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BAB II 

  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Untuk mendukung penelitian mengenai peran nilai 

pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran dalam pembiayaan dengan akad 

mudharabah, maka disertakan jurnal-jurnal penelitian ini. Diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Muhammad Busthomi Emha (2014) 

Meneliti tentang analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, 

dan ijarah terhadap kemampuan labaan bank muamalat di Indonesia. Tujuan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, 

dan ijarah terhadap kemampuan labaan bank muamalat di Indonesia. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan yang paling berpengaruh 

signifikan adalah pembiayaan mudharabah. Persamaan, Merupakan 

penelitian topik pembiayaan Mudharabah dan subyek penelitian pada bank 

syariah. Perbedaan, Objek penlitian tersebut fokus pada pengaruh 

pembiayaan tersebut pada kemampuan labaan. Sedangkan penelitian sekarang 

lebih memfokuskan pada peran nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan 

kebenaran dalam pembiayaan mudharabah. 

2. Russely Inti Dwi Permata dkk (2014) 

Meneliti mengenai analisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan 

musyarakah terhadap tingkat profitabilitas (return on equity). Tujuan 
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penelitian untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan 

musyarakah terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syarah yang 

terdaftar di Bank Indonesia dengan menggunakan rasio Return On Equity 

(ROE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah 

memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ROE, 

sedangkan pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat ROE secara parsial. Secara simultan, pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah ini memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap ROE. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil 

yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROE. Persamaan, penelitian 

terkait dengan pembiayaan mudharabah. Perbedaan, subyek penelitian di 

organisasi yang lebih luas dan metode penelitan tersebut menggunakan 

metode kuantitatif. Sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan metode 

kualitatif dan hanya menggunakan satu bank syariah sebagai obyek 

penelitian. 

3. Pejman Abedifar, Philip Molyeneux, dan Amine Tarazi (2013) 

Meneliti tentang fitur risiko dan stabilitas bank syariah. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui risiko kredit dan stabilitas bank syariah. hasil penelititian 

yang diperoleh menjukan bahwa bank syariah memiliki risiko kredit lebih 

rendah dari bank konvensional. Dalam hal risiko kebangkrutan, bank syariah 

kemungkinan kecil muncul untuk menunjukkan stabilitas yang lebih besar 

daripada bank konvensional, karena mereka lebih dikapitalisasi. Namun, tidak 

ada perbedaan yang siknifikan antara bank syariah dan konvensional. 
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Kualitas kredit, pendapatan bunga dan beban bunga bank syariah kurang 

sensitif terhadap suku bunga domestik dibandingkan dengan bank 

konvensional. Namun, sensitivitas posisi solvabilitas bank syariah untuk suku 

bunga tidak signifikan berbeda dari bank konvensional mereka. Persamaan, 

penelitian tersebut meneliti terkait dengan bank syariah. Perbedaan, 

penelitian ini membahas lebih dalam mengenai risiko dan stabilitas bank 

syariah dan penelitian ini mrupakan penelitian kuantitatif. Sedangkan peneliti 

yang sekarang lebih terfokus untuk meneliti tentang peran nilai 

pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran dalam pembiayaan 

mudharabah dan metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. 

4. Husnul Khatimah (2012) 

Meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana 

perbankan syariah di Indonesia sebelum dan sesudah kebijakan akselerasi. 

Tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana 

perbankan syariah sebelum dan sesudah kebijakan akselerasi. 

2. Seberapa besar pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap penyaluran 

dana perbankan syariah di Indonesia. 

3. Melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah 

penyaluran dana saat sebelum dan sesudah akselerasi perbankan syariah 

dilakukan. 
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Hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut: 

1. Kenaikan DPK, NPF, dan Nilai bonus SWBI menjadi faktor yang 

mempengaruhi penyaluran dana perbankan syariah sebelum dan sesudah 

kebijakan akselerasi. 

2. Secara umum, manajemen bank syariah menanggapi positif kebijakan 

pemerintah untuk memepercepat pertumbuhan bank syariah baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif. 

3. Pengaruh kebijakan akselerasi perbankan syariah terhadap penyaluran 

dana perbankan syariah, pengaruh DPK, NPF dan Bonus SWBI baik 

sebelum maupun sesudah kebijakan akselerasi adalah sangat besar dan 

signifikan. 

Persamaan, membahas mengenai penyaluran dana oleh bank syariah. 

Perbedaan, penelitian ini membahas lebih dalam mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi penyaluran dana. Dan penelitian tersebut merupakan 

penelitian kuantitatif. Sedangkan peneliti yang sekarang lebih terfokus untuk 

meneliti tentang peran nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran 

dalam pembiayaan mudharabah dan metode penelitian yang digunakan yaitu 

metode kualitatif. 

5. Serhan Cevik dan Joshua Charap (2011) 

Meneliti tentang Perbankan Islam: Bebas Bunga atau Berbasis bunga. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui apakah perbankan syariah benar-benar 

berbeda dari perbankan konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hanya sebagian diabaikan pembiayaan bank syariah secara ketat pls berbasis 
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dan yang Deposito Islam tidak bebas bunga, tapi erat dipatok untuk deposito 

konvensional. Persamaan, membahas mengenai penyaluran dana oleh bank 

syariah. Perbedaan, penelitian ini membahas lebih dalam mengenai 

perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional dan penelitian 

tersebut merupakan penelitian kuantitatif. Sedangkan peneliti yang sekarang 

lebih terfokus untuk meneliti tentang peran nilai pertanggungjawaban, 

keadilan, dan kebenaran dalam pembiayaan mudharabah dan metode 

penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. 

6. Beng Soon Chong dan Ming-Hua Liu (2009) 

Meneliti tentang perilaku empiris suku bunga deposito konvensional dan 

tingkat kembali pada Bank Islam bagi hasil-rugi (PLS) rekening investasi di 

Malaysia dan Turki . Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perilaku empiris 

suku bunga deposito konvensional dan tingkat kembali pada Bank Islam bagi 

hasil-rugi (PLS) rekening investasi di Malaysia dan Turki. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa : 

- Hubungan antara pengambilan satu tahun deposito berjangka di 

konvensional dan Bank Islam di Malaysia dan Turki menunjukkan 

ekuilibrium jangka panjang. 

- Tingkat pengembalian rekening PLS ritel secara implisit terkait dengan 

bunga tarif konvensional melalui instrumen utang seperti di sisi aset. 

- Kemajuan pembiayaan partisipatif memerlukan pengembangan pasar uang 

Islam dab modernisasi kerangka peraturan. 
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Persamaan, penelitian tersebut meneliti terkait dengan bank syariah. 

Perbedaan, penelitian ini membahas lebih dalam mengenai perilaku empiris 

suku bunga deposito konvensional dan tingkat pengembalian bank Islam 

dalam pembians hasil-rugi (PLS) pada rekening investasi di Malaysia dan 

Turki. Sedangkan peneliti yang sekarang lebih terfokus untuk meneliti 

tentang peran nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran dalam 

pembiayaan mudharabah di salah satu bank di Indonesia. 

2.2 Landasan Teori 

Teori-teori yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai 

penelitian ini antara lain : 

2.2.1 Syariah Enterpise Theory 

Syariah Enterprise Theory atau SET adalah teori yang mengatakan bahwa Tuhan 

adalah sebagai pusat. Pada prinsipnya Syariah Enterprise Theory memberikan 

bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Tuhan (Vertikal) yang  kemudian 

dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban (horizontal) pada umat manusia 

dan lingkungan alam. Enterprise Theory dinilai mengandung nilai keadilan, 

kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggungjawaban. Nilai-nilai tersebut telah 

disesuaikan dengan karakteristik dari akuntansi syariah yaitu: humanis, 

emansipatoris, trensendental, dan teleologikal  (Triyuwono, 2006:351). 

Dalam pandangan syariah enterprise theory, stakeolders sebagai 

khalifah Allah diberi amanah untuk mengelola sumber daya dan 

mendistribusikannya kepada seluruh makhluk di muka bumi ini secara adil. 

Syariah enterprise theory menyajikan value-addedstatement (Laporan Nilai 
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Tambah) sebagai salah satu laporan keuangannya. Laporan tersebut memberikan 

informasi tentang nilai tambah (value-added) yang berhasil diciptakan oleh 

perusahaan pendistribusian nilai tambah kepada pihak yang berhak menerimanya. 

Adapun pihak yang berhak menerimaa pendistribusian nilai tambah ini 

diklasifikasikan menjadi dua golongan (Triyuwono, 2006:354): 

1. Direct Stakeholder yaitu pihak yang terkait langsung dengan bisnis 

perusahaan, yang terdiri dari: Pemegang Saham, Manajemen, Karyawan, 

Kreditur, Pemasok, Pemerintah, dan Lain-lainnya dan. 

2. Indirect Stakeholder yaitu pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis 

perusahaan, yang terdiri dari: Masyarakat mustahiq (penerima zakat, infaq, 

dan shadaqah) dan lingkungan alam (pelestarian alam). 

Berdasarkan penjelasan dari teori di atas, dapat disimpulkan bahwa 

syariah enterprise theory menempatkan Tuhan sebagai pusat kembalinya manusia 

dan alam. Manusia di bumi sebagai khalifah atau wakil Tuhan wajib hukumnya 

untuk patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. 

2.2.2 Pengertian Bank Syariah 

Bank syariah menurut PAPSI (2013) merupakan bank yang berasaskan kemitraan, 

keadilan, transparasi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan 

berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998 tentang 

Perbankan pada Pasal 1 Ayat 13 menyebutkan bahwa: 

“prinsip syariah adalah atauran perjanjian berdasarkan hukum 

antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau 

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya uang 

dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan 

berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan 
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berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual 

beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau 

pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa 

pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihab pemindahan 

kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh 

pihak lain (ijahrah wa iqtina).” 

Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008 Pasal 1, dalam beberapa ayat yang 

menjelaskan tentang perbankan syariah diantaranya: 

a. Ayat 1 : Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya sendiri. 

b. Ayat 7 : Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum 

Syariah dan Bank pembiayaan Rakyat Syariah. 

c. Ayat 8 : Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

d. Ayat 12: Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan 

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

memiliki kewenangan dalam pendapatan fatwa di bidang syariah. 

Menurut dewan Syariah Nasional (DSN-MUI, 2003) Perbankan Syariah 

/ LKS (Lembaga keuangan Syariah) meerupakan lembaga keuangan yang 

mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional 

sebagai lembaga keuangan syariah. Menurut Rizal Yahya, dkk (2009:54) definisi 

bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 
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prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 

2.2.3 Fungsi Bank Syariah 

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 

disebutkan bahwa Bank Syariah wajab menjalankan fungsi menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial 

dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, 

infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada 

organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana 

sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf 

(nazhir) sesuai dengan kehendak pemberian wakaf (wakif). Menurut Ascarya 

(2011:112) Bank syariah dalam menjalankan operasinya memiliki setidaknya 

empat fungsi yaitu: 

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang 

dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas daras 

perinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank. 

2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana/shahibul 

mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana. 

3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya 

sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

4. Sebagai pengelola fungsi sosial. 
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2.2.4 Prinsip dan Konsep Dasar Bank Syariah 

PSAK No. 101 sampai dengan PSAK No. 107 bertujuan untuk mengatur prinsip-

prinsip akuntansi transaksi syariah, berlandasan  PSAK tersebut dan salah satu 

dari produk yang ditawarkan perbankan syariah dana kepada pihak lain. Dalam 

buku Rizal Yahya,dkk (2009:38) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut 

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan 

produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga 

keuangan syariah (DSNMUI, 2003). 

Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah Islam secaara 

tersentralisasi diatur oleh DSN, yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang 

dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Fatwa tersebut mengacu pada prinsip hukum 

muamalah yang dirumuskan oleh mayoritas ulama. Prinsip-prinsip dalam hukum 

muamalah adalah sebagai berikut: 

1. Prinsip Mubah, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, 

kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan Sunah Rasul. 

2. Prinsip Sukarela, muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa 

mengandung unsur-unsur paksaan. 

3. Prisip Mendatangkan Manfaat dan Menghindarkan Mudarat, muamalah 

dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 

menghindarkan mudarat dalam kehidupan masyarakat. 

4. Prinsip Keadilan, mudarat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, 

menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambalian 

kesempatan dalam kesempitan. 
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Berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkna hukum 

Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan 

kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai 

syariah yang besifat makro maupun mikro. 

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, maslahah, sistem 

zakat, bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif 

seperti perjudian (masyir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan 

(gharar), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil), dan penggunaan 

uang sebagai alat tukar. Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh 

pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh 

Rasulullah Saw. Yaitu shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah Ascarya (2011:30). 

2.2.5 Produk dan Jasa Perbankan Syariah 

Produk-produk bank syariah muncul karena didasari oleh operasionalisasi fungsi 

bank syariah Baraba (2000) dalam Ascarya (2011:112). Produk-produk bank 

syariah secra garis besar dikelompokan kedalam produk pendanaan, produk 

pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk kegiatan sosial. 

A. Produk Pendanaan 

1. Pendanaan dengan Prinsip Wadi’ah 

a. Giro Wadi’ah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari 

nasabah dalam bentuk rekening giro (current account) untuk keamanan 

kemudahan  pemakaiannya. 

b. Tabungan Wadi’ah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan 

dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (saving account) untuk 
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keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro wadi’ah, tetapi tidak 

seefleksibel giro wadi’ah, karena nasabah tidak dapat menarik dananya 

dengan cek. 

2. Pendanaan dengan Prinsip Qardh 

Ketika bank dianggap sebagai penerimaan pinjaman tanpa bunga dari nasabah 

deposan sebagai pemilik modal. Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman 

dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja, termasuk untuk kegiatan 

produktif mencari keuntungan. 

3. Pendanaan dengan Prinsip Mudharabah 

a. Tabungan MudharabahTabungan dengan rekening investasi dengan prinsip 

mudharabah dengan bagi hasil yang disepakati bersamaan. Mudharabah 

merupakan prinsip dengan bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah 

sebagi pemilik modal menyerahkan uangnya kepada bank sebagai 

pengusaha diusahakan. 

b. Deposito /Investasi Umum (Tidak Terkait)Bank syariah menerima simpanan 

deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan ke atas) kedalam 

rekenin investasi umum dengan prinsip mudharabah al-muthlaqah. 

c. Deposito/investasi Khusus (Terkait)Bank syariah juga menawarkan 

rekening investasi khusus kepada nasabah yang ingin menginvestasikan 

dananya langsung dalam proyek yang disukai dan dilaksanakan oleh bank 

mudharabah al-muqayyadah. Rekening investasi terkait ini biasanya 

ditujukan kepada para nasabah/investor besar dan institusi. 
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d. Sukuk Al-MudharabahSukuk yang merupakan obligasi syariah. dengan 

obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjanka panjang 

sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka 

panjang. 

4. Pendanaan dengan Prinsip Ijarah, Obligasi syariah ini dapat menggunakan 

beberapa prinsip yang dibolehkan syariah seperti menggunakan prinsip bagi 

hasil, menggunakan prinsip jual beli, menggunakan prinsip sewa, dan 

sebagiannya. 

B. Produk Pembiayaan 

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran (1999) dalam Ascarya 

(2011:122) dapat dibagi tiga: 

1. Return bearing financing, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial 

menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan 

nasabah juga memberikan keuntungan.. 

2. Return free financing, yaitu bentuk pebiayaan yang tidak untuk mencari 

keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan , sehingga 

tidak ada keuntungan yang dapat diberikan. 

3.  Charity financing, yaitu bentuk bembiayaan yang memang diberikan kepada 

orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok 

dan keuntungan. 

Produk-produk pembiayaan dalam bank syariah sebagai berikut: 

1. Pembiayaan Modal Kerja 

2. Pembiayaan Investasi 
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3. Pembiayaan Aneka Barang, Perumahaan, dan Properti 

C. Produk Jasa Perbankan 

Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya mengunakan 

akad-akad tabrru yang  dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi 

dimasud sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi 

perbankan. 

2.2.6 Pembiayaan Mudharabah 

Wasilah (2013:128) Mudharabah berasal dari kata adhadharby fil ardhi yaitu 

berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga qiradh yang berasal dari alqardhu 

yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian harta untuk 

diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Menurut Rizal Yaya dkk 

(2009 : 122) Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang disalurkan 

oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara 

teknis mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama antara dua pihak di 

mana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak 

lainnya menjadi pengelola. 

Menurut Adiwarman (2011 : 204)  Mudharabah adalah kontrak antara 

dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan 

mempercayakan sejumlah, modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si 

pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung. 
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2.2.7 Jenis Akad Mudharabah 

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan 

kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur penting dalam akad mudharabah, 

yaitu kepercayaan diri pemilik dana kepada pengelola dana. Mudharabah 

diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu mudharabah muthalaqah, mudharabah 

muqayyadah dan mudharabah musytarakah. 

Dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, mudharabah dibagi 

kedalam tiga jenis, diantaranya: 

1. Mudharabah Muthlaqah, yaitu jenis mudharabah dimana pemilik dana 

memberikan kebebasan kapada pengelola investasinya. Mudharabah ini 

sering disebut dengan mudharabah tidak terikat. Dalam mudharabah 

muthlaqah, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa 

saja dalam melaksanakan bisnis bagi keberhasilan mudharabah itu. Dalam 

mudharabah muthalaqah dibank syariah nasabah yang menyimpan dana di 

bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam 

menggunakan dana di simpanannya. 

2. Mudharabah Muqayyadah, adalah mudharabah dimana pemilik dana 

memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, 

cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha. Adapun mudharabah 

muqayyadah di bank syariah, nasabah menyimpan dananya di bank 

syariah memberikan batasan-batasan tertentu kepada bank syariah dalam 

menggunakan dana yang dipinjamnya. Pada prinsip ini, nasabah 

membarikan satu atau beberapa batasan seperti usaha apa yang harus 
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dibiayai, akad yang digunakan atau kepada nasabah yang mana dan lain-

lain. 

3. Mudharabah Musytarakah, adalah mudharabah dimana pengelola dana 

menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal 

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 

ini merupakan perpaduan akad mudharabah dan akad musyarakah. 

Nurhayati dan Wasilah (2012:132) dalam transakasi dengan prinsip 

mudharabah harus dipenuhi rukun mudharabah yaitu: 

1. Pelaku, terdiri atas pemilikdana dan pengelola dana 

2. Objek mudharabah, berupa modal kerja 

3. Ijab qabul / serah terima 

4. Nisbah keuntungan 

Keuntungan syariah mengenai mudharabah sebagai berikut: 

1. Pelaku 

a. Pelaku harus cakap dan cukup umur 

b. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau dengan non 

muslim 

c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi 

boleh mengawasi. 

2. Objek Mudharabah (modal dan kerja) 
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Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya 

akad mudharabah. 

a. Modal 

1. modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau asset lainnya. 

2. Modal harus tunai tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berati pemilik 

dana tidak memberikan kontribusi apapun. 

3. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan 

dari keuntungan. 

4. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali 

modal mudharabah dan apa bila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran 

kecuali atas seizin pemilik dana. 

5. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan madal kepada 

orang lain. 

6. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut 

kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara 

syariah. 

b. Kerja 

1. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keadilan, keterampilan, selling 

skill, management skill dan lain-lain. 

2. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh di inetervensi oleh 

pemilik dana. 

3. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai syariah. 
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4. Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam bentuk 

kontrak. 

5. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan 

pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal 

dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak medapatkan 

imbalan/gantirugi/upah. 

c. Ijab qabul/ serah terima 

Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspektasi saling rida/rela diantara 

pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertuli, melalui 

korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

d. Nisbah atau keuntungan 

1. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, 

mencerminkan imbalan yang berhak diterima kedua pihak mudharabah 

atas keuntungan yang diperoleh. Nisbah keuntungan harus diketauhi 

dengan jelas oleh kedua pihak. 

2. Perubahan nisbah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 

3. Pemilik tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan 

nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. 

2.2.8 Karakteristik Akad Mudharabah 

Wiroso (2009:132) Karakteristik mudharabah sebagai berikut: 

1. Akad mudharabah harus tercantum pernyataan yang dilakukan dua belah 

pihak yang mengadakan kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut: 
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a. Dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun 

tersirah mengenai tujuan dari kontrak. 

b. Penawaran dan penerimaan harus disepakati kedua belah pihak 

didalam kontrak tersebut. 

c. Maksud penawaran dan penerimaan merupakan suatu kesatuan 

informasi yang sama penjelasannya. 

2. Modal adalah sejumlah uang pemilik dana yang diberikan kepada 

mudharib untuk dikelola dalam kegiatan usaha mudharabah. Adapun 

syarat-syarat yang tercakup dalam modal sebagai berikut: 

a. Jumlah modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata 

uangnya. 

b. Modal harus dalam bentuk tunai, tidak dalam bentuk piutang. 

Seandainya dalam bentuk aset, menurut jumhur ulama fiqih 

diperbolehkan asalkan berbentuk barang niaga dan mempunyai nilai 

atau biaya historisnya pada saat mengadakan kontrak. 

c. Modal mudharabah hanya dapat ditarik dalam jangka waktu tertentu. 

3. Keuntungan adalah jumlah yang melebihi modal dan merupakan tujuan 

mudharabah, dengan syarat sebagai berikut: 

a. Keuntungan ini harus berlaku kedua belah pihak dan tidak ada satu 

pihak yang akan memilikinya. 

b. Harus menjadi perhian dari kedua belah pihak dan tidak terdapat pihak 

ketia yang akan turut memperoleh hasil darinya. 
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c. Pemiik dana akan menanggung semua kerugian timbul dari 

pelanggaran perjanjian atau penghilangan dana tersebut. 

4. Jenis usaha menggambarkan kontribusi mudharib dalam usahanya untuk 

mengembalikan/ membayar modal kepada penyedia dana. 

5. Pembatasan masa mudharabah, sebagaian Fuqaha memperbolehkan untuk 

membatasi waktu dalam pembiayaan mudharabah untuk selama periode 

tertentu. 

6. Garansi dalam mudharabah untuk menunjukkan adanya tanggungjawab 

mudharib dalam mengembalikan modal kepada pemilik dana. 

2.2.9 Penerapan Mudharabah dalam Perbankan Syariah 

Menurut Adiwarman (2011:210) praktik mudharabah yang dilakukan oleh nabi 

dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya adalah investasi langsung (direct 

financing) antara shahibul maal (sebagai surplus unit) dengan mudharib (sebagai 

deficit unit). Dalam direct financing seperti ini, peran bank sebagai lembaga 

perantara (intermediary) tidak ada. Mudharabah klasik yang seperti ini memiliki 

ciri khusus, yaitu bahwa biasanya hubungan antara shahibul maal dengan 

mudharib merupakan hubungan personal langsung dan langsung dilandasi oleh 

rasa saling percaya (amanah). Model mudharabah yang seperti itu tidak efisien 

dan kecil kemungkinan untuk dapat diterapkan oleh bank, karena : 

1. Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka 

tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinan terjadi hubungan 

yang langsung dan personal. 
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2. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, 

sehingga dibutuhkan puluhan bahkan ratus ribuan shahibul maal untuk 

sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu. 

3. Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank 

memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkannya.  

Untuk mengatasi hal-hal di atas, maka ulama kontemporer melakukan inovasi 

baru atas skema mudharabah, yakni melibatkan tiga pihak.Tambahan satu pihak 

ini diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara. 

2.2.10 Nilai Pertanggungjawaban 

Nilai pertanggungjawaban, keadilan, selalu melekat dalam sistem akuntansi 

syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal 

dalam operasiaonal akuntansi syariah. 

Prinsip pertanggungjawaban (accountability) merupakan konsep yang 

tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu 

berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah 

merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khaliq mulai dari alam 

kandungan. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan fungsi-

fungsi kekhalifahannya. Inti kekhalifahan adalan menjalankan atau menunaikan 

amanah Muhammad (2005:11). 

2.2.11 Nilai Keadilan 

Menurut Muhammad (2005:11)prinsip keadilan tidak saja merupakan nilai yang 

sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tapi juga merupakan nilai 
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yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berati bahwa manusia 

itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap 

aspek kehidupannya. Dalam konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 

282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berati bahwa setiap transaksi yang 

dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar (Muhammad, 2005:11-12).  

Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi 

mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, berkaitan dengan praktik moral, 

yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan, tanpa kejujuran ini, 

informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan 

masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada 

nilai-nilai etika/syariah dan moral). Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan 

sebagai pendorong untuk melakuan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bagun 

akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik 

(Muhammad, 2005:12). 

2.2.12 Nilai Kebenaran 

Prinsip kebenaran merupakan prinsip yang tidak dapat dipisahkan dengan prinsip 

keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan 

pada masalah pengakuan, prngukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat 

dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini 

akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan 

transaksi-transaksi ekonomi (Muhammad, 2005:12). 
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2.2.13 Konsep Nilai Pertanggungjawaban, Keadilan, dan Kebenaran 

Menurut Harahap ( 1997:119) berutang piutang mempunyai pengertian yang luas 

dalam dunia bisnis. Pendirian perusahaan oleh pemilik modal menyangkut utang 

piutang antara dia dengan manajemennya. Pengelolaan harta pemilik modal oleh 

manajemen merupakan hubungan utang piutang (agency relationship). Hubungan 

transaksi dengan mempunyai konteks utang piutang, pinjaman kepada lembaga 

keuangan yang sarat dengan kegiatan muamalah sebagaimana dimaksudkan Surat 

Al-Baqarah ayat 282 yang atinya sebagai berikut: 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah 

tidak scara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknlah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana 

Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan 

hendaklah orang berutang itu mengimlakkan apa yang ditulis itu, 

dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan 

janganlah ia mengurangi sedikip pun daripada utangnya. Jika 

yang berutang itu orang yang lemah akal atau lemah keadaannya 

atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah 

wakilnya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan 

dua orang saksi dari orang laki-laki di antara kamu. Jika tak ada 

dua orang laki-laki mak bolehlah seoarng laki-laki dan dua 

orang perempuan dari saksi yang kamu ridoi, supaya jika 

seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Jangan saksi 

itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan 

janganlah kamu jenu menuliskan utang itu, baik kecil maupun 

bsar sampai waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di 

sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat 

dengan tidak menimbulkan keraguan. (Tulislah muamalahmu itu) 

kecuali jika muamalahmu itu perdagangan tunai yang kamu 

jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu 

tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual 

beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. 

Jika kamu lakukan yang demikian itu maka sesungguhnya hal itu 

adalah sesuatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada 

Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu.” (Al-Quran dan terjemahannya, YPPA, PT Bumi Restu) 

dalam Harahap (1997:119) 
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Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa Islam mengharuskan pencatatan untuk 

tujuan keadilan dan  kebenaran. Sedangkan pencatatan untuk tujuan lain seperti 

data untuk pengambilan keputusan tidak diharuskan. Tetapi menurut Buya Hamka 

justru dianjurkan karena sesuai syara’. Ada kemungkinan bahwa ketidakwajiaban 

ini disebabkan oleh hal yang sudah dianggap merupakan urusan yang sifatnya 

tidak perlu diatur oleh suatu kitab suci. Tekanan Islam dalam kewajiban 

melakukan pencatatan adalah: 

1. Menjadi bukti dilakukannya transakasi (muamalah yang menjadi dasar 

nentinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya. 

2. Menjaga agar tidak terjadi manipulasi, atau penipuan baik dalam transaksi 

maupun hasil dari transaksi itu (laba). 

Akuntansi juga merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan 

dalam masyarakat karena akuntansi memelihara catatan sebagai accountability 

dan menjamin akurasinya. Pentingnya kadilan dapat dilihat dari Al-Quran Surat 

Al-Hadiid ayat 24 sebagai berikut: 

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan 

membawa bukti yang yata dan telah Kami turunkan bersama 

mereka Al Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat 

melaksanakan keadilan.” 

Dalam Al Quran Surat Asysyuraa’ 182-183 berbunyi sebagai beriku: 

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-

orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang 

lurus. Dan janganlah kamu mergikan manusia pada hak-haknya 

dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat 

kerusakan.” 

Menurut Harhap (1997:122) Penggunaan sistem akuntansi jelas 

merupakan manifestasi dari pelaksanaan perintah ini. Karena sistem akuntansi 



34 

 

 

dapat menjaga aset yang dikelola terjaga accountabilitynya sehingga tidak ada 

yang dirugikan, lurus, adil, dan kepada yang berhak akan diberikan sesuai haknya. 

Upaya untuk mencapai keadilan balik dalam pelaksanaan transaksi utang piutang 

maupun dalam hubungan kerja sama anatara berbagai pihak seperti dalam 

persekutuan, musyarakah, mudharabah, memerlukan sarana pencatatan yang tidak 

merugikan satu sama lain. 

Antara Islam dan hakikat akuntansi itu mempunyai persamaan yang 

searah dan inilah bukti bahwa apa yang ingin dicapai oleh fungsi akuntansi 

ternyata diperlukan untuk menegakkan syiar Islam dan malah bisa dinyatakan 

wajib karena merupakan perintah dan memberikan andil yang besar dalam 

penegakan keadilan, kejujuran, dan membantu manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, (Harahap, 1997:122). 

Menurut Harahap (1997:123-124) perusahaan perlu menerapkan 

pembagian hak seperti dalam pembagian dividen, hasil likuiditas, memerlukan 

cacatan yang adil yang dapat membagi hak-hak mereka yang berkongsi atau 

berserikat secara adil. Dari keterangan di atas jelaslah bahwa akuntansi 

sebenarnya sudah ada dalam masyarakat Islam dan dari aspek hukum wajib 

diterapkan oleh Islam baik di dalam lembaganya, di keluarga, di perusahaan, di 

negara bahkan dalam perseoranganpun. 

Prinsip-prinsip akuntansi dan nilai Islam, akuntansi memiliki perangkat 

atau konsepnya sendiri. Lahir dari kebutuhan dan tuntutan masyarakat Islam 

memiliki tata nilai dan memiliki sifat-sifat yang harus ditegakkan seperti keadilan, 
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kejujuran, pertanggungjawaban, dan kesejahteraan yang merupakan ketentuan 

Ilahi. 

Antara akuntansi dan tata nilai Islam memiliki simbiosis dan saling 

mendukung dan berkaitan erat dan mempunyai tujuan dan arah yang relatif sama 

(Harahap, 1997:124-125). Akuntansi Islam harus menjamin bahwa informasi yang 

disusun dan disajikan harus benar dan bebas dari unsur penipuan dan 

ketidakadilan. 

2.2.14 Humanisme 

Peneliti mengambil konsep humanis ini dari sisi akuntansi syariah yang 

diungkapkan oleh Triyuwono (2006) bahwa humanis merupakan teori akuntansi 

syariah bersifat manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia dan dapat dipraktikkan 

sesuai kapasitas yang dimiliki oleh manusia sebagi makhluk yang selalu 

berinteraksi dengan orang lain dan alam secara dinamis dalam kehidupan sehari-

hari. Dalam konteks ini berarti teori Akuntansi syariah tidak bersifat historis 

(sesuatu yang asing), tetapi bersifat historis, membumi, dibangun berdasarkan 

budaya manusia itu sendiri. Dalam menjalankan organisasi harus didasari pada 

peradaban bisnis yang berwawasan humanis, menurut Triyuwono (1996) dimana 

bahwa akuntan secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari ikatan 

realitas (peradaban) semu beserta jaringan-jaringan kuasanya, untuk kemudian 

memberikan atau menciptakan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan-

jaringan kuasa Ilahi yang mengikat manusia dalam hidup sehari-hari.  

Kutipan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa humanis yaitu sifat 

manusiawi, memanusiakan manusia, dan bahkan mengembalikan manusia pada 
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Syariah 

Pembiayaan 

Mudharabah 

fitrahnya yang suci. Dimana diharapkan dapat menstimulasi prilaku manusia 

bahkan perusahan menjadi periaku yang manusiawi, dengan begitu manusia akan 

semakin memperkuat kesadaran diri (self consciousness) tentang hakikat (fitrah) 

manusia itu sendiri, dan selalu tunduk serta patuh kepada Tuhan. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

Sumber : Ilustrasi peneliti 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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2.4 Proposisi 

Menurut Yin (2009:29) Proposisi digunakan untuk memfokuskan 

penelitian pada subjek penelitian sehingga tidak terjadi penumpukan data yang 

tidak diperlukan. Proposisi dalam penelitian ini adalah praktik akuntansi 

perbankan syariah yang sarat dengan nilai pertanggungjawaban, keadilan dan 

kebenaran yang melandasi peraktik pembiayaan mudharabah. 

 


