b. Wadiah yad dhamanah

Wadiah yad dhamanah adalah Akad penitipan barang di mana pihak

penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan

barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan

barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang

tersebut menjadi hak penerima titipan.

Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW “Diriwayatkan dari Abu Rafie

bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya

seekor unta. Maka diberinya unta qurban (berumur sekitar dua tahun), setelah

selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Rafie untuk

mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali

kepada Rasulullah SAW seraya berkata,” Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak

kami temukan, yang ada hanya unta yang besar dan berumur empat tahun.

Rasulullah SAW berkata “Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu

adalah yang terbaik ketika membayar.” (H.R MUSLIM) . Wadi`ah dalam

presfektif pelaksanaan perbankan islam hampir bersamaan dengan al-qardh yaitu

pemberian harta atas dasar sosial untuk dimanfaatkan dan harus dibayar dengan

sejenisnya. Juga hampir sama dengan al-iddikhar yakni menyisihkan sebahagian
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dari pemasukan untuk disimpan dengan tujuan investasi. Keduanya sama-sama

akad tabarru yang jadi perbedaan terdapat pada orang yang terlibat didalmnya

dimana dalam wadi`ah pemberi jasa adalah mudi`, sedangkan dalam al-qardh

pemberi jasa adalah muqridh (pemberi pinjaman).

Dengan konsep al wadiah yad adh-dhamah, pihak yang menerima titipan

boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.

Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana.

Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Ciri-ciri dari wadiah yad adh-dahamah adalah:

1) Penerima Titipan adalah dipercaya dan penjamin keamanan barang yang

dititipkan

2) Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan

3) Harta/modal/barang dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan

4) Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta

titipan dalam     perdagangan

5) Pemilik harta / modal / barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu-

waktu.

2.1.5 Batasan-Batasan Dalam Menjaga Wadi`ah (Titipan)

Standar batasan-batasan dalam menjaga barang titipan biasanya

disesuaikan dengan jenis akadnya dan sebelum akad diikrarkan batasan-batasan

ini harus diperjelas seperti al-wadi`ah bighar al- `ajr (wadi`ah tanpa jasa) yaitu

wadi` tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang yang yang bukan
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karena kelalaiannya dan ia harus menjaga barang tersebut sebagaimana barangnya

sendiri.

Al-wadi`ah bi `ajr (wadi`ah dengan jasa) ialah wadi` hanya menjaga

barang titipan sesuai dengan yang diperjanjikan tanpa harus melakukanseperti

halnya tradisi masyarakat. Kecerobohan/kelalaian (tagshir) dari pihak penerima

titipan itu biasa terjadi dan sering terjadi. Adapun kelalaian itu banyak ragamnya

namun yang biasa terjadi ialah menjaga titipan tidak sesuai dengan yang

diamanatkan oleh mudi`. Ini biasa terjadi pada wadi`ah bi `ajr, namun bila wadi`

lalai dari yang diamanatkan maka wadi` harusbertangggung jawab terhadap segala

kerusakan barang titipan tadi.

Kesalahan yang lain membawa barang titipan bepergian (safar) tanpa ada

sebelumnya pembolehan dari mudi`, maka wadi` harus bertanggung jawab atas

kehilangan barang tersebut, dalam hal ini wadi`sedang tidak bepergian. Apabila

wadi` menerima wadi`ah sedang ia dalam bepergian maka wadi` sudah

bertanggung jawab terhadap barang tersebut selama ia dalam perjalanan sampai ia

pulang. Seterusnya kesalahan yang lain adalah menitipkan wadi`ah kepada orang

lain yang bukan karena udzur, tidak melindungi barang titipan dari hal-hal yang

merusak atau hilang maka penerima titipan harus mengganti dengan yang sejenis

atau sama nilainya (qima).

Ta`adli hampir sama dengan taqshir bedanya ialah taqshir adalah kelalaian

penerima titipan karena ia tidak mematuhi akad wadi`ah sedangkan ta`addli

adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan penjagaan barang, diantara
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bentuk taqshir ialah menghilangkan barang dengan sengaja, memanfaatkan barang

titipan (mengkonsumsi, menyewakan, meminjamkan dan menginvestasikan).

2.1.6 Keuntungan Dalam Wadiah

Ulama berbeda pendapat mengenai pengambilan laba atau bonusnya,

perbedaan itu adalah:

a. Menurut ulama Syafi’iyah, tidak boleh mengambil keuntungan atau bonus yang

tidak disyaratkan diawal akad dari pemanfaatan barang yang dititipkan dan

akadnya bisa gugur.

b. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah boleh menerima laba

yang diberikan oleh orang yang dititipi.

c. Sedangkan apabila imbalan yang diterima dari bank berupa bunga, maka ulama

Hanafiah mengatakan keuntungan tersebut harus disedekahkan, sedangkan

menurut ulama Maliki keuntungan tersebut harus diserahkan ke baitul mal (kas

negara).

2.1.7 Jaminan Dalam Wadiah

Jaminan dalam wadiah disebabkan oleh beberapa hal, dimana hal-hal yang

menyebabkannya tersebut berbeda-beda tergantung dengan mahzab yang dipilih.

Adapun sebab-sebab adanya jaminan wadiah adalah:

a. Menurut Malikiyah, sebab-sebab adanya jaminan wadiah adalah:

1) Menitipkan barang pada selain penerima titipan (wadi’) tanpa ada uzur

sehingga ketika minta dikembalikan, wadiah sudah hilang.

2) Pemindahan wadiah dari satu negara ke negara lain berbeda dengan

pemindahan dari rumah ke rumah.
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3) Mencampurkan wadiah dengan sesuatu yang tidak bisa dibedakan.

4) Pemanfaatan wadiah.

5) Meletakkan titipan pada tempat yang memungkinkan untuk hilang atau rusak.

6) Menyalahi cara pemeliharaan.

b. Menurut Syafi’iyah, sebab-sebab adanya jaminan dalam wadiah adalah:

1) Meletakkan wadiah pada orang lain tanpa izin.

2) Meletakkan pada tempat yang tidak aman.

3) Memindahkan ke tempat yang tidak aman.

4) Melalaikan kewajiban menjaganya.

5) Berpaling dari penjagaan yang diperintahkan sehingga barang menjadi rusak.

6) Memanfaatkan wadiah.

c. Menurut Hanabilah, sebab-sebab adanya jaminan dalam wadiah adalah:

1) Menitipkan pada orang lain tanpa uzur.

2) Melalaikan pemeliharaan.

3) Menyalahi cara pemeliharaan seperti yang telah disepakati.

4) Mencampurnya dengan yang lain sehingga tidak dapat dibedakan.

5) Pemanfaatan wadiah.

2.1.8 Hukum Menerima Barang Wadiah

Ada lima jenis hukum yang akan muncul saat terjadinya penerimaan

barang wadiah, yaitu:

a. Haram, terjadi bila menerima titipan barang bisa berhukum haram, karena orang

yang akan dititipi yakin dirinya akan berkhiyanat.
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b. Makruh, terjadi bila menerima titipan barang bisa berhukum makruh, karena

orang yang akan dititipi memiliki kekhawatiran akan berkhianat (was-was).

c. Mubah, terjadi bila menerima titipan barang bisa berhukum mubah (boleh) bagi

orang yang memiliki kekhawatiran akan ketidakmampuannya dan takut

berkhiyanat lalu dia memberi tahu ke orang yang akan menitipkan akan hal

tersebut, akan tetapi orang yang menitipkan tetap merasa yakin dan percaya

bahwa orang tersebut layak dititipi, maka hukumnya boleh.

d. Sunnah, terjadi bila menerima titipan barang bisa berhukum sunnah apabila

orang yang dititipi yakin dirinya amanah dan layak untuk dititipi. Wajib, terjadi

bila menerima amanah (wadiah) bisa berhukum wajib jika tidak ada orang yang

jujur dan layak selain dirinya.

2.2 Mudharabah

2.2.1 Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata adhdharby fil ardhi yaitu bepergian untuk

urusan dagang. Disebut juga qiradh yang berasal dari kata al-qhardu yang berarti

potongan, karena pemilik memotong hartanya untuk diperdagangkan dan

memperoleh sebagian keuntungan.

Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik

dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar

nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi

kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh

misconduct, negligence, dan violence oleh pengelola dana.
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Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi

yang berdasarkan kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada

pengelola dana. Mudharabah dalam istilah bahasa inggris disebut trust financing.

Pemilik dana yang merupakan investor disebut beneficial ownership atau sleeping

partner, dan pengelola dana disebut managing trustee atau labor partner.

Berdasarkan PSAK 105 Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara

dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana,

sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan

keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian

finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

2.2.2 Rukun Mudharabah

Ketentuan syariah untuk masing-masing rukun adalah sebagai berikut:

a. Pelaku

1. Pelaku harus cakap hukum dan baligh

2. Pelaku akad mudharabah dapat dilkakukan sesama atau dengan nonmuslim

3. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia

boleh mengawasi

b. Objek mudharabah (modal dan kerja)

1. Modal

a. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau asset lainnya, harus

jelas jumlah dan jenisnya.
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b. Modal diberikan secara tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran

modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun

padahal pengelola dana harus bekerja.

c. Modal harus diketahui jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari

keuntungannya.

d. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali

modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran

kecuali atas seizin pemilik dana.

e. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada

orang lain dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas

seizin pemilik dana.

f. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut

kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara

syariah.

2. Kerja

a. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan,

selling, skill, management skill dan lain-lain.

b. Kerja adalah pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oelh pemilik

dana.

c. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.

d. Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam

kontrak.
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e. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan

pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima

modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan

imbalan/ganti rugi/upah.

3. Ijab Kabul

Ijab Kabul adalah pernyataan dan eksperi saling rida/rela diantara pihak-

pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui

korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4. Nisbah keuntungan

a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan,

mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang

bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh.

b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakan kedua belah pihak.

c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan

menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Akad mudharabah mempunyai waktu yang tidak tertentu dan tidak

terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja

sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad mudharabah dapat

berakhir karena hal-hal:

a. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah

berakhir pada waktu yang telah ditentukan.

b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.

c. Salah satu meninggal dunia atau hilang akal.



25

d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha

untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai

pihak yang mengemban amanah ia harus beriktikad baik dan hati-hati.

e. Modal habis di tangan shahibul maal sebelum dikelola oleh mudharib.

Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana.

Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan

sebagai dana syirkah temporer.

Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun

agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat

meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat

dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal

yang telah disepakati bersama dalam akad.

2.2.3 Sifat mudharabah

Imam Malik berpendapat bahwa jika dalam akad mudharabah (pekerjaan)

kegiatan perdagangan telah mulai dilakukan oleh mudharib, maka akad tersebut

mengikat kedua belah pihak dan akad tersebut tidak dapat dibatalkan sepihak oleh

masing-masing pihak yang berakad. Beliau berpendapat bahwa jika akad (dalam

konteks) tersebut dibatalkan oleh salah satu pihak, maka pembatalan tersebut akan

membawa mudharat kepada salah satu pihak lain, sedangkan memudharatkan

orang lain tidak dibolehkan dalam syara’.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad

Ibnu Hanbal menyatakan bahwa akad mudharabah tidak bersifat mengikat

sekalipun pekerjaan telah dimulai. Alasannya adalah bahwa mudharib (dalam
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konteks tersebut) telah melakukan tindakan hukum terhadap modal orang lain

(shahibul maal) dengan se-izinnya. Oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh

saja membatalkan akad itu, seperti halnya akad titipan. Namun, jika akad itu

dibatalkan secara sepihak maka pihak lain harus terlebih dahulu diberitahukan

bahwa ia berencana untuk membatalkan akad mudharabah pada saat pekerjaan

telah dimulai.

Dalam mudharabah bahwa modal yang ada di mudharib berstatus amanah,

sehingga mudharib layaknya berperan sebagai wakil dari shahibul maal. Dalam

hal upah bagi mudharib apakah boleh diambil dari modal shahibul maal, maka

terdapat perbedaan di antara ulama fiqih. Menurut Imam Syafi’i bahwa pekerja

tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal shahibul maal sekalipun dalam

hal bepergian untuk keperluan dagang, kecuali atas se-izin shahibul maal.

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Ulama Zaidiyah, jika pekerja

memerlukan dana transport dan atau akomodasi dalam rangka bepergian untuk

perdagangan maka ia boleh mengambil biaya dimaksud dari modal. Menurut

Ulama Hanabilah, pekerja boleh saja mengambil biaya hidupnya dari modal itu

selama ia mengelola modal itu, apakah untuk biaya bepergian atau tidak. Para

fuqaha tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Ia harus uang

tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan

ketidakpastian (gharar) besarnya modal mudharabah.

Dibolehkan menyediakan sejumlah aset (capital) dalam rangka menjamin

keseriusan mudharib untuk bekerjasama.
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2.2.4 Jenis – jenis Mudharabah

Dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, mudharabah

diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, diantaranya:

1. Mudharabah Muthalaqah

Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana

memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan

investasinya.

Menurut Riza Salman 2012 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

harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang

ditimbulkannya. Disamping itu, apabila terjadi kerugian, yang bukan

karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian akan

ditanggung oleh pemilik dana.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana

memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat,

cara dan atau obyek investasi.

Dalam mudharabah muqayadah, contoh batasan antara lain:

(a) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;

(b) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa

penjamin, atau tanpa jaminan; atau
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(c) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa

melalui pihak ketiga.

3. Mudharabah Musytarakah

Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola

dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah

musytarakah, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui

sebagai investasi mudharabah.

Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad

mudharabah dan akad musyarakah.

Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasarkan akad

mudharabah) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama

(berdasarkan akad musyarakah).

Pemilik dana musyarakah (musytarik) memperoleh bagian hasil usaha

sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola

dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha

musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana

musyarakah.

Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan

sebagai berikut:

(a) hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan

pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian

hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai
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mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik)

dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing; atau

(b) hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan

pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya

bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai

musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib)

dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan

porsi modal para musytarik.

2.2.5 Prinsip Pembagian Hasil Usaha

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip

bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar

pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan

usaha (omset).

Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah

laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan

pengelolaan dana mudharabah.

Contoh : Tabel 2.1

Uraian Jumlah Metode Bagi Hasil
Penjualan 100

Harga Pokok Penjualan 65

Laba Kotor 35 Gross Profit Margin

Beban 25

Laba Rugi Bersih 10 Profit Sharing
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Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap

bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad

mudharabah diakhiri.

Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka

porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan

berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama

periode akad.

Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka

kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

2.3 Teori Persepsi

Robbins (2008) mendefinisikan persepsi adalah suatu proses yang

individunya mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indra mereka agar

memberikan makna bagi lingkungan mereka. Fenomena ini menurutnya

dikarenakan oleh beberapa faktor yang apabila digambarkan akan tampak pada

gambar 2.1.
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Gambar 2.1

Faktor-faktor yang mempengaruhi

Persepsi juga didefinisikan suatu proses kognitif, dimana seorang individu

memberikan arti kepada lingkungan. Mengingat bahwa masing-masing orang

memberi artinya sendiri terhadap stimuli, maka dapat dikatakan bahwa individu

yang berbeda, “melihat” hal sama dengan cara-cara yang berbeda. Persepsi

meliputi kognisi (pengetahuan). Jadi, dengan demikian persepsi menyangkut

penafsiran objek-objek, symbol-simbol dan  oran-orang di pandang dari sudut

pengalaman  penting. Perseppsi meliputi aktivitas menerima stimuli yang

terorganisasi tersebut sedemikian rupa, hingga ia dapat mempengaruhi perilaku

dan membentuk sikap (Winardi, 2007).

Faktor pada pemersepsi

 Sikap
 Motif
 Kepentingan

 Pengharapan

 Pengalaman

Persepsi

Faktor dalam
situasi

 Waktu
 Keadaan/tempat

kerja

 Keadaaan sosial

Faktor pada
target

 Hal baru

 Gerakan
 Bunyi
 Ukuran

 Latar belakang
 Kedekatan

Sumber : Robbins 2008
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Menurut Nugroho (2010) persepsi setiap orang objek akan berbeda-beda.

Oleh karena itu, persepsi memiliki sifat subjektif. Persepsi yang dibentuk oleh

seseorang dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, suatu

hal yang perlu diperhatikan dari persepsi ialah bahwa persepsi secara substansial

bias sangat berbeda dengan realitas. Sedangkan Luthans (2006) mengatakan

persepsi merupakan proses kofnitif kompleks yang menghasilkan gambran dunia

yang unik, yang mungkin agaka berbeda dari realita.

Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu pernyataan atau

tanggapan yang terjadi di sekitarnya melalui panca indra dan setiap orang

memiliki penafsiran persepsi yang berbeda.

2.4 Pengertian Akuntansi

Terdapat beberapa definisi mengenai akuntansi, yaitu:

1. Menurut American Institute of Certified Public Accounting (AICPA),

akuntansi diartikan sebagai berikut:

“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran

dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-

kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan

hasil-hasilnya”.
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2. Sofyan Syafri Harahap (2008:04) mendefinisikan akuntansi sebagai:

A Angka
K Keputusan
U Uang
N Nilai
T Tjatatan/Transaksi
A Analisis
N Netral
S Seni
I Informasi

Harahap menggambarkan bahwa akuntansi adalah menyangkut angka-

angka (Angka) yang akan dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan

(Keputusan), angka itu menyangkut uang (Uang) atau nilai (Nilai) moneter yang

menggambarkan catatan dari transaksi (Transaksi) perusahaan. Angka itu dapat

dianalisis (Analisis) lebih lanjut untuk menggali lebih banyak informasi

(Informasi) yang dikandungnya dan memprediksi masa yang akan datang, ia

bersifat netral (Netral) kepada semua pemakai laporan, ada unsur seninya (Seni)

karena berbagai alternatif yang bisa dipilih melalui pertimbangan subjektif serta ia

merupakan informasi yang sangat diperlukan para pemakai untuk pengambilan

keputusan.

3. Accounting Principle Board (APB) Statement No. 4 mendefinisikan

akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan

informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan

ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan

keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif.”
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4. Soemarso (2004:14) mendefinisikan akuntansi sebagai,

“Suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi penting sehingga
memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan
secara efisien. Akuntansi dapat juga didefinisikan sebagai proses
mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk
memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi
mereka yang menggunakan informasi tersebut.”

Dari definisi-definisi diatas, dapat diketahui bahwa proses akuntansi

meliputi pengumpulan dan pengolahan data keuangan perusahaan. Dalam proses

akuntansi diidentifikasi berbagai transaksi atau peristiwa yang merupakan

kegiatan ekonomi perusahaan yang dilakukan melalui pengukuran, pencatatan,

penggolongan dan pengikhtisaran transaksi-transaksi yang bersifat keuangan

sehingga informasi yang tersedia menjadi relevan dan saling berhubungan satu

dengan yang lainnya, serta mampu memberikan gambaran secara layak tentang

keadaan keuangan serta hasil perusahaan dalam suatu periode yang akan

digabungkan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

2.5 Akuntansi Syariah

Akuntasi syariah pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi dari nilai-nilai

Islam sebagai suatu agama yang tidak hanya mengatur masalah keimanan tetapi

juga mengatur masalah kehidupan sehari-hari.

Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui

akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari

akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan

pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga
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menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan

keputusan.

Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah

SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di

dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas

transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Oleh sebab itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan

yang harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan

akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang akan dicatat oleh proses

akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah (Sri Nurhayati-Wasilah, 2009:02).

Akuntansi Islam/Syariah merupakan alat untuk melaksanakan perintah

Allah SWT untuk melakukan pencatatan dalam melakukan transaksi usaha.

Implikasi lebih jauh adalah keperluan terhadap suatu sistem pencatatan tentang

hak dan kewajiban, pelaporan yang terpadu dan komprehensif.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 282

yang berbunyi:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.
Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah
akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu
mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.
Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di
antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan
dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika
seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi
itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan
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janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar
sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi
Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika
mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara
kamu,maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi
saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka
sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha
mengetahui segala sesuatu.

Dari ayat tersebut kita dapat melihat tekanan Islam terhadap akuntansi

dalam menjalankan peranannya. Pertama, sikap kejujuran (adil) yang mutlak

dipegang oleh seorang akuntan. Perintah ini mengandung konsekuensi jika

melakukan ketidakjujuran dampaknya bukan kekacauan dalam arus pencatatan itu

sendiri tetapi berdampak serius bagi hajat hidup orang banyak. Kedua, dalam

kerangka menjaga akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang bermakna menjaga

kesinambungan dan keseimbangan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat

dalam ikatan bisnis dan keperluan lainnya. Islam menegaskan urgensi pencatatan

setiap transaksi. Hal ini untuk menghindari kemungkinan persoalan yang akan

timbul (Muhammad, 2002).

2.6 Bank

2.6.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998

tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, bahwa bank adalah badan usaha

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
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menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit dan

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2011:11), pengertian bank yaitu lembaga keuangan yang

kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan

jasa bank lainnya.

Menurut PSAK No. 31 dalam  Standar Akuntansi Keuangan (2009:31.1),

bahwa bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial

intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana,

serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah

lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan

kepada masyarakat, serta memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas

pembayaran dan peredaran uang.

2.6.2 Jenis-jenis Bank

1. Jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya adalah :

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah

umum, dalam arti bahwa bank ini dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang

ada.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
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Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan

usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya,

kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Jenis-jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

a. Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah adalah bank yang seluruh atau sebagian modalnya

dan akte pendiriannya didirikan oleh pemerintah.

b. Bank Milik Swasta

Bank milik swasta adalah bank yang seluruh atau sebagian modalnya dan

akte pendiriannya didirikan oleh swasta.

3. Jenis-jenis Bank Berdasarkan Status

a. Bank Devisa

Bank devisa adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dapat memberikan

pelayanan lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri dan sudah mendapat izin

dari Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Bank non devisa adalah bank yang belum mendapat izin dari Bank

Indonesia untuk memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran dalam dan luar

negeri seperti bank devisa.
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4. Jenis-jenis Bank Berdasarkan Cara Menentukan Harga

a. Bank Berdasarkan Prinsip Konvensional

Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menetapkan bunga sebagai

harga dan mengenakan biaya dalam nominal atau persentase tertentu (fee base)

dalam mendapatkan keuntungan dan menentukan harga produk bank.

b. Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah menggunakan aturan perjanjian

menurut hukum Islam dalam pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil

(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah),

prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah),

pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau

dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari

pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

2.7 Bank Syariah

2.7.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank

syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip

syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam

dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

2.7.2 Produk-produk Bank Syariah
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Karim (2011) membagi produk perbankan syariah menjadi 3 bagian besar,

yaitu:

1. Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk

pembiayaan bank syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan

berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip jual-

beli ditujukan untuk membeli barang. Pada prinsip ini terjadi perpindahan

kepemilikan barang atau benda, tingkat keuntungan bank ditentukan

didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

b. Prinsip sewa (ijarah), transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan

manfaat. Prinsip ini hampir sama dengan dengan prinsip jual-beli,

perbedaaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek

transaksinya barang, sedangkan pada ijarah objek transaksinya adalah

jasa.

c. Prinsip bagi hasil (Syirkah), pada prinsip ini dilandasi karena adanya

keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset

yang mereka miliki secara bersama-sama.

d. Akad pelengkap (tabarru’), untuk mempermudah pelaksanaan

pembiayaan, biasanya bank juga memerlukan akad pelengkap. Akad ini

tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk

mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Bank dapat meminta pengganti

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini, tetapi
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besarnya pengganti biaya ini sekadar untuk menutupi biaya yang benar-

benar timbul.

2. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan

deposito. Prinsip operasional bank syariah yang diterapkan dalam menghimpun

dana masyarakat adalah prinsip wadi’ah dan mudharabah.

a. Prinsip wadi’ah, prinsip wadi’ah yang diterapkan adalah wadi’ah yad

dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Jadi, pihak yang dititipi

(bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga Ia boleh

memanfaatkan harta titipan tersebut.

b. Prinsip mudharabah, dalam hal ini penyimpan atau deposan bertindak

sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola

dana).

c. Akad pelengkap.

3. Jasa Perbankan

Selain berfungsi sebagai intermediares (penghubung) antara pihak yang

membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, bank syariah dapat pula

melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat

imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain:

a. Sharf (jual beli valuta asing), jual beli mata uang yang tidak sejenis,

penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot).

b. Ijarah (sewa). Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan

(safe deposit box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian).
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2.8 Pandangan Islam Tentang Wadi’ah Dan Mudharabah

2.8.1 Wadiah

Wadiah diterapkan dalam hukum Perbankan di Indonesia karena wadiah

mempunyai landasan yang kuat. Sehingga pelaksanaan wadiah itu harus sesuai

dengan dalil-dalilsebagai berikut:

a. Dalam Alquran

Surat An-Nisa ayat 58












“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak

menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik

yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar dan

Maha Melihat “

Surat Al-Baqarah ayat 283
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“ Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang

penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai

itu menunaikan amanatnya(utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada

Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena

barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa), Allah

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

b. Hadist

Sabda Nabi Saw : ”Serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai

anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda”

Dari Abu Hurairah, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : “

Tunaikanlah amanat ( titipan ) kepada yang berhak menerimanya dan

janganlah membalas khianat kepada orang yang telah

mengkhianatimu.”(H.R. Abu Daud dan Tirmidzi).

Kemudian, dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

“Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada

shalat bagi yang tiada bersuci.” (H.R Thabrani). Dan diriwayatkan dari

Rasulullah SAW bahwa beliau mempunyai (tanggung jawab) titipan. Ketika

beliau akan berangkat hijrah, beliau menyerahkannya kepada Ummu `Aiman
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dan ia (Ummu `Aiman) menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menyerahkannya

kepada yang berhak.”

2.8.2  Mudharabah

a. Dalam Al-Qur’an

Surat Al-Jumuah ayat 10







“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi;

dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu

beruntung.”

Surat An-Nisa ayat 161











“Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka

telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda

orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang

yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

b. Hadist

1. Dari Shalib bin Suaib ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang

didalamnya terdapat keberkahan yaitu: jual beli secara tangguh,

muqaradhah (mudharabah), dan mempercampuradukkan dengan tepung
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untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (hadis ini diriwayatkan oleh

Ibnu Majah Rahimahullah Ta’ala).

2. “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah,

ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mangarungi lautan

dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika

persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung resikonya.

Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar oleh Rasulullah saw,

beliau membenarkannya.” (hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ath-Tabrani

Rahimahullah Ta’ala dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu ‘anhu).

2.8 Penelitian Terdahulu

Nina Herlina (2009) dalam skripsinya mengenai persepsi mahasiswa

akuntansi Fekonsos UIN SUSKA Riau terhadap penerapan prinsip akuntansi

syariah di perbankan syariah Pekanbaru menyimpulkan bahwa tidak terdapat

perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa dan mahasiswi terhadap

prinsip akuntansi syariah diperbankan syariah Pekanbaru.

Ressy Adha Yuri (2013) dalam skripsinya yang berjudul persepsi mahasiswa

akuntansi Fekonsos UIN SUSKA Riau terhadap penerapan prinsip akuntansi

syariah diperbankan syariah Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat

perbedaan persepsi antara mahasiswa jurusan akuntansi Fekonsos UIN SUSKA

Riau yang mengambil konsentrasi akuntansi syariah dengan mahasiswa yang

tidak mengambil konsentrasi akuntansi syariah pada prinsip persaudaraan, prinsip

keseimbangan, prinsip kemaslahatan, prinsip universalisme. Perbedaan persepsi

hanya terdapat pada variable keadilan.
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Penelitian yang dilakukan oleh Erniwati dengan judul “Analisis

Pemahaman Nasabah Terhadap Produk Bank Syariah Muamalat Indonesia KCP

Gajah Mada Medan” pada tahun 2012 menghasilkan bahwa tingkat pemahaman

produk yang ditawarkan oleh bank sangat beragam, yaitu sebagai berikut:.

1. Untuk produk yang berdasarkan prinsip mudharabah, nasabah

menyatakan faham sebesar 89% dari jumlah responden yang ada, sisanya

sebanyak 11% menyatakan tidak faham terhadapa prinsip tersebut. Untuk

produk dengan prinsip wadi’ah tingkat pemahaman nasabah yaitu

sebanyak 83% dari total responden yang ada. Selanjutnya pemahaman

terhadap prinsip musyarakah ternyata masih rendah, sebanyak 55%

responden menyatakan tidak faham terhadap produk dengan prinsip

musyarakah tersebut. Begitu pula dengan prinsip murabahah, pemahaman

nasabah terhadap produk ini masih rendah, sebanyak 55% nasabah

menyatakan tidak faham dari total responden yang ada. Produk dengan

prinsip ijarah ternyata memiliki tingkat pemahaman yang sangat rendah,

sebanyak 74% menyatakan tidak faham terhadap prinsip ijarah sedangkan

sebanyak 26% menyatakan faham terhadap produk tersebut.

2. Nasabah hanya memahami produk-produk yang mereka gunakan saja. Hal

ini terlihat dari jumlah nasabah yang memakai produk berdasarkan prinsip

wadi’ah dan mudharabah lebih dominan daripada yang menggunakan

produk berdasarkan prinsip musyarakah, murabahah, ataupun ijarah.

3. Pihak bank kurang  melakukan sosialisasi tentang produk-produk yang

mereka tawarkan sehingga nasabah tidak terlalu faham terhadap produk-
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produk bank tersebut. Padahal sosialisasi kepada nasabah perlu dilakukan,

karena jika nasabah faham tentang seluk beluk produk yang ditawarkan

oleh bank maka hal ini dapat menjadi media promosi tentang produk-

produk dan keunggulan-keunggulannya sehingga dapat meningkatkan

jumlah nasabah pada bank tersebut.

Andi Muh. Nurul Afdal (2011) dalam skripsinya yang berjudul “Studi

Pemahaman Nilai-Nilai Syariah Pada Praktisi Perbankan Syariah. Dari hasil

penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman praktisi perbankan syariah

tersebut bervariasi diantaranya, nilai humanis sangat memadai, nilai emansipatoris

cukup memadai, nilai transendental sangat memadai dan nilai teleologikal sangat

memadai.

2.9 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2

Model Penelitian
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2.10 Hipotesis Penelitian

Pemahaman
Mahasiswa Laki-
laki Konsentrasi
akuntansi syariah
semester 8 dan 10
tentang wadiah :

1. Rukun
2. Sifat
3. Jenis

Pemahaman
Mahasiswa Laki-
laki Konsentrasi
akuntansi syariah
semester 8 dan 10
tentang
mudharabah:

1. Rukun
2. Sifat
3. Jenis

Pemahaman
Mahasiswa
Perempuan
Konsentrasi
akuntansi syariah
semester 8 dan 10
tentang wadiah :

4. Rukun
5. Sifat
6. Jenis

Pemahaman
Mahasiswa
Perempuan
Konsentrasi
akuntansi syariah
semester 8 dan 10
tentang
mudharabah:

1. Rukun
2. Sifat
3. Jenis

Paham/Tidak Paham

Sama/Berbeda
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Ha1 : Terdapat perbedaan pemahaman mahasiswa akuntansi S1 konsentrasi

akuntansi syariah terhadap rukun wadiah antara mahasiswa laki-laki dan

mahasiswa perempuan.

Ha2 : Terdapat perbedaan pemahaman mahasiswa akuntansi S1 konsentrasi

akuntansi syariah terhadap sifat wadiah antara mahasiswa laki-laki dan

mahasiswa perempuan.

Ha3 : Terdapat perbedaan pemahaman mahasiswa akuntansi S1 konsentrasi

akuntansi syariah terhadap jenis wadiah antara mahasiswa laki-laki dan

mahasiswa perempuan.

Ha4 : Terdapat perbedaan pemahaman mahasiswa akuntansi S1 konsentrasi

akuntansi syariah terhadap rukun mudharabah antara mahasiswa laki-laki

dan mahasiswa perempuan.

Ha5 : Terdapat perbedaan pemahaman mahasiswa akuntansi S1 konsentrasi

akuntansi syariah terhadap sifat mudharabah antara mahasiswa laki-laki

dan mahasiswa perempuan.

Ha6 : Terdapat perbedaan pemahaman mahasiswa akuntansi S1 konsentrasi

akuntansi syariah terhadap jenis mudharabah antara mahasiswa laki-laki

dan mahasiswa perempuan.


