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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat

strategis dalam menyerasikan dan mengembangkan pembangunan nasional.

Kegiatan utama dari perbankan adalah menyalurkan dana ke masyarakat. Hal ini

terutama karena fungsi bank sebagai perantara (intermediary) pihak-pihak

kelebihan dana (surplus of funds) dan pihak yang memerlukan dana (luck of

funds).1 Keberadaan lembaga perbankan selain berpengaruh terhadap dunia usaha,

dimana hampir semua dunia usaha mengandalkan jasa financial perbankan, juga

telah banyak menyerap jutaan orang tenaga kerja.

Fungsi utama bank merupakan fungsi (tumpuan) yang sangat penting bagi

masyarakat dan dunia usaha. Di Indonesia fungsi bank diartikan sebagai agent of

development yaitu sebagai lembaga yang mendukung pelaksanaan pembangunan

nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan

ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

1 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 3
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Untuk meningkatkan peran dan fungsi bank terdapat beberapa kebijakan moneter

yang dilaksanakan sejak pemerintahan orde baru adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan mobilitas tabungan masyarakat melalui lalu lintas keuangan;

2. Memberikan kredit dalam jumlah yang cukup besar, bank sektor-sektor yang

mendapat prioritas, maupun sektor-sektor non prioritas untuk meningkatkan

kesempatan kerja;

3. Menunjang usaha pemeliharaan dan peningkatan stabilitas ekonomi;

4. Menunjang usaha untuk meningkatkan kedudukan golongan ekonomi  lemah

melalui pemberian kredit KIK (Kredit Investasi Kecil).2

Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Kegiatannya mengikuti dasar dan prinsip-prinsip perbankan yang

sudah ada sejak bank pertama kali didirikan. Pada bank konvensional,

kepentingan  pemilik  dana  adalah  memperoleh  imbalan  berupa bunga

simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham adalah diantaranya

memperoleh dan mengoptimal antara  suku  bunga simpanan  dan  suku bunga

pinjaman. Dilain pihak kepentingan pemakai dana  adalah memperoleh tingkat

bunga yang rendah (biaya murah). Dalam hal ini bank konvensional berfungsi

sebagai lembaga perantara saja. Kemunculan bank syariah didasari oleh adanya

keinginan untuk mempraktikan konsep transaksi di dalam syariah Islam yang

2Wijarno, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Jakarta, Pustaka Utama
Grafiti,2007,hlm. 68



3

tidak memperbolehkan pengambilan bunga seperti yang dipratikkan oleh bank

konvensional.

Keunggulan yang dimiliki bank syariah kian menarik masyarakat, bank syariah

dinilai memiliki keunggulan kompetitif dibanding bank konvensional sehingga

mampu menggaet masyarakat untuk memakai produk dari bank syariah. Bank

syariah unggul karena tidak dilengkapi bunga yang dilarang dalam Islam.

Kestabilan dan transparansi pengelolaan menyebabkan produk syariah diterima

masyarakat yang sudah menyadari akan riba yang diberikan bank konvensional.

Hal ini disebabkan kemampuan dari lembaga perbankan syariah yang berorientasi

kepada sistem bagi hasil dapat memberikan keuntungan ke setiap pengelola uang,

tidak hanya kepada bank sebagai Shahibul mal yang telah memberikan pinjaman

tetapi juga kepada Mudharib sebagai pengelola modal dalam mengembangkan

usaha mereka.3

Bank syariah adalah bank yang memakai dasar syariah Islam dan menjalankan

usahanya dengan prinsip syariah yang mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadits.4

Bank Syariah dalam hal ini sebagai lembaga keuangan yang dalam aktivitasnya

mempraktikan prinsip syariah Islam. Kemunculan bank syariah didasari oleh

adanya keinginan untuk mempraktikan konsep transaksi di dalam syariah Islam.

3 Ibid. hlm. 76
4 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hlm. 134
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Pelaksanaan sistem ekonomi Islam dan praktek perbankan non bunga menjadi

alternatif  yang baik, di samping merupakan suatu keharusan dan kewajiban dalam

menjalankan anjuran agama, apalagi dengan disahkannya Undang-Undang No. 21

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang No.10 Tahun 1998

sebagai Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang tersebut telah mengatur semua kegiatan perbankan berdasarkan

prinsip syariah.5

Dasar hukum pembiayaan oleh bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Selanjutnya disebut UU Perbankan

Syariah). Pasal 1 Ayat (25) menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan

dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah;

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

ijarah muntahiyah 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.

Dari sudut pandang kepentingan ekonomi, pembiayaan perbankan syariah yang

menggunakan sistem Mudharabah (profit sharing) dalam memperlancar roda

perekonomian umat mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya

5 Agustianto, Percikan Pemikiran Ekonomi Islam, Bandung , Cipta Pustaka Media, 2006,  hlm.
123
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ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank, juga dapat merubah haluan kaum

muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan

ajaran syariah Islam.

Perjanjian Mudharabah secara  tidak  langsung adalah bentuk penolakan terhadap

sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan.

Karena  itu  pelarangan  bunga  ditinjau  dari  ajaran Islam merupakan  perbuatan

riba yang diharamkan dalam Al-qur’an, sebab larangan riba tersebut bukanlah

meringankan beban orang yang dibantu dalam hal ini pengelola modal

(Mudharib)  tetapi merupakan  tindakan  yang  memperalat  dan memakan harta

orang lain tanpa melalui jerih payah dan berisiko serta kemudahan yang diperoleh

orang kaya di atas kesedihan orang miskin.6

Mudharabah merupakan perjanjian antara pemilik modal (Shahibul mal) dengan

pengelola modal (Mudharib) tanpa memakai agunan, yang mana di dalam

perjanjian tersebut dinyatakan akan membagi keuntungan di antara mereka. Maka

dapat dipahami bahwa Mudharabah didasarkan kepada kepercayaan (trust

investment), dengan pengertian lain bahwa pemilik modal akan menyerahkan

modal kepada pihak pengelola modal (Mudharib), pemberi modal merasa yakin

bahwa pengelola modal tersebut baik secara skill maupun moral dapat dipercaya

untuk mengelola modal yang diberikan dengan keahliannya dan tidak akan

memanipulasi modal tersebut. Namun bukan berarti dalam pelaksanaan perjanjian

Mudharabah tersebut pihak pengelola dilepaskan dari sistem jaminan atau ada

6 Yusuf  Qordhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta, Gema Insani Perss, 1997,  hlm.184
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pihak yang ketiga yang menjamin, hal ini dilakukan supaya terciptanya keadilan

di antara pengelola modal (Mudharib) dan pemilik modal sehingga dapat

melindungi diri dari kerugian (the end of justice is to secure from injury).7

PT Bank Syariah Mandiri Cabang Metro sebagai lembaga keuangan bank berbasis

syariah, melaksanakan aktivitas dalam bidang ekonomi dengan mengacu pada

nilai-nilai dan syariah Islam dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan

ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aktivitas PT Bank

Syariah Mandiri Cabang Metro adalah pemberian pembiayaan syariah atau yang

dikenal dengan istilah Mudharabah. Pembiayaan dengan pola bagi hasil,

memposisikan lembaga keuangan syariah dan pengelola modal untuk bekerja

sama dalam suatu usaha. Lembaga keuangan terlibat dalam memberikan

pembiayaan dan pengelola modal (Mudharib) sebagai pelaku kegiatan ekonomi

dan pelaksana usaha. Kedua belah pihak bersepakat apabila diperoleh hasil dari

usaha tersebut akan dilakukan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau proporsi bagi

hasil yang disepakati. Apabila terdapat kerugian, maka lembaga keuangan syariah

akan menanggung kerugian berupa tidak diterimanya revenue (imbalan) sebagai

bagi hasil yang semestinya diterima. Pokok pembiayaan yang diberikan oleh

lembaga keuangan syariah kepada pengelola modal menjadi tanggung jawab

pengelola modal sepenuhnya untuk tetap dikembalikan kepada lembaga keuangan

syariah.

7 Bismar Nasution, Mengkaji Ulang Sebagai landasan Pembangunan Ekonomi,  Medan, Pidato
pada  Pengukuhan Guru Besar, 17 April 2004,  hlm. 5
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

tentang pelaksanaan pembiayaan dengan akad Mudharabah oleh PT Bank Syariah

Mandiri Cabang Metro.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini ada

beberapa masalah yang dirumuskan. Beberapa masalah tersebut sebagai berikut :

a. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan Mudharabah pada pembiayaan di

Bank Syariah Mandiri Cabang Metro ?

b. Bagaimanakah prosedur penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan

Mudharabah yang bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Metro ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah pelaksanaan akad  pembiayaan

dengan prinsip Mudharabah antara Shahibul mal dan Mudharib, serta cara

penyelesaian pihak Shahibul Mal atas Mudharib yang melakukan pembiayaan

yang bermasalah sesuai dengan hukum Keperdataan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan Mudharabah pada Bank

Syariah Mandiri Cabang Metro.
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2. Untuk mengetahui upaya pihak Bank dalam penyelamatan dan penyelesaian

pembiayaan Mudharabah yang bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang

Metro.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikirin dan

pengembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum perdata ekonomi,

khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip

Mudharabah oleh lembaga keuangan perbankan berbasis syariah.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna :

1) Menambah pengetahuan peneliti mengenai pelaksanaan akad pembiayaan

dengan prinsip Mudharabah oleh lembaga keuangan perbankan berbasis

syariah.

2) Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak lain yang akan

melakukan penelitian dengan kajian mengenai pelaksanaan akad

pembiayaan Mudharabah oleh Bank Syariah di masa mendatang.


