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Sehubungan dengan buku ini, penulis mencermati bahwa selama ini, 

kajian tentang keuangan Islam dan aplikasinya di perbankan syariah, 

kurang mendapat perhatian secara spesifik oleh para ahli ekonomi Islam. 

Studi-studi yang berkembang saat ini, dalam pandangan penulis belum 

menjurus pada aspek aplikasi di lapangan dengan menghubungkan konsep 

thurast dalam khazanah keuangan klasik. Konsep keuangan Islam yang 

mengedepankan nilai transparansi, dan kehati-hatian dalam pencapaian 

tujuan, utamanya bidang jasa pelayanan keuangan yang sesuai kaidah 

syariah yang berlaku. Buku tentang “Paradigma Masterpiece Keuangan 

Islam dan Aplikasinya di Perbankan Syariah”, muncul ke-permukaan 

dilatarbelakangi beberapa alasan, kondisi sosial ekonomi, dan sistem 

aplikasi keuangan yang terus mengalami kemajuan dan perubahan. Bank 

syariah, sebagai tempat investasi, aktivitas usaha, dan proses transaksi lalu 

lintas pembayaran. Fungsi lain bank syariah, juga berfungsi dalam 

melaksanakan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana kepada 

masyarakat dalam kegiatan usaha. Selain itu, bank juga berfungsi untuk 

memberikan jasa layanan kegiatan bisnis, dalam rangka untuk mendorong 

peningkatan taraf hidup masyarakat.  

Banyak gagasan di kalangan para akademisi, baik perguruan tinggi 

negeri maupun swasta yang maju yang memandang bahwa lembaga 

perbankan syariah dari masa ke masa terus mengalami pertumbuhan. 

Namun pada aspek lain, sistem aplikasi keuangan prinsip bagi hasil, masih 

banyak menimbulkan, penilaian, kritik tajam dan sorotan di luar kepatutan 

yang bernada merendahkan. Penilaian dan kritik tajam, justru datang dari 

kalangan umat Islam sendiri, dalam bentuk kalimat verbal atau ujaran yang 

menyudutkan, seperti bank syariah, hanya berganti label, keuntungan 

prinsip bagi hasil lebih mencekik, dibanding bunga bank konvensional, 

lebih memberatkan para nasabah, dan dinilai kurang adil. Kehadiran bank 

syariah, yang diharapkan oleh bayak masyarakat, sebagai solusi 

kemudahan dan kebutuhan dalam transaksi keuangan, ternyata belum 

maksimal dirasakan. Di banyak tempat justru para nasabah, berbalik arah 

berinvestasi dan mengumpulkan dana di bank konvensional, selain sebagai 

tempat transaksi utama bagi mereka. 

Bank syariah sebagai mitra kerja dalam penyediaan dana, untuk 

kelangsungan bisnis dan usaha yang saling menguntungkan. Juga bisa 
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menjadi tempat yang nyaman, dalam berinvestasi, dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan yang diinginkan. Namun ironi bagi umat Islam 

sendiri, karena tingkat keterpilihan dan kepercayaan dalam kerja sama 

maupun bisnis, masih tergolong lemah, dibanding bank konvensional. 

Dilihat dari tingkat kepercayaan dan keterpilnihanya bank konvensional 

oleh para nasabah, masih cukup tinggi. Lebih lanjut dari itu, bank syariah 

juga sering mendapat penilaian miring, dan kritik tajam pada masyarakat 

yang beragam, dan bernada merendahkan pada bank syariah. Penilaian dan 

kritik tersebut, datang dari berbagai kalangan, seperti ujaran masyarakat 

menilai bank syariah hanya berganti nama, aplikasi prinsip bagi hasil yang 

kurang adil, dan memberatkan nasabah, serta lontaran kata-kata panas lain, 

yang kurang pantas terdengar, jumlahnya cukup banyak dan bervariasi. 

Lontaran kata-kata pedas dan kritik tajam, yang dialamatkan oleh bank 

syariah, dapat berimplikasi pada melemahnya minat dan ketertarikan 

berinvestasi pada bank tersebut. 

Kenyataan bahwa, konsep masterpiece keuangan Islam dan 

aplikasinya dalam perbankan syariah, bersumber dari mahakarya konsep 

keuangan dalam kitab klasik atau thurast. Aplikasi keuangan Islam dalam 

bank syariah, jika dilihat secara utuh dan mendalam, belum sepenuhnya 

dioperasionalkan. Sistem keuangan syariah, dan berbagai seluk beluknya 

dalam thurast, cukup rigit dan berhati-hati sebelum diaplikasikan, 

sehingga terhindar dari unsur riba, atau maisyir sangat mungkin. Bank 

syariah yang berfungsi, sebagai penyedia dana, dalam memenuhi 

kebutuhan bisnis seseorang atau modal para nasabah, tidak hanya 

disalurkan pada umat Islam, tetapi juga non muslim. Dinamika berbagai 

aktivitas keuangan Islam, terutama bank syariah, dalam 

pengembangannya, dituntut terus berusaha, dan berinvestasi secara 

inovasi. Selain tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian dan bebas dari 

unsur riba yang menjadi komitmen yang harus dijaga. Mekanisme 

pembiayaan dana perbankan syariah yang di dalamnya terdapat berbagai 

persyaratan yang wajib dipenuhi oleh mudharib adalah mutlak dilakukan. 

Perolehan keuntungan prinsip bagi hasil, yang bersumber dari hasil 

pembiayaan bisnis atau usaha dapat dibagi keuntungannya, minimal 

rentang waktu tiga bulan, enam bulan atau satu tahun. Namun dalam 

kenyataan, nasabah tidak memperoleh bagi hasil, sebagaimana semestinya 

dan hanya memperoleh keuntungan „rasio‟ bukan dalam bentuk uang atau 

barang.  
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Bank syariah secara umum, dinyatakan produknya bebas dari unsur 

riba, maisyir, ghoror dan spekulatif. Namun dalam faktanya masih banyak 

masyarakat, menilai praktiknya masih sama dengan bank konvensional. 

Bank sebagai penyedia dana dan jasa keuangan, mempunyai peran penting 

dalam mendorong peningkatan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan mutlak 

bagi masyarakat. Produk-produk keuangan yang ditawarkan dan dihasilkan 

oleh bank syariah jumlahnya cukup banyak. Namun secara teknis, hanya 

beberapa yang dapat dioperasionalkan atau diaplikasikan, diantara 

mudharabah, wadiah, musyarakhah, ijarah dan lain-lain. Bank syariah 

muncul, salah satu diantara misinya adalah untuk penyelamatan agama, 

jiwa, harta, keturunan dan lain-lain.  

Berdirinya perbankan syariah, dalam berbagai model aplikasi dan 

produknya, tidak sedikit yang setuju atau tidak setuju. Terutama pada 

aplikasi perolehan keuntungan prinsip bagi hasil yang beragam. Kelompok 

yang tidak setuju, diwakili dari kalangan tokoh agama, akademisi, maupun 

masyarakat biasa. Sementara kelompok yang setuju, datang dari nasabah 

dan para pegawai atau karyawan bank sendiri. 

Penulisan buku yang dilakukan oleh Muh. Hadi ini, menegaskan 

bahwa “Paradigma Masterpiece Keuangan Islam dan Aplikasinya di 

Perbankan Syariah”, perspektif manajemen, dan maqasid al-syariah sangat 

berguna untuk memahami tentang model aplikasi keuangan Islam yang 

diawasi oleh lembaga DSN, DPS dan peran MUI. Selain berguna untuk 

memahami proses aplikasi yang mengacu pada ketentuan syariah yang 

tercakup dalam thurast pada tingkat aplikasi keuangan bank syariah.  

 

     Kendari, 15 Agustus 2018 

       Penulis 

 

 

     Muhammad Hadi 
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A. Latar Belakang  

Kepakaran konsep dan gagasan keuangan syariah telah mengemuka 

pada saat Islam mencapai masa keemasan atau the golden age of Islam, 

akan tetapi pada tataran aplikasinya, masih jauh tertinggal dibelakang 

dengan keuangan konvensional. Perhatian secara khusus keuangan syariah 

sejatinya sudah dimulai sejak masa Rasulullah saw., sebagaimana 

kedatangan beliau ke Madinah untuk melakukan perjanjian kerja sama, 

satu menyediakan modal dan pihak kedua mengatur bidang usahanya yang 

saat itu dikenal dalam الرتاث perjanjian mudharabah, selain itu juga 

terdapat perjanjian satu pihak menyediakan lahan dan pihak lain mengatur 

irigasi dan jasa tenaga kerja, yang disebut perjanjian muzaro‟ah.
1
 Lebih 

jauh perjanjian mudharabah sesungguhnya telah dipraktikkan oleh bangsa 

Arab sebelum turunnya wahyu, yakni ketika Nabi Muhammad Saw. 

berprofesi sebagai pedagang kira-kira usia 20-25 tahun sebelum menjadi 

Nabi, ketika itu ia diduga melakukan akad mudharabah dengan Khadijah 

saat itu, Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh 

Nabi Muhammad saw. keluar negeri atau Syam. Dalam peristiwa ini, 

Khadijah berperan sebagai pemilik modal atau shahibul al-mal, sedangkan 

Nabi Muhammad saw. berperan sebagai pelaksana usaha atau mudharib
2
.  

Berbagai praktik tentang keuangan Islam, juga telah berlangsung 

pada masa shabat, tabi‟in dan generasi selanjutnya adalah bukti empiris 

yang dapat dijadikan rujukan bagi pemikir dan praktisi ekonomi Islam 

dalam melahirkan teori ekonomi.
3
 Kenyataan berikut, Zubair bin al-

Awwan tidak mau menerima uang dalam bentuk deposit, akan tetapi ia 

lebih suka menerima uang dalam bentuk pinjaman atau qardh.
4
 Selain itu, 

                                                             
1  Ali Ahmadi Mianji, Private Ownership of Land, (Qum: Bureau of Islamic Publications, 

1983), 105.  
2  Adiwarman Karim, Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta:RajaGrafindo 

Persada, 2010). 204. 
3  M.Nejatullah Siddiqi, Recent Works on History of Economic Thought in Islam;A 

Survey, (Jeddah:ICRIE King Abdul Aziz University, 1982), 34.  
4  Qardh dalam surah at-Taghabun ayat 17 bermakna meminjam harta dengan syarat 

dikembalikan lagi atau berkewajiban mengembalikan secara utuh, dalam konteks 
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beberapa karya tentang keuangan Islam yang tak dapat dipungkiri 

keberadaannya adalah adanya berbagai kitab klasik yang ditulis para 

ekonom muslim, seperti Zaid bin Ali, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam 

Syafi‟i, Abu Ubaid, al-Kindi, Imam al-Ghazali, Ibnu Rusyd,
5
 dan lain-lain 

adalah wujud kontribusi konsep keuangan Islam yang sangat diperlukan. 

Masterpiece keuangan Islam tersebut, sesungguhnya telah banyak 

melahirkan konsep tentang keuangan Islam yang saat ini, telah dipadukan 

dengan konsep keuangan modern pada tataran operasionalnya sudah 

diaplikasikan di berbagai bank, utamanya bank syariah. Adapun bentuk 

aplikasinya diwujudkan dalam bentuk praktik pembiayaannya yang 

mengacu pada ketentuan hukum yang bersumber dari al-Qur‟an, hadis, dan 

ijma‟ para ulama. Sistem aplikasi keuangan dalam perbankan syariah 

dalam menjalankan operasionalnya, paralel dengan Lembaga Keuangan 

Syariah (LKS) yang memiliki otoritas mengatur dalam bidang 

kesyariahan.
6
 Lembaga tersebut, dalam menjalankan fungsinya, 

membutuhkan fatwa atau kepastian hukum tentang produk-produk 

keuangan yang diaplikasikan perbankan syariah. Lembaga keuangan di 

atas, tidak memiliki kapasitas dalam menetapkan fatwa, maka keberadaan 

sejumlah ormas Islam di Indonesia, yang tergabung dalam Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) ditunjuk sebagai lembaga yang berkewenangan dalam 

mengeluarkan fatwa. Alasan MUI dipilih, karena fatwanya dianggap 

kredibel dan kehujahanyan kualivait. Sungguhpun demikian dalam bidang 

aplikasi keuangan MUI tidak bekerja sendirian, ia kemudian membentuk 

dewan pengawas yang berfungsi di bidang pengawasan, yaitu Dewan 

Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan MUI 

sendiri. Dalam proses pengembangan aplikasi keuangan dan sistem 

pembiayaan perbankan syariah, hampir secara keseluruhan menganut 

prinsip-prinsip keuangan Islam, yang dibagun pada masa klasik hingga 

saat ini. Formulasi keuangan Islam masa klasik yang ditulis para pakar 

konsep keuangan Islam, telah banyak mengajarkan tentang aplikasi sistem 

pembiayaan produk-produk bisnis syariah. Produk aplikasi keuangan yang 

                                                                                                                                            
keuangan modern disebut kredit. Lihat Sudin Haron, Prinsip dan Operasi Perbankan 
Islam, (Kuala Lumpur: Berita Publishing 1996), dan Quraish Shihab dalam Tafsir al-
Misbah, vol, 14 (Jakarta:Lentera Hati, 2007), 282. 

5  Diuraikan panjang lebar di dalam karya agung kitab Ihya‟„Ulum al-Dien, Imam al-
Ghazali, dan Ibnu Rushd, dalam kitab Bidayah al-Mujtahid, lihat persoalan pada bab 
buyu‟, Bidayah ... Vol.2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), dan karya Imam Abu Hamid al-
Ghazali, Ihya‟ „Ulum al-Dien, Vol,2 (Beirut: Dar an-Nadwah, t.t.). 

6  Ma‟ruf Amin, Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah,(.Banten: Yayasan an-Nawawi, 
20130),35. 
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saat ini berkembang, telah banyak mengalami perubahan dan dirumus 

ulang oleh para pakar keuangan Islam dengan model dan bentuk lebih 

modern.  

Perumusan ulang dan perubahan konsep aplikasi keuangan Islam 

yang tampak menonjol, adalah adanya kemajuan teknologi yang tidak 

dapat dihindari. Kemajuan teknologi yang mempengaruhi perubahan 

sistem keuangan Islam, merupakan keniscayaan yang harus diambil 

hikmahnya, dan tetap konsisten dan tegas menolak sistem riba yang masuk 

pada sistem modern. Bank dalam berbagai kemajuan telah banyak 

memiliki dukungan-dukungan dalam memajukan sistem keuangan. 

Misalnya bank saat ini, telah memiliki dukungan aplikasi yang cukup maju 

dan modern, seperti memproses segala aplikasi dan transaksinya melalui 

trade processing center dan trade specialist, di seluruh dan semua cabang 

perbankan syariah, terutama BNI syariah.
7
 Perubahan sistem aplikasi 

keuangan, dengan segala permasalahannya, merupakan wujud dari 

perubahan konsep keuangan Islam yang berbeda dengan sebelumnya.  

Kenyataan bahwa aplikasi keuangan banyak mengalami perubahan, 

utamanya sistem aplikasi akad mudharabah, yang semula akad kerja sama 

pemilik dana dan pengelola dana, dalam memperoleh keuntungan bagi 

hasil. Sistem aplikasi tersebut, berubah menjadi kegiatan pembiayaan 

pembangunan rumah atau iB hasana, dengan keuntungan rasio. Sementara 

sistem akad murabahah yang semula akad pembiayaan suatu barang 

dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, kemudian dirumus 

ulang menjadi pembiayaan jasa layanan. Perubahan tidak hanya pada 

sistem aplikasi akad, tetapi juga proses yang diawali melalui pengajuan 

pembiayaan, harus melewati account officer, persetujuan suami istri, profil 

nasabah, notaris dan lain-lain, adalah wujud perubahan. Sistem aplikasi 

produk dalam perbankan syariah, jumlahnya cukup banyak, diantaranya 

akad muzaro‟ah, ijarah, wadiah, musyarakhah, Qardh dan lain-lain. 

Seiring dengan perkembangan dan eksistensi keuangan syariah perubahan 

adalah suatu keniscayaan, dan harus dipecahkan permasalahan secara 

bersama. Konsep aplikasi keuangan wajib berubah, karena alasan 

teknologi yang menuntut perubahan. Misalnya produk keuangan syariah 

yang bertebaran dimana-mana, utamanya di kawasan Asia, muncul MEA, 

AFTA, IORA dan lain-lain, tanpa diimbangi perubahan sistem keuangan 

                                                             
7  Brosur BNI Syariah, 2017. 
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Islam yang lebih maju, maka akan tertinggal, dan terbelakang, bahkan bisa 

mati. 

Di sisi lain konsep-konsep keuangan Islam yang sudah berusia lebih 

dari empat belas abad yang lalu, telah banyak berubah, dan ditiru oleh para 

ahli keuangan konvensional, dengan tampilan yang berbeda. Suatu fakta 

yang tidak dapat ditolak oleh ahli keuangan Barat, adalah bukti 

menunjukkan, proses pencurian atau plagiat konsep keuangan Islam. 

Diantara para ahli ekonom yang terlibat dalam plagiasi itu seperti, Pareto, 

Bar Hebraeus, St.Thomas, Leonardo Fibonacci, dan Martini yang terbukti, 

menyalin beberapa bab konsep keuangan Islam pada kitab Ihya‟ Ulum al-

Dien tanpa menyebut sumber kutipan karya Imam al-Ghazali.
8
 Bahkan 

disusul ahli lain, bapak ekonomi Barat Adam Smith (1776M), juga terbukti 

menyalin, judul buku yang ditulis dengan bahasa Inggris The Wealth of 

Nation
9
. Buku tersebut, berisi tentang keuangan publik Islam, dan 

memiliki kesamaan dengan karya Abu Ubaid dalam kitab al-Amwal (838 

M), adalah bukti perubahan, dan terjadinya banyak plagiasi atau pencurian 

ilmu keuangan Islam, merupakan cermin kebodohan dan kezaliman.
10

 

Fenomena munculnya berbagai lembaga keuangan syariah, seperti 

perbankan syariah, asuransi syariah pegadaian syariah adalah wujud akan 

pemenuhan kebutuhan umat Islam untuk mencapai kebaikan dan 

kemaslahatan dunia dan akhirat, selain membuka peluang kebutuhan kerja 

division of labor atau pelaku bisnis. Lembaga keuangan syariah umumnya 

perbankan syariah, muncul dan eksistensinya tak dapat dibendung. 

Lembaga keuangan tersebut, hadir sebagai salah satu alternatif terhadap 

bank konvensional yang selama ini beroperasi dan menerapkan sistem 

interest atau bunga,
11

 sehinga dimungkinkan banyak yang bergeser ke-

bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil, utamanya umat Islam.  

Teori keuangan syariah, yang tertulis dalam kitab Ihya‟Ulum al-Din 

oleh Imam al-Ghazali, mempertegas adanya aplikasi produk keuangan 

masa lalu yang cukup rigit. Teori yang biasa diaplikasikan dalam kitab itu, 

lebih menekankan pada pemeliharaan kemaslahatan hidup pada suatu 

                                                             
8  Hammond, dalam buku The Philosophy of Al-Farabi and Its Influece on Medieval 

Thought, (Oxford University Press, New York,1974). 
9  Adam Smith, The Wealth of Nation (New York: Boston, 2003), xii-xxiii. 
10  Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah, (Jakarta: Alvabet, 2000), 7.  
11  Bunga yang dimaksud adalah kelebihan atau tambahan, menurut istilah syariah disebut 

riba yakni transaksi yang dilakukan secara tunai atau dengan cara piutang. Lihat 
Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 
210. 
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masyarakat. Seperti kemaslahatan dengan cara berjihad mengelola 

keuangan atau kekayaan harta menuju pada kesuksesan hidup atau hifd al-

mal agar tidak jatuh pada kemiskinan. Islam mengajarkan agar manusia 

menjauhi hidup dalam kefakiran atau tidak memiliki uang, karena dapat 

mengancam keselamatan agama yakni bahaya dari tindakan kekufuran. 

Karena itu, keselamatan menuju kesejahteraan hidup bahagia dunia dan 

akhirat adalah tujuan utama atau dalam pemikiran imam al-Ghazali disebut 

maslahat al-din wa al-dunya.
12

 Persoalan pokok ilmu ekonomi sejujurnya 

adalah mempelajari strategi manusia dalam rangka mencapai hidup 

sejahtera, yang di dalamnya mencakup unsur manajemen keuangan, jual 

beli barang, nilai, harga, pinjaman, produksi, harga dan jasa yang secara 

keseluruhan hampir melibatkan para pelaku bisnis.
13

 

Islam secara tegas memerintahkan ikhtiar sebelum menempatkan 

tawakal, keduanya tidak saling berlawanan, akan tetapi harus saling 

berkaitan. Bahkan dalam suatu hadis dinyatakan bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi, hukumnya fardhu atau wajib setelah kewajiban yang 

lain. Pernyataan hadis tersebut, jika dicermati secara mendalam akan 

melahirkan kelompok-kelompok manusia produktif dan berdaya saing 

tinggi sekaligus merupakan inti dari tujuan ekonomi Islam. Berangkat dari 

kenyataan bahwa Allah swt. tidak memberi rezeki dalam bentuk jadi atau 

siap digunakan, melainkan hanya dipersiapkan sarana atau sumber daya 

alam, sehingga harus dikelola dan terus-menerus berikhtiar baik dalam 

bentuk pemasaran, pemanfaatan lembaga keuangan, perdagangan atau 

pengelolaan industri.
14

 

Kesejahteraan ekonomi dalam pandangan al-Ghazali memiliki 

beberapa aspek dalam mencapai tujuan hidup bahagia, yakni adanya 

sebuah hierarki utilitas
15

 individu dan sosial yang bermuara pada tiga 

varian pokok kebutuhan mengatur keuangan untuk makan, kesenangan 

pakaian dan kebutuhan kemewahan rumah. Hampir senada dengan 

persoalan itu, adalah formulasi imam Syatibi tentang kebutuhan manusia 

yang mencakup tiga hal daruriyat, hajjiyat, dan tahsiniyat.
16

Beberapa 

                                                             
12  Imam Abu Hamid al-Ghazali, Ihya‟ „Ulum al-Dien, Vol,2 (Beirut: Dar an-Nadwah, t.t.), 

109.  
13  Kuat Ismanto, Manajemen Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 13.  
14  Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, (Yogyakarta: LkiS, 2007),151. 
15  Utilitas merupakan sebuah asumsi manusia secara umum tentang ilmu ekonomi sebagai 

ilmu sosial yang memegang teguh prisip moral. Lihat Lester C. Thurow. The 
Dangerous Currents: The State of Economics, (New York: Random House, 1983), 217. 

16  Imam al-Shatibi, AbūIshaq. Al-Muwafaqat fi-Ushūl al-Ahkam. Vol. 1. (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Arabiyah, 1934), 10. 
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varian kebutuhan tersebut, memiliki hierarki atau hubungan yang saling 

berkaitan satu sama lain, dalam paham Aristotelian disebut sebagai 

kebutuhan ordinal yang meliputi kebutuhan dasar, kebutuhan eksternal dan 

kebutuhan barang psikis.
17

 

Produk dan jasa keuangan dalam dunia Islam, adalah persoalan yang 

menyangkut dunia bisnis atau jasa investasi, atau sebagai salah satu bentuk 

ibadah manusia untuk kesejahteraan umat dalam mencapai kebahagiaan 

dunia dan akhirat. Agar maksud tersebut, dapat berjalan mulus, maka 

manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan pokok yakni kebutuhan dasar atau 

basic needs yang meliputi peralatan rumah tangga, furnitur, pernikahan 

dan bahkan kebutuhan kerja division of labor, atau kebutuhan uang yang 

merupakan alat tukar dalam dunia ekonomi atau dagang. Sistem keuangan 

syariah yang beroperasi berdampingan dengan sistem keuangan 

konvensional adalah fenomena yang tak disangkal, keduanya memiliki 

tujuan yang hampir sama, yakni pemenuhan kebutuhan manusia, utamanya 

pada pelayanan jasa keuangan atau produk yang ditawarkan.
18

 

Munculnya berbagai sistem keuangan syariah modern saat ini, 

merupakan cermin dan keniscayaan dari kerinduan masterpiece keuangan 

Islam, sekaligus menjadi peluang kebutuhan kerja bagi umat Islam. Akan 

tetapi kehadirannya secara kuantitas belum menjadi perhatian serius, 

bahkan umat Islam sendiri tidak sedikit yang menyimpan, meminjam dan 

berinvestasi pada lembaga keuangan konvensional. Para ahli ekonomi 

Islam, seperti Imam Syafi‟i, Imam al-Ghazali, Ibnu Rusyd, Imam Syatibi 

menyatakan aktivitas ekonomi yang menyangkut keuangan dalam 

memenuhi kebutuhan hidup wajib diselamatkan, terutama keselamatan 

lima unsur agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang secara 

keseluruhan bermuara pada pemeliharaan dari ancaman bahaya riba, yang 

masuk pada kelima unsur tersebut.
19

 

Kehadiran berbagai produk bank syariah yang dilepas di pasar 

keuangan, berlabel Islam saat ini mulai banyak diapresiasi oleh sejumlah 

kalangan, tidak hanya umat Islam tetapi juga non Islam.
20

 Munculnya 

sistem keuangan syariah di Indonesia, terutama perbankan syariah di 

                                                             
17  S.Todd Lowry, The Archeology of Economic Ideas: The Classical Greek Tradition, 

(Durham: Duke University, 1987), 220.  
18  Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), 205.  
19  Baca karya Ibnu Rushd, Bidayah al-Mujtahid, Vol.2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 127, 

dan karya Imam Abu Hamid al-Ghazali, Ihya‟ „Ulum al-Dien, Vol,2 (Beirut: Dar an-
Nadwah, t.t.), 109. 

20  Dokumen nasaba bank BNI Syariah, Kendari tahun 2017.  
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berbagai wilayah, menjadi peluang besar di tengah gerakan ekonomi Asia 

dewasa ini, dan dianggap lebih bersifat praktis. Namun disisi lain, tidak 

menutup kemungkinan terdapat banyak kendala, yang belum berimbang 

dari sudut profesionalitas maupun pengembangan teoritis, serta Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. Keuangan yang dikelola oleh bank 

syariah saat ini, sesungguhnya tidak hanya dituntut dan tampil dalam 

meletakan masalah atau urusan hitam putih, halal-haram. Tetapi juga 

keharusan upaya pengembangan metodologis melalui peran dan 

keterlibatan Perguruan Tinggi Agama Islam, dalam rangka pengembangan 

keuangan syariah ke depan. Kenyataan saat ini, yang menjadi hambatan 

besar adalah kurangnya tenaga-tenaga ahli yang mampu dan menguasai 

bidang ilmu keuangan syariah. Sebagai antitesis perbankan syariah di 

bagian Indonesia Timur, masih cukup memprihatinkan. Kebutuhan tenaga 

ahli keuangan, penting dilakukan, karena menjadi tantangan tersendiri, di 

tengah persaingan global, terutama, di-era Masyarakat Ekonomi Asean 

(MEA), the Asean Free Trade Area (AFTA), bahkan the first Indian Ocean 

Rim Association (IORA).
21

 Pada aspek ini, tuntutan reformulasi dan 

rekonstruksi keuangan syariah harus dilakukan. Selain perbaharui 

perubahan sistem aplikatif dari model keuangan klasik, menuju model tata 

kelola keuangan yang lebih modern dan menjanjikan. 

Masterpiece keuangan Islam pada tataran aplikasinya mencakup 

produk-produk perbankan syariah, sesungguhnya bukan konsep dari 

keuangan konvensional atau sekuler Barat. Meskipun yang menjadi 

pelopor di lapangan atau yang melahirkan bank syariah, justru muncul dari 

kalangan para ahli lembaga keuangan konvensional.
22

 Itulah sebabnya 

alasan kajian ini hadir, dalam rangka untuk mengungkap realita praktik 

aplikasi keuangan Islam di lapangan, baik bagi yang mengklaim dirinya 

ahli keuangan syariah maupun konvensional, serta tanggapan yang 

beragam dari masyarakat. Selain itu kajian keuangan ini, ingin meyakinkan 

bukti empirik bahwa konsep keuangan Islam, sesungguhnya sudah berusia 

lama dan bahkan dikenal sejak Islam itu ada, dan berkembang.  

Patut diakui bahwa, akibat sentuhan teknologi modern bidang 

keuangan Islam banyak mengalami perubahan dan kemajuan. Dalam kurun 

waktu 20 tahun perkembangan bank syariah sangat signifikan, sekalipun 

secara nasional sistem market share bank syariah cenderung menurun 

                                                             
21  https://en.wikipedia.org/wiki/ASEAN_Free_Trade_Area  
22  Qodri Azizy, Membagun Fondasi Ekonomi Umat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004), 

180.  
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dibanding bank konvensional.
23

 Perubahan juga terjadi, di bidang aplikasi 

produk akad pembiayaan dana, penyediaan dana, dan sistem bagi hasil 

keuangan Islam, secara keseluruhan hampir berbeda dari konsep keuangan 

dalam thuras. Dimungkinkan akibat dari perubahan sistem aplikasi 

keuangan, melahirkan banyak penilaian miring, kritik dan tanggapan 

masyarakat yang beragam, terutama pada model transaksi keuntungan bagi 

hasil, dan produk-produk akad keuangan syariah. 

 

B. Masterpiece Keuangan Islam dalam Hukum Positif  

Merujuk pada permasalahan yang ada, kajian dalam buku ini, 

dibatasi pada persoalan Paradigma masterpiece keuangan Islam dan 

aplikasinya di perbankan syariah. Tema tersebut, dipilih untuk 

mengetahui secara lebih utuh konsep keuangan Islam masa klasik, yang 

masih relevan, aktual dan signifikan dengan model aplikasi keuangan di 

bank syariah hingga saat ini. Aplikasi keuangan bank syariah, bidang 

penyediaan, pembiayaan dan sistem bagi hasil, yang mengalami tumbuh 

dan berkembang hingga saat ini, ternyata belum sepenuhnya menjadi 

pilihan utama bagi umat Islam. Kebanyakan umat Islam dalam hal bisnis, 

kerja sama dan investasi lebih memilih bertransaksi di bank konvensional, 

dibanding dengan bank syariah yang ada. Karena itu, kajian ini, dianggap 

penting dan diharapkan memperoleh gambaran yang mencerahkan dalam 

aplikasi model keuangan Islam yang lebih maslahah. Merujuk pada 

paparan di atas, maka dapat dipetakan masalah yang menjadi sebab 

terabaikannya konsep masterpiece keuangan Islam secara penuh. Pertama, 

masterpiece keuangan Islam dan aplikasinya di perbankan syariah, kurang 

mendapat perhatian serius dikalangan umat muslim sendiri, dan umat 

Islam lebih memilih pada bank konvensional dalam setiap aktivitas 

keuangan dalam kehidupannya, terutama dalam kegiatan bisnis. Kedua, 

implikasi masterpiece keuangan Islam dan aplikasinya pada perbankan 

syariah, terhadap responsibility stakeholders kurang memadai, cenderung 

melemah dan banyak menimbulkan penilaian masyarakat yang miring dan 

beragam. 

Setelah memahami seluk-beluk tentang keuangan syariah, secara 

teoritik dan signifikasi kajian ini dapat dibagi menjadi dua: Pertama, 

mengkaji ulang masterpiece keuangan Islam dan aplikasinya di bank 

syariah. Kedua, mengkritik dan menguatkan aplikasi keuangan Islam di 

                                                             
23  Priksa Ismail, Perbankan Syariah, dalam kata pengantar.  
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perbankan syariah, yang selama ini dalam pengawasan, beberapa lembaga 

atau ormas Islam, misalnya DPS, DSN, MUI, dan lain-lain adalah fakta 

yang tak dapat dikesampingkan peran dan kontribusinya. Bank Syariah 

yang berfungsi sebagai penyedia dana, sesungguhnya memiliki posisi 

sejajar dengan bank lain, bahkan telah memeroleh dukungan atau 

legitimasi secara penuh dari kalangan ulama, sebagaimana tertuang dalam 

fatwa No.07/-DSN-MUI/IV/2000. Sederet model aplikasi keuangan 

syariah yang berkembang saat ini, hampir keberadaannya memiliki 

prosedur yang sama sebagaimana bank umum lainnya. Suatu kenyataan 

bahwa umumnya nasabah datang mengajukan permohonan pembiayaan 

suatu usaha, berkonsultasi terlebih dahulu dengan account officer yang 

bersangkutan, dan membicarakan seputar akad perjanjian. Hanya yang 

membedakan perbankan syariah, dengan bank yang lain, adalah konsep 

aplikasi yang menggunakan sistem akad bagi hasil, sebagaimana dalam 

syariah yang berlaku.
24

 

Selain tersebut di atas, signifikasi isi kajian ini, berupaya 

mengungkap fakta historis masterpiece keuangan Islam, dan pola 

manajemen atau pengembangannya yang saat ini masih belum seimbang 

dengan kemajuan bank konvensional. Adapun signifikasi berikut adalah 

menjadi bahan masukan bagi kelembagaan keuangan syariah, dalam 

mengembangkan konsep praktis bank syariah, dan sekaligus sebagai 

referensi penting bagi pemerhati ekonomi Islam, lebih lanjut yang ingin 

melakukan penulisan sejenis. 

 

C. Deskripsi Konsep Masterpiece Keuangan Islam 

Kajian ulang konsep keuangan Islam ini, bermaksud untuk 

memahami dan mencerahkan permasalahan aplikasi keuangan publik 

Islam yang ada pada perbankan syariah. Sesuai dengan permasalahan dan 

pembahasan masterpiece keuangan Islam bertujuan, pertama: 

mendeskripsikan paradigma masterpiece keuangan Islam dan aplikasinya 

di perbankan syariah, yang relevan dengan transaksi keuangan saat ini, dan 

mendatang. Kedua; memperoleh gambaran paradigma masterpiece 

keuangan Islam dan implikasinya pada bank syariah yang saat ini 

mengalami tumbuh dan berkembang. 

Adapun tujuan berikut, kajian ini kiranya bermanfaat bagi 

kelangsungan kegiatan aplikasi pembiayaan dana bidang usaha atau bisnis, 

                                                             
24  Data primer BNI Syariah Kendari, 2017.  
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yang di dalamnya terdapat sistem kerja sama bagi hasil pada bank syariah. 

Selain menjadi bahan masukan bagi dosen pengajar ekonomi Islam atau 

fikih mu‟amalah, secara lebih khusus berhubungan langsung dengan 

lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah. Kajian ulang tentang 

konsep masterpiece keuangan Islam dan aplikasinya di perbankan syariah, 

diharapkan dapat melahirkan rekonstruksi formula keuangan baru, inovasi 

dan aktual. Perubahan formulasi keuangan yang benar, dan relevan sesuai 

kebutuhan manusia, dengan tidak mengabaikan ajaran syari‟ah Islam, 

mutlak dibutuhkan. Ciri-ciri prinsip keuangan syariah yang 

mengedepankan nilai keadilan dan terpenuhinya kesejahteraan hidup atau 

terwujudnya maslahat fi al-din wa al-dunya wa al-akhirah, menjadi wajib 

dijaga. 

 

D. Ide dan Gagasan Keuangan Islam  

Para ahli bidang ekonomi syariah, telah banyak bermunculan di-era 

ekonomi kontemporer, namun para ilmuwan bidang ekonomi Islam masih 

terbatas pada konsep-konsep normatif dan belum mampu terjun secara 

praktis di bidang pengelolaan keuangan syariah. Bahkan para lulusan 

ekonomi syariah lemah masih lemah di bidang aplikasi keuangan syariah, 

hal itu di banyak tempat bank syariah sedikit kita jumpai bahkan belum 

ada yang berkiprah di bidang tersebut.
25

 Sungguhpun demikian judul buku 

tentang masterpiece keuangan Islam dan aplikasinya di bank syariah, 

belum ada. Konsep keuangan Islam, saat ini terus berkembang, utamanya 

di bidang sektor perbankan, seperti bank umum syariah, bank pengkreditan 

rakyat syariah, unit usaha syariah dan lain-lain, yang terus meningkat 

sesuai tuntutan zaman.
26

 Secara spesifik kajian keuangan ini belum ada, 

karena buku ini menyajikan permasalahan secara utuh tentang paradigma 

masterpiece keuangan Islam dan aplikasinya pada perbankan syariah, yang 

dibangun di atas penilaian masyarakat yang beragam. Meskipun demikian 

karya-karya terdahulu, terkait dengan buku ini, tetap menjadi rujukan 

utama dan kontribusi yang tak ternilai harganya. 

Senada dengan pemikiran di muka, adalah Zamir Iqbal tentang 

Keuangan Islam dalam Teori dan Praktik,
27

 fokus perhatiannya pada 

sistem keuangan syariah mulai dari sejarah ekonomi keuangan Islam, 

                                                             
25  Sejak berdirinya prodi-fakultas Ekonomi Islam di Kendari, tahun 2007 hingga sekarang 

belum ada yang berkipra di bank syariah. Pengamatan 2008-2018 di Kendari.  
26  http://.co.id/2013/05/perkembangan-ekonomi-syariah. 
27  Zamir Iqbal, Pengantar Keuangan Islam,(Jakarta: Kencana, 2008) 
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hingga produk yang ditawarkan dan dikembangkan. Namun dalam 

karyanya, belum memperlihatkan karakter yang unik dan beragam, atas 

pandangan subjek tentang keuangan syariah. Selain kurang cermat dalam 

mengidentifikasi sumber-sumber keuangan Islam klasik, yang hingga kini 

masih relevan dengan teori empirik keuangan umum yang ada dalam 

perbankan syariah saat ini.
28

 Transformasi dan aplikasi lembaga keuangan 

syariah di Indonesia, merupakan komitmen bersama umat Islam, dan 

pemerintah yang didasari oleh terbitnya Undang-undang No.10 Tahun 

1998. Namun demikian pendorong utama bagi semua rangkaian aplikasi 

dan proses pemasaran produk keuangan syariah, dibuat dan ditetapkan 

oleh Dewan Syariah Nasioanal (DSN), dan Majelis Ulama Indonesia 

(MUI), serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan dan 

mengontrol, keseluruhan produk secara ketat sistem pembiayaan dana 

bank syariah.
29

  

Kajian tentang “Paradigma masterpiece keuangan Islam dan 

aplikasikan pada bank syariah saat ini, masih jarang dibahas, sekalipun 

kebutuhan formulasi inovasi transaksi keuangan, bebas dari unsur riba, 

maisyir sulit dihindari. Sesuai dengan fakta di lembaga keuangan penulis 

temukan cukup banyak dan beragam model aplikasi keuangan yang belum 

secara sempurna bebas dari unsur riba atau gharar. Di beberapa produk 

keuangan Islam, misalnya ditemukan sistem perolehan keuntungan prinsip 

bagi hasil yang kurang adil, adanya sanksi bagi keterlambatan bayar, kredit 

macet, penyitaan barang bagi yang gagal bayar, dan lain-lain. Bahkan juga 

terdapat akad produk keuangan muzaro‟ah yang belum dikenal, dan akad 

wadiah yad amanah yang belum diaplikasikan, atau sengaja diabaikan, 

karena dianggap kurang menguntungkan dalam operasional perbankan 

syariah saat ini.
30

  

Konsep keuangan Islam terus dikembangkan di berbagai lembaga 

dan instansi, terutama lembaga perbankan syariah. Aktivitas keuangan 

                                                             
28  Empirik yang dimaksud dalam teks tersebut, tidak merujuk atau dikaji secara utuh dari 

literatur teks klasik konsep ekonomi Islam. Seperti karya Imam Syafi‟i, Abu Ubaid, 
Imam al-Ghazali, Ibn Rusyd dan lain-lain, serta tidak dilengkapi dengan sumber atau 
catatan kaki;. Lihat Zamir, dalam buku Pengantar Keuangan -- Islam, (Jakarta: 
Kencana, 2008).  

29  Ma‟ruf Amin, Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Produk 
Keuangan Kontemporer, (Banten: Yayasan An-Nawawi, 2013),67. 

30  Dalam suatu dialog dengan Branch Manager BNI Syariah Kendari, merasa terkejut, 
karena melihat produk keuangan bidang muzaro‟ah belum diaplikasikan, padahal 
produk keuangan sistem muzaro‟ah berpotensi besar dalam mendatangkan keuntungan 
bagi bank syariah. M. Ibrahim Paturisi, Wawancara, Kendari 27 Maret 2017. 
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terus gencar dilakukan dalam berbagai pagelaran, bursa, atau even dan 

lain-lain, bahkan sampai jajaki pasar global utamanya pada sektor produk 

keuangan bidang investasi syariah dan jasa layanan yang meliputi impor, 

ekspor pembiayaan penjaminan iB hasanah dan lain-lain. Sungguh pun 

demikian bank syariah dengan segala keunggulan dan kelemahannya, 

ternyata belum menjadi pilihan utama masyarakat muslim pada umumnya, 

sekalipun fakta telah menujukan bahwa secara mayoritas masyarakat 

beragama Islam.
31

 

Konsep keuangan Islam semakin populer dan dikenal di seluruh 

kawasan ekonomi dunia, ditandai dengan semakin banyaknya berdiri bank 

syariah atau kelembagaan keuangan Islam, namun pada tataran aplikasi di 

banyak perbankan syariah yang ada masih lemah, bahkan belum mampu 

bersaing secara ketat dan imbang dengan bank konvensional. Kenyataan 

ini sesungguhnya menjadi ironi bagi umat Islam sendiri, karena bank 

syariah juga belum menjadi pilihan utama, umat muslim sendiri, terutama 

dalam bidang jasa, layanan keuangan, dan strategi penyediaan dana, 

sekalipun produk-produknya dalam memproses transaksi keuangan, tidak 

kala dengan bank konvensional. Bahkan keunggulan dan keistimewaan 

lain, dalam aplikasi keuangan ia selalu di bawah pengawasan DPS, DSN 

dan MUI yang memastikan operasional keuangannya bebas dari unsur 

riba. Prinsip hukum keuangan dalam perbankan syariah yang didukung 

penuh oleh majelis ulama atau MUI harus dimanfaatkan sebagai berkah, 

untuk selalu ditumbuhkan dan dikembangkan, di samping bank lain. 

Meskipun sesungguhnya secara tegas dikalangan umat Islam, masih ragu-

ragu dan tidak berani mengharamkan bunga bank konvensional.  

Bagi mereka yang tidak mempersoalkan bunga dalam bank 

konvensional, ia akan bersikap proaktif, sekalipun ia mengetahui kehalalan 

bank syariah. Lembaga keuangan syariah atau LKS dalam berbagai 

transaksinya, secara formal sebagaimana diketahui dibangun di atas prinsip 

nilai syariah dan di bawah naungan lembaga pengawasan DPS dan DSN. 

Namun demikian keterlibatan lembaga tersebut, juga masih menyisakan 

beberapa persoalan yang kurang sejalan dengan prinsip fiqhi yang termuat 

dalam kitab mu‟tabar.
32

 Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 

20/DSN-MUI/IV/2001 juga banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran 

yang dilakukan oleh bank syariah, tidak sesuai dengan prinsip syariah, 

                                                             
31  Lihat presensi volume nasabah bank BNI Syariah dari hari ke-hari. Pengamatan 5 

Januari - 9 Oktober 2017. 
32  Ma‟ruf Amin, Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah, 23. 
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yakni adanya saham untuk kegiatan usaha minuman keras. Difatwakan 

bahwa pembagian hasil investasi atau saham harus bersih dari unsur riba. 

Sementara masih ditemukan 59 saham yang tergolong haram dalam bank 

syariah. 
33

 Sekalipun masih banyak menyisakan persoalan subhat atau 

haram bank syariah, masih mendapat tempat di hati umat Islam dan tidak 

sedikit yang terpikat untuk bertransaksi dan berinvestasi dengan bank 

tersebut. Bank syariah yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan 

bergerak di sektor layanan, jasa, investasi, dan penyediaan dana, wajar jika 

tidak sedikit nasabah menjatuhkan pilihannya, dan bahkan menjadi 

nasabah tetap pada bank syariah.
34

 

Dalam kelembagaan keuangan Islam tidak dapat dipungkiri, bahwa 

bisa saja terjadi mengapa terdapat nasabah yang menganut sistem 

manajemen keuangan yang menjurus pada ribawi, spekulasi dan bahkan 

masih menjadi pilihan favorit bagi umat Islam. Lalu pertanyaannya 

bagaimana regulasi yang dibuat oleh regulator yang berwewenang, tentu 

menjadi ironis, jika bank syariah ke depan dapat mempengaruhi pilihan, 

bagi para nasabah bank konvensional beralih ke bank syariah. Apalagi 

merebut hati para pelanggan atau nasabah dalam jumlah banyak, jika tidak 

melakukan upaya-upaya strategis dan gigih serta inovasi-inovasi 

kelembagaan konsep keuangan syariah dengan baik. Bersaing dalam 

bidang bisnis keuangan syariah, dibutuhkan kecerdasan dan kecermatan 

yang ulet, selain berupaya maksimal adalah tugas dan tanggungjawab bagi 

bank syariah ke depan. Melengkapi statemen dan komitmen perbankan 

syariah pada umumnya yang terjabar dalam paparan visi misi yang ada 

selama ini,
35

 maka kekuatan secara menyeluruh dalam berbagai aspek 

kegiatan usaha, termasuk bidang penyediaan dana dan aplikasi produknya 

harus bermuara pada tujuan yang didasari oleh nilai-nilai syariah demi 

kemaslahatan masyarakat atau stakeholders yang menjadi sasaran yang 

dikembangkan. Kenyataan hampir semua pencapaian lembaga keuangan 

syariah berusaha diperolehnya suatu keberhasilan, disamping sederet 

perjuangan yang melingkupinya, bukan terjadi dengan cara tiba-tiba, akan 

tetapi melalui proses yang cukup panjang dan strategi matang, serta 

langkah-langkah yang nyata, terukur, dan bersinergi.  

  

                                                             
33  Ibid,  
34  Abu Muhammad Dwiono Koesen, Selamat Tingggal Bank Konvensional, 33.  
35  Lihat dalam brosur paparan visi-misi bank muamalat, tahun 2015.  
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E. Paradigma Analisis Teori Keuangan Islam 

Kerangka teori Imam al-Ghazali bidang ekonomi menyatakan 

bahwa, kebutuhan manusia sesungguhnya bertumpu pada tiga varian yang 

meliputi dharuriat, yakni terpenuhinya kebutuhan dasar, hajjiyat 

terpenuhinya kesenangan, kenyamanan, dan tahsiniyat, terpenuhinya 

kemewahan. Melalui pemenuhan tiga kebutuhan wajib itu al-Ghazali 

kemudian mengidentifikasi beberapa alasan mengapa seseorang harus 

melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Karena alasan untuk memenuhi 

kebutuhan hajat hidup, alasan kesejahteraan keluarga, alasan membantu 

orang yang terdesak secara ekonomi atau untuk menyelamatkan manusia 

dari bahaya kemiskinan dan kefakiran. Tidak terpenuhinya beberapa hal 

yang wajib tersebut, manusia dapat dipersalahkan dalam berbagai urusan 

hukum agama. Untuk lebih jelasnya analisis kerangka teori Imam al-

Ghazali dalam membeda paradigma masterpiece keuangan Islam dalam 

thurat dan aplikasinya di perbankan syariah, dapat dilihat dalam skema di 

bawa ini; 

 

Skema: 1 

Paradigma Konsep Keuangan Syariah 

 

 
 

Merujuk pada skema paradigma konsep keuangan Islam di atas, 

dapat digambarkan bahwa terdapat tiga varian kebutuhan pokok manusia 

yang wajib terpenuhi dalam hidup, yakni dharuriyat, hajjiyat dan 

tahsiniyat. Pada aspek kebutuhan dharuriyat realitas kebutuhan ekonomi 

berupa kebutuhan pokok dalam memenuhi hidup, seperti kebutuhan 

Dharuriyat ; 

 kebutuhan pokok 

Tahsiniyat; kemewahan 

Hajjiyat; kesenangan 

atau kenyamanan 
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makanan, pakaian, rumah dan psikologis adalah kebutuhan wajib dalam 

agama. Pada aspek hajjiyat ada proses realitas yang menjadi kebutuhan 

untuk rasa senang dan kenyamanan serta kecemasan dalam hidup. Pada 

kelompok kebutuhan kedua itu, adalah untuk menghilangkan rintangan dan 

kesukaran dalam hidup. Sedangkan kebutuhan ketiga mencakup aktivitas-

aktivitas yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja, tetapi lebih kepada 

melengkapi, menerangi dan menghiasi dalam hidup. 

Dalam pandangan-Ghazali perkembangan ekonomi sebagai tugas 

pokok kewajiban sosial, yang sudah ditetapkan oleh Allah swt. Maka 

dalam suatu permasalahan urusan dunia tidak kunjung selesai, dan dapat 

berakibat petaka dan eksistensi kemanusiaan dengan sendirinya hilang atau 

binasa. Bahkan dalam karya lain, ia menyatakan bahwa aktivitas ekonomi, 

terutama yang menyangkut kebutuhan finansial, haruslah lebih 

diprioritaskan secara adil sesuai kebutuhan untuk pemenuhan keselamatan 

agama bagi manusia.
36

 Kebutuhan ekonomi bidang keuangan hakikatnya 

adalah kebutuhan fitrah manusia yang sudah umum bagi keseluruhan umat 

manusia hidup di bumi. Karena untuk kelangsungan hidup manusia 

dibutuhkan uang sebagai alat transaksi, selain berfungsi untuk tujuan 

memelihara kebutuhan manusia prinsip dasar dharuriyat al-khams yang 

menyangkut lima hal, yakni menjaga eksistensi agama agar tidak terjebak 

pada kekufuran, menjaga keselamatan jiwa, keturunan, akal, dan harta 

benda untuk kebutuhan ekonomi.
 37

 

Dalam pandangan Louis al-Thusser atau Marx, bahwa kehidupan 

sosial masyarakat yang berhubungan dengan ideologi, agama, hukum, 

bahasa dan kebudayaan dapat dipersatukan dalam aktivitas kegiatan 

ekonomi.
38

 Jadi pandangan para ahli tersebut, dalam berbagai aktivitas 

ekonomi, menjadi kunci dari setiap praktik aplikasi keuangan syariah, 

menuju kehidupan manusia yang utama. Selain itu, konsep mukhalatha
39

 

dalam kitab Ihya‟ Ulumuddin oleh Imam al-Ghazali juga tidak kala 

penting untuk dijadikan sebagai pisau nalisis dalam membedah 

masterpiece keuangan Islam dan aplikasinya di perbankan syariah dalam 

mengali proses aplikasi keuangan, jasa, layanan dan lain-lain, yang 

bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia dan transaksi yang 

bebas dari unsur riba. 

                                                             
36  Imam al-Ghazali, Mizan al-A‟mal, (Kairo: Dar al-Ma‟arif,1964), 377. 
37  al-Ghazali, Ihya‟ „Ulum al-Dien, 32. 
38  Peter Beilharz, Social Theory, terj, ( North Sydney: Australia, 1991), 2.  
39  Abu Hamid al-Ghazali, Ihya‟ „Ulum al-Dien, Vol,2 (Beirut: Dar an-Nadwah, t.t.), 226. 
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A. Prinsip Dasar Keuangan Islam 

Konsep ekonomi Islam diklasifikasi oleh Saifuddin, menjadi tiga 

asas bangunan bahwa keseluruhan alam semesta, langit, bumi serta sumber 

alam yang ada padanya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh 

manusia adalah milik Allah swt, karena hakikatnya Allah swt yang 

menciptakan.
40

 Dalam pandangan Imam al-Ghazali ekonomi Islam adalah 

bagian tak terpisahkan dari ilmu fiqih Islam. Corak pemikiran ekonominya 

dituangkan dalam beberapa kitab diantaranya Ihya‟ulumuddin, dan Mizan 

al-„Amal yang mencurahkan perhatiannya pada pemikiran sosio-ekonomi 

yang berakar dari sebuah konsep yang disebut “fungsi kesejahteraan sosial 

Islami yang bermuara pada konsep maslahat atau kebaikan bersama, 

merupakan konsep yang sudah sekian lama dinantikan oleh para ahli 

ekonom sains modern.
41

 

Maslahah yang dimaksud adalah mengedepankan kesejahteraan 

umum masyarakat yang mengacu pada rumusan maqashid asy-syari‟ah 

guna melindungi al-dien, nafs (jiwa), nasl (keturunan), al-aql dan al-mal, 

yang mengonsentrasikan pada tutunan wahyu, tujuan utama kehidupan 

umat manusia dalam mencapai kebaikan dunia akhirat.
42

 Selain itu al-

Ghazali mengungkapkan mencari aktivitas yang berkaitan dengan 

mu‟amalah atau ekonomi tidak saja hal yang diupayakan, tetapi sudah 

menjadi kewajiban atau fardu kifayah, jika ingin mencapai keselamatan, 

bahkan ia menambahkan bila kehidupan dunia tidak terpenuhi maka dunia 

akan hancur dan manusia akan binasa. Karena itu, aktivitas ekonomi 

haruslah dilakukan dan ditegakkan dengan baik, sebab ia merupakan 

bagian dari tanggung jawab dalam mengemban keagamaan manusia. 

Untuk itu dalam mencapai tujuan tersebut, al-Ghazali kemudian 

                                                             
40  Muhammad Daud Ali, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia. (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1995),213. Lihat juga al-Qur‟an Surah an-Najm: 31. 
41  Anas Zarqa. Islamic Ekonomics: An Epproach to Human Welfare, dikutip Khursid 

Ahmad dalam buku Studies in Islamic Economics, (leicester: The Islamic Foundation, 
1980), 14.  

42  Abu Hamid al-Ghazali, Ihya‟ „Ulumuddin, vol 2, (Beirut: Dar al-Nadwah, t.th),14.  



 

17 

mengklasifikasi-kan fungsi kesejahteraan sosial yang mencakup tiga varian 

yakni, dharuriyat, hajjiyat dan tahsiniyat.
43

 

Merujuk pada realita konsep tersebut, merupakan suatu keharusan 

yang mesti diwujudkan demi kesejahteraan ekonomi manusia, untuk 

menghilangkan kesulitan dan melakukan hal yang terbaik bagi kehidupan 

manusia. Model kerja pengembangan ketiga konsep itu, sesungguhnya 

mencakup kebolehan adanya lembaga perbankan syariah dalam 

melaksanakan akad, mengenai mekanisme pembiayaan melaui akad 

murabahah, mudharabah, musyarakha, ijarah dan lain-lain adalah dalam 

rangka untuk perlindungan harta, menghilangkan kesulitan, dan 

profesionalisme dalam mencapai kualitas pekerjaan. Pemenuhan 

kebutuhan ekonomi, merupakan kunci utama dalam meraih kesuksesan 

atau kemaslahatan dunia dan akhirat.
44

 

Secara tegas fungsi ekonomi Islam menekankan pada bagaimana 

cara memperoleh dan membelanjakan harta yang halal. Artinya dalam 

setiap aplikasi pembiayaan dana para nasabah bank syariah, harus tetap 

mengacu dan berpedoman pada syariah Islam. Selain tetap 

mempertimbangkan perolehan keuntungan, prinsip bagi hasil antara pihak 

bank dan pihak nasabah. Harta hakikatnya milik Allah swt. manusia hanya 

sebagai subjek yang diamanahi atau mengelola semua kekayaan yang ada 

di bumi dan di langit. Harta benda akan bernilai ketika harta berfungsi 

dalam menjaga kesejahteraan hidup, menjaga terjadinya krisis dan 

menopang kebahagiaan hidup manusia, agar terhindar dari ancaman kufur 

disebabkan kefakiran atau kemiskinan. Karena itu, untuk menjaga 

kekokohan aqidah Islam, dibutuhkan adanya harta dalam rangka menjaga 

dan melindungi keselamatan yang di rumuskan dalam bingkai maqashid 

asy-syari‟ah,
45

yang bersumber dari teks al-Qur‟an dan Hadis.  

Fungsi harta dapat menjaga atau melindungi agama (ad-dien) dari 

bahaya tama‟ dan kufur. Harta juga berfungsi melindungi jiwa (nafs), 

artinya menjaga hidup dengan makanan dan minuman yang halal dan jauh 

dari unsur haram atau riba. Demikian juga harta dapat menjaga akal 

pikiran (al-aql), dari kejahatan narkoba atau minuman keras. Fungsi 

berikut harta adalah untuk menjaga an-nasl yakni melindungi keturunan 

dari bahaya kejahatan prostitusi, zina dan menganjurkan pernikahan dalam 

                                                             
43  Al-Shatibi, Abū Ishaq. Al-Muwafaqat vol. I/II.,2/10 
44  Adiwarman Azwar Karim, Sejarah pemikiran Ekonoi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004),325  
45  Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqhih sosial, (Yogyakarta: LkiS, 2007), lihat dalam 

pendahuluan,xiii. 
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meraih kebahagiaan. Harta juga berfungsi menjaga keseimbangan hidup 

antara miskin dan kaya, dengan cara melindungi hifzh al-mal melalui 

sedekah, infaq dan zakat, karena di dalam harta ada hak bagi orang miskin. 

Penjagaan harta atau hifzh al-mal yang terakhir menjadi penting karena 

berhubungan langsung dengan kebutuhan ekonomi dalam memecahkan 

kesulitan atau kebutuhan hidup manusia dalam jumlah banyak. 

Profesional dalam bidang pengelolaan keuangan harus dimiliki oleh 

siapa pun, tak terkecuali bagi praktisi keuangan syariah. Berkaitan dengan 

profesionalitas bagi praktisi keuangan terdapat pada ayat al-Qur‟an. 

 

                          

            

Artinya: Dan katakanlah: "bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. 

(QS; at-Taubah: 105). 

Bagi para praktisi keuangan syariah, yang mampu mengelola 

keuangannya dengan bik, dalam upaya menjalankan bisnisnya merupakan 

tindakan terpuji. Tindakan tersebut, secara langsung akan mempengaruhi 

unsur profesional dan integritas dalam beraktivitas dalam rangka untuk 

memperoleh hasil yang maksimal. Selain profesional praktisi keuangan 

harus memiliki kompetensi baik umum maupun khusus dan memiliki 

kualifikasi tersendiri dibanding dengan para ahli keuangan lain. 

Profesional dalam mengelola keuangan memerlukan tenaga 

terampil, terutama yang berhubungan dengan masalah uang sebagai alat 

yang mempermudah dalam dunia bisnis atau dagang. Aktivitas bisnis dan 

usaha akan selalu terkait dengan komoditas antara lain, seperti uang, bank, 

cek, surat berharga dan lain-lain.
46

 Dalam Islam hal yang berkaitan dengan 

profesional, baik dalam bidang keuangan atau bekerja dapat dijumpai 

dalam hadis Nabi saw.  

 

 ِاْعَمْل ِِلُ نْياَ َكأنََك تَِعيُْش اَبًَدا* َوْعَمْل ِِلَِخَرتَِك َكأ نََك َتُموُْت َغًدا

                                                             
46  Muhammad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: UII Press, 

2000),63.  
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Artinya: Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-

lamanya dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati esok..
47

  

Mengejar kebutuhan hidup di dunia seakan-akan untuk jangka 

waktu hidup lama. Sebaliknya berbuat baik dan beramal shaleh untuk 

persiapan mati esok, adalah konsep ekonomi Islam, untuk kebutuhan 

meraih kesuksesan hidup, di dunia dan kesuksesan hidup di akhirat.  

 

B. Memahami Konsep Keuangan Syariah  

Islam sebagai agama yang disyariatkan Allah swt, mengatur segala 

kehidupan manusia baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. 

Kebutuhan ekonomi merupakan bagian terpenting dalam kehidupan 

manusia, al-Qur‟an telah banyak menyinggung tentang persoalan 

muamalah atau ekonomi sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. 

Islam memandang bahwa kebutuhan ekonomi, merupakan instrumen 

penting bagi umat muslim dan masyarakat pada umumnya. Memahami 

konsep keuangan Islam, dapat dilihat dari empat sudut, 1) ekonomi 

ketuhanan, 2) ekonomi akhlaq, 3) ekonomi kemanusiaan dan,4) ekonomi 

keseimbangan. 
48

 Sementara sistem ekonomi konvensional merupakan 

sistem perekonomian yang memberikan kebebasan penuh pada setiap 

orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Dalam mencapai 

tujuan ekonomi konvensional bebas bersaing, dalam berbagai jenis usaha 

atau bisnis untuk memperoleh keuntungan atau laba sebesar-besarnya.
49

  

Lebih lanjut sistem ekonomi Islam, karakternya berupaya memberi 

solusi dan kontribusi permasalahan ekonomi manusia dengan cara 

menempuh jalan tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. 

Secara lebih utuh prinsip ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang 

mendasarkan pada sumber al-Qur‟an, hadis, fiqhi dan ijtihad yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dalam mencapai 

hidup bahagia dunia dan akhirat.  

Dalam perjalanan konsep keuangan Islam hingga kini terus 

berkembang, melalui saluran akademisi atau perguruan tinggi, bahkan 

menjadi disiplin ilmu tersendiri. Pada masa Nabi Muhammad saw. terdapat 

                                                             
47  Al-Bukhari, Muhammad bin „Isma‟il. Shaih al-Bukhari: Matan Masykul bil-

Hasyiyyatis-Sanadi. Vol. 1. (Mesir: Mustafa „Isa al-Babi Halabi, t.th), 235.  
48  Kuat Ismanto, Manajemen Syariah Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan 

Syariah (Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),14. 
49  http://hidupberawaldari.blogspot.co.id/2012/10/perbandingan-ekonomi-islam-

dengan.html 
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dua jenis mata uang dinar produk Roma dan dirham produk Persia.
50

 

Namun pada saat imperium Persia diruntuhkan percetakan uang logam di 

wilayah tersebut terus berlangsung, hingga pada masa kekuasaan Ali bin 

Abi Thalib, dan baru secara resmi menggunakan cetakan uang sendiri atas 

nama pemerintah.
51

 Dua jenis mata uang dimaksudkan adalah untuk 

menjadi objek alat tukar atau transaksi paling vital saat itu. Lahirnya 

lembaga keuangan syariah atau Islamic Financial Institutions di Indonesia 

cukup signifikan. Berdasarkan data bank Indonesia, prospek keuangan 

syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik. Industri keuangan 

syariah diprediksi masih akan terus berkembang dengan tingkat 

pertumbuhan yang cukup tinggi. Jika pada tahun 2004, volume usaha 

keuangan syariah telah mencapai 14,0 triliun rupiah, dengan tingkat 

pertumbuhan mencapai 88,6% di akhir tahun 2005
52

 dan di tahun 2011 

volume pertumbuhan mencapai 43,99% diprediksi terus meningkat di 

masa mendatang.
53

 Prinsip normatif ekonomi, seperti terwujudnya pola 

hidup sederhana, hemat dan mengabaikan perilaku israf, sebagaimana 

tergambar dalam surah al-Furqan ayat: 67. 

 

                   

 “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak 

berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di 
tengah-tengah antara yang demikian”.

54
 

Teks di atas, menunjukkan pola hidup hemat, yang menekankan 

pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. 

Demikian juga dalam pengelolaan lembaga keuangan di perbankan syariah 

beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan 

bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan atau membebankan 

                                                             
50  al-Baladzuri, Futuh al-Buldan, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1978), 452.  
51  Abdul Hay al-Kattani, The Syistem of Prophetic Governmen,:Called the Administrative 

Procedures, vol.2(Beirut: Dar Ihya al-Turats li Arabi,t.t.),428. Lihat Hasanuz Zaman, 
The Economic Functons of the Early Islamic State, (Karachi: International Islamic 

Publishers, 1981),337.  
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bunga atas penggunaan dana pinjaman, karena bunga merupakan riba yang 

diharamkan.
55

 

Pada masa Nabi saw. belum terdapat institusi bank, namun ajaran 

Islam tentang prinsip dan pedoman dalam aktivitas ekonomi dan 

perdagangan telah diajarkan. Hal itu terbukti adanya beberapa dokumen 

berupa teks al-Qur‟an, hadis, kreativitas ijtihad para ulama yang 

dituangkan dalam kitab, al-Umm Imam Syafi‟ii, Ihya‟ Ulumuddin, al-

Ghazali, Amwal, Abu Ubaid, Bidayah al-Mujtahid, Ibnu Rusyd, dan lain-

lain, merupakan kontribusi besar kaum muslimin, terhadap kelangsungan 

dan perkembangan konsep ekonomi Islam dalam peradaban dunia pada 

umumnya. Sekalipun dokumen itu, banyak diabaikan oleh para ilmuwan 

muslim, dan bahkan barat tidak pernah menyebutkan peranan kaum 

muslimin dalam dunia ekonomi. Namun kitab ekonomi tersebut, dapat 

menjadi bukti bahwa para ekonomi muslim layak mendapat penghargaan. 

Joseph Schumpeter, Capra, Thomas Aquinas, adalah para ilmuwan 

ekonom barat terkemuka yang mengabaikan peranan ahli ekonomi kaum 

muslimin, dengan asumsi bahwa periode antara Yunani dan Skolastik 

diklaim paling berjasa dalam peradaban dunia bidang ekonomi.
56

 Padahal 

fakta menunjukkan bahwa para ahli ekonomi muslim cukup banyak, hal itu 

terbukti adanya karya-karya fiqh yang membahas keuangan syariah, 

jumlahnya tidak sedikit, misalnya kitab Amwal, Abu Ubaid, kitab Ihya‟ 

Ulumuddin, al-Ghazali, al-Umm, Imam Syafi‟i, Biadayah al-Mujtahid, 

Ibnu Rusyd, kitab Fatqul wahab, Fatkul Muin, Fatqul Qharib dan lain-lain 

yang tak terhitung jumlahnya.
57

 

 

C. Plagiasi Konsep Keuangan Syariah di Barat 

Barat telah menutup mata berbagai praktik dan kebijakan ekonomi 

yang berlangsung pada masa Rasulullah, saw. dan Khulafah al-Rasyidun 

adalah fakta yang membuktikan secara empiris yang dijadikan rujukan 

bagi para cendekiawan Muslim dalam melahirkan teori-teori ekonomi 

kontemporer. Wujudnya adalah adanya dokumen-dokumen keuangan 

syariah dan sistem perjanjian atau akad dalam jual beli, praktik perpajakan 

(Jizyah, Fa‟i Anfal dan lain-lain), pemenuhan logistik, keadilan, 
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pertumbuhan dan kebebasan dalam berniaga.
58

 Selain itu, sumber 

perekonomian umat Islam, bidang keuangan juga diperoleh dari sumber 

pendapatan publik Islam yang meliputi khumus, ghanima, safi, dan zakat.
59

 

Pada abad ke-11 dan ke-12 pemikir dan ilmuwan barat seperti, Constantine 

the african, adelard of bath, melakukan perjalanan ke-Timur Tengah, 

belajar bahasa Arab dan melakukan studi serta membawa ilmu-ilmu baru 

ke-Eropa. Misalnya Leonardo Fibonacci, Leonardo of Pisa belajar di 

Bougie, Al-Jazair pada Abad 12, belajar aritmetika dan matematika-nya al-

Kawarizmi dan sekembalinya menulis Liber Abaci pada tahun 1202. 

Ilmuwan berikutnya Raymond Lily, pemikir dan pendiri beberapa 

universitas yang mengajarkan bahasa Arab dan menerjemahkan karya-

karya ekonomi Islam.
60

 Beberapa ilmuwan tersebut, meniru institusi 

ekonomi Islam, yang saat ini telah dilembagakan oleh perbankan syari‟ah, 

seperti syirkah Mudharabah, wadi‟ah dan lain-lain. 

Suatu kenyataan yang tidak dapat ditutup-tutupi oleh ekonomi 

Barat, bahwa telah terjadi proses pencurian atau plagiat seperti, St.Thomas, 

Pareto, Bar Hebraeus dan Martini yang menyalin beberapa bab pada kitab 

Ihya‟ Ulum al-Dien tanpa menyebut sumber kutipan karya Imam al-

Ghazali,
61

 bahkan bapak ekonomi Barat Adam Smith (1776M) judul buku 

yang ditulis dengan bahasa Inggris The Wealth of Nation
62

 persis dengan 

karya Abu Ubaid dalam kitab al-Amwal (838 M). Kesamaan judul buku 

tersebut, diduga kuat telah terjadi proses plagiat yang licik.
63

 

 

D. Gairah Tumbuhnya Lembaga Keuangan di Dunia 

Kondisi keuangan di tengah persaingan global, pernah melanda di 

pemerintahan Indonesia selama hampir satu tahun, bermula dari gejolak 

moneter di negara-negara asia, sehingga nilai tukar rupiah anjlok dari 8% 

menjadi 12% pada tahun 1997. Gejolak keuangan yang kurang stabil 

seperti itu, berdampak pada berkurangnya tingkat kepercayaan investor 

terhadap rupiah menambah posisi keuangan semakin melemah, dan 

berakibat krisis moneter dan krisis likuidasi.
64

 Dalam rangka untuk 

                                                             
58  Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2004), 10. 
59  Abu Ubayd al-Qasim bin Salam, Al-Amwal, vol.1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 14.  
60  Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah, (Jakaarta:AlvaBet, 2000), 5-6.  
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mengantisipasi persaingan antar lembaga keuangan yang dimungkinkan 

dapat mempengaruhi likuiditas bank syariah. Maka yang perlu dilakukan 

adalah memperebutkan dana masyarakat, dari berbagi lembaga keuangan, 

terutama bank konvensional yang merupakan pesaing yang harus 

diperhitungkan. Karena kenyataan bahwa sejak lembaga keuangan syariah 

berdiri, belum bisa mewarnai pasar yang signifikan atau perpindahan dana 

dari bank konvensional ke bank syariah. Sekalipun berbagai upaya telah 

dilakukan, seperti memfatwakan bunga, yang dipraktikkan di beberapa 

bank konvensional haram oleh MUI, NU dan Muhammadiyah, juga tidak 

terlalu banyak mempengaruhi jatuhnya pilihan para nasabah ke bank 

syariah. Tidak dapat disangkal bahwa persaingan di dalam menarik dana 

masyarakat tidak hanya datang dari bank sejenis syariah, tetapi juga datang 

dari bank konvensional, terutama persaingan di dalam memperebutkan 

segmen deposan rasional.
65

 

Arus globalisasi pada saat ini sudah berada di tengah-tengah kita 

dan akan mengubah lanskap keuangan. Seiring dengan munculnya lanskap 

finansial baru, kontrak pembagian risiko dan yang pada akhirnya menjadi 

kontrak pembagian untung rugi akan menjadi terstandarisasi dan akan 

menciptakan peluang bagi sistem finansial baru untuk berkembang. 

Globalisasi sebagai konsekuensinya, ekspansi ekuitas dan cara pendanaan 

berbagi risiko akan memuluskan jalan untuk pertumbuhan lebih lanjut 

keuangan Islam. Meskipun demikian keuangan Islam masih memiliki 

beberapa tantangan diantaranya aspek teoritis, operasional, dan 

implementasinya. Pada tataran teori dibutuhkan lebih banyak upaya untuk 

mengembangkan prinsip inti ekonomi Islam, dan memahami fungsi sistem 

keuangan yang beroperasi atas dasar pembagian keuntungan dan 

kerugian.
66

 

Lembaga keuangan syariah utamanya baitul mal wa tanwil atau 

BMT, belum memperlihatkan sebagai lembaga keuangan yang mampu 

bersaing di tengah kemajuan keuangan saat ini. Justru fakta menunjukkan, 

bahwa BMT dikenal sebagai lembaga keuangan yang buruk, amburadul, 

tenggelam, tidak amanah, tidak profesional, kurang dipercaya masyarakat, 

dan kesulitan modal, bahkan dimungkinkan berpotensi bubar, utamanya 

lemah di bidang manajemen dan pengelolaan. Selain itu, terdapat penilaian 
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masyarakat sebagai lembaga keuangan yang dicitrakan jelek, dan faktor 

lain juga turut memperburuk keadaannya.
67

 

 

E. Model dan Perubahan Aplikasi Keuangan Islam  

Posisi perbankan syariah sebagai penyedia dana bagi para nasabah, 

memiliki beberapa tahapan dan jenis aplikasi yang berbeda, diantaranya 

adalah jenis aplikasi sistem akad murabahah dimana dalam perjanjian jual 

beli antar bank dengan nasabah bank syariah, terbiasa menggunakan cara 

membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kepada 

nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan 

margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan para 

nasabah. Dalam sistem aplikasi perban kan bidang murabahah ini terdapat 

ketentuan yang bersifat umum, yakni adanya uang muka terlebih dahulu di 

dalam setiap operasionalnya. Hal tersebut, biasa dilakukan oleh pihak bank 

karena adanya sistem akad murabahah yang telah disepakati antara 

nasabah dan pihak penyedia, kemudian dilanjutkan pembiayaan jenis 

bisnis atau usaha yang dikehendaki oleh nasabah, melalui proses pencairan 

pihak perbankan syariah. Bank syariah yang selama ini telah 

membolehkan meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat. 

Meskipun uang muka, sesungguhnya tidak dikenal dalam keuangan Islam, 

bahkan termasuk transaksi yang diharamkan dan berbeda dengan arus 

utamanya dalam keuangan Islam. Sungguhpun demikian pihak bank, 

sebenarnya juga memberikan pilihan atau khiyar apabila seorang nasabah 

tidak bersepakat atau membatalkan akad murabahah, namun demikian 

sebagai konsekuensinya nasabah juga harus memberikan ganti rugi kepada 

LKS atau lembaga keuangan syariah dari uang muka yang telah 

disepakati.
68

  

Lebih lanjut kenyataan di lapangan juga sering ditemukan aplikasi 

jenis lain bidang akad murabahah, misalnya pembiayaan KPR fix to fix 

yang menggunakan sistem akad murabahah. Dalam akad tersebut, 

biasanya terdapat kesepakatan antara pihak bank dan nasabah yang 

mengajukan KPR lalu pihak bank membuat kesepakatan terlebih dulu 

dengan para nasabah sesuai dengan perhitungan promo KPR setara 10% 

setelah sepakat bank akan membelikan rumah atau hunian yang 

dikehendaki nasabah. Sistem pembiayaan tersebut bank, berperan 
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mengambil profit sesuai kesepakatan bersama nasabah dengan angsuran 

atau cicilan yang dilakukan oleh nasabah pada KPR fix to fix disepakati 

keuntungan kira-kira 10% sampai lunas. Sistem aplikasi itu, hampir 

dipersamakan dengan perhitungan pengeluaran zakat pertanian tadah 

hujan, atau tanpa menggunakan teknologi. Sementara murabahah dalam 

bentuk aplikasi lain dalam perbankan diterapkan untuk membiayai modal 

kerja.
69

 Jadi aplikasi keuangan Islam produk murabahah dalam perbankan 

syariah dapat dikategorikan pada dua hal pembiayaan, yakni sasaran 

pembiayaan konsumtif, seperti rumah, motor atau keperluan sehari-hari, 

sedangkan sasaran pembiayaan produktif bermuara pada kebutuhan modal 

kerja atau investasi. 

Sasaran aplikasi keuangan Islam lain, dalam perbankan syariah, 

bidang akad musyarakah, yakni suatu sistem kerja sama yang dilakukan 

dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan 

keuntungan. Aplikasi keuangan Islam akad musyarakah dalam bank 

syariah, bank hanya sebagai financial partner atau mitra keuangan yang 

berperan dalam penanaman modal pada suatu proyek atau bisnis, dan 

sebagian modal lain merupakan bagian penanaman modal dari nasabah 

atau bank tidak terus menjadi mitra dari nasabah. Dalam perjanjian 

musyarakah model pembiayaan seperti itu, biasanya digunakan untuk 

pembayaran secara cicil, bidang sasaran hause financing atau pembiayaan 

perumahan.
70

 Sementara aplikasi lain akad musyarakah pada bank syariah, 

bidang musyarakah mutaniqishah, antara pihak bank dan nasabah, 

menyepakati syarat tentang penyertaan modal atau kemitraan dengan akad 

sewa-menyewa, sekaligus pengikatan jaminan berupa barang yang 

diperjual belikan atau terdapat tambahan lainnya.
71

  

Jika dikaji secara cermat, uraian di atas, menujukkan adanya 

formulasi berbeda dalam konsep masterpiece keuangan Islam, tentang 

pembiayaan akad musyarakah yang diaplikasi oleh bank pada suatu usaha 

tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah 

disepakati sebelumnya.
72

 Sementara dalam keuangan Islam akad 

musyarakah berlaku hanya untuk jenis usaha, seperti dagang dengan cara 
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menanam modal dalam bentuk uang atau emas dan keuntungannya dibagi 

sama atau separuh-separuh diantara keduanya.
73

 

 

F. Respon dan Tanggapan Sistem Bagi Hasil  

Produk pembiayaan dana yang bersumber dari lembaga keuangan 

syariah, terutama menyoal pengumpulan dan penyaluran, yang melekat 

pada akad yang dilakukan pihak shahibul mal atau bank pada nasabah 

belum sepenuhnya diterima oleh sebagian umat Islam. Satu sisi ada yang 

menyambut baik kehadirannya, dan pada sisi lain ada yang menyorot tajam 

dan mempertanyakan konsistensi penerapan akad bagi hasil, yang bebas 

dari unsur riba atau spekulatif. Bagi mereka yang menolak bersikap 

ambivalensi atau tidak berinvestasi di bank syariah, dan lebih condong 

berinvestasi di bank konvensional. Adapun bagi mereka yang menerima, ia 

akan bekerja sama dan berinvestasi dengan bank syariah.  

Banyak persepsi masyarakat, baik dari kalangan akademisi, maupun 

tokoh agama masih menganggap bahwa bank syariah, tidak ubahnya bank 

konvensional, bahkan ada yang menganggap keuntungan bunganya lebih 

mencekik dibanding bank konvensional.
74

 Terlebih dalam mekanisme 

penyaluran dipandang lebih rumit dan berbelit-belit, dibanding dengan 

bank konvensional. Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit instansi atau 

nasabah yang beralih menitipkan atau bekerja sama pada bank 

konvensional dibanding bank syariah.
75

 Artinya implikasi tindakan para 

nasabah atau umat Islam kurang terpengaruh adanya keuntungan sistem 

bunga, atau bagi hasil, yang ada bagi mereka menganggapnya sama saja 

dengan bank konvensional.
76

 Bagi para nasabah mereka yang memilih 

transaksi atau berakad di bank syariah sudah menjadi kebiasaannya, 

mereka tidak lagi begitu cermat terhadap sistem bagi hasil atau sistem 

bunga. Sebagai ilustrasi penjelasan bagi mereka yang pinjam dana Rp.150 

juta, terima RP.140, lalu dia harus mengembalikan sebanyak Rp.300 juta, 

dengan prinsip bagi hasil adalah sudah menjadi tanggung jawabnya. 

Demikian pula bagi mereka yang pinjam dana ke-bank konvensional 

Rp.100 juta, misalnya dan harus mengembalikan sesuai tempo yang 
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disepakati Rp.220 juta, juga tidak menjadi persoalan, baginya yang penting 

kesulitan hidupnya dapat dipenuhi kebutuhannya.  

Mencermati keuntungan sistem bunga atau bagi hasil, akan 

memainkan peran dalam kehidupan sosial. Bagi nasabah bank yang 

memilih keuntungan sistem bunga bisa disebut kelompok rasional, karena 

mereka memilih keuntungan yang pasti. Sementara orang yang memilih 

bank syariah disebut kelompok religius, karena telah memilih keuntungan 

sistem bagi hasil atau non- riba yang berkah.
77

 Beberapa kritik tajam yang 

dialamatkan pada sebagian para pegawai bank syariah, yang notabene 

sebagian besar pegawainya berlatar belakang non bank syariah. Akan 

tetapi mereka-mereka, mantan pegawai bank konvensional atau bukan 

sarjana ekonomi syariah, sehingga banyak menimbulkan penilaian 

beragam. Bagi mereka yang komentar tajam, dan bernada merendahkan, ia 

pertanda mulai meragukan eksistensi perbankan syariah, yang selama ini 

di daulat sebagai bank anti gharar, riba dan spekulatif.  

Kompleksitas masalah, penilaian, kritikan dan soroton tajam, yang 

ditujukan bank syariah, dan ungkapan saling klaim benar-salah halal-

haram dikategorisasikan sebagai kelompok abu-abu atau subhat. 

Perbankan syariah di tengah persaingan keuangan global dan perdagangan 

kawasan Asia, kiranya perlu berbenah diri dari kelemahan-kelemahan yang 

ada. Jika hal itu tidak dilakukan, maka akan lebih menimbulkan banyak 

madharat yang lebih besar, terutama kejelasan prinsip bagi hasil. Selain 

sisi kelemahan, tenaga yang kurang terampil dalam mendapatkan 

kepercayaan masyarakat secara lebih luas. Sumber daya manusia di 

perbankan syariah, juga harus menjadi perhatian utama, dalam memajukan 

keuangan syariah. Jangan hanya menguras energi sia-sia, waktu dan 

melupakan esensi tujuan stabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

menjadi taruhan utama yang harus disiapkan bank. Bagi mereka yang 

memikirkan hitam-putih, benar-salah implementasi produk keuangan 

syariah. Kelak umat Islam di Indonesia, hanya menjadi penonton dan 

konsumen ketimbang pemain usaha di kawasan Asia.  

Karena semakin jauh dari tujuan prinsip utama perbankan syariah 

dalam mencapai kesejahteraan, maka ke depan bank syariah akan semakin 

timpang. Persoalan pendanaan bisnis dan jasa keuangan syariah yang 

kurang aplicable, reasonable dan banyak menuai kritik dan sorotan tajam, 

kiranya perlu perbaikan. Jenis aplikasi keuangan syariah yang berbeda dan 
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berubah dari akar dan konsep sebelumnya, adalah bagian dari hasil 

konstruksi sosial ekonomi. Jadi kelemahan bank, pada bidang aplikasi 

keuangan, yang menimbulkan komentar beragam dan berakibat kurang 

mendapat kepercayaan positif oleh masyarakat, dimungkinkan ada sebab 

dan faktor yang mempengaruhi. Yakni faktor yang menjurus pada 

lemahnya sistem pengelolaan keuangan syariah, perolehan keuntungan 

bagi hasil yang kurang mempertimbangkan maqasid syariah, dan 

terwujudnya maslahah al-ammah, menjadi penyebab utama. 

 

G. Regulasi Sistem Akad dalam Islam dan Perbankan 

Sistem perbankan pada umumnya, memiliki prosedur dan regulasi 

dalam memasarkan produk keuangannya. Disamping, perlu diketahui 

bahwa segala sesuatu yang menyangkut, tentang bank, seperti kegiatan 

usaha atau bisnis selalu diproses melalui berbagai prosedur dan regulasi 

yang berlaku. Regulasi merupakan aturan dan rujukan bagi setiap aktivitas, 

terutama bank syariah. Karena itu, bank syariah dalam aktivitasnya, seperti 

aplikasi akad produk jumlahnya cukup banyak, diantaranya produk akad 

mudharabah yang paling sering dipasarkan oleh perbankan syariah. Bank 

syariah pada umumnya berperan sebagai penyedia dana bagi nasabah, 

yang meliputi jenis usaha, jual beli, jasa, pinjaman dan lain-lain, 

merupakan tindakan atau transaksi yang didasari regulasi dan prosedur. 

Transaksi melalui prosedur akad sebagaimana tersebut di atas, telah 

disyariatkan sejak Islam itu ada, bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad 

saw. sebagai seorang Rasul.
78

 

Regulasi dalam sistem akad jual beli jenisnya beragam. Dalam 

koteks Islam, akad merupakan perjanjian jual beli yang didahului ijab-

qabul dalam bentuk ucapan, dalam rangka penyerahan hak milik di satu 

pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Perjanjian atau akad 

didefinisikan pertalian ijab untuk melakukan pernyataan ikatan. Sementara 

qabul adalah pernyataan penerimaan ikatan sesuai kehendak syariah yang 

berpengaruh kepada objek perikatan.
79

 

Konsep akad atau perjanjian dalam bermu‟amalah rumusannya 

dapat dilihat dalam firman Allah swt. pada surah al-Maidah ayat 1., 
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Artinya; “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad 

perjanjian”.  

Teks di atas, menunjukkan perintah wajib, bahwa akad yang 

dimaksud adalah ijab dan qabul, wajib dipenuhi dalam suatu transaksi 

bermu‟amalah.
80

 Akad dalam pandangan lain mencakup tentang janji setia 

seorang hamba kepada Allah swt, dan perjanjian yang dibuat oleh manusia 

dalam pergaulan sesamanya. Kata al-Uqud jamak dari kata aqod/akad 

yang berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga tidak 

terpisah bagi kaum muslimin wajib memenuhi akad karena ikatan 

perjanjian, dan salah satu ciri manusia beradab adalah manusia yang selalu 

menepati janji. Perintah ayat di muka, juga menekankan perlunya 

memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan 

sempurna, sehingga perjanjian dalam jual beli yang mereka jalin tidak 

berakibat merugikan orang lain.
81

 

Seiring dengan kemajuan teknologi modern berkaitan dengan jual 

beli dimungkinkan terjadi persoalan menjual atau membeli barang 

dagangan dengan perjanjian sebelum akad, atau diketahui sebelum akad, 

seperti jual beli susu kaleng, sarden, fanta dalam botol, kelapa dalam 

serabutnya, atau jenis minuman yang di beli di pasar Indomaret dan lain-

lain. Pembeli dalam hal ini cukup menyerahkan atau memasukan uang 

kedalam kotak atau kaleng tanpa ijab kabul. Transaksi melalui online 

pembeli cukup mentransfer uang, dan penjual cukup memberikan slip 

tanda terima, atau secara otomatis tanda terima telah selesai di ATM di 

bank. Jika terjadi hal demikian maka permasalahan harus dilihat dari asal 

perjanjian selama tidak disebut di dalam akad atau tidak pada majelis 

khiyar, maka hukumnya mejadi boleh. Adapun bagi seorang pembeli 

hukumnya wajib, menepati akad perjanjian dalam jual beli atau jual beli 

dengan janji.
82

 Senada dengan itu Imam Syafi‟i, Maliki dan Hanafi juga 

membolehkan, meskipun dalam qaul jadid Imam Syafi‟i termasuk dalam 

kategori akad yang diharamkan.
83

 

                                                             
80  Ibnu Rushd, Bidayah al-Mujtahid, Vol.2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996),129. 
81  M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah. Vol.3 (Jakarta: Lentera Hati,2002), 7. 
82  Zainuddin Abdul Aziz, Tarsyihul Mustafidin „ala Syarhi Fath al-Mu‟in. Surabaya: Al-

Karomain, 2006),66. lihat Ibnu Hajar dalam kitab Fatawi, bab البيع 
83  Muhammad Nawawi, Syarh Sullam a-Taufiq. (Semarang; Maktaba, 1357 h),51. 
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Dalam konteks kehidupan kita, jual beli yang mewajibkan ijab-

qabul, utamanya objek jual beli yang berskala kecil yang biasa 

berlangsung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terasa sulit 

terhindarkan, seperti jual beli sekaleng minuman segar pada mesin berjalan 

otomatis. Dimana si pembeli telah memasukan uang koin atau kertas 

kedalam lubang kotak minuman yang disediakan, dan pembeli menombol 

melalui mesin sesuai selera minuman yang di inginkan. Kemudian muncul 

atau keluar sekaleng minuman segar, kopi, atau teh sesuai yang dipesan. 

Hampir sulit dihindari di zaman now, dan dipastikan banyak terjadi 

perubahan model transaksi, yang selama ini umum dipahami. Bahwa ijab-

qabul adalah transaksi antara si-penjual dan pembeli seperti kata-kata 

“saya jual barang ini, dan saya beli atau terima barang ini, sah hukumnya. 

Sedangkan benda yang disepakati sebagai transaksi jual beli yang sah, 

harus memenuhi unsur dan syarat yang berlaku, sebagaimana dalam fiqh 

kitab klasik.
84

  

Peristiwa transaksi di atas itu, dengan kemajuan teknologi seperti 

jual beli online, jual beli gesek, memakai kartu langsung di mesin 

pembelian dan lain-lain, jumlahnya cukup banyak. Perubahan ijab-qabul 

dan rukun jual beli bisa terjadi disebabkan tuntutan zaman dan tidak lagi 

sama dengan modal lama. Jika dalam jual beli ijab qabul menjadi syarat 

utama sahnya jual beli, atau dipersyaratkan secara ketat antara pelaku dan 

objek dari peristiwa transaksi, maka kehalalan dalam jual beli menjadi sulit 

diwujudkan dan tidak sesuai dengan maqasid syariah atau tujuan hukum. 

Tujuan hukum adalah memberi kemudahan, bukan mempersulit dalam 

setiap hal, karena dalam permasalahan tertentu, sepanjang tidak 

bertentangan dengan syariat, hukum Islam memberi rukhsa atau 

kemudahan. Berkaitan dengan itu syarat-syarat yang mesti wajib dipenuhi 

dan dihormati oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, tidak 

diperkenankan terhenti, karena alasan fiqh yang tektualis.
85

 Diantara 

syarat-syarat jual beli dalam fiqh klasik, memang akad menjadi syarat 

utama, dan diiringi syarat lain seperti ada penjual, pembeli, berakal sehat, 

tidak gila, dewasa, bisa membedakan yang baik dan buruk, maka jual beli 

tersebut, dalam pandangan ulama fiqh sah atau halal hukumnya.
86

 

Kegiatan bisnis atau jual beli, keharusan ijab dan kabul, seperti 

disinggung di muka, merupakan syarat dan rukun yang harus dipenuhi, 

                                                             
84  Lihat dalam Kitab Fatqul-Qarib, Fatqul-Muin, dan Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, 281. 
85  Al-Barkati, Qowa‟id al-Fiqh, (Karachi: ash-Shadaf Publishers,1986),143. 
86  Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Bogor: Kencana, ,2003),197.  
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dari setiap peristiwa akad jual beli. Namun perlu ditegaskan bahwa ijab-

kabul sebagaimana diketahui adalah bagian deretan rukun kedua dari akad 

jual beli atau perjanjian yang dipersamakan dengan hutang dan wajib 

dipenuhi.
87

 Karena dalam jual beli, janji merupakan rangkaian keseluruhan 

akan pemenuhan kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 

Sehingga kemudian tujuan akhir dari kegiatan jual beli diharapkan mampu 

menghasilkan aktivitas perekonomian dan terwujudnya kesejahteraan. 

Suatu kegiatan jual beli atau bisnis yang di dalamnya terdapat akad 

perjanjian, merupakan bagian penting dari pengembangan aktivitas 

ekonomi yang tak dapat dipungkiri, baik itu akad perjanjian jual beli, 

dilakukan secara suka rela maupun terpaksa. Akad perjanjian atau the 

liberty of contract memiliki pengaruh yang jelas dalam hukum obligasi, 

yang meliputi pemberian kuasa, jaminan, hak milik dan tugas 

pemeliharaan harta dan seterusnya berkerja atas dasar untuk memperoleh 

keuntungan dari transaksi-transaksi yang dilakukan. Prinsip ijab dan qabul 

dalam akad perjanjian, misalnya bisa dilakukan seseorang dalam suatu 

pertemuan atau majelis sesion dari pihak-pihak yang mengadakan kontrak, 

baik dalam bentuk penawaran, pencabutan atau hak untuk membatalkan 

(syart al-khiyar), secara keseluruhan biasanya dinyatakan dalam bentuk 

ucapan, dan berakibat langsung dengan hukum si pemberi hutang atau 

penghapusan hutang.
88

 

Setiap produk yang dikeluarkan pihak bank syariah selalu melewati 

tahapan akad, perjanjian, ijab, qabul dan seterusnya. Sebagai contoh 

regulasi akad yang masih berlangsung hingga saat ini, seperti akad 

perjanjian murabahah, yang digunakan oleh bank dalam rangka 

memfasilitasi para nasabah untuk melakukan pembelian dalam pemenuhan 

kebutuhan hidup, seperti rumah, kendaraan, renovasi dan lain-lain.
89

 

Model akad perjanjian yang kita ketahui di atas, adalah wujud penggunaan 

sistem akad perjanjian yang muncul dan timbul dari kesadaran diri 

manusia, akibat berlakunya hukum, norma agama dan tata nilai yang 

berkembang di masyarakat, dari suatu kegiatan ekonomi. 

  

                                                             
87  Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, cet. 2, vol.5,(Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), 

99. 
88  Joseeph Schacht, an Introduction to Islamic Law, (Oxford University Press, London, 

1965), 215. 
89  Brosur bank syariah 2012-2017. 
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H. Karakteristik Keuangan Islam dalam Kepungan Bank 

Konvensional  

Di tengah kemajuan sistem keuangan global di Barat dan Asia, 

keuangan Islam belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan, 

dibanding dengan kemajuan keuangan bank konvensional yang berdiri di 

Kota hingga ke pelosok Desa. Kenyataan itu terjadi disebabkan;1) umat 

Islam terlalu banyak berpangku tangan atau alergi dengan sistem aplikasi 

keuangan Islam sendiri. 2) bidang keilmuan dan pengetahuan umat Islam 

kurang mengetahui secara utuh konsep-konsep keuangan Islam. 3) sumber 

daya manusia belum memenuhi target yang memadai, terutama di bidang 

teori keuangan Islam. Jika ditelusuri dalam sejarah, fakta telah banyak 

membuktikan bahwa pada fase-fase pemerintahan Islam klasik, 

pertengahan, hingga modern Islam banyak memberikan kontribusi dan 

berjasa besar di bidang sistem keuangan. Thomas Kuhn menyatakan 

bahwa, dalam sistem ekonomi selalu memiliki paradigma berbeda, 

misalnya sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, berbeda dengan sistem 

ekonomi Islam yang bersumber dari al-Qur‟an dan al-Hadist. Dua sumber 

tersebut, menurut Kuhn tidak bisa diparalelkan dengan prinsip dasar 

masing-masing sistem ekonomi tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki 

prinsip dasar sebagai ekonomi rabbani dan insani, disebut ekonomi 

rabbani karena syarat dengan petunjuk dan nilai-nilai Ilahiah. Sementara 

sistem ekonomi insani bermuara pada terlaksananya kemakmuran dan 

kesejahteraan manusia.
90

 

Dalam perkembangan ekonomi dunia terus mengalami kemajuan, 

sejalan dengan kemajuan zaman, ditandai munculnya pakar-pakar ekonomi 

terkemuka diantaranya ekonomi kapitalisme, ekonomi sosialisme, dan 

ekonomi Islam. Diera kemajuan tiga dari dua raksasa ekonomi tersebut, 

yang masih tertinggal adalah ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi yang 

berangkat dari konsep berbeda, tentu akan melahirkan aplikasinya sistem 

ekonomi dengan tipikal yang berbeda, hal itu dapat diidentifikasi sebagai 

berikut; 1) ekonomi kapitalis sistem perekonomian yang memberikan 

kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan 

perekonomian. Tipikal ekonomi kapitalis sistem perekonomian yang diatur 

oleh mekanisme pasar, dan lebih menekankan sistem ekonomi keuangan 

sekuler, dengan paradigma matrealisme ekonomi pasar yang bersumber 

dari ide. 2) Ekonomi sosialis, adalah kegiatan bisnis dengan campur tangan 
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atau intervensi kebijakan pemerintah, atau pemerintah ikut mengatur tata 

kehidupan perekonomian negara. Ciri tipikal ekonomi ini adanya 

pemilikan harta oleh negara, kesamaan ekonomi, disiplin politik, dan 

sistem perekonomiannya menganut paham atheis dengan paradigma 

marxis yang bersumber dari pikiran manusia.; 3) ekonomi Islam tipikal 

ekonomi ini berpandangan, bahwa aqidah sebagai subtansi inti dalam 

menggerakan aktivitas ekonomi, atau ekonomi menuju pada kesuksesan 

holistik dunia akhirat, dengan paradigma syariah yang bersumber dari al-

Qur‟an-hadis dan ijtihad.
91

  

Sistem ekonomi tersebut, berdampak pada kegiatan perekonomian 

dan sumber daya manusia saat ini, selain terdapat setumpuk permasalahan 

yang mengiringinya. Gagasan, pemikiran, pendapat dan fatwa ulama 

tentang keuangan Islam dan aplikasinya di bank syariah yang 

mengutamakan transaksi yang halal dan bebas dari unsur riba dalam 

memberikan pendanaan bisnis bagi nasabah, sesuai kaidah syariah adalah 

kerinduan umat Islam. Namun pada sisi lain sistem operasional bank 

syariah tak luput dari sorotan, tentang paham keagamaan berbeda, 

utamanya pada produk-produk yang ditawarkan atau diperjual belikan 

yang melekat pada akad. Keterlibatan DSN-DPS perlu dijaga perannya 

dalam mengawasi setiap transaksi bank syariah yang mengambil 

keuntungan, sistem bagi hasil dan marginnya dibagi antara sahibul mal dan 

pengelola sesuai kesepakatan yang diperjanjikan. Namun perjanjian yang 

melekat pada akad, seperti produk mudharabah, ijarah, musyarakha dan 

lain-lain, hingga kini belum maksimal dirasakan manfaatnya secara penuh 

oleh masyarakat. Bank syariah pada umumnya hanya berperan sebagai 

penyedia dana dan fasilitas pembiayaan baik itu dalam bentuk bisnis, 

usaha atau modal kerja. Aplikasi dalam akad perjanjian bisa menggunakan 

sistem musyarakha atau yang lain, secara keseluruhan langsung 

berhubungan dengan kegiatan ekonomi keuangan, bidang usaha atau bisnis 

yang didanai oleh bank syariah. Dalam bidang aplikasi penyediaan dana 

oleh bank syariah dapat dikategorikan ke-dalam dua transaksi; 1) transaksi 

untuk mencari keuntungan dengan akad tijarah, atau mudharabah dan; 2) 

transaksi tidak untuk mencari keuntungan semata, yakni karakter keuangan 

model tabarru‟ yang selama ini sudah dikenal dalam sistem keuangan 

syariah. Transaksi yang mencari keuntungan semata, meliputi penyediaan 

                                                             
91  https://kinanzahirah.wordpress.com/2012/05/23/perbedaan-sistem-ekonomi-sosialis-
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dana untuk pengembangan bisnis atau jenis pembiayaan lain, bidang 

pendanaan, jual-beli, sewa-menyewa, jasa dan kontrak prinsip bagi hasil. 

Berbagai produk keuangan Islam, yang menyangkut transaksi dan sistem 

akad, yang tidak untuk mencari keuntungan belaka, bermula dari sistem 

pendanaan bidang jasa dan pelayanan (fee based income), atau kegiatan 

sosial.
92

 

Perlu dicatat bahwa ekonomi Islam, bidang keuangan memang 

kemajuannya tak se-pesat ekonomi konvensional, dan selama ini masih 

ditempati, dan didominasi atau kuasai oleh bank umum dunia, terutama 

bidang manajemen keuangan. Maka wajar, jika para nasabah hingga kini 

menilai dan menjatuhkan pilihannya ke-bank tersebut, dan menjadi sah, 

bila kepercayaan terus ke arah bank konvensional. Karena sistem bunga 

yang dijanjikan terus membius para nasabah, dan tingkat pelayanan sering 

memuaskan dan memanjakan para hati nasabah, bahkan strategi dan 

inovasi baru terus dilakukan dalam merebut kepercayaan nasabah, berbeda 

dengan bank syariah.  

Eksistensi kelembagaan keuangan, terutama pada bank 

konvensional hingga saat ini, eskalasinya di banyak negara-negara muslim 

di dunia, termasuk umat Islam di Indonesia, terus melejit, dan mendapat 

kepercayaan dengan baik dan dipuji. Presentasinya cukup signifikan, 

bahkan asetnya semakin terus meningkat, tumbuh dan cenderung 

berkembang. Sementara kehadiran perbankan syariah tergolong baru, dan 

keberadaannya sebagai kelembagaan keuangan Islam, belum memperlihat-

kan setara dengan bank konvensional. Kenyataan itu dapat dilihat dari 

sudut investasi, dan penyediaan dana bagi masyarakat yang jumlahnya 

terus melimpah dan meningkat. Selain itu bank konvensional, umum 

banyak depresiasi dengan baik, berbeda dengan bank syariah, kemunculan 

sering menuai kritik tajam, dan penilaian miring atau pernyataan berganti 

label, dan lain-lain yang bersumber dari para nasabah atau stakeholders. 

Berbagai persoalan yang ada, yang menimpa bank syariah, masih terdapat 

penilaian dan kepercayaan baik dari masyarakat, dan para ahli ekonom 

Islam Indonesia. Dinyatakan bahwa bank syariah dalam aplikasinya 

produknya, masih memegang prinsip kehati-hatian atau yang konsisten 

menerapkan sistem non ribawi, anti masyir dan gharar. Sisi lain bank 
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syariah keunggulannya, adalah satu-satunya bank yang tahan dari terpaan 

krisis, seperti yang terjadi pada tahun 1997.
93

  

Kehadiran bank syariah, banyak dinanti masyarakat muslim, akan 

tetapi juga tidak sedikit yang menilai miring, berganti label dan ujaran lain 

yang bernada menyakitkan. Walaupun demikian masih ada sebagian 

masyarakat, yang menilai cukup baik, bahkan ada sebagian masyarakat 

yang belum terima pernyataan status berganti label, yang dialamatkan oleh 

bank syariah. Produk keuangan bank syariah, yang terus tumbuh dan 

berkembang di tengah kepungan bank konvensional. Ia selalu bersikap 

tegar dan berupaya dengan jargon prinsip bagi hasil, sebagai icon dalam 

memperoleh keuntungan, adalah salah satu wujud karakter keuangan 

Islam. Jadi strategi keuangan syariah dalam belantara keuangan 

konvensional, wajib dikembangkan dan diaplikasikan demi terwujudnya 

kemaslahatan umat Islam secara luas. Sekalipun bank tersebut, harus 

berdiri diantara sekian banyak persaingan global bank umum, yang 

menerapkan sistem bunga, sebagai karakter bank konvensional di kawasan 

Asia, bahkan dunia. 

  

                                                             
93  Telah kita ketahui pada tahun 1997-1999 Indonesia, telah terjadi krisis moneter, dan 

satu-satunya bank yang tidak tekena dampak atau mampu bertahan adalah bank 
mu‟amalah atau syariah. Lihat Koran jawa pos,Gejolak ekonomi. 
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A. Paradigma Ekonomi Islam 

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, bahwa kajian 

dalam buku ini termasuk dalam kategori pendekatan ekonomi sosial. 

Kajian yang didasari oleh kerangka berfikir, dari sudut pandang ekonomi, 

tindakan sosial ekonomi, dan hubungan ekonomi dalam masyarakat adalah 

fokus utama. Dalam pandangan James C. Scott mendefinisikan tindakan 

ekonomi yang bertumpu pada etika, moral dan keadilan, merupakan 

tindakan seseorang yang menjurus dan bermuara pada prinsip safety first 

atau mempertimbangkan keselamatan. Tindakan atau aktivitas bertujuan 

tidak mengeksploitasi kerja seseorang, dan memberikan toleransi bagi 

masyarakat yang kesulitan hidup atau berada pada ekonomi krisis, wajib 

dilindungi.
94

 Pendekatan ekonomi dipilih karena ekonomi berkaitan erat 

dengan hubungan masyarakat, yang di dalamnya terjadi interaksi sosial 

dengan ekonomi. Terkait dengan hal tersebut, pendekatan ekonomi, juga 

dapat dijadikan sebagai alat analisis, tentang bagaimana masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan ekonomi. Demikian pula ekonomi sebagai tumpuan, 

dan penopang dalam kelangsungan hidup manusia secara lebih luas. Pada 

tahapan ini akan terlihat sisi saling berinteraksi, antara realitas eksternal 

objektif yang mengarah pada tindakan individu dan perilaku atau tindakan 

yang menjurus pada aktivitas ekonomi. Tindakan individu yang dimaksud 

adalah aktivitas investasi, layanan, pengumpulan dan pengelola dana, 

pembiayaan unit-unit usaha, sewa-menyewa dan lain-lain.  

Melalui pendekatan konsep ekonomi di atas, maka proses aktivitas 

seseorang dapat dipahami sesuai dengan apa yang direncanakan, misalnya 

pemenuhan kebutuhan hidup manusia, melalui pemberian modal pinjaman 

dana untuk pengembangan usaha, distribusi kebutuhan pokok, investasi 

dan seterusnya di bank syariah adalah wujud pendekatan kualitatif yang 

disajikan pada aspek ekonomi yang di kehendaki.
95

 Model atau cara kerja 

ekonomi lebih lanjut adalah untuk membantu memahami tindakan aktor 

                                                             
94  Berker, G. Economic Approach, (Jurnal of Political Economy, 1968), 76. Bandingkan 

Evers, The Moral economiy of Trade: Ethnicity and Developing Market, (Archipel, ) 7. 
Baca James S. Scott, The Moral Economy of The Peasant, 176. 

95  Lihat dalam Swedberg, 987  
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dalam suatu aktivitas yang berhubungan dengan keuangan dan masyarakat, 

bidang produksi, pemanfaatan dana dan jasa. Buku tentang Paradigma 

masterpiece keuangan Islam dan aplikasinya di bank syariah, dengan 

menggunakan metode pendekatan ekonomi yang ditandai dengan ciri-ciri 

empiris berupa wawancara, observasi dan pertanyaan yang diajukan. Telah 

memberikan gambaran adanya perubahan-perubahan konsep aplikasi 

keuangan dalam bentuk rumusan baru, tantang sistem aplikasi keuangan 

Islam dalam perbankan syariah. Jadi adanya formula baru tentang aplikasi 

keuangan yang berbeda adalah bukti empiris yang hidup, tumbuh dan 

berkembang. Temuan bahwa adanya sistem aplikasi keuangan Islam baru 

dan berbeda, dari sebelumnya adalah wujud tindakan perilaku dan aktivitas 

manusia modern. Tindakan aktivitas keuangan yang mengarah pada 

aktualisasi keuangan klasik, menuju pada aplikasi keuangan yang lebih 

profesional dalam bank syariah adalah nilai dan kontribusi yang didapat. 

Proposisi, adanya perubahan sistem keuangan, berbeda dengan konsep 

keuangan klasik, melalui tindakan seseorang yang menjurus pada formula 

keuangan baru, dan berkualitas adalah kenyataan empiris yang tidak 

disangkal.
96

 

Hampir secara keseluruhan penjelasan di atas, uraian yang 

menggunakan pendekatan kualitatif selalu didasari atas beberapa alasan. 

Pertama, yang dikaji adalah masterpiece keuangan Islam dan aplikasinya 

di perbankan syariah, sebagai suatu tindakan yang didasari oleh beberapa 

aktivitas pendanaan unit-unit usaha. Kedua, buku tentang paradigma 

masterpiece keuangan Islam dan aplikasinya di perbankan syariah, terdapat 

perubahan dengan teks klasik atau thurast dalam perolehan keuntungan 

akad bagi hasil. Ketiga, kajian buku ini memberikan peluang untuk 

memahami emic view atau pandangan aktor setempat. Lebih lanjut 

pendekatan dalam buku ini, mengutamakan analisis teori sebagai tolak 

ukur dalam mendeskripsikan permasalahan berdasar pada kemanfaatan dan 

tujuan, serta menghasilkan hipotesis dari temuan di lapangan.
97

 Dinyatakan 

bahwa temuan diperoleh dari pendekatan kualitatif, dalam pandangan 

Margono adalah temuan yang lebih banyak menggunakan pendekatan 

logika hipotesis, dan verifikasi yang dimulai dengan cara berfikir deduktif 

melalui uji hipotesis. Sehingga diperoleh hasil dari sumber data di 

                                                             
96  Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2006),150. 
97  David Silverman, Interpreting Qualitative Data: Methods for Analyzing Talk,Text and 

Interaction, (London: Sage, 1993), 2 



 

38 

lapangan dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan bukti 

empiris.
98

  

Sebagai refleksi dari analisis di atas, rekonseptualisasi masterpiece 

keuangan Islam dan aplikasinya di perbankan syariah yang 

diselenggarakan diharapkan dapat membangun konsep keuangan dalam 

thurast terhadap nilai-nilai baru, yang ditimbulkan dari tindakan aplikasi 

keuangan pada bank syariah. Selain hal tersebut, buku ini juga 

menggunakan pendekatan sosio-ekonomi yang merujuk kepada subjek 

yang lahir, dan objek yang hadir.
99

 Konsepsi tindakan aplikasi keuangan 

pada lembaga keuangan syariah, sebagai sebuah proses yang memberikan 

manfaat pada objek merupakan inti dari tujuan kesejahteraan atau 

kemaslahatan hajjiat.
100

 Kesejahteraan merupakan kunci penyelamatan 

kebutuhan hajjiat yang diharapkan mampu mewujudkan kebahagiaan 

sosial yang ditimbulkan dari unsur-unsur dalam berbagai aktivitas aplikasi 

keuangan, melalui penyediaan dana dalam kegiatan bisnis atau usaha. 

Produk keuangan yang selama ini diaplikasikan oleh bank syariah, 

meliputi pembiayaan dana akad mudharabah, musyarakah, ijarah, 

wadi‟ah dan lain-lain. Secara keseluruhan bermuara pada tujuan 

keselamatan manusia dari ancaman riba, maisyir dan spekulasi. Kehalalan 

produk merupakan misi utama bank syariah, dalam setiap aplikasi yang 

dilakukan, karena itu sistem bunga bagi bank syariah adalah hal yang 

wajib dihindari.  

Dalam proses operasional perbankan syariah, yang perlu diketahui 

adalah sistem aplikasi yang didasari adanya akad yang melekat pada 

pembiayaan, serta kesepakatan bagi hasil atau perolehan keuntungan. 

Lebih lanjut proses serangkaian penting lain adalah kehadiran saksi, 

pencatatan, akad perjanjian dan seterusnya yang di akhiri dengan doa 

adalah konsep atau formula-formula yang telah ada sebelumnya, dalam 

konsep keuangan Islam. Unsur lain yang berbeda dalam aplikasi keuangan, 

sebelumnya tidak ada keterlibatan dewan pengawas. Keterlibatan unsur 

pengawas dilakukan, disebabkan adanya peraturan menteri keuangan atau 

PMK, atau pasal 26 UU tentang perbankan syariah.
101

 Perubahan lain yang 

menonjol dalam aplikasi keuangan adalah keterlibatan Majelis Ulama 
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Indonesia (MUI) yang memberikan kedudukan khusus, pada Dewan 

Syariah Nasional (DSN), atau Dewan Pengawas Syariah (DPS).  

Ketiga lembaga tersebut, selalu hadir dan mengawal bahkan menjadi 

tumpuan dan acuan dalam setiap transaksi keuangan, yang dilakukan di 

banyak bank syariah. Aplikasi yang di awasi oleh lembaga tersebut, ialah 

bidang penyediaan dana, pengumpulan, sasaran pembiayaan dan 

mekanisme pengambilan keuntungan atau prinsip bagi hasil. Keterlibatan 

unsur lain adalah nasabah sendiri, bahkan masyarakat secara umum tidak 

segan-segan turut dalam pengawasan dan penilaian aplikasi keuangan bank 

syariah yang terus hadir keberadaannya. Pengawasan masyarakat, dalam 

bentuk penilaian, kritikan tajam, ungkapan, dan berupa pernyataan bank 

syariah, hanya berganti label praktiknya sama, turut meramaikan suasana. 

Bank syariah keuntungan bagi hasil, melebihi bunga dalam bank 

konvensional, dan lebih mencekik pada nasabah, pelayanan berbelit dan 

lain-lain adalah wujud dari pengawasan dan penilaian yang dilakukan 

masyarakat. Secara umum penilaian, dari setiap kegiatan usaha atau bisnis 

oleh bank syariah, yang datang dari masyarakat adalah wujud pengawasan 

tak terstruktur, bebas dan tak terlembaga.
102

  

Model penulisan buku tentang paradigma masterpiece keuangan 

Islam dalam perbankan syariah, dianalisis dengan menggunakan teori 

Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya‟ Ulum al-dien. Dalam kitab tersebut, 

terdapat konsep hajiyat, dharuriyat dan tahsiniyat yang bermuara pada 

tujuan maslahat di dunia dan akhirat. Melalui tiga analisis itu, melahirkan 

temuan tiga varian kebutuhan pokok manusia. Ketiga teori itu, secara 

paralel mencakup unsur hierarki, dan memiliki sasaran utama dalam 

mempertahankan kebutuhan hidup. Dengan menggunakan analisis teori 

itu, kiranya dapat terungkap tujuan seseorang dalam mencapai 

kesejahteraan atau kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Sementara 

model aplikasi keuangan dalam penyediaan dana oleh perbankan syariah, 

diungkap melalui analisis teori Kotler yang meliputi organisasi, manusia, 

tempat dan ide, yang akan dijelaskan pada skema 4 bab V atau akhir. 

Adapun konsep keuangan dalam thurash al-Ghazali sebagaimana 

tersebut di muka, digunakan menganalisis prinsip kehati-hatian perolehan 

keuntungan bagi hasil. Analisis pendekatan thurash dilakukan untuk 

melihat keaslian suatu konsep keuangan yang saat ini telah diaplikasikan 
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oleh perbankan syariah, dan telah banyak mengalami perubahan. 

Pendekatan thurash penting dilakukan dalam mengawal produk akad-akad 

yang diunggulkan di setiap perbankan syariah, terutama produk 

mudharabah yang selama ini dianggap bebas dari unsur riba. Konsep 

keuangan Islam yang terbaca dalam thurash, dapat berguna untuk 

mengungkap dan memahami sesuatu tindakan aplikasi keuangan yang 

selama ini berlangsung dan berbeda. Selain dapat digunakan untuk 

memahami teks-teks konsep keuangan Islam klasik, yang diaplikasikan 

oleh bank syariah dalam menjalankan aktivitas penyediaan dana dan 

sistem bagi hasil. Juga berguna untuk melihat kemungkinan adanya 

penyimpangan, bidang aplikasi produk-produk keuangan syariah, yang 

berlangsung hingga kini. Jadi penyimpangan bisa saja terjadi, karena sebab 

pengawasan kurang ketat, atau ada unsur lain, akan dianalisis dan 

diungkap secara utuh melalui konsep tersebut, dalam belantara kajian 

keuangan Islam yang diselenggarakan. 

 

B. Aktualisasi Konsep Keuangan Islam  

Menyinggung perihal konsep keuangan Islam yang lebih aktual, 

akan melahirkan pemikir-pemikir keuangan Islam yang lebih produktif dan 

berdaya saing tinggi, sekaligus inti dari ikhtiar ekonomi. Berpangkal dari 

konsep keuangan Islam yang ada, kreativitas model keuangan harus 

ditumbuhkan, sehingga mampu mengaplikasikan konsep-konsep keuangan 

Islam lama, kedalam bentuk keuangan baru yang lebih aktual. Salah satu 

cara dalam memajukan konsep keuangan Islam harus melalui metode 

pendekatan, diantaranya pendekatan classical utility theory
103

 dan theory 

end Application.
104

  

Metode tersebut, digunakan sebagai alat untuk membeda, 

memahami, mengembangkan, dan memecahkan suatu problem yang ada 

yang terkait dengan aplikasi keuangan Islam.
105

 Selain itu, kajian 

masterpiece keuangan Islam klasik, banyak memberikan kontribusi dan 

keuntungan bagi umat Islam, terutama bidang aplikasi keuangan pada 

lembaga keuangan syariah modern, yang saat ini telah berkembang. Saat 

ini, banyak produk yang dikembangkan oleh bank syariah diantaranya, 
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produk akad mudharabah, ijarah, wadiah, penyediaan jasa-jasa keuangan, 

yang secara keseluruhan menjurus pada kegiatan usaha dan bisnis.  

Lepas dari persoalan itu, konsep dan teori keuangan Islam, dalam 

kenyataannya sering ditutupi-tutupi para ahli ekonom sosialis maupun 

kapitalis, bahkan telah banyak dicuri oleh para ahli ekonom Barat. 

Pendekatan ekonomi tambahan yang digunakan dalam buku ini, adalah 

teori rekonstruksi Marx atau Marxian secara paralel bertemu dengan teori 

tersebut di muka. Teori Marx tentang tiga tahap rekonstruksi yang saling 

berhubungan; Pertama, teori formasi ekonomi puncak, teori ini dipandang 

mampu membeda dalam melukiskan proposisi dasar keuangan Islam yang 

mengacu pada pengembalian modal yang ditentukan secara expost. Kedua, 

teori perjuangan tingkat menengah, juga digunakan untuk menganalisis 

mengapa terjadi perjuangan kelas sosial, atau meramalkan terciptanya 

kesejahteraan kelas yang adil dan merata, atau terwujudnya prinsip 

syariah, akan setiap orang terpenuhi kebutuhannya. Ketiga, teori tindakan 

individual atau species-being,
106

 yang memungkinkan digunakan untuk 

menganalisis unsur kesukarelaan, pilihan bebas, keputusan spontan, 

kemungkinan dan peluang dalam bisnis. 

Dalam pandangan Louis al-Thusser atau Marx bahwa kehidupan 

sosial masyarakat yang menyangkut ideologi, agama, hukum, bahasa dan 

kebudayaan dapat dipersatukan dalam kegiatan ekonomi.
107

 Jadi kerangka 

teori ini, juga akan dipadukan dengan konsep lain mukhalatha Imam al-

Ghazali untuk membedah konsep keuangan Islam dalam perbankan 

syariah. Konsep juga digunakan untuk menganalisis aplikasi penyediaan 

dana, produk pembiayaan, jasa layanan dan proses transaksi bank syariah 

yang saat ini terus tumbuh dan berlangsung. 

Serangkaian dari keseluruhan tahapan-tahapan konsep dan metode 

di muka, berkontribusi dalam mendeskripsikan aplikasi model keuangan 

Islam. Sekaligus untuk mengaktualisasikan konsep keuangan dalam 

pemenuhan kebutuhan umat Islam. Terutama yang terkait langsung dengan 

jasa layanan keuangan, bisnis keuangan, produk keuangan atau yang 

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jadi metode dan 

pendekatan konsep dipilih, karena memiliki signifikasi untuk menjelaskan 

karakteristik dan model keuangan syariah. Sementara tindakan aplikasi dan 

penilaian masyarakat pada bank dikategorisasikan sebagai faktor yang 
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turut membentuk perubahan dan karakter perbankan syariah, yang saat ini 

tumbuh dan berkembang.  

 

C. Tela’ah Aplikasi Data Keuangan Islam 

Dalam hal kegiatan aplikasi keuangan Islam, lembaga keuangan 

Islam terutama perbankan syariah, terdapat prosedur dan tahapan yang 

harus dilalui. Prosedur dan tahapan dalam aplikasi keuangan dalam bank 

syariah, dalam kajian ini dilakukan ditela‟ah terlebih dahulu bagaimana 

tahapan aplikasi pengumpulan data keuangan, terutama data primer yang 

sering digunakan dalam penulisan buku ini, yang meliputi dua cara; tela‟ah 

kepustakaan atau library research dan wawancara mendalam atau depth 

interview dengan sejumlah lembaga keuangan syariah. Tela‟ah 

kepustakaan dilakukan dengan cara membaca karya-karya kitab klasik dan 

modern yang merupakan subyek penting dalam melahirkan suatu karya, 

baik mengenai tema yang relevan, dan aktual yang berhubungan langsung 

dengan masalah aplikasi keuangan Islam dalam perbankan syariah. 

Adapun data yang berupa tanya jawab dan wawancara mendalam, 

dilakukan di lembaga bank syariah, utamanya terkait dengan pandangan, 

penilaian dan paham keuangan Islam bagi para nasabah atau warga 

masyarakat. Proses tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan 

informasi dan gambaran utuh mengenai pandangan subyek tentang aplikasi 

keuangan Islam yang diterapkan oleh bank syariah, yang konon bebas dari 

unsur riba.  

Rangkaian dan tahapan berikut, yang berhubungan langsung dengan 

sumber data keuangan dalam memahami hal-hal penting tentang sistem 

penyediaan dana maupun aplikasi keuangan Islam dalam sistem 

kelembagaan bank syariah. Selain itu, tela‟ah data juga dilakukan pada 

bidang sistem bagi hasil, pinjam meminjam uang dalam rangka kegiatan 

usaha. Secara keseluruhan sumber data aplikasi keuangan syariah dikaji 

dan dianalisis secara content analisis, melalui bahan-bahan dalam bentuk 

tertulis.
108

 Sementara data berupa dokumentasi transaksi keuangan, dikaji 

dan ditela‟ah dengan cara melihat langsung, sesuai panduan-panduan dan 

prosedur operasional maupun aplikasi keuangan dalam sistem perbankan 

syariah. 

Sumber data aplikasi keuangan berikut, adalah data sekunder dalam 

penelusuran tentang masterpiece keuangan Islam dan aplikasinya di 
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perbankan syariah. Selain itu, data sekunder juga diperoleh sebagai 

pendukung dan berhubungan langsung dengan aplikasi keuangan Islam. 

Secara lebih rinci data kemudian dianalisis dengan mempertimbangkan 

fatwa ulama atau MUI, dan dewan pengawas yang terkait dengan aplikasi 

penyediaan dana, atau yang berkaitan dengan pembiayaan produk-produk 

keuangan syariah. Subjek dalam kajian buku Paradigma Masterpiece 

Keuangan Islam dalam Perbankan Syariah dipilih didasarkan pada data. 

Lebih lanjut hasil tela‟ah konsep, bacaan tentang teori, dan bermacam jenis 

dokumen aplikasi keuangan, serta informasi yang didapat di lokasi 

perbankan syariah.
109

 

 

D. Tahapan dalam Analisis Keuangan Syariah 

Sebelum dilakukan penulisan dengan fokus kajian ini, tahapan 

penulisan penting dirumuskan terlebih dahulu. Standar yang dipakai dalam 

penulisan ini, melalui serangkaian tahapan, diantaranya pengamatan, 

observasi, wawancara, penghimpunan dokumen tentang kerja sama, 

investasi pengumpulan dan pembiayaan dana, serta prinsip bagi hasil bank 

syariah. Melalui proses tersebut, diperoleh informasi kegiatan tentang akad 

perjanjian yang melekat pada akad, perolehan sistem bagi hasil, serta 

rangkaian doa yang menjadi kebiasaan oleh perbankan syariah. Lebih jauh 

dari itu, terdapat tahapan dilakukan dengan melihat permasalahan 

keuangan Islam secara langsung di lokasi kejadian. Lebih lanjut, tahapan 

mengatasi bagi orang yang sewaktu-waktu terjadi gagal bayar atau kredit 

macet. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh bank syariah dalam 

mengatasinya. Dalam hal ini, bank syariah memiliki beberapa cara dan 

tahapan agar tidak terjadi sebagaimana tersebut, yaitu dilakukan 

pengecekan terlebih dahulu kondisi pihak penghutang, peminjam atau 

nasabah dalam proses pemberian dana untuk kegiatan bisnis atau usaha. 

Sehingga kemungkinan kecil terjadi gagal bayar atau kredit macet.
110

 

Formulasi konsep keuangan Islam yang dirangkai dalam tema 

Praradigma Masterpiece Keuangan Islam dan Aplikasinya dalam 

Perbankan Syariah, kiranya dapat menjawab dari semua kegelisahan yang 

ada. Selanjutnya penulis memasuki tahapan pada sejumlah informan yang 

dapat dijadikan pangkal (key person) yang akan menjadi ”sumber utama” 
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dalam proses pengumpulan dan pengelolaan data keuangan, yang akan 

dibeberkan dibahas secara luas. Jadi, mencermati konsep keuangan Islam 

dan aplikasi di bank syariah menjadi fokus utama, selain peran dan posisi 

keuangan syariah di mata masyarakat yang terus diperlukan. Keseluruhan 

dari kreativitas keuangan syariah dan jenis-jenis produk yang 

dikembangkan oleh bank, telah memiliki falliditas referensi yang cukup 

berharga dan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara empiris. 

Sebagai informan kunci, subjek yang dikaji tidak sulit untuk dihubungi, 

diamati dan diwawancarai. Selain itu metode analisis data, juga dilakukan 

dengan cara-cara cermat, dengan mengambil model yang hampir sama 

dengan kajian buku pada umumnya.
111

 

Pada tahapan berikut, buku ini bersifat mengkaji ulang dan 

menguatkan varian pandangan terhadap perubahan teori keuangan Islam. 

Perubahan terjadi ditimbulkan adanya aktivitas dan kreativitas funding dan 

financing yang dipengaruhi oleh sistem keuangan berbasis teknologi atau 

sistem online yang turut membentuk perubahan. Perbankan syariah yang di 

dalamnya terdapat produk-produk pemasaran keuangan bersesuaian, dan 

tidak bersesuaian bisa saja terjadi, akibat lajunya sistem aplikasi yang 

“tersembunyi” yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Salah satu 

pernyataan yang sering terlontar oleh kebanyakan masyarakat, adalah 

prinsip bagi hasil yang diperjanjikan oleh pihak bank, dan berbeda dalam 

praktiknya, akan dikategorikan sebagai testimoni perubahan. 

 

E. Identifikasi Analisis Keuangan Syariah 

Secara metodologis analisis data keuangan adalah aktivitas untuk 

menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih muda dibaca, dianalisis 

dan diinterpretasikan.
 
Sedangkan yang disebut interpretasi data adalah 

kegiatan untuk memberi arti atau makna data, terutama dengan 

mendasarkan pada teori-teori yang digunakan dalam penulisan.
112

 Pada 

tahapan interpretasi, teori-teori ekonomi dalam teks kitab klasik akan 

ditelusuri dan dibandingkan dengan teori-teori baru bidang ekonomi 

keuangan yang terkait langsung dengan penulisan Paradigma Masterpiece 

Keuangan Islam dalam Perbankan Syariah. Dalam mengidentifikasi teori 

keuangan Islam, dilakukan secara cermat dalam pengumpulan data 

maupun setelah pengumpulan data selesai. Prosedur yang ditempuh adalah 

melalui reduksi data (data reduction), sajian data (data display), dan 
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pengambilan kesimpulan (conclusion drawing).
113

 Reduksi data terkait 

dengan tujuan penulisan, sajian data dengan menggunakan narasi, 

sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan setelah data terkumpul 

dapat bersifat tentatif yang selalu diverifikasi selama penulisan 

berlangsung. 

Analisis penulisan dapat dilakukan dengan melibatkan subjek 

eksternal dengan cara mendialogkan konsep-konsep keuangan dalam kitab 

klasik, yang dihubungkan dengan aplikasi keuangan bank saat ini. Analisis 

data terkait dengan tema buku Paradigma Masterpiece Keuangan Islam 

dalam Perbankan Syariah, didialogkan dan dilakukan analisis pemahaman 

data teks secara cermat. Menurut Bodgan dalam Moleong menyatakan 

analisis data merupakan upaya untuk melakukan cara kerja data, 

mengorganisasi data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mencari dan menemukan data serta dapat dijelaskan. Teknik analisis data 

dilakukan melalui beberapa tahapan.
114

 Tahapan (a) Editing atau mengedit 

kembali daftar informan yang telah diberikan oleh para informan tentang 

aplikasi keuangan. Tahapan (b) Coding, yaitu mengklasifikasikan jawaban 

responden, tentang produk keuangan syariah, yang beragam, (c) membuat 

tabel frekuensi untuk melihat lebih jelas kategori atau klasifikasi data 

pemasaran keuangan, (d) analisis data, analisis suatu data berupa tindakan 

aplikasi keuangan dilakukan apabila data yang diperoleh dari lapangan 

hanya sedikit dan bersifat monografis atau berwujud dalam kasus-kasus 

keuangan yang belum jelas. Selain itu, data yang berkaitan dengan sistem 

prinsip bagi hasil dan perubahannya, juga diungkap dan dianalisis dalam 

rangka mendapatkan informasi.
115

 

 

F. Mengalih Sumber Data Pokok Keuangan 

Berkaitan dengan data sumber data, maka data disederhanakan 

menjadi dua bagian data primer dan data sekunder. Data primer terkait 

dengan keuangan syariah adalah data yang dikumpulkan secara langsung 

oleh penulis dan biasa dikumpulkan menggunakan metode survei, 

observasi, eksperimen atau dokumentasi. Sementara data sekunder 

keuangan syariah merupakan data yang tidak dikumpulkan penulis secara 

langsung melainkan diambil dari berbagai dokumen cetak maupun 
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elektronik.
116

 Buku tentang Paradigma Masterpiece Keuangan Islam 

dalam Perbankan Syariah, melibatkan adanya sumber data atau subjek 

dari mana data keuangan syariah diperoleh. Dalam hal ini sumber data 

merupakan sumber atau asal informasi diperoleh. Data dan sumber data 

terdiri dari data primer, yakni data diperoleh langsung dari sumbernya, 

yakni di berbagai perbankan syariah. Sedangkan data sekunder dalam hal 

ini meliputi literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penulisan, 

yakni di bank syariah atau kepustakaan, dokumen dan model-model akad 

yang dilakukan bank dalam pembiayaan atau penyediaan dana usaha pada 

sejumlah nasabah.  

Sumber data yang berupa informasi menurut Patton perlu dicek 

dengan menggunakan beberapa cara diantaranya membandingkan data 

hasil pengamatan, wawancara, dan pandangan subyek, serta dokumen yang 

berkaitan.
117

 Sumber data berupa wawancara tentang aplikasi keuangan 

dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai pandangan dan 

penilaian subyek. Wawancara berkaitan dengan sumber data dilakukan 

melalui face to face, you tube, whatsapp dan lain-lain.  

 

G. Melacak Data Keuangan Syariah 

Dalam proses penulisan, tahapan selanjutnya adalah pelacakan data 

transaksi keuangan syariah, baik yang diperoleh dari lembaga keuangan 

atau institusi lain, seperti bank syariah, pegadaian, koperasi dan lain-lain. 

Untuk pengumpulan data, terutama data buku tentang Paradigma 

Masterpiece Keuangan Islam dalam Perbankan Syariah, dilakukan dengan 

dua cara; Pertama, studi dokumentasi yakni dengan cara mencari data 

mengenai variabel berupa catatan atau transaksi keuangan yang sedang 

dilakukan, kitab klasik, transkrip, nota, proses pelaksanaan akad, brosur 

dan lain-lain. Dalam hal ini penulis mengambil langkah menggunakan 

data, dengan cara pengambilan dokumen, misalnya dokumen tentang 

aplikasi pembiayaan atau penyediaan dana, bentuk akad sistem 

mudharabah yang melekat di dalam sistem perjanjian antara shahibul mal 

dan mudharib. Adapun data yang berkaitan dengan profit loss sering atau 

sistem bagi hasil modal usaha yang dikelola nasabah, juga diversifikasi 

sesuai kebutuhan dalam penulisan. Kedua, dalam suatu pengumpulan data 

keuangan penulis juga menggunakan teknik wawancara, yang merupakan 

proses yang harus dilalui dalam rangka untuk memperoleh keterangan 
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yang akuntable seputar bank sebagai penyediaan dana, serta tujuan dalam 

penulisan dengan cara tanya jawab, saling berhadap-hadapan atau tatap 

muka antara penanya dengan penjawab, atau dengan cara melalui alat 

komunikasi vidio col, you tube, instagram dan lain-lain sebagai tindak 

lanjut penyempurnaan panduan dalam wawancara atau interview guide. 

Dengan cara teknik seperti itu, kiranya diperoleh informasi secara akurat 

dan dapat memberikan keterangan atau penjelasan mengenai masalah yang 

sedang ditulis dan dapat berperan sebagai narasumber selama proses 

penulisan berlangsung.
118

 

Teknik lain, dalam pengumpulan data keuangan bank syariah, dapat 

dilakukan melaui beberapa proses tahapan, diantaranya dengan 

menggunakan, teknik wawancara mendalam dan terbuka, observasi 

langsung, penelaahan terhadap dokumen tertulis.
119

 Senada dengan alur 

teknik itu, menurut Taylor dan Bogdan, sebagaimana dikutip Emy Susanti, 

menyatakan bahwa metode penulisan yang didukung serangkaian tahapan 

seperti itu, dapat menghasilkan data deskriptif mengenai tindakan aplikasi 

keuangan, atau tingkah laku, bahasa lisan, tulisan dan catatan yang dapat 

diamati dari orang-orang yang menjadi subyek.
120

 Strauss dan Corbin, 

menambahkan bahwa metode dan teknik seperti itu, juga dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi dan memahami sesuatu dibalik peristiwa, 

utamanya peristiwa perubahan konsep dalam thuras atau teks klasik 

kedalam aplikasi keuangan dalam perbankan syariah yang belum 

diketahui.
121
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120  Ibid, 166. 
121  Anselm Strauss and Juliet Corbin, Basic of Qualitative Research (New York: 

Cambridge University Press, 1987), 2. 
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A. Mekanisme Produk Keuangan dalam Islam 

Mekanisme perbankan syariah pada umumnya didasarkan pada 

prinsip mitra usaha yang merupakan transaksi yang bebas dari sistem 

bunga. Karena itu, soal membayarkan atas nama bunga kepada para 

depositor atau pembebanan suatu bunga dari para klien tidak tampak atau 

muncul. Sistem pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, 

diaplikasikan dengan dua cara; a) pembiayaan jangka pendek dan, b) 

pembiayaan jangka panjang. Pembiayaan usaha untuk jangka pendek, 

dilakukan untuk sektor industri, perdagangan, pertanian dan diterapkan 

berdasarkan mitra usaha. Dalam hal ini, bank syariah bertangung jawab 

langsung terhadap mereka yang menyimpan dananya di bank, maupun 

kepada mereka yang meminjam dana dari bank. Suatu fungsi yang lebih 

penting bagi bank syariah, adalah dapat menciptakan kredit, yang bebas 

dari sistem bunga atau riba.
122

 

Asumsi bahwa perbankan syariah hingga saat ini, masih 

dipersepsikan oleh kebanyakan orang belum benar-benar bebas dari unsur 

riba atau sistem bunga. Sistem bagi hasil yang disuarakan oleh pegawai 

bank syariah, selama ini yang konon bebas dari unsur riba belum maksimal 

mampu berpengaruh secara signifikan bagi para nasabah, atau stakeholder 

utamanya umat muslim. Di banyak tempat atau daerah bank syariah dapat 

diamati secara cermat dan seksama, masih kurang ramai dari pengunjung 

dibanding bank konvensional, selain masih banyak orang muslim atau 

pegawai negeri di lingkup Kementerian Agama, terus bersih kukuh di bank 

konvensional. Demikian juga pada bidang sewa-menyewa atau pinjam 

meminjam, menabung, membayar SPP, gaji pegawai, haji dan pembayaran 

lain masih menggunakan jasa bank konvensional, yang sudah jelas-jelas 

unsur riba nya. Entah alasan apa, para nasabah fanatis dengan bank 

dimaksud, tentu bukan pemandangan aneh, karena aktivitas transaksi 

keuangan dapat di saksikan dalam kehidupan sehari-hari, di bank. 
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Kecenderungan beberapa lembaga keagamaan, seperti Kementerian 

Agama, Pengadilan Agama, Perguruan Tinggi Agama Islam dan lain-lain, 

tampak biasa-biasa dan tidak terusik, bahkan tidak tertarik untuk beralih 

bertransaksi di bank syariah.
123

  

Dalam konteks menjalankan operasional perbankan syariah, 

sesungguhnya bank syariah yang ada dan tumbuh hingga saat ini, masih 

mengklaim menggunakan prinsip-prinsip syariah. Kenyataan dipertegas, 

bahwa bank syariah dalam setiap penyediaan dana dalam kegiatan bisnis 

ataupun dalam kegiatan pinjam-meminjam atau dalam bentuk kerja sama, 

selalu mengutamakan prinsip-prinsip dalam Islam. Penegasan berikut, 

dalam kegiatan operasional bank syariah, juga memastikan produknya 

bebas dari unsur riba, dengan cara menggandeng Lembaga Dewan Syariah 

Nasional (DSN) atau DPS Dewana Pengawas Syariah. Lembaga tersebut, 

merupakan lembaga yang ditunjuk oleh MUI untuk mengawasi dan 

berkewenangan untuk memastikan kesesuaian akad menurut syariah Islam. 

Produk yang dipastikan aman dari praktik riba dan spekulasi, karena 

dikendalikan oleh pengawas tersebut. Produk yang saat ini masih dalam 

pengawasan DSN, telah banyak beredar dan dipasarkan yang meliputi 

produk akad mudharabah, musyarakha, ijarah, wadiah dan lain-lain, 

dipastikan aman. Produk-produk tersebut, juga diakui secara legal dan sah 

oleh MUI dan bank syariah sendiri.
124

 Akan tetapi dewan lembaga atau 

pengawas di atas, pada tataran aplikasinya, dinilai kurang maksimal 

pengawasan. Ia hanya berfungsi mengawasi pada saat peluncuran, 

launcing atau pengesahan produk, dan tidak mengawasi pada setiap 

transaksi dan aplikasi produk di bank syariah secara rinci. Sehingga 

dimungkinkan, terkadang terjadi penyimpangan, dan penyelewengan 

dalam menjalankan aplikasi akad produk keuangan, utamanya pada saat 

berakad, dan kesepakatan perolehan keuntungan bagi hasil. 

  

B. Kelebihan dan Kelemahan Aplikasi Keuangan 

Dalam suatu lembaga, atau instansi apapun termasuk lembaga 

keuangan syariah pasti terdapat kelebihan dan kelemahan. Buku yang 

berjudul “Paradigma Masterpiece Keuangan Islam dan Aplikasinya dalam 

Perbankan Syariah”, yang ditulis, tentu masih terdapat kelemahan dan 
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kelebihan. Oleh karena itu, karya yang dihasilkan melalui fakta-fakta dan 

testimoni yang dilakukan di lapangan masih memerlukan kajian lebih 

akurat dan rijit. Sebagai konsekuensi buku ini berlaku untuk pendekatan 

ekonomi sosial yang ditulis. Adapun kelebihan buku ini secara empiris, 

adalah memperoleh gambaran secara utuh tentang perubahan model 

aplikasi keuangan dalam thurast kedalam perbankan syariah, selain 

respon-respon pro dan kontra di masyarakat yang mengiringinya. Bank 

syariah, hingga kini umumnya berlokasi di tempat Provinsi atau 

Kabupaten, akses, sarana dan prasarana mudah terjangkau oleh para 

nasabah. Sehingga keseluruhan aktivitas diperoleh kemudahan-kemudahan 

oleh lembaga bersangkutan, utamanya para nasabah yang tinggal di Kota. 

Lokasi yang representatif juga tidak disia-siakan oleh bank syariah, guna 

untuk melancarkan serang kain strategi, aplikasi dan promosi keuangan 

syariah. Dalam bidang penyediaan dana, pembiayaan terhadap keseluruhan 

jenis-jenis usaha terus didorong dalam memperoleh keuntungan. Selain 

berupaya dalam membantu para nasabah dalam mewujudkan kesejahteraan 

sosial.  

Sementara bagian dari kekurangan perbankan syariah, adalah lokasi 

hanya bertempat di Kota-Kota saja, dan tidak menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat bawah. Terutama kelompok masyarakat pelosok desa yang 

berprofesi sebagai petani biasa, atau pedagang kelas bawah atau daerah 

tinggal yang belum mengenal akses internet. Lokasi kantor perbankan 

syariah yang cukup jauh, mengakibatkan sering terkendala dalam setiap 

aktivitas keuangan, baik aktivitas keuangan yang digunakan dalam rangka 

untuk mengembangkan bisnis atau usaha. Tempat dan sarana yang tidak 

terjangkau, menjadi faktor utama lemahnya minat masyarakat atau para 

nasabah untuk datang di bank syariah. Kelemahan lain, bank syariah tidak 

melayani semua jenis usaha atau bisnis, ia hanya melayani produk halal. 

Sehingga bagi nasabah non muslim kurang mengenal, sekalipun terdapat 

nasabah non muslim, tapi jumlahnya hanya hitungan jari.  

Bank syariah dalam mengaplikasikan dananya, kepada nasabah 

cukup berhati-hati dan selektif. Produk yang sering aplikasikan oleh bank 

syariah adalah produk penyediaan dana akad mudharabah, musyarakhah, 

ijarah, wadiah dan perolehan keuntungan prinsip bagi hasil, yang selama 

ini sukses dan diaplikasikan. Lebih lanjut sekalipun produk tersebut dinilai 

sukses, namun sejumlah tanggapan dan penilaian miring terus datang dari 

masyarakat. Dinyatakan bahwa bank syariah hanya berganti label, bagi 

hasil cukup memberatkan nasabah, praktik keuntungan sama dengan bunga 
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pada bank konvensional. Prinsip bagi hasil hakikatnya, hanya 

menguntungkan pihak bank secara finansial, dan kurang menguntungkan 

pihak nasabah.
125

 Lebih lanjut, bank syariah juga menerima nasabah orang 

kafir, hindu, kristen dan lain-lain, dan dinilai masyarakat sama dengan 

bank konvensional.
126

 Kelemahan lain, bank syariah dianggap kurang 

mampu memberikan pelayanan sebagaimana bank konvensional, selain 

produknya kurang diterima di kalangan umat Islam sendiri. Disamping 

sistem prinsip bagi hasil, yang masih menimbulkan banyak kritikan dan 

penilaian miring, turut menambah lemahnya kepercayaan para nasabah 

pada bak syariah.  

Sementara kelebihan bank syariah, dapat dirunut adanya kesamaan 

hak, margin, dan keterlibatan DSN yang mengacu pada fatwa MUI. Bank 

syariah dalam sejarahnya belum pernah dilanda krisis, kredit macet, tidak 

ada penyitaan barang atau aset apabila terjadi gagal bayar. Resiko kerugian 

keuangan sepenuhnya dibebankan pada pihak bank, bukan nasabah. Meski 

dalam praktiknya penahanan aset sebagai jaminan utang terus dilakukan, 

denda atau sanksi masih ada jika terjadi keterlambatan bayar. 

Pemberlakuan sanksi dalam Islam bagi keterlambatan bayar atau 

pelunasan utang tidak dikenal dalam Islam. 

 

C. Pandangan dan Penilaian Masyarakat pada Bank Syariah 

Bank syariah sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kegiatan 

usaha, wajar jika tidak sepi dari penilaian dan kritik tajam, cercaan serta 

tuduhan yang tidak menyenangkan. Tuduhan miring, bahwa bank syariah 

hanya berganti label, praktiknya sama dengan bank konvensional dalam 

perolehan keuntungan adalah kata-kata yang sering dilontarkan oleh 

masyarakat terhadap bank syariah. Disisi lain bank syariah yang berdiri 

bertahun-tahun dan beroperasi, belum menjadi pilihan utama bagi warga 

muslim, sekalipun sebagian besar penduduk muslim. Jika dilihat dari aspek 

catatan kependudukan, secara mayoritas dapat dikatakan rata-rata orang 

muslim, yang tersebar di berbagai belahan nusantara Indonesia. Namun 

menjadi ironi, karena hampir di setiap Kota dan Kabupaten bank syariah 

belum menjadi pilihan utama umat Islam. Melemahnya tingkat 

kepercayaan umat Islam, dan kurang tertarik nasabah muslim pada bank 
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syariah, turut menambah lesunya bank syariah di jajaran bank umum lain 

atau non syariah. Hal itu dapat dilihat dari sudut aktivitas beberapa 

kegiatan bisnis, misalnya terkait produk musyarakhah atau akad kerja 

sama pinjam-meminjam, menyimpan, deposito, aktifitas transfer, 

menabung dan lain-lain pada bank syariah, kurang dijumpai keramaiannya. 

Sementara antrean pajang, aktivitas keuangan sering dijumpai di bank 

konvensional. Bahkan para pegawai negeri lingkup Kementerian Agama, 

KUA, Perguruan Tinggi Agama Pengadilan Agama atau masyarakat 

muslim lain, orang per orang banyak dijumpai di bank konvensional. Dan 

sederetan Sekolah Agama Islam atau Aliyah, serta jajaran pegawai dan 

para stafnya nyaris, tidak dijumpai nomor rekeningnya di bank syariah, 

akan tetapi justru lebih banyak dijumpai di bank konvensional.
127

  

Berbagai strategi, promosi dan upaya pemasaran di setiap momen 

hampir terus dilakukan oleh pihak bank syariah. Semua langkah telah 

ditempuh dan dilalui, agar masyarakat muslim beralih dan bergabung 

untuk berinvestasi di bank syariah. Namun kenyataan justru berbalik arah, 

ke-bank lain atau bank umum daerah. Perbankan syariah berdiri tahun 

1992 hingga tahun 2013, baru mencapai 3,1%, ini sungguh ironis bagi 

masyarakat Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, namun belum 

berinvestasi di bank syariah.
128

 Lebih lanjut bank syariah memang hingga 

kini, masih banyak kelemahan dan masih jauh dari kemajuan yang 

diharapkan. Bahkan data baru, juga belum menunjukkan tanda-tanda 

peningkatan signifikan perkembangan yang menjanjikan pada peningkatan 

nasabah.
129

 

Hingga saat ini tujuan ideal bank syariah dan produk-produknya 

sejak berdiri belum tercapai secara menyeluruh. Demikian terjadi karena 

terdapat ketimpangan dalam praktiknya dan aplikasi yang belum memadai. 

Bagi mereka yang belum menjadi nasabah pada bank syariah, mereka tetap 

dan bersih kukuh berinvestasi, dan bekerja sama dalam bisnis, serta terus 

bertransaksi pada bank konvensional. Fakta lain menunjukkan, bahwa 

dalam hal lending and funding dana, dan prinsip bagi hasil, hingga saat ini, 

dikalangan umat Islam, belum sepenuhnya menerima dan mau beralih ke-

bank syariah. Bahkan sebagian masyarakat justru, tidak segan-segan untuk 

menilai, mengkritik, menuduh dan mengklaim miring bank syariah, hanya 

berganti label, pelayanan bertele-tele, dan bunga-nya lebih mencekik 
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dibanding bank konvensional. Kritik, komplain dan penilaian tajam pada 

masyarakat seperti itu, dapat diperoleh di ruang-ruang publik dan 

dirasakan, serta diamati, dilihat secara langsung di tengah lokasi 

perkantoran, dan lokus pergaulan sosial. 

Dalam aktivitas bisnis, umat muslim di Indonesia belum semuanya 

sadar akan keuntungan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah. 

Kenyataan itu dapat dilihat di beberapa aktivitas bisnis selalu bertumpu 

pada pendanaan bank konvensional. Dalam dunia bisnis, banyak dijumpai 

teori-teori bisnis dalam Islam, seperti bisnis pengembangan produk 

perjanjian muzaro‟ah yang belum dipraktikkan oleh bank syariah, terutama 

bank BNI syariah dan lainnya. Perbankan syariah yang selama ini 

berfungsi dalam aktivitas funding dan financing oleh pihak-pihak yang 

memerlukan dan berkepentingan di banyak masyarakat baik muslim dan 

non-muslim, hampir memiliki kesamaan dengan bank konvensional. 

Dalam temuan penulis terdapat produk pembiayaan untuk kalangan agama 

Hindu atau non muslim di bank BNI syariah, yang diproses sama dalam 

akad perjanjian dengan orang muslim.
130

  

Berdasarkan paparan data keuangan di atas, terkait dengan 

Paradigma masterpiece keuangan Islam dan aplikasinya di perbankan 

syariah, maka diperoleh beberapa deskripsi sesuai dengan signifikasi 

permasalahan yang diajukan. Deskripsi yang dimasukkan adalah tentu saja 

ada yang bersifat mengaji dan menilai ulang atau menguatkan, serta 

membandingkan terhadap beberapa teori buku sebelumnya. Secara teoritis 

dan praktis temuan buku ini, setidaknya menghasilkan konstribusi model 

keuangan Islam yang sesuai dengan thurast dan bersesuaian dengan 

aplikasi pembiayaan produk di perbankan syariah. Pertama, buku ini dapat 

memberikan jawaban bahwa produk pembiayaan jenis usaha yang di 

keluarkan oleh perbankan syariah bebas dari unsur riba, spekulatif, dan 

gharar. Selain disandarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh ketiga 

lembaga sebagaimana tersebut di muka. Kedua, memberikan pengetahuan 

dan wawasan bagi para nasabah, bahwa bank syariah bidang aplikasi 

pengumpulan, pembiayaan keuangan terhadap jenis usaha atau bisnis, 

selalu bertumpu pada asas prinsip bagi hasil. Margin dan objek atau 

investasi diambil pada produk yang halal atau membiayai kegiatan bisnis 

yang halal saja. Ketiga, berupaya terus meningkatkan kepercayaan pada 

umat Islam untuk melakukan transaksi di perbankan syariah yang halal 
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sesuai dengan konsep-konsep keuangan Islam, dan menghadirkan nilai-

nilai yang lebih maslahah al-umah. 

 

D. Posisi Perbankan Syariah dalam Hukum Positif di Indonesia 

Posisi perbankan syariah yang berkembang di Indonesia, selama ini 

mengacu pada sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah. Tambahan 

dari prinsip syariah tersebut, adalah adanya otoritas fatwa dari Mejelis 

Ulama Indonesia (MUI) atau yang lain, sehingga lahir produk-produk 

keuangan di berbagai bank syariah. Jika dilihat dari perkembangan jenis 

bank syariah saat ini, dapat dibagi menjadi dua, yakni bank umum syariah 

dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah memberi jasa 

lalulintas pembayaran, sementara bank pembiayaan rakyat syariah adalah 

bank syariah yang tidak memberi jasa lalulintas dalam pembayaran. Jadi, 

bank syariah jika dilihat dari fungsinya tidak hanya melayani umat Islam 

saja, tetapi berfungsi melayani semua lapisan masyarakat termasuk non 

muslim dengan kualitas pelayanan yang sama sebagaimana bank 

konvensional.
131

 Hanya saja dalam kegiatan operasionalnya, bisa berbeda 

antara bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil, dan bank 

konvensional dengan sistem bunga. 

Posisi bank syariah dalam hukum positif, secara legal formal, adalah 

sebuah lembaga keuangan Islam yang berfungsi untuk pelayanan publik 

dengan prinsip bagi hasil. Posisi perbankan syariah di Indonesia yang 

berdiri hingga saat ini telah didukung oleh sejumlah perangkat hukum 

yang kuat, yaitu Undang-Undang: Undang-undang No 7 tahun 1992 

tentang perbankan, Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 

Undang-undang No 23 Tahun 1999 tantang bank Indonesia, Undang-

undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jadi posisi bank 

syariah secara asas telah memiliki posisi yang kuat dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum.
132

 

Sesuai dengan prinsip-prinsip aktivitas dan kegiatan yang dijalankan 

oleh perbankan syariah, yang bertumpu pada prinsip bagi hasil, jelas 

memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Lebih lanjut bank tersebut, 

memiliki persamaan dalam posisi di mata hukum atau dalam undang-

undang, baik dalam menjalankan fungsi atau kegiatan bank, sebagaimana 

kegiatan dalam menghimpun dana, mengelola dana dan menyalurkan dana. 

 

                                                             
131  Ibrahim Paturisi, Wawancara, 21 Oktober 2017, Kendari. 
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A. Mengkaji Ulang Masterpiece Keuangan Islam  

Eksistensi konsep dalam thurast tentang keuangan Islam klasik yang 

diaplikasikan di banyak perbankan syariah, terutama bank-bank syariah 

tumbuh di Indonesia. Perbankan syariah, hingga kini terus mengalami 

pembaharuan dan perubahan, utamanya dalam bentuk model dan proses 

penyediaan dana dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan modal 

nasabah. Dalam bidang pembiayaan mudharabah tidak mengenal istilah 

pembiayaan kredit macet, karena bank telah memiliki perangkat ukur 

analisa pembiayaan dalam mengatur layak atau tidak nasabah diberikan 

pembiayaan. Saat ini perbankan syariah, telah mengembangkan berbagai 

bentuk transaksi, bidang penggunaan atau aplikasi jenis-jenis produk dan 

jasa layanan. Melaui fasilitas tersebut, pembiayaan unsur produktif yang 

selama ini berlandaskan akad murabahah yang diberikan untuk usaha 

produktif yang feasible, guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau 

modal kerja, belum sepenuhnya dilakukan. Terdapat produk keuangan 

Islam dalam sumber thurast, akad muzaro‟ah merupakan produk yang 

belum diaplikasikan oleh kebanyakan lembaga perbankan syariah.
133

  

Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga yang prinsip 

operasionalnya berdasarkan hukum Islam. Di Mesir terdapat lembaga 

keuangan syariah, yang sering dikenal dengan The Mit Ghamr atau bank 

Mesir merupakan lembaga keuangan Islam modern pertama didirikan di 

Mesir pada tahun 1963. Perkembangan dan kemajuan the mit ghamr 

bertujuan untuk menyadarkan para ekonom dan ilmuwan muslim. Al-hasil 

ternyata sistem keuangan Islam tersebut, dapat membawa pertumbuhan 

dan kemajuan secara signifikan di Mesir. Akan tetapi pada waktu 

bersamaan keberhasilan itu, mengundang kecemburuan dan kedengkian 

orang-orang yang tidak suka dengan sistem Islam. Sehingga akhirnya Mit 

Ghamr ditutup. Sekalipun demikian kelahiran Mit Ghamr, kemudian 

                                                             
133  Dalam suatu Wawancara dilokasi, BNI syariah dengan Branch Manager, 

mempertanyakan tentang bagaimana transaksi keuangan dengan mengunakan akad 
muzaro‟ah bank yang saya pimpin belum mengaplikasikan. Ibrahim Paturisi, 
Wawancara, Kendari 2 Juli 2017.  
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diikuti oleh bank-bank Islam di berbagai negara, baik di negara Islam 

mayoritas, maupun minoritas, seperti di Indonesia yang mayoritas, dan 

negara non muslim di dunia.
134

  

Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa sistem keuangan 

bidang muzara‟ah telah diaplikasikan berabad-abad yang lalu, sebelum 

lahirnya lembaga keuangan syariah modern. Dalam penelusuran dan kajian 

ulang thurast, ditemukan beberapa penulis kitab dan ulama besar, seperti 

Abu Ubaid, Zufar Ibn Hudail, Qais al-Qufi dan lain-lain. Para ahli ekonom 

tersebut, yang selama ini perannya di bidang keuangan Islam cukup besar. 

Namun sering terlupakan atau sengaja diabaikan, dibanding dengan tokoh 

ekonomi Barat, seperti Adam Smith, Pareto, Robert Malthus dan 

seterusnya lebih populer. Jika dilihat secara cermat para ekonom Barat, 

karyanya banyak mengutip para tokoh pemikir ekonomi Islam di atas. 

Konsep keuangan Islam yang dibuat para masterpiece di muka dipandang 

memiliki kontribusi besar, terutama di bidang keuangan produk 

mudharabah, musyarakhah, musaqah, ijarah, muzara‟ah, wadiah dan lain-

lain. Dari produk itu, salah satu yang masih dipertentangkan dikalangan 

ulama adalah produk keuangan muzara‟ah, ulama yang menentang, seperti 

Imam Syafi‟i dan yang tersebut di atas.
135

 

Sementara ulama yang membolehkan sistem keuangan muzara‟ah, 

Imam Maliki, Hanbali, Abu Yusuf, dan lain-lain. Dinyatakan bahwa 

produk keuangan muzara‟ah merupakan akad kerja sama antara pemilik 

harta dan pekerja, sebagaimana mudharabah. Al-Jaziri, al-Maududi 

termasuk ulama yang mendukung sistem tersebut, ia menyatakan apabila 

di dalamnya terdapat nilai-nilai keadilan, kesepakatan, kejujuran dan niat 

baik dari kedua belah pihak untuk saling tolong-menolong. Lebih lanjut, 

jika kerja sama tidak terdapat unsur penindasan, kesewenang-wenangan 

dan perampasan hak, maka produk kategori keuangan tersebut, menjadi 

boleh.
136

  

 

B. Tipologi Keuangan Syariah  

Dalam operasional keuangan Islam, terdapat tahapan-tahapan yang 

harus dilakukan oleh pihak bank syariah. Tahapan yang dimaksud adalah, 

penyebaran dokumen dalam bentuk brosur atau publikasi di media sosial, 

                                                             
134  http://kumpulan-makalah-dlords.blogspot.co.id/2009/07/lembaga-keuangan-islam.html. 
135  Wahbah Azuhaili, al-Fiq al-Islam wa-Adillatuh, vol.V (Beirut: al-Maktabah al-

Islamiyah ), 614. 
136  Abdurrahman al-Jaziri, Fiqh al-Madzhaib al-Arba‟ah (Beirut:Dar-al-Fikr, tt.h), 20. 
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spanduk dan lain-lain di perbankan syariah. Kenyataan bahwa model 

penyediaan atau pembiayaan dana dalam setiap produk, atau jasa layanan 

yang dikembangkan, haruslah memiliki keunggulan-keunggulan, 

diantaranya prosesnya cepat, mudah, uang muka ringan, jangka waktu 

maksimal lima tahun dan lain-lain.
137

 Kehadiran berbagai produk bank 

syariah yang beroperasi di tengah gerakan ekonomi Asia dewasa ini, lebih 

bersifat praktis, dan belum diimbangi upaya pengembangan teoritis dan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. Keuangan yang dikelola 

oleh bank syariah saat ini, sesungguhnya tidak hanya dituntut dan tampil 

meletakan masalah atau urusan hitam putih, halal-haram, tetapi juga 

keharusan upaya pengembangan metodologis melalui perguruan tinggi 

dalam rangka pengembangan keuangan syariah ke depan. Kenyataan saat 

ini, yang menjadi hambatan besar adalah kurangnya tenaga-tenaga ahli 

yang menguasai bidang ilmu keuangan syariah cukup memprihatinkan. 

Padahal aspek ke-ahlian menjadi tantangan persaingan global dan utama, 

di-era Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA.
138

  

Pada aspek ini rekonstruksi keuangan syariah pada tataran aplikatif 

mungkin terdapat perubahan dari model klasik pada model alternatif 

modern yang lebih menjanjikan, sangat mungkin terjadi. Perubahan dapat 

terjadi disebabkan beberapa faktor, diantaranya manajemen kerja, sumber 

daya manusia, teknologi semakin canggih, aplikasi keuangan online 

syariah, dan faktor gerakan ekonomi Asia yang turut membentuk 

perubahan. Terjadinya perubahan sistem aplikasi keuangan adalah sebuah 

keniscayaan, yang harus disikapi secara baik. Bagi mereka yang mampu 

menangkap pesan teknologi secara positif, mereka akan menggunakan 

fasilitas-fasilitas cangkih dengan cakap dan baik, dan memperoleh 

keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya. Akan tetapi bagi mereka 

yang lemah dan kurang siap bersaing dalam bidang keuangan, mereka 

akan dengan sendirinya tersingkir, dan bubar. Bahkan bertahan hidup saja 

makin susah apalagi untuk berkembang.  

Dalam membeda isi buku tentang paradigma masterpiece keuangan 

Islam dan aplikasinya di perbankan syariah, dibutuhkan langkah-langkah. 

Pertama, langkah bagaimana bank syariah sebagai penyedia dana pada 

nasabah, apakah benar tidak ada penyimpangan dalam setiap aplikasinya, 

atau fungsi pengawasan berjalan secara optimal. Kedua, mengukur sejauh 

                                                             
137  Brosur BNI Syariah 2017. 
138  Priksa http://peluang –dan-t antangan-Indonesia-pasar-bebas-asean. pdf, atau bahan 

buku MEA di Bali 2003. 
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mana respon, komplain dan penilaian masyarakat terhadap sistem aplikasi 

keuangan dalam perbankan syariah, di setiap produk yang mendapat 

pendanaan. Dalam pandangan Ibrahim Paturisi (Baranch Manager) 

mengemukakan bahwa;  

Bahwa dalam bidang penyediaan dana saya tidak butuh 

dipromosikan, produk-produk kami di perbankan syariah, terutama di BNI 

Syariah sudah cukup laku. Bagi kami, orang yang mau berbisnis dan 

bekerja sama dengan bank syariah boleh saja. Misi kami adalah saya 

inginkan orang yang bekerja sama dengan bank dapat mengikuti ajaran 

Islam. Sebagaimana yang dicontohkan dalam sunnah Rasul, atau petunjuk 

Nabi saw. Bank syariah sebagai penyedia dana, untuk aktivitas kegiatan 

bisnis atau usaha, siapa saja boleh datang dan melakukan akad kerja sama. 

Bank syariah dalam hal penyaluran dana, selalu didasari oleh sistem agama 

yang berlaku atau melayani sesuai kaidah. Sehingga keselamatan 

seseorang dari ancaman riba dapat diperolehnya. Bank BNI syariah, 

sesungguhnya hanya sebagai penyedia dana, bagi mereka yang 

membutuhkan modal untuk pengembangan usaha. Adapun dalam 

perjalanan usaha, atau bisnis ketika para nasabah ditimpa kesulitan, atau 

gagal bayar dan terjadi kerugian. Maka para nasabah tidak dikenai sanksi, 

atau denda, karena dalam Islam, tidak memperbolehkan. Kerugian sudah 

menjadi risiko, dan harus ditanggung oleh pihak bank, dan itu sudah 

menjadi komitmennya.
139

  

Perbankan syariah, sebagai bagian dari sistem perekonomian Islam, 

bahkan dunia. Karena itu, tidak menutup kemungkinan di beberapa lokasi 

atau daerah terjadi perubahan. Secara umum sistem perekonomian akan 

mengikuti sistem yang dibangun oleh perbankan, baik bank syariah 

maupun bank konvensional. Kondisi sosial ekonomi menjadi penentu 

utama, terjadinya perubahan di bidang keuangan dan kebijakan, serta 

tindakan seseorang. Bank syariah sebagai lembaga keuangan Islam, dalam 

kondisi tertentu bisa saja berubah dengan cara menaikkan tingkat suku 

bunga, dengan sistem bagi hasil, sebagaimana yang umum dikenal dalam 

Islam. Sistem aplikasi keuangan Islam, sejak masa Rasulullah saw., adalah 

sistem perjanjian kerja sama, pihak shahibul mal atau bank berperan 

sebagai menyedia dana atau modal, dan pihak mudharib sebagai pihak 

mengelola jenis usaha atau bisnis yang ingin dikembangkan. Model kerja 

sama seperti itu, sering dikenal dengan sistem akad perjanjian 
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mudharabah. Sementara paradigma keuangan syariah, dalam bidang ini 

mencoba mengkonstruk dengan model pemilikan dana atau shohibul mal. 

Pada tataran ini, kepada pihak pengelola atau mudharib dapat melakukan 

kegiatan usaha atau bisnis tertentu. Dengan ketentuan pembagian, 

menggunakan metode bagi untung, dan rugi atau profit and loss sharing 

atau metode bagi pendapatan. Senada dengan itu, adalah metode revenue 

sharing yakni antara kedua bela pihak perolehan keuntungannya 

berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
140

  

Dalam undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan 

syariah, yang di dalamnya ditetapkan bahwa, 1) penyelesaian sengketa 

apabila ada akad yang tidak sesuai yang diperjanjikan harus diselesaikan di 

Pengadilan Agama.
141

 Model penyelesaian sengketa keuangan, di bawah 

ke-rana pengadilan, terkait dengan aplikasi keuangan Islam. Penyelesaian 

sengketa, diputus pengadilan, tidak ditemukan dalam konsep keuangan 

Islam atau thurast. Tindakan penyelesaian seperti itu adalah bagian dari 

usur-unsur yang turut membentuk perubahan atau rekonstruksi keuangan 

Islam modern. Dalam suatu wawancara dengan Said Tidore (marketing 

BNI syariah Kendari), mengatakan; 

Hal yang berkaitan dengan produk akad mudharabah, di bank 

syariah. Bank hanya berfungsi memberikan pembiayaan seperti pembelian 

bahan bangunan, bukan hutang. Pembiayaan dana oleh bank syariah, 

hakikatnya tergantung pada kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, 

misalnya terkait dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem prinsip bagi hasil 

seorang nasabah diperjanjikan memperoleh keuntungan 30% dari dana 

yang dikembangkan dalam suatu bisnis. Sementara perolehan keuntungan 

pihak bank 70%, tetapi apabila tidak disepakati oleh nasabah, maka 

dilakukan kesepakatan ulang hingga saling sepakat. Aplikasi produk yang 

melekat pada akad dan pembagian kentungan seperti itu, oleh pihak bank 

boleh dinego atau dipertimbangkan. Jika pihak nasabah keberatan dan 

tidak sepakat berarti batal, dan dibuat kesepakatan lain, intinya harus ada 

kesepakatan.
142

 

Merujuk pada formulasi undang-undang perbankan, maka 

pembiayaan dana bagi nasabah yang bermaksud mengembangkan usaha 

atau bisnis, dapat dilakukan sesuai kesepakatan terlebih dahulu. Lebih 

lanjut melalui proses permohonan, menyerahkan jaminan, berakad dan 
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seterusnya. Produk yang ada di bank syariah jumlahnya cukup banyak, 

salah satu diantaranya adalah murabahah atau mudharabah, produk ini 

dapat dipilih dan dikembangkan sesuai keinginan nasabah. Melalui proses 

tersebut, pembiayaan dana dapat dilakukan oleh nasabah, dengan akad 

kerja sama dan perolehan keuntungan bagi hasil yang disepakati kedua 

bela pihak. Praktik seperti ini, sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan 

bank pada umumnya atau konvensional. Aplikasi produk mudharabah 

yang melekat pada akad perjanjian, yang menjadi prasyarat utama dalam 

setiap kegiatan pengembangan usaha. Dalam sistem pembiayaan terdapat 

jenis-jenis usaha, yang secara khusus berhubungan langsung dengan bank 

syariah atau perwakilan. Aktivitas bank syariah dapat muda ditemukan, 

dalam praktik keseharian dan dapat pula diamati secara langsung.
143

  

Mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah, 

sejak awal berdirinya terdapat beberapa sistem dalam penerapannya 

beragam. Pertama, sistem akad murabahah untuk membeli, membangun, 

merenovasi rumah, ruko dan seterusnya. Kedua sistem akad ijarah untuk 

biaya talangan haji-umrah, pendidikan, traveling, pernikahan dan lain-

lain.
144

 Program ini juga didukung adanya berbagai strategi dalam 

pemasaran syariah, seperti bagi-bagi hadiah melalui cahaya rezeki 

hasanah, GBR atau grebek pasar raih syariah dengan menawarkan produk-

produk unggulan sebagaimana tersebut di atas. Saat ini bank BNI syariah 

Cabang Kendari telah memiliki 3.000 rekening.
145

 

Produk pemasaran bank syariah, sistem akad ijarah yang berfungsi 

sebagai penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau 

manfaat. Namun dalam praktik aplikasi berubah, menjadi kegiatan 

sebagaimana tersebut dalam wawancara, bank sebagai penyedia dana 

talangan haji, umrah, traveling, dan lain-lain. Sistem ekonomi yang 

berubah dan diterapkan dalam hal ini, dapat berpengaruh pada 

pertumbuhan finansial. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi 

keuangan atau financial intermediary institution yang memang sangat 

diperlukan oleh masyarakat. Bank umum yang berdiri sudah lebih dari 

seratus tahun lamanya, terkadang dirasa sulit bagi umat Islam beralih ke-

bank syariah, sekalipun konon bebas dari unsur riba. Masyarakat muslim 

telah terbiasa dan nyaman dengan pelayanan bank konvensional yang 

berbasis bunga atau riba. Untuk melakukan perubahan atau peralihan 
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nasabah ke-bank syariah, kiranya memerlukan kerja keras untuk 

mewujudkannya, dengan cara strategi apapun dalam rangka 

mengembangkan dan memperluas jaringan nasabah demi terlaksananya 

kelembagaan perbankan syariah yang lebih maju.
146

 

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana 

masyarakat, dana yang telah dihimpun, kemudian disalurkan kembali 

kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana umum disebut 

sebagai kegiatan funding. Sementara kegiatan menyalurkan dana kepada 

masyarakat oleh bank disebut dengan kegiatan financing atau lending. 

Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, bank syariah harus 

menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan yang berlaku. 

Terutama pada kaidah transaksi dalam mengumpulkan dan menyalurkan 

dana, menurut hukum Islam. Jadi jika dilihat dari fungsi bank syariah 

mengumpulkan dan menyalurkan dana kembali pada masyarakat. Maka 

bank syariah berfungsi sebagai perantara keuangan, yang secara aplikatif 

berdampak pada financial intermediary antara pihak surplus dan pihak 

minus.
147

 

Perbankan syariah, utamanya bank yang berlabel syariah, dalam hal 

ini menempatkan dana melalui beberapa model akad, diantaranya 

murabahah, mudharabah, ijarah, wadiah dan musyarakah. Dari hasil 

pemaparan telah menunjukkan bahwa operasional perbankan syariah, yang 

paling banyak diminati oleh nasabah, adalah produk-produk tersebut. Bank 

syariah yang berlokasi di beberapa daerah, hampir menggunakan aplikasi 

akad perjanjian yang sudah banyak dikenal. Diantaranya yang mashur 

dikenal, a) aplikasi akad murabahah yang merupakan fasilitas pembiayaan 

produktif yang feasible, namun belum bankable. Guna untuk memenuhi 

kebutuhan modal usaha, investasi bisnis atau tunas usaha iB hasanah, jenis 

akad tersebut sering dilakukan. Berikut b) akad usaha kecil iB hasanah, 

yakni fasilitas pembiayaan produktif berlandaskan tiga akad murabahah, 

musyarakah dan mudharabah. Ketiga hal tersebut, merupakan fasilitas 

yang diberikan untuk pengembangan usaha produktif yang feasible, guna 

memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi usaha.
148

 

Adapun mekanisme sistem akad ijarah, untuk fasilitas traveling, 

seperti dana talangan ibadah haji-umrah, dan wisata dalam maupun luar 
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negeri, yang sekarang berubah menjadi sistem tabungan iB baitullah 

hasanah. Model akad tersebut, menyasar pada kelompok nasabah atau 

calon yang ingin berencana haji dan umrah, harus menabung terlebih 

dahulu. Tabungan yang harus dimasukan terlebih dahulu di bank syariah, 

minimal Rp.500.000,-/USD 50 dengan akad mudharabah, atau Rp. 

100.000,-/USD 5 dengan sistem akad wadiah. Lebih lanjut tabungan uang 

tersebut, menurut bank syariah dikelola secara syariah dengan sistem 

setoran bebas atau bulanan. Sistem setoran per bulan bagi nasabah, wajib 

hukumnya sebagai sarana pembayaran BPHI untuk mendapatkan kepastian 

porsi berangkat menunaikan ibadah haji dalam mata uang rupiah atau 

USD.
149

 

Dinyatakan setoran bebas oleh bank syariah, namun dalam 

kenyataannya apabila terjadi keterlambatan tetap dikenai sanksi. Model-

model pemasaran produk akad perjanjian, yang dilakukan oleh bank 

syariah, secara keseluruhan hampir didasari oleh hukum Islam. Namun 

fakta menyebutkan, bahwa dalam bank syariah terdapat nasabah non 

muslim. Bagaimana prosedur pelayanan, bank syariah ketika berhadapan 

dengan orang di luar Islam, sementara akad perjanjian hanya berlaku bagi 

umat Islam saja. Dalam kenyataan ini, Asep (Analisis Pemasaran BNI 

Syariah Kendari), menuturkan dalam suatu wawancara; 

“Pemasaran pembiayaan dana produk perbankan syariah, berfungsi 
untuk sasaran pengembangan jenis usaha atau bisnis pada 

masyarakat muslim. Namun jika terdapat nasabah non muslim, 

mereka akan dilayani sama dengan muslim. Proses akad perjanjian 
tetap dilakukan, karena perjanjian akad tidak hanya terbatas pada 

nasabah muslim saja, akan tetapi berlaku nasabah non muslim. 

Seperti biasa nasabah bank syariah, terdapat orang hindu, budha dan 

kristen dan saat ini telah diakomodir di bank BNI syariah. Dalam 
aktivitas transaksi pembiayaan dana sistem perjanjian, prosedur 

akadnya dipersamakan dengan orang muslim dan orang non muslim. 

Baik dalam prosedur pelayanan, penerimaan, perolehan keuntungan, 
bahkan dalam bidang akad, saksi pencatatan, doa dan lain-lain 

diperlakukan sama. Secara syariah praktik-praktik tersebut, tidak 

menjadi kendala atau halangan bagi para nasabah yang beragama 
lain, di luar Islam. Bahkan dalam hal kerja sama bidang usaha pun 

proses dilakukan sama, demikian dalam pembagian sistem bagi hasil 

juga diperoleh hak yang sama. Seperti sistem plat atau dana pokok 

dan margin disatukan, setelah memperoleh hasil atau sistem bagi 
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hasil si nasabah, setelah dapat melunasi utang, mereka memperoleh 

keuntungan, sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Banyak 

orang hindu tertarik, melakukan kerja sama dan berinvestasi dengan 
syariah, terutama BNI syariah. Kerja sama pinjam-meminjam dana, 

untuk kegiatan bisnis dalam Islam tidak dilarang. Seperti kerja sama 

dalam pembangunan rumah dan biaya talangan haji dengan harga 

saat ini. Tetapi pelunasan mengikuti harga dolar, jika dolar 
mengalami kenaikan, maka kenaikan biaya haji ditanggung oleh 

nasabah sendiri, dan harus dibayar sesuai kenaikan.
150

 

Berbeda dengan Ferry Eko Cahyono, pimpinan bank syariah, 

mengungkapkan disela-sela istirahat kerja di Kantor; 

“Dalam suatu perjanjian pembiayaan dana talangan haji, tidak boleh 

terjadi pembatalan di tengah-tegah akad berlangsung. Dengan kata 
lain, seorang nasabah bisa lebih awal melunasi hutang, sebelum 

selesainya waktu yang diperjanjikan dalam akad. Artinya nasabah 

dapat melunasi dana pinjaman lebih cepat, dari tempo yang 
diperjanjikan oleh pihak bank. Maka mereka harus mengadakan 

akad ulang, karena akad sebelumnya dianggap batal atau rusak. 

Kejadian seperti itu, bisa saja terjadi apabila ada nasabah yang 

sudah cukup dana dan dapat melunasi, atau tidak mau terbebani 
utang lebih lama. Secara umum peristiwa tersebut, belum pernah 

terjadi di bank syariah. Akan tetapi bila hal itu, sewaktu-waktu 

terjadi, maka akad ulang bisa saja dilakukan kembali, oleh bank 
syariah.

151
 

Mencermati hasil wawancara, dapat diuraikan, bahwa telah terjadi 

perubahan dalam sistem akad perjanjian. Sadar atau tidak bahwa telah 

terjadi perubahan, satu sisi ada yang mengatakan tidak perlu akad ulang, 

dan sisi lainnya wajib akad ulang. Pernyataan yang berbeda-beda di lokasi 

kantor bank syariah sebagaimana di muka. Memperlihatkan adanya 

perubahan sistem aplikasi keuangan, antara konsep thurast, dan konsep 

aplikasi bank syariah sekarang. Perubahan juga dapat dilihat dari aspek 

mekanisme atau prosedur, utamanya pada akad pembiayaan mudharabah 

dan perolehan keuntungan prinsip bagi hasil. Bank syariah dalam 

perkembangannya tidak mengenal istilah kredit macet atau gagal bayar. 

Sebagaimana penuturan M. Ibrahim Paturisi Branch Manager, bank BNI 

syariah Cabang Kendari;  
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“Bank syariah memiliki fungsi, mengontrol keseluruhan 

pembiayaan dana yang digunakan untuk kegiatan bisnis pada 

nasabah. Dana yang digunakan oleh nasabah dalam pengembangan 
usaha atau bisnis diberikan secara hati-hati dan dicairkan secara 

berkala. Namun apabila dalam pengembangan bisnis, terdapat kredit 

macet atau gagal bayar, maka risiko ditanggung oleh pihak bank. 

Peristiwa ini bisa saja terjadi, tapi di perusahaan kami, maksudnya 
bank BNI syariah, tidak pernah terjadi. Selain itu, juga tidak ada 

sanksi atau denda bagi nasabah yang terlambat bayar atau kesulitan 

gagal bayar. Lebih lanjut, dari pada itu, apabila ada suatu 
pembiayaan yang dibayar atau dilunasi lebih awal dari akad yang 

diperjanjikan atau disepakati misalnya 10 tahun oleh nasabah, 

namun pihak nasabah telah melunasi hutang sebelum jatuh tempo 10 

tahun, atau baru 5 tahun telah dilunasi nasabah, maka hal itu tidak 
batal atau rusak, dan tidak perlu ada akad ulang.

152
 

Beberapa wawancara yang dihasilkan oleh penulis, menunjukkan 

adanya varian komentar penilaian tentang aplikasi yang beragam. 

Penjabaran sistem aplikasi keuangan banyak menimbulkan persoalan yang 

mendalam. Perlu diketahui bahwa sistem aplikasi keuangan, yang 

menjurus pada kegiatan bisnis, jelas memerlukan proses. Dengan 

serangkaian syarat-syarat di dalam akad, saksi, kesepakatan bersama, dan 

lain-lain. Ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dana untuk 

kegiatan usaha. Sebagaimana proses keuangan di ungkap oleh Isak. 

“Pada proses aplikasi keuangan di setiap produk, baik mudharabah 

atau musyarakhah, selalu dimulai terlebih dahulu adanya akad 
perjanjian kerja sama. Bagi seorang nasabah harus datang dan 

menyepakati aturan yang ada di perbankan syariah, dengan disertai 

syarat-syarat lengkap dan surat perjanjian bermaterai yang dianggap 
penting. Dalam pembiayaan perbankan syariah, bidang 

pengembangan unit usaha, akan segera cair atau disalurkan bila 

unsur-unsur perjanjian sudah terpenuhi. Hampir tidak pernah terjadi 
pembatalan akad ditegah-tengah berlangsungnya aktivitas bisnis 

atau usaha yang dilakukan oleh pihak nasabah. Selama ini bank 

syariah, sejak berdiri hingga saat ini belum pernah terjadi kredit 

macet. Jika ada kredit macet yang dibiayai oleh bank, kemungkinan 
kecil terjadi, dan apabila terjadi macet hal itu tidak sampai 

berdampak pada sistem keuangan yang ada. Para nasabah hingga 

saat ini, terus berdatangan dan banyak yang sudah berhasil. Bagi 
pemula yang mengajukan permohonan pembiayaan dana untuk 

kegiatan usaha, akan disurvei terlebih dahulu. Sejauh mana 
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kesungguhan nasabah dalam pengembangan jenis usaha. Hingga 

kini nasabah bank syariah cenderung meningkat, dan bersemangat 

serta senang menjadi nasabah di bank syariah, bahkan dari hari ke 
hari retingnya terus naik”.

153
 

Hal lain yang sering muncul ke permukaan adalah penilaian bank 

syariah yang jumlahnya beragam. Penilaian dalam bentuk ucapan atau 

kata-kata, bernada meremehkan tentang aplikasi keuangan akad perjanjian 

sistem bagi hasil. Penilaian miring dan kritik tajam, sering datang dari 

masyarakat, bahkan para pegawai dan kalangan akademisi. Penilaian 

miring yang di alamatkan pada bank syariah, tidak hanya muncul dari 

masyarakat saja, tetapi juga dari kalangan para nasabah bank sendiri. Hal 

demikian itu, terjadi disebabkan karena ada beberapa alasan, banyak para 

pegawai berlatar belakang bukan dari ekonomi Islam, tetapi umum. Faktor 

lain perolehan keuntungan prinsip bagi hasil, dirasa kurang adil dan 

cenderung memberatkan, juga turut menjadi sorotan utama, munculnya 

penilaian miring.  

Kehadiran produk keuangan syariah jumlahnya cukup banyak dan 

menguntungkan, tetapi ada produk keuangan yang sengaja ditinggalkan 

oleh bank syariah, yakni produk keuangan murabahah. Produk keuangan 

ini sengaja diabaikan, karena dianggap kurang menguntungkan, bahkan 

belum dikenal dalam bank syariah, utamanya BNI syariah. Padahal produk 

tersebut, merupakan sistem keuangan sudah populer dan di kenal zaman 

Nabi saw. Hanya saja produk keuangan bidang penyediaan dana yang 

melekat pada akad murabahah, kurang dipahami secara baik dan 

mendalam oleh bank dan nasabah, sehingga terlantarkan. Bank syariah 

sebagai penyedia dana, perlu produk tersebut, mendapat perhatian secara 

serius. Bagi pelaku usaha atau bisnis bidang jual beli barang, seharusnya 

mengerti produk itu, untuk segera dikembangkan. Sehingga setiap bisnis 

yang mengarah pada besaran harga pokok barang dapat diketahui 

keuntungannya. Lebih lanjut besaran nilai benda atau suatu barang yang 

ditambah adanya margin keuntungan yang disepakati kedua bela pihak, 

pada jenis usaha perbankan juga perlu diketahui. Produk keuangan akad 

murabahah perlu ditumbuhkembangkan demi terwujudnya kesejahteraan 

wajib diketahui. Sekalipun produk ini belum dioperasionalkan oleh bank 

syariah, namun masih ada cela untuk diketahui secara luas.
154
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Jadi bila merujuk pada uraian di muka, sesungguhnya konsep 

keuangan syariah telah memiliki banyak keunggulan dan arah yang jelas 

sebagaimana petunjuk dalam kitab atau thurast. Sistem jual beli yang ada 

dalam Islam telah diatur sedemikian rupa, tingal bagaimana seseorang 

mengaplikasikan. Dalam al-Qur‟an “Allah swt. menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba”, artinya dalam sutu kehidupan manusia hampir 

seseorang tidak dapat menghindari transaksi jual beli. Demikian pula 

dalam bidang pinjam-meminjam dan kerja sama, baik perseorangan atau 

dalam suatu lembaga keuangan, utamanya perbankan syariah. 

Sangat disayangkan, jika masih terdapat teknis pembiayaan dana 

dan model aplikasi yang belum di kenal oleh perbankan syariah. 

Perbankan syariah, perlu tahu bahwa di dalam Islam banyak ditemukan 

produk keuangan, seperti sistem produk akad wadiah yad amanah produk 

sistem akad muzaro‟ah yang belum diaplikasi oleh bank syariah. Padahal 

produk tersebut, jika digali secara benar bisa saja berpotensi untuk 

memperoleh keuntungan dan dapat dikembangkan. Sikap pesimisme 

sering membutakan seseorang, sehingga di bidang keuangan tersebut, 

ditelantarkan bahkan dianggap tidak menguntungkan, jika hal itu 

diaplikasikan bank. Bank syariah sebagai shahibul mal atau penyedia dana 

atau modal, untuk dikelola para nasabah, dengan sistem kerja sama. Setiap 

produk yang tersedia dalam sumber-sumber teks Islam, dimungkinkan 

mampu dioperasionalkan atau diaplikasikan, melalui berbagai model akad, 

baik dalam bentuk bisnis, usaha, pinjaman, pengembangan atau bidang 

jasa serta tenaga kerja, hal itu bisa saja dilakukan. Tetapi yang menjadi 

persoalan terkadang muncul dari sumber daya manusia yang kurang 

terampil dan memadai. Sehingga wajar bila terdapat produk keuangan 

yang terabaikan, disebabkan berbagai kendala. Produk-produk yang belum 

diaplikasikan dalam sistem keuangan Islam, menjadi penyebab lahirnya 

masalah yang cukup serius dan sangat disayangkan oleh perbankan 

syariah. Karena itu, mengabaikan sebagian produk akad dimaksud, adalah 

suatu kerugian, bahkan belum mengenal adalah tindakan kebodohan, 

sebagaimana ungkapan Ibrahim Paturisi;  

Saya belum tau, jika diluar pengetahuan saya masih ada produk 

keuangan Islam, yang belum diaplikasikan. Produk itu adalah sistem 
akad murabahah, akad wadiah yad amanah dan lain-lain, yang 

terlantar. Selama ini, perbankan syariah, tidak sedikit telah 

mengaplikasikan produk-produk keuangan Islam. Namun jika 
ternyata masih ada konsep keuangan Islam yang belum 
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diaplikasikan, ini merupakan informasi berharga bagi kami. 

Informasi ini akan saya catat dulu, dan nantinya akan saya 

konsultasikan pihak pengawas DPS, DSN dan MUI. Apakah sistem 
akad tersebut di atas, juga bisa diterapkan dan diaplikasikan atau 

tidak, maka tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu. Selama 

ini, bagi para nasabah bank, yang paling banyak diminati produk 

akad mudharabah yang ada dan dioperasionalkan di perbankan 
syariah, dan saya tidak tau kalau ada yang lain. Proses penyaluran 

dana untuk kegiatan usaha, biasanya diawali dengan cara 

mengajukan permohonan pembiayaan dana, untuk kegiatan bisnis 
atau usaha. Selanjutnya dilakukan kesepakatan kedua belah pihak, 

memilih menggunakan sistem aplikasi akad apa, mudharabah atau 

musyarakah. Jika salah dipilih dan telah disepakati, maka proses 

selanjutnya dilakukan akad perjanjian secara lesan, dan tulisan yang 
bermaterai di atas surat.

155
 

Aplikasi dalam kerjanya, bertujuan untuk memproses setiap 

kegiatan usaha yang difasilitasi oleh bank. Lebih lanjut kerja bank adalah 

menghimpun, dan penyaluran dana kepada nasabah untuk aktivitas bisnis 

yang halal saja. Dengan sistem atau cara melalui pembelian suatu benda, 

dan menyatakan kesediaan untuk membeli benda yang dimaksud. Setelah 

mencermati, memperhatikan dan menimbang kelayakan bagi nasabah, 

kemudian bank menyediakan dana fasilitas pembiayaan modal kerja sesuai 

yang diinginkan. Bank hanya berperan sebagai penyedia dana, bagi para 

nasabah yang telah disepakati oleh pihak bank dalam suatu usaha. Proses 

bermula dari permohonan yang diajukan, rentetan syarat dan akad yang 

disepakati. Dalam sejarah telah ditemukan, sistem akad murabahah yang 

dioperasionalkan dalam di bidang pembiayaan modal kerja. Perlu 

diketahui bahwa dalam akad itu terdapat beberapa syarat, diantaranya 

wajib adanya akad, bukti pembelian barang dan lain-lain. Serangkaian 

syarat tersebut, kemudian diserahkan pada nasabah dan dipastikan dana 

yang diserahkan digunakan sebagaimana yang telah disepakati kedua belah 

pihak antara shahibul mal dan nasabah.
156

 

Dalam suatu wawancara dengan M. Ibrahim Paturisi (Branch 

Manager) pada hakikatnya keseluruhan produk akad pada bank syariah 

dapat diaplikasikan secara halal dan bebas dari unsur riba dan spekulasi. 

Namun jika dalam proses aplikasi perbankan terdapat kejadian, misalnya 

seorang nasabah telah melakukan akad perjanjian dengan bank dalam 
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jangka sepuluh tahun. Namun di tengah atau setengah perjalanan nasabah 

dapat melunasi sebelum waktunya, hal itu tidak perlu ada akad ulang dan 

sah. Prosesi akad dalam majelis akad yang biasa dilakukan oleh perbankan 

syariah, wajib dihadiri dan tidak dapat dihindari. Wajib hadir kedua belah 

pihak bank dan nasabah, berikut saksi dalam majelis akad, penanda-

tanganan dan kesepakatan perjanjian dalam akad bermaterai. Bank syariah 

yang berperan sebagai penyedia dana, wajib mengatur tentang bagaimana 

teknis dan prosedur dana pada peruntukannya, pembayaran, serta 

memastikan angsuran dana ke-bank sampai.
157

 

Senada dengan di atas, juga di ungkap Ansi (Customer Service), 

bidang akad rahn bank BNI Syariah Kota Kendari. Jika terdapat nasabah 

menitipkan benda berharga atau emas ke pihak bank dan keduanya telah 

bersepakat. Maka akad itu berlaku, sesuai yang diperjanjikan, namun jika 

terjadi peristiwa yang tak terduga, seperti seorang nasabah telah 

menyepakati perjanjian dalam akad, dan telah disebutkan lima tahun. Akan 

tetapi baru setengah yang diperjanjikan benda tersebut diambil pihak 

penitip, dan belum habis masa waktunya, maka benda itu boleh saja 

diambil asal pinjamannya dibayar lunas plus bagi hasil, dan tak perlu 

mengadakan akad ulang lagi.
158

 

Berbeda dengan wawancara yang dilakukan pada tahun 2013 

dengan Ferry Eko Cahyono (Branch Manager BNI Syariah), mengatakan 

jika seorang nasabah melakukan akad pinjaman atau utang pembiayaan 

akad ijarah atau dana talangan haji atau traveling, seperti biaya talangan 

ibadah haji, umrah atau tour manca negara dan lain-lain. Jika pihak bank 

sebagai penyedia dana, dan telah bersepakat dengan nasabah sesuai akad di 

atas, misalnya telah dilakukan perjanjian pinjam dalam jangka sepuluh 

tahun dan diangsur bulanan sesuai yang diperjanjikan akan dilunasi atau 

dibayar. Namun perjanjian tersebut, tidak berjalan sesuai kesepakatan dan 

lebih cepat pelunasannya, hanya jangka lima tahun pihak nasabah atau si 

penghutang telah melakukan pelunasan bayar sebelum waktunya. 

Perjanjian itu tidak berjalan sesuai kesepakatan di awal ketika nasabah 

pinjam, maka harus ada akad ulang di majelis akad, jika tidak dilakukan 

hal tersebut, menjadi batal atau tidak sah. Jadi harus sesuai dengan akad 

yang diperjanjikan di awal, antara pihak shahibul mal (pihak bank) dengan 

nasabah atau pihak yang berhutang.
159
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Selain dari seluk beluk permasalahan keuangan perbankan syariah 

tersebut, BNI syariah Kendari melakukan langkah-langkah dalam 

memajukan sistem keuangan yang modern dan berinovasi. Diantara langka 

itu, adalah tersedianya dukungan teknologi informasi dan fasilitas jaringan 

yang tersebar di seluruh dunia melalui sistem trade processing center dan 

trade specialist yang cukup memadai dan berpengalaman dalam 

memproses transaksi bidang ekspor dan impor. Atas dukungan teknologi 

itu, BNI syariah dalam proses pengaplikasian di setiap pemasaran produk 

keuangan syariah diperoleh kemudahan secara cepat dan tepat, terutama 

produk keuangan akad mudharabah. Dalam suatu dialog dengan Fitri 

Sakinah (marketing BNI syariah), menyatakan bahwa dalam sistem 

aplikasi keuangan bank BNI syariah membagi dua bagian; a) pembiayaan, 

dan b) tabungan. Pada rana tabungan BNI syariah juga menggunakan dua 

cara; pertama sistem akad wadiah, dan kedua, sistem akad mudharabah, 

menurutnya, wadiah merupakan titipan murni tidak ada sistem bagi hasil, 

sedangkan yang mudharabah ada porsi bagi hasil baik untuk pihak bank 

maupun nasabah.
160

 

 

C. Model Aplikasi Keuangan Bank Syariah  

Dalam proses aplikasi keuangan perbankan syariah, bidang kegiatan 

usaha, saat paling banyak diminati para nasabah adalah menggunakan 

aplikasi sistem akad mudharabah. Sistem akad mudharabah biasanya oleh 

bank diarahkan pada sektor pemberian modal usaha, salah satu dari sekian 

banyak yang diberikan modal usaha oleh bank BNI syariah adalah bidang 

peternakan terutama ayam. Jika usaha ayam tersebut, dalam satu bulan 

tidak memperoleh keuntungan atau hasil, maka tidak ada sistem bagi hasil, 

dan pemberhentian memberi modal usaha. Adapun modal yang sudah 

terlajur disalurkan atau diberikan pada pihak mudarib, tidak ditarik oleh 

pihak bank.
161

  

Jika merujuk pada sistem model aplikasi keuangan Islam pada masa 

klasik, terkait dengan operasional akad mudharabah yang ada di BNI 

syariah, maka dapat diformulasikan pada sistem yang berbeda dari arus 

utamanya thurast dalam keuangan Islam. Jadi ada paradigma berbeda 

dalam konsep aslinya, yakni bidang aplikasi pada pembiayaan keuangan 

model sekarang yang teraplikasi. Misalnya perjanjian akad kerja sama 

mudharabah dengan cara menyediakan modal dalam bentuk ladang atau 
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penyedia modal dan pihak penggarap mengatur sektor usahanya, dan 

langsung eksekusi ditempat kejadian atau setelah panen dibagi hasil antara 

penyedia lahan dan pihak penggarap, serta dapat dirasakan manfaatnya 

oleh nasabah. Berbeda dengan perkembangan aplikasi yang ada saat ini, 

keuntungan ada pada “rasio” atau keluasan dapat membuat rumah atau 

yang lainnya, bukan dalam bentuk makanan pokok, benda atau uang 

sebagaimana aplikasi yang umum terjadi dalam perbankan syariah saat ini.  

Sementara dalam sistem ekonomi Islam, menganjurkan bahwa 

dalam setiap aktivitas atau berkerja harus mengarah pada beberapa aspek; 

a) tujuan, yakni mencari kepuasan berbagai keperluan hidup manusia, baik 

secara pribadi atau keperluan umum di masyarakat. b) prinsip atau motif 

ekonomi, artinya setiap orang atau masyarakat akan berusaha mencapai 

hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau ongkos yang kecil dan 

diperoleh dalam waktu yang cepat. Sistem ekonomi Islam bersumber dari 

al-Qur‟an-hadis yang dikembangkan oleh manusia melaui syarat-syarat 

yang sudah ditentukan dalam literatur teks Islam.
162

 Konsep keuangan 

Islam, merupakan konsep yang berbeda dengan konsep keuangan 

konvensional. Konsep keuangan Islam bidang kekayaan, memiliki karakter 

bersifat universal, artinya semua kekayaan di dunia adalah milik Allah 

SWT, yang dititipkan kepada manusia. Kekayaan yang dimiliki dan 

dikuasai manusia hendaknya di peroleh melalui jalan yang baik, dan cara 

yang halal. Karena pada hakikatnya harta merupakan sarana untuk 

mencapai al-falah (kemakmuran dan success) atau sa‟ada haqiqiyah 

(kebahagiaan yang abadi baik di dunia dan akhirat). Dalam ajaran Islam, 

tidak ada larangan bagi seseorang untuk memperoleh kekayaan, harta 

merupakan perhiasan yang selalu didambakan hampir semua orang. Harta 

yang didambakan manusia ragamnya bisa berbeda-beda, bisa berupa emas, 

kendaran atau bisa berupa properti bahkan perusahaan. Hanya saja harta 

ada yang diperoleh dengan cara halal dan haram. Bagi umat Islam 

memeroleh harta kekayaan harus ditempuh dengan usaha yang keras dan 

halal dalam mencapai suatu kesuksesan, atau dalam Islam dikenal Islamic 

legal maxim, yaitu mencari keuntungan yang sebanyak banyak-nya yang 

sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.  

Dalam suatu transaksi yang penting adalah transaksi yang menjurus 

pada rana ekonomi Islam, yang mengacu pada prinsip syariah. Karakter 

ekonomi syariah, yakni karakter yang mengabaikan sistem keuangan unsur 

                                                             
162  Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,(Jakrta:UI-

Press,1988),18. 
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spekulasi, atau unsur riba (interest), maisir (judi) dan gharar (ketidak-

pastian) dan lain-lain yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Kajian ulang 

tentang konsep produk keuangan Islam, perlu dilakukan dalam rangka 

untuk memajukan pengetahuan ilmiah yang kreadible bidang transaksi 

keuangan yang benar-benar sesuai kaidah dalam syariah Islam. 

Instrumen keuangan yang berbasis syariah, perlu dijaga kepastian 

prinsip bagi hasil, yang selama ini kurang mendapat tempat di hati 

masyarakat. Sekalipun fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit yang 

menyinggung permasalahan tentang keuangan Islam, dengan segala 

kelemahan dan kekurangannya. Komitmen untuk penguatan konsep 

aplikasi keuangan Islam, itu, dapat dilihat atau ditandai adanya banyak 

judul buku yang ditulis para ahli ekonom seperti “Bank syariah, bank 

Islam, perbankan syariah‟manajemen dana bank syariah dan lain-lain.
163

 

Buku yang senada dengan judul di atas, saat ini telah banyak bermunculan 

dan dilakukan oleh para ilmuwan ekonomi Islam. Namun studi tentang 

keuangan syariah yang berkaitan langsung dengan “Paradigma masterpiece 

keuangan Islam dan aplikasinya di perbankan syariah, secara khusus 

belum dilakukan. Terutama pada aspek-aspek aplikasi dan seluk-beluk 

penilaian publik di lapangan belum ada. Tulisan ini, muncul ke-permukaan 

tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya faktor faham agama, sosial dan budaya, utamanya budaya 

operasional bank yang terkesan bertele-tele dalam hal syarat dan prosedur 

pembiayaan bagi hasil. Sejak bank syariah berdiri, belum memperlihatkan 

menjadi solusi utama bagi masyarakat dalam mengatasi bidang keuangan. 

Hal itu disebabkan adanya tingkat pelayanan kurang prima dan penyediaan 

dana yang berliku-liku, sehingga melahirkan beberapa penilaian 

masyarakat kurang baik. Bagi masyarakat yang merasakan pelayanan sulit 

dan berlarut-larut dalam urusan pencairan pinjaman, tidak jarang 

mempengaruhi masyarakat lain untuk menghindari bank syariah. Bahkan 

cenderung menyurutkan minat masyarakat, dan berpengaruh signifikan 

lemahnya tingkat kepercayaan bagi para nasabah pada bank syariah.
164

 

Tidak sedikit gagasan yang muncul baik dari kalangan akademisi, 

tokoh agama, maupun masyarakat biasa, yang memandang bahwa lembaga 

                                                             
163  Lihat buku Adiwarman Karim, Ismail, Muhammad, Zainul Arifin dan lain-lain, secara 

keseluruhan menunjukkan adanya gairah secara khusus membahas tentang prinsip-
prinsip perbankan syariah.  

164  Ungkapan kalangan akademisi dan masyarakat banyak yang menilai pesimis, dan lebih 
nyaman menabung, untang-piutang, pinjaman dan kerja sama dengan bank 
konvensional; Wawancara 2012-2017. 
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keuangan dalam perbankan syariah dari masa ke masa terus mengalami 

perkembangan. Namun di sisi lain, kualitas kinerja pegawai bank syariah, 

atau kompetensi bidang keahlian pegawai juga tidak luput dari evaluasi, 

sorotan publik, bahkan ada yang kurang merespon secara positif 

kehadirannya. Bank sebagai penyedia dana secara umum, di berbagai 

daerah yang berimplikasi pada kritik dan penilaian beragam, seperti bank 

syariah sama dengan bank konvensional, hanya berganti label, bahkan tak 

jarang timbul kritikan tajam dan cercaan. Karena itu tulisan tentang 

“paradigma masterpiece keuangan Islam dan aplikasinya di perbankan 

syariah” akan mengungkap berbagai seluk beluk tentang mekanisme 

penyaluran dan pembiayaan dana bank syariah yang menuai respons 

berbeda. Oleh karena itu berbagai aktivitas perbankan dalam 

pengembangan usaha harus senantiasa mengacu pada prinsip kehati-hatian 

atau bebas dari unsur gharar. Mekanisme pembiayaan dana yang melekat 

pada akad tentang sistem bagi hasil, selama ini dilakukan oleh bank 

syariah kurang memiliki peran secara signifikan dibanding dengan bank 

konvensional. Dinyatakan bahwa bank syariah tidak menggunakan sistem 

bunga, sebagai alat untuk memperoleh pendapatan, karena bunga 

merupakan riba yang diharamkan.
165

  

Apapun tindakan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga bank, 

seperti jual beli, sewa-menyewa atau kegiatan usaha pada dasarnya 

bermuara untuk memperoleh keuntungan atas jasa yang dilakukan oleh 

pihak bank, artinya yang dikembangkan hampir tidak bertentangan dengan 

prinsip Islam dan halal secara hukum. Namun keberadaan bank syariah 

saat ini ada yang menilai optimis dan pesimis. Bagi mereka yang menilai 

optimis, bahwa dengan berdirinya lembaga bank syariah dapat 

menyelesaikan berbagai persoalan, utamanya keselamatan agama, jiwa, 

keturunan dan amar maruf nahi mungkar, selain dapat mengatasi 

kesenjangan ekonomi global, bidang pembiayaan dan pengembangan 

dalam pencapaian kesejahteraan sosial, adalah solusi dan tujuan utama 

dalam hidup.  

Sebaliknya bagi mereka yang pesimis, munculnya perbankan 

syariah, belum cukup menggembirakan dikalangan umat Islam sendiri, 

sekalipun penduduknya mayoritas muslim. Pada aspek penilaian 

masyarakat lain, bank syariah, dinilai kurang membawa keuntungan 

signifikan dalam menggeliatkan bidang bisnis atau usaha bidang 

                                                             
165  As-Syaukani, Nailu al-Authar, vol.5 (Beirut: Dar al-Kutub, al-„Ilmiyyah,1983), 191.  
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kesejahteraan masyarakat secara umum. Lebih lanjut tidak sedikit, 

masyarakat secara umum menilai bank syariah hanya berganti kulit, atau 

label, praktiknya sama saja dengan bank konvensional, bahkan bunga bank 

syariah dinilai lebih mencekik leher para nasabah.
166

 Kritik dan sorotan 

tajam tersebut, sering dialamatkan oleh pemangku kepentingan bank 

syariah secara umum, bahkan beberapa kelompok paham agama, kalangan 

akademisi dan lain-lain, juga tak segan-segan mengungkapkan kata-kata 

yang bernada keras dan pedas pada bank syariah. Menurutnya bank syariah 

hanya berganti nama, topeng atau, label.
167

  

Tulisan ini, menegaskan bahwa “paradigma masterpiece keuangan 

Islam dan aplikasinya pada perbankan syariah”, perspektif manajemen, 

maqasid al-syariah sangat berguna untuk memahami tentang seluk beluk 

keuangan Islam yang melekat pada pembiayaan produk-produk bank 

syariah dalam menjalankan aktivitas pendanaan bisnis atau pengembangan 

usaha dengan berbagai permasalahannya. Selain itu, tulisan ini kiranya 

berguna untuk memahami proses mekanisme transaksi keuangan berbasis 

syariah yang akuntable yang mengacu pada ketentuan al-Qur‟an, hadis UU 

perbankan, DSN, dan MUI. Dengan memahami model teori manajemen 

paralel maqasid al-syariah, maka pada tingkat aplikasi perbankan syariah 

di tengah kepungan keuangan dan sederet persaingan masyarakat ekonomi 

Asia, dapat stabil dan seimbang. Perlu dicermati secara rigit, bahwa teori 

keuangan Islam, apakah masih relevan dengan konsep-konsep keuangan 

sekarang, ataukah ada pembelokan dengan aplikasi teori keuangan saat ini, 

diperlukan kajian ulang dan mendalam bidang keuangan syariah dan 

konvensional. 

 

D. Rekonseptualisasi Thurast Keuangan Syariah 

Sistem keuangan syariah dalam thurast adalah sebuah sistem 

berdasarkan hukum yang dibangun di atas prinsip penjagaan hak milik dan 

kesakralan akad. Dimulai dari ide bahwa kekayaan merupakan amanah 

suci, syariah mengharamkan bentuk eksploitasi lewat kesepakatan akad 

yang tidak pantas dan tidak adil. Pelaksanaan akad dengan prinsip kehati-

hatian atau prudential banking regulation, yang dilakukan oleh bank 

syariah dalam pembiayaan kegiatan usaha, tidak lepas dari standar 

                                                             
166  Ungapan-ungkapan kalangan akademisi dan nasbah, bahwa keuntungan bagi hasil bank 

syariah lebih mencekik dibanding bunga bank konvensional, pengamatan, 2012-207.  
167  Diruang publik, sering muncul dan ditemukan ungkapan yang benada pedas, keras 

terhaadap bank syariah. Observasi terlibat, Kendari 2016.  



 

74 

internasional atau merujuk pada regulasi yang diterbitkan oleh Bank for 

international settlement (BIS), merupakan dasar beroperasinya financial 

supervisory board yang mengatur prinsip kehati-hatian pada bank 

syariah.
168

 Akan tetapi bagi publik yang pesimis, menyatakan bahwa bank 

syariah pada praktiknya sama dengan bank konvensional pada umumnya. 

Kehadiran bank syariah saat ini, sering mendapat sorotan dan 

kritikan tajam, seperti tuduhan dalam bentuk ungkapan, bahwa sistem bagi 

hasil sebagai retorika sistem bunga yang tersembunyi, atau rekayasa bunga 

yang isinya sama, ungkapan prosedurnya bertele-tele, sumber modalnya 

dari bank yang haram, pegawainya kurang mengenal akad-akad dalam 

formulasi syariah. Kritik dan sorotan tajam dialamatkan bank syariah, 

bukan bersifat memojokan akan tetapi berkeinginan untuk menaruh 

harapan, agar bank syariah yang selama ini diabaikan kebanyakan umat 

Islam dapat menunjukkan keunggulannya dan simpati di hati masyarakat. 

Ungkapan pelayanan perbankan syariah, terutama BNI syariah, yang 

menyatakan bahwa mereka memberikan pinjaman yang terbaik sesuai 

kaidah, belum maksimal meluluhkan hati para nasabah untuk beralih ke-

bank tersebut. Penyediaan dana bank syariah yang melekat pada akad 

secara finansial, sesungguhnya memberikan keuntungan kepada pemilik 

dana atau investor. Namun hal tersebut belum mendapat respon yang 

signifikan bagi para nasabah muslim, sementara di sisi lain bank 

konvensional lebih cekatan mengambil keuntungan yang diperoleh pemilik 

dana atas bunga, dari setiap para nasabah. Peran dalam sistem keuangan 

bank konvensional, tentunya berbeda dengan keuntungan dan cara yang 

diperoleh dari sistem bagi hasil oleh bank syariah. Pengambilan 

keuntungan yang berasal dari bunga sifatnya tetap tanpa memperhatikan 

hasil usaha pihak yang membiayai, sebaliknya keuntungan yang berasal 

dari bagi hasil akan berubah mengikuti hasil usaha pihak yang 

mendapatkan dana.
169

 

Model bank syariah dalam hal mengumpulkan dan menyalurkan, 

dengan sistem bagi hasil margin keuntungan yang disepakati kedua belah 

pihak. Sedangkan bank konvensional tergantung pada bunga yang 

diperoleh.
170

 Sistem bunga yang tereleminasi oleh ambiguitas kontraktual 

maysir, serta beberapa bentuk eksploitasi lainnya merupakan bagian 

                                                             
168  Yusuf al-Qardhawi, Bunga Bank Haram, terj. Setiawan, (Jakarta: Akbar Media Eka 

Sarana, 2002), 23. 
169  Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), 23. 
170  Abu Muh. Dwiono Koesen al-Jambi, Selamat Tinggal Bank Konvensional, (Jakarta: 

Tifa Surya, 2013), 41. 
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implikasi dari prinsip utama ini. Penyaluran dana melalui akad finansial 

yang dilakukan oleh bank syariah pada saat ini, merupakan bentuk 

transaksi pemberian dana pinjaman atau penyedia jasa, tidak ada bedanya 

dengan serangkaian kontrak lain yang harus tunduk terhadap prinsip-

prinsip syariah. Sebuah transaksi akad finansial yang dianggap valid dan 

memenuhi persyaratan dasar akad legal yang sah dan tidak mengandung 

beberapa elemen tertentu seperti, riba, bunga dan spekulatif. Meskipun 

pengharaman bunga merupakan yang paling penting dan yang paling 

menyedot perhatian. Seseorang tidak serta-merta dapat mengesampingkan 

nilai dan kalim penting penyimpangan transaksi spekulatif dan gharar 

serta elemen lainnya yang terlarang. Secara historis, para ahli fiqih atau 

pakar bidang ilmu ekonomi syariah tidak mendukung dan melarang adanya 

campur tangan yang tidak diperlukan terhadap aktivitas ekonomi untuk 

melakukan kontrak, selama persyaratan dasarnya, seperti keharaman bunga 

terpenuhi. 
171

 

Hukum pelarangan bunga tidak hanya terbatas pada hukum Islam 

saja, tetapi memiliki sejarah panjang di beberapa tradisi dan kebudayaan. 

Pelarangan bunga tidak berkaitan dengan teori ekonomi mana pun, tetapi 

dilarang langsung oleh firman Allah swt, dalam al-Qur‟an. Berbagai ayat 

dalam al-Qur‟an dengan jelas melarang bunga atau riba,
172

 namun riba 

tidak didefinisikan secara rinci pada saat pewahyuan. Pembiaran seperti itu 

sering kali disebabkan oleh fakta bahwa konsep riba, pada saat ini dalam 

bahasa selain arab justru menambah kompleksitas dan kekaburan. 

Misalnya dalam kamus bahasa Inggris tidak ada satu kata pun yang 

menerjemahkan padanan akurasi istilah riba, sehingga menyebabkan 

kebingungan dalam menjelaskan konsep riba kepada orang awam atau 

kalangan akademisi.
173

 Sekalipun demikian secara terminologi riba dibahas 

secara detail dalam banyak buku, riba dalam pengertian sederhana adalah 

praktik membebankan bunga keuangan atau premi atas jumlah pokok 

utang. Melalui pelarangan riba Allah swt. telah melarang pembayaran atau 

penerimaan yang lebih dari pokok uang yang dipinjamkan sebagai 

pinjaman.
 174

 

                                                             
171  Muh. Anwar, Modelling Interest Free Economy, (Washington DC: Institut of Islamic 

Thought, 1987), 8.  
172  Mahmud Syaltut, Al-Fatawa, (Kairo: dar al-Qalam, t.t), 353.  
173  Zamir Iqbal, Pengantar Keuangan Islam, Jakarta: Kencana, 2008.  
174  Al-‘Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abd al-Karim. Sistem Prinsip dan 

TujuanEkonomi Islam. Bandung: Pustaka Setia, 1999. 
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Implementasi produk-produk yang melekat pada akad, tentang 

penyediaan dana atau al-‟aqd atau perikatan, perjanjian dan pemufakatan 

atau al-ittifaq pertalian ijab (melakukan ikatan) dan kabul (penerimaan 

ikatan) oleh shahibul mal, sesuai dengan kehendak syariat yang 

berimplikasi pada objek perikatan dengan mudharib atau nasabah. Objek 

pembiayaan yang diimplementasikan oleh pihak shahibul mal, atau bank 

syariah, yang selama ini diklaim sesuai, dan sejalan dengan ajaran syariat 

Islam. Lebih lanjut prinsip bagi hasil, yang masih banyak dipermasalahkan 

perolehan keuntungan. Demikian pula bidang pelayanan pada penyediaan 

dana yang sering berlarut-larut lama dan sistem bagi hasil yang dirasa 

kurang adil. Namun sistem akad yang melekat pada produk pembiayaan 

dalam hukum perikatan yang sering dilakukan oleh kedua belah pihak 

antara bank dan nasabah, bisa saja dibatalkan atau dilarang, apabila tidak 

sejalan dengan kehendak syarak, misalnya kesepakatan untuk melakukan 

transaksi riba, menipu, dan merampok kekayaan orang lain. Sedangkan 

pencantuman kalimat berpengaruh pada objek perikatan maksudnya adalah 

terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak yang melakukan ijab 

kepada pihak yang lain yang menyatakan kabul.
175

 

Terlepas dari persoalan tersebut, perbankan syariah, juga memiliki 

ciri-ciri amaliah yang bermuara pada tujuan syariah, misalnya terdapat 

adanya sistem kelangsungan penjagaan amal ibadah sunah, dan kewajiban 

para pegawai perbankan syariah untuk membudayakan, kegiatan seperti 

membaca al-Qur‟an satu lembar sehabis jama‟ah shalat dhuhur, membaca 

hadis setiap pagi seusai upacara, berjilbab, pengajian keliling bergilir ke 

rumah para karyawan bank syari‟ah adalah wujud dari maslahat tahsiniyat. 

Saat ini bank syariah dari tahun ke-tahun telah mengalami peningkatan 

jumlah nasabah yang cukup signifikan, dan terjadi terus-menerus, dari 

minggu, bulan dan tahun disebabkan adanya manajemen berjalan dengan 

baik, selain tempat yang strategis dan ide yang inovatif. Hal ini 

menujukkan adanya tingkat kepuasan para nasabah atau pelanggan dan 

keberhasilan strategi yang dijalankan, terutama bidang pembiayaan produk 

syariah. Perbankan syariah, saat ini dapat dibilang mampu menjaga 

kualitas dan stabilitas keuangan dari ancaman krisis keuangan, bahkan 

para pekerja bank syariah juga mampu menjalankan aktivitas keuangan 

hampir sama dengan bank konvensional dalam bidang strategi dan 

pemasaran.  

                                                             
175  Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah,(UII Press Yogyakarta, 
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Adapun yang terkait dengan tema buku “Paradigma masterpiece 

keuangan Islam dan aplikasinya di perbankan syariah”, yang berimplikasi 

pada penilaian, kritikan dan tanggapan yang menyudutkan akan diurai 

dengan menggunakan teori Kotler yang meliputi organisasi, manusia, 

tempat dan ide. Paralel dengan teori tersebut, adalah teori Imam Satibi 

dalam maqasid al-syariah yang meliputi dharuriyat, hajjiat dan tahsiniyat. 

Melalui pisau atau alat analisis dua teori tersebut, seluk beluk berkaitan 

dengan keuangan Islam klasik hingga kontemporer dapat dibedah, 

terutama bidang keuangan syariah. Dengan teori itu, kiranya mampu 

bersinergi dan saling mendekati kesempurnaan, serta implikasinya pada 

penilaian produk-produk keuangan dan pelayanan sesuai kaidah Islam 

dapat terpenuhi. Merujuk pada paparan analisa teori yang dilakukan 

penulis, menunjukkan adanya perubahan konsep keuangan dalam thurast 

yang berbeda dengan mekanisme sistem aplikasi keuangan dalam 

perbankan syariah saat ini. Jadi adanya perubahan dapat diamati dan 

dicermati dari berbagai aspek sistem penyediaan dana bank, terutama 

prosedur-prosedur dalam akad pembiayaan, peruntukan dana, dan sistem 

bagi hasil, dimungkinkan terdapat rekonseptulisasi bidang keuangan Islam 

berbeda dari arus utamanya, yakni konsep masterpiece keuangan syariah. 

Untuk lebih jelasnya konstruksi dari aplikasi keuangan Islam dapat 

dilihat dalam skema berikut; 

 

Skema: 2 

Rekonkstruksi Thurast dalam Keuangan Syariah 

 

 

Rekonstruksi 

keuangan Islam 
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Konsep ekonomi al-Ghazali adalah konsep yang berakar dari 

terwujudnya fungsi kesejahteraan sosial yang islami, yakni utilitas atau 

kebaikan bersama yang mencakup semua aktivitas manusia yang banyak 

dinanti dan dirindukan para pakar ekonom kontemporer.
176

 Diantara tiga 

tipe kebutuhan manusia yang paling menonjol adalah kebutuhan 

dharuriyat, yang meliputi kebutuhan untuk menjaga lima hal kemaslahatan 

dharuriyat al-khams, a) ad-din (agama), b) an-nafs (jiwa), c) an-nasl 

(keturunan), d) al-mal (harta benda) dan e) al-aql (akal pikiran). Aplikasi 

konsep keuangan Islam yang dilandasi ketiga unsur pokok tersebut, hampir 

tidak ditemukan dalam belantara asas, tujuan dan sistem aplikasi keuangan 

di perbankan syariah. Ia mengaplikasikan keuangan dengan berbagai 

sistem model akad, dan hampir secara keseluruhan hanya bertumpu pada 

prinsip bagi hasil, dan berbeda dengan prinsip kemaslahatan yang lebih 

luas jangkauannya. 

Formulasi kebutuhan manusia sebagaimana disederhanakan dalam 

skema di atas, memiliki kesamaan dengan klasifikasi sebagaimana yang 

digagas dalam tradisi Aristotelian yang menyebut sebagai kebutuhan 

ordinal yang meliputi kebutuhan dasar, kebutuhan eksternal atau barang 

dan kebutuhan psikis.
177

 Untuk menjaga kekohohan aqidah atau agama 

dalam konteks hukum Islam wajib hukumnya. Karena menjaga agama 

berkaitan langsung dengan melindungi ad-dien, nafs, atau menjaga hidup 

dengan pola makan, makanan dan minum dari hasil jual beli yang halal. 

Menjaga dan hemat terhadap harta juga berfungsi untuk menjaga al-aql, 

munculnya kejahatan transaksi narkoba, dan juga untuk menjaga an-nasl 

yang menganjurkan akad pernikahan dan mengecam transaksi seksual. 

Pernyataan serupa yakni menjaga hifzh al-mal dengan cara sedekah atau 

menjalankan kewajiban zakat, karena di dalam harta ada sebagian hak bagi 

fakir-miskin. Senada hifzh al-mal adalah penjagaan harta dalam mencari 

keuntungan prinsip bagi hasil atau keuntungan dunia dan akhirat dalam 

mengelola harta melalui mekanisme perbankan yang bebas dari unsur 

bunga, riba, spekulasi dan gharar. 

Mekanisme organisasi dan ide keuntungan sistem bagi hasil oleh 

bank syariah yang selama ini nyaring terdengar, ternyata tidak selalu 

mendapatkan tempat atau tanggapan yang positif oleh manusia atau 

                                                             
176  Anas Zarqa, Islamic Economics: An Approach to Human Welfare (Leicester: The 

Islamic Foudation, 1980), 14. Baca juga Khursid dalam Studies in Islamic Economics.  
177  S. Todd Lowry, The Archeology of Economic Ideas: The Classical Greek Tradition, 
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masyarakat, baik dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, agama 

maupun birokrasi keagamaan. Respon dan penilaian publik pada bank 

syariah, pada masyarakat hingga saat ini terus mengemuka, terutama 

penilaian aplikasi perbankan syariah, dan segala seluk beluk yang melekat 

pada produk bank syariah. Dalam proses sistem pembiayaan dan sistem 

bagi hasil perbankan syariah, tidak sedikit yang bernada kritik tajam, 

seperti pernyataan publik bahwa bank syariah hanya berganti label, 

pelayanan bertele-tele, dan beban bunga yang ditanggung oleh pihak 

nasabah terasa lebih mencekik, dibanding dengan bank konvensional.
178

 

Selain tersebut, kritik juga dialamatkan pada bank syariah, bahwa para 

pegawai bank syariah, juga kurang menguasai produk-produk syariah 

secara utuh, semua itu terjadi disebabkan karena para pegawainya, adalah 

pindahan bank konvensional dan bukan berlatar belakang sarjana ekonomi 

syariah. 

Dalam teori Kotler tentang organisasi, manusia, tempat dan ide, 

yang digunakan untuk menganalisis terkait dengan kegiatan funding dan 

financing pada organisasi perbankan syariah dinyatakan, bahwa bank 

syariah adalah bank yang memberikan pelayanan terbaik sesuai kaidah”. 

Ujaran pencitraan melayani sesuai kaidah itu, belum sepenuhnya diterima 

oleh kebanyakan masyarakat. Hal itu ditandai kurangnya minat atau 

tingkat nasabah yang datang di perbankan syariah, dan berbeda dengan 

bank konvensional yang terus ramai pengunjung. Bagi masyarakat, tingkat 

kepercayaan pada organisasi keuangan dapat diukur melalui tingkat 

pelayanan pada bank itu sendiri, jika lembaga itu baik dan mampu 

memberikan pelayanan sesuai kaidah dan dapat memberikan kepuasan, 

maka dapat di pastikan memperoleh respon positif di hati masyarakat. 

Sebaliknya, jika penyediaan, pemberian modal dan pelayanan kurang 

prima atau tidak sesuai dengan kaidah, yang sebenar-benarnya atau prinsip 

bagi hasil yang dapat dirasakan oleh pihak nasabah, maka bisa jadi 

nasabah yang semula di berada di bank syariah akan cepat beralih ke-bank 

lain. Demikian pula jika bank syariah, dalam memperoleh keuntungan 

dengan mekanisme sistem bagi hasil, dan bukan sistem yang diperoleh dari 

keuntungan yang bergantung pada bunga, maka mereka dengan sukarela 

menjadi nasabah tetap di bank tersebut. Bank syariah yang memiliki 

reputasi baik, akan lebih mudah mendapat kepercayaan masyarakat, jika 

unsur-unsur perbankan terpenuhi, baik dalam bidang pinjam-meminjam 

                                                             
178  Pengamatan langsung Kendari 2016.  
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atau dalam hal penitipan uang, emas dan lain-lain. Sedangkan bagi 

masyarakat yang belum mengetahui reputasi bank syariah, mereka 

cenderung ragu atau menolak bank syariah, bahkan mengkritik dan menilai 

pesimis pada bank tersebut. Baginya bank syariah dengan bank 

konvensional sama saja menerapkan sistem bunga, hanya saja ganti label 

atau nama, praktiknya tidak jauh berbeda dengan konvensional. 

Ungkapan-ungkapan itu, akan terus ada sepanjang bank syariah tidak 

mengubah main set dengan cara-cara bijak, santun dan arif. Bank syariah 

hingga kini masih terkesan setengah hati menerapkan sistem bagi hasil, 

sehingga di masyarakat sering muncul ungkapan, bahwa bunga bank 

syariah lebih mencekik, dibanding bank konvensional. Jika ungkapan itu 

terus mengemuka, maka akibatnya masyarakat akan lebih ragu dengan 

lembaga keuangan syariah.  

Pada tataran penerimaan dan penolakan sistem keuangan bank 

syariah, tidak akan terhenti, bagaimana pun bank syariah lahir dari rahim 

bank konvensional. Jadi wajar jika ungkapan miring masyarakat itu sering 

terjadi. Sekalipun demikian, jika ditelusuri secara dalam, bahwa kedua 

bank tersebut, memiliki persamaan dan perbedaan, yakni sama-sama 

lembaga keuangan atau organisasi yang menjalankan fungsi bank, yaitu 

mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan dana, yang berorientasi pada 

perolehan laba atau hasil. Sedangkan perbedaan bank syariah dapat dilihat 

dari aspek akad, sistem bagi hasil, upacara-upacara keagamaan dan lain-

lain yang turut membentuk karakter berbeda bank tersebut. 

Fungsi bank syariah, sesungguhnya sebagai sarana untuk 

memfasilitasi pendanaan bisnis, pembayaran gaji, hadiah, uang lembur, 

tunjangan dan lain-lain yang bermuara pada perolehan laba atau 

keuntungan. Pada sisi lain yang menonjol kedua bank tersebut, adalah 

bank syariah dalam memperoleh penghasilan melalui prinsip bagi hasil, 

margin, dan ada sistem pengawasan dari DPS, DSN dan MUI. Sedangkan 

bank konvensional dalam memperoleh penghasilan atau laba keuntungan 

dengan menggantungkan sistem bunga, dan tidak ada keterlibatan dewan 

pengawasan atau DPS dan mengabaikan fatwa ulama. 

Ide bahwasanya bank syariah, sebagai aktor yang berperan dalam 

kegiatan penyediaan dana atau funding dan financing, dalam memberikan 

pelayanan terbaik sesuai kaidah” belum diterima secara keseluruhan oleh 

umat muslim. Bahkan faktanya masih banyak umat Islam yang bertahan di 

bank konvensional, sekalipun secara tegas ia menerapkan sistem bunga 

dalam memperoleh keuntungan. Penelusuran dalam teks klasik 
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masterpiece keuangan syariah dengan segala seluk beluk yang melekat 

pada produk bank syariah dapat dianalisis dengan pendekatan manajemen 

Kotler, sebagaimana yang diurai di muka. 

Paradigma aplikasi keuangan syariah, yang berbeda dari sistem 

semula akan di uraian epel two epel dari setiap permasalahan melalui 

metode informan, wawancara, pengumpulan data atau dokumentasi, 

sehingga dapat ditemukan solusi permasalahan yang diajukan. Perubahan 

formulasi sistem aplikasi keuangan syariah hingga kini masih 

memperlihatkan adanya kodifikasi berbeda dengan keuangan Islam masa 

klasik, terutama pada aspek pembiayaan, maupun aspek bagi hasil, yang di 

nilai kurang menguntungkan pihak nasabah. Banyak ungkapan seseorang 

yang tidak puas dengan pelayanan, atau cara yang berbelit-belit pada 

sistem pencairan dan pelayanan, serta kurang jelas pembagian keuntungan 

bagi hasil yang didapat para nasabah. Kepercayan tentang profit loss 

sharing dalam bank syariah hingga saat ini belum mampu memikat kuat 

para nasabah secara seimbang, dibanding dengan tingkat kepercayaan 

seseorang pada bank konvensional hinga saat ini.
179

 Selain sering 

bermunculan ungkapan tentang aplikasi keuangan syariah, ikut menambah 

hiruk pikuk kritik dan kecaman seseorang yang dialamatkan pada bank 

syariah yang kurang jelas, terutama pada bidang bagi hasil dan proses 

pembiayaan yang bertele-tele, juga turut memperkeruh ungkapan miring 

yang selama ini dirasakan kurang bermanfaat. 

 

E. Resistensi Pemasaran Produk Perbankan Syariah  

Kemajuan bidang keuangan syariah di Indonesia, cukup pesat dan 

telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank 

muamalat sebagai bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia, dan 

menjadi rujukan atau pioner bagi bank syariah lainnya, telah lebih dahulu 

menerapkan sistem bagi hasil, di tengah menjamurnya bank-bank 

konvensional dengan sistem bunga. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 

1998, telah meruntuhkan banyak bank berjatuhan, dilikuidasi dan 

bangkrut, terutama bank konvensional disebabkan karena kegagalan sistem 

bunganya. Sementara di sisi lain, terdapat sistem keuangan yang 

menerapkan sistem bagi hasil dan lolos dari dampak krisis di atas, yakni 

bank muamalat, baginya ini merupakan suatu prestasi yang baik, bagi bank 

syariah, dan perlu dipertahankan, bahkan eksistensi wajib dikembangkan. 

                                                             
179  Pengamatan, Kendari tahun 2012-2017.  
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Perbankan syariah saat ini, terus tumbuh dan maju, hal itu ditandai banyak 

bermunculan di berbagai daerah lembaga keuangan syariah dan hampir di 

seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia. Sekalipun demikian, 

bank tersebut, juga banyak mengalami kendala atau belum sepenuhnya 

diterima masyarakat, meskipun bank itu telah teruji dan lolos dari badai 

krisis tersebut. Krisis keuangan sebenarnya bisa terjadi kapan saja atau 

muncul dan mengancam bank apa saja, bisa konvensional atau bank 

syariah. Jadi apabila terdapat bank yang sudah tidak mampu lagi menjaga 

keseimbangan, maka bisa jadi bank syariah juga bernasib sama dengan 

bank konvensional tahun 1998. Ancaman krisis keuangan bisa datang dari 

berbagai aspek, utamanya di bidang keahlian keuangan, dan sumber daya 

manusia yang kurang siap. Saat ini pertumbuhan lembaga keuangan 

syariah di Indonesia berada dalam kepungan, serangan dan persaingan 

globalisasi ekonomi dan perdagangan Asia, dan bisa saja mengancam 

krisis keuangan dari sewaktu-watu. Terobosan bidang keahlian penting 

dilakukan, dengan melalui langkah-langkah konkrit dan strategis, guna 

mengantisipasi serangan bisnis dan perdagangan bebas dari luar. Saat ini 

tenaga-tenaga ahli keuangan asing terus berdatangan dan menguasai 

berbagai bidang ilmu keuangan syariah, dan jumlahnya tidak dapat 

dihitung dengan jari, bahkan dari hari ke-hari terus meningkat dan 

keadaannya cukup mengkhawatirkan. Saat ini, keahlian dalam mengelola 

keuangan syariah yang berbasis profesional, dirasa kurang memadai, sekali 

pun hal itu bukan satu-satunya menjadi kebutuhan vital di tengah 

persaingan keuangan global, keahlian memang dibutuhkan, terutama di-era 

keuangan Masyarakat Ekonomi Asean.
180

 

Keuangan syariah yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah, 

dan semua capaian tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang 

panjang dengan berbagai strategi dan langkah-langkah sistematis. Dan 

patut diketahui, bahwa dibalik itu semua juga terdapat kelebihan dan 

kelemahan, diantaranya, jika dilihat dari perspektif tindakan aplikasi akad 

finansial di berbagai daerah itu. Kelebihan juga ditunjukkan pada fakta di 

lapangan, bahwa bank syariah dalam menerapkan aplikasi keuangan juga 

mendapat respon baik, dari berbagai kalangan, salah satu diantaranya 

adalah produk akad mudharabah, musyarakhah, wadiah dan ijarah yang 

selama ini cukup berhasil dibanding dengan produk lain. Sistem bagi hasil, 

yang diterapkan dari setiap produk yang diaplikasikan oleh bank dalam 

                                                             
180  Priksa http://peluang –dan-tantangan-indonesia-pasar-bebas-asean.pdf, atau bahan buku 

MEA di Bali 2003. 
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memperoleh keuntungan atau profit, didasarkan pada tahqiq maqasid as-

syar‟iyah atau tujuan utama syariah. Jadi pengambilan keuntungan harus 

ada illah yang relevan, tidak ada unsur penipuan dan dilakukan atas dasar 

taradhi atau sukarela.  

Dalam upaya meraih keuntungan perbankan syariah belum 

memperhatikan prinsip profitable atau al-istirbah, hampir mustahil suatu 

kegiatan perbankan tidak mengharapkan keuntungan, misalnya bidang 

titipan atau wadiah. Akomodasi sistem keuangan Islam didasarkan atas 

refleksi dari kondisi sosial yang turut membentuknya. Jadi wajar jika 

sebagian masyarakat ada yang menilai kurang, dan macam-macam 

penilaian pesimis yang menjurus pada pelemahan. Apabila terdapat banyak 

masyarakat muslim yang enggan melakukan kerja sama dengan perbankan 

syariah, maka hal itu adalah wujud dari kelemahan bank yang kurang 

mampu meraih simpati hati masyarakat. Senada dengan hal tersebut, 

ditandai banyaknya nasabah yang beralih ke-bank konvensional, lebih 

memperburuk citra bank itu sendiri. Semua ungkapan masyarakat yang 

bernada pesimis dikelompokkan pada tipe tersendiri, dan dipersepsi 

sebagian ungkapan publik yang kontra, misalnya ungkapan para nasabah 

yang menyatakan bank syariah bunganya lebih mencekik leher dibanding 

bank konvensional adalah realitas fakta.
181

  

Selain itu, juga terdapat pegawai mayoritas yang direkrut, bukan 

terlahir dari tenaga-tenaga ahli yang berlatar belakang ekonomi Islam, 

tetapi dari berbagai kalangan perguruan tinggi umum, non ekonomi 

syariah. Rekrutmen pegawai bank seperti itu, juga turut menambah 

masyarakat semakin kurang percaya, dan menjadi faktor pelemahan lebih 

lanjut, oleh perbankan syariah. Lebih dari itu, munculnya penilaian, kritik 

dan resistensi oleh sebagian tanggapan publik masyarakat, yang ditandai 

adanya beberapa lembaga Perguruan Tinggi Agama atau IAIN atau 

Kementerian Agama Islam dan lain-lain, yang tidak menggunakan fasilitas 

perbankan syariah dalam berbagai transaksi adalah wujud nyata, hilangnya 

kepercayaan bank tersebut.
182

 Selain itu tingkat kepercayaan, khususnya 

bagi para sarjana ekonomi Islam juga berkurang, bahkan tidak sedikit 

masyarakat tertarik dan bangga menjadi pegawai bank tersebut, sehingga 

ada saja mereka yang tidak suka dan menolak bekerja di bank syariah, 

karena dorongan agama atau khawatir masih terdapat praktik unsur riba.
183

 

                                                             
181  Ungakapan sebagian masyarakat, di Kendari. Husni Muharom, 12, Juli 2017. 
182  Pengamatan 2012-2017.  
183  Pengamatan beberapa alumni FEBI IAIN/UIN Indonesia Timur, 2013-2016. 
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Kebingungan sebagian masyarakat, tentang produk-produk 

perbankan syariah masih terdapat unsur riba terus menguat, hingga saat 

ini. Bahkan terus berlangsung, terutama yang terkait pada tataran aplikasi 

akad finansial dan sistem bagi hasil. Kritik yang dialamatkan pada pegawai 

bank syariah, juga terus mengemuka, dikatakan bahwa saat ini masih 

banyak pegawai bank syariah yang kurang profesional dalam menguasai 

produk-produk yang menggunakan aplikasi akad penyediaan dana, 

penyaluran atau sistem bagi hasil, atau produk –produk baru yang telah 

dikembangkan bank syariah. Peristiwa serupa juga banyak ditemukan oleh 

penulis, tentang praktik akad yang masih mengandung kesamaran atau 

unsur riba, misalnya akad pembiayaan yang disepakati sepuluh tahun, 

namun belum genap sepuluh tahun dibayar menurutnya sah,
184

 padahal 

dalam hukum Islam tegas dilarang, karena alasan tidak sesuai yang 

disepakati dalam akad atau hukumnya fasid alias batal. Fenomena tersebut 

belum disadari sebagian pegawai bank syariah, disebabkan memang tidak 

sedikit yang tahu, atau tenaga pembuat akad di perbankan syariah tidak 

berlatar belakang dari fakultas ekonomi syariah. Sehingga memungkinkan 

terjadi banyak kesalahan atau kurang paham dalam sistem perjanjian akad 

tersebut, terutama bidang akad pembiayaan modal usaha. Meskipun 

demikian, bank syariah dalam berbagai transaksi yang dilakukan, terus 

diupayakan melibatkan dewan pengawas syariah nasional, atau dewan 

pengawas syariah, namun dalam tataran praktiknya belum maksimal 

dilakukan. 

Paparan di atas, menunjukkan adanya aplikasi akad finansial pada 

bank syariah di sana-sini masih banyak kesalahan, bahkan dimungkinkan 

terjadi kesalahan atau tidak sesuai dengan prinsip Islam. Selain para 

pegawai juga tidak sedikit yang menguasai produk-produk yang 

menggunakan sistem akad pada bank syariah, sehingga potensi kesalahan 

yang ditimbulkan sangat mungkin. Pemberian modal usaha yang dilakukan 

lembaga bank pada nasabah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, belum terealisasi secara menyeluruh, atau belum berdampak 

luas terhadap kemaslahatan umat, utamanya yang mencakup pemeliharaan 

harta dari unsur riba. Aplikasi keuangan syariah, pada tahapan bagi hasil, 

menurut penilaian sebagian masyarakat masih menimbulkan kesamaran, 

dan tidak sedikit yang khawatir masuknya unsur ghoror.
185

 Bagi 

masyarakat muslim yang berhati-hati dalam rangka menjaga keselamatan 

                                                             
184  Observasi BNI syariah tahun, 2013/2016. 
185  Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 367. 
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harta bersih dari unsur riba, adalah pilihan utama. Sedangkan mengabaikan 

prinsip Islam, merupakan kemerosotan iman dan ketaqwaan. Perolehan 

bagi keuntungan atau hasil, yang selama ini oleh pihak bank syariah, 

dalam pandangan masyarakat secara umum, belum dirasa besar 

manfaatnya. Kenyataan itu, dapat dilihat dari banyaknya masyarakat 

muslim yang memilih dan beralih di bank konvensional dibanding dengan 

bank syariah.  

Keuangan Islam yang dikelola bank syariah saat ini, belum menjadi 

pilihan utama bagi warga muslim atau lembaga Islam, bahkan penilaian 

miring tentang sistem bagi hasil yang diperolehnya tidak pasti. Bagi 

masyarakat yang tak biasa dengan pelayanan bank syariah, sering berujar 

dengan kata berbelit-belit, dan bertele-tele dalam bidang pelayanan terus 

mendapat sorotan. Ungkapan-ungkapan tersebut, kiranya menjadi menarik 

untuk dibaca dan digolongkan, pada golongan menentang. Sementara yang 

optimis pada keuangan syariah, menganggap baik-baik saja dan 

dikelompokkan, pada kelompok menerima. Bagi mereka yang menerima 

akan bersikap biasa, bijak dan dingin dalam menyikapi, bahkan bisa saja 

mereka melakukan kerja sama dalam bidang bisnis. Pada posisi tindakan 

dan ungkapan masyarakat, serta tarik-menarik di ruang publik, tentang 

keuangan syariah, akan dideskripsikan sebagai suatu peristiwa atau 

kejadian sesuai pengelompokannya. Disini posisi penulis hanyalah sebagai 

orang yang belajar mengenai bagaimana dan apa yang menjadi pandangan 

aktor dan subjek stakeholders dalam peristiwa tersebut. Pegawai 

perbankan syariah, yang terlibat sebagai objek dalam melakukan tindakan 

berbagai aktivitas, seperti aplikasi akad kerja sama, pinjam-meminjam dan 

akad-akad pembiayaan bisnis, yang berbeda dari konsep dalam thurat 

keuangan Islam, akan dideskripsikan sebagai bagian dari temuan dalam 

penulisan. Perbankan syariah yang beroperasi, sejak tahun 1992 dan 

berlangsung di berbagai provinsi, kota dan daerah, tidak sulit untuk 

dijumpai, dipotret dan ditelusuri keberadaannya, sehingga memudahkan 

penulis, untuk mendata, mendokumentasikan. Paralel dengan itu, 

ungkapan dan penilaian bank syariah terhadap masyarakat, juga bisa 

langsung diobservasi, diwawancarai, direkam, dan dipotret, bahkan disorot 

secara langsung perihal kemungkinan-kemungkinan terjadi penyimpangan 

pada proses perjanjian dalam akad pembiayaan.
186 

 

                                                             
186  Fakta dilapangan sering muncul ungkapan-ungkapan masyarakat apabila disarankan 

untuk kerja sama dengan bank syariah, mereka menjawab oga dan berujar dengan nada 
sinis terhadap bank syariah 2012-2017.  
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Sesuai tujuan, bahwa aplikasi keuangan dengan prinsip syariah, 

telah diatur oleh melalui regulasi Undang-undang No. 21 Tahun 2008 

tentang perbankan.
187

 Tindakan-tindakan dalam aplikasi keuangan syariah, 

tidak lepas dari rujukan Undang-undang atau taqnin al-fatwa. Demikian 

pula operasional produk-produknya juga didasarkan pada regulasi tersebut, 

produk yang dimaksud, seperti mudharabah, musyarakha, ijarah wadiah, 

dan lain-lain, yang secara keseluruhan bermuara pada prinsip bagi hasil. 

Pada proses prinsip bagi hasil, juga diatur dalam peraturan pemerintah atau 

Permen nomor 7 tahun 1992 tentang prinsip bagi hasil dan wajib memilki 

DPS atau muraqabah Tathbiq al-fatwa. Di bidang pengumpulan dan 

penyaluran dana bank, oleh para nasabah juga diatur, dan berjalan di bawa 

pengawasan DPS sebagai perpanjangan tagan dari DSN dan MUI. Fungsi 

lembaga pengawasan tersebut, dibentuk dalam rangka untuk memastikan 

dilaksanakannya atau tidak fatwa oleh lembaga keuangan syariah (LKS). 

Terbentuknya lembaga-lembaga itu, secara tidak langsung memiliki 

otoritas dalam setiap produk harus dikonsultasikan pada ulama atau 

lembaga yang berwewenang itu. Jadi setiap produk yang di launcing atau 

diluncurkan harus benar-benar terbebas dari unsur riba. Meskipun di 

lapangan masih menimbulkan banyak tanda tanya oleh sebagian 

masyarakat tentang hal tersebut, sehingga bagi masyarakat yang bingung 

dan bimbang tetap pada pilihan bank konvensional. 

Dalam aplikasi produk keuangan di perbankan syariah, dewan 

pengawas dalam praktiknya tidak selalu hadir dan mengawal praktik-

praktik akad dalam sehari-hari pada bank syariah ketika bank itu 

beroperasi. Perbankan syariah sebagai penyedia dana bagi para nasabah 

yang layak, tidak sedikit menimbulkan asumsi-asumsi yang melenceng di 

masyarakat, baik di kalangan akademisi, tokoh masyarakat dan agama 

yang masih menganggap bahwa praktik syariah, tak ubahnya seperti bank 

konvensional. Bahkan sebagian masyarakat ada yang berasumsi sistem 

bagi hasil dalam bank syariah jumlahnya lebih tinggi, dan memberatkan 

nasabah dibanding dengan bunga di bank konvensional.
188

  

Merujuk pada kegiatan bank syariah, bidang pengumpulan 

penyaluran dana, oleh para nasabah, hingga saat ini masyarakat menilai 

dalam proses pencariannya lebih rumit dan berbelit-belit, dibanding 

dengan bank konvensional banyak kemudahan. Rumitnya regulasi di 

beberapa aturan bank syariah, juga menjadi penyebab berkurangnya 

                                                             
187  Lihat UU Perbankan tahun 2008.  
188 Pengamatan di lapangan, Kendari, Januari 2012-2016.  
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jumlah orang untuk berminat dan percaya pada bank tersebut. Bagi mereka 

yang kurang percaya, mereka lebih nyaman bertransaksi di bank 

konvensional, dibanding dengan bank syariah.
189

 Kenyataan bahwa 

beberapa lembaga atau instansi keagamaan tetap bersih kuku pada pilihan 

bank konvensional.
190

 Fakta ini menunjukkan bahwa aktivitas dan tindakan 

para pegawai negeri lingkup kementerian agama tidak merasa berdosa dan 

biasa-biasa saja, bahkan tidak terpengaruh oleh sistem bunga yang 

dilakukan oleh bank konvensional. Perilaku dan tindakan mereka 

menganggapnya sama saja, antara bank syariah dan konvensional. 

Keyakinan bahwa sebagian pegawai sistem bunga, menurutnya sah-sah 

saja, bahkan ada yang berani dan lantang menyatakan, bahwa sistem bagi 

hasil yang dilakukan bank syariah, hanya akal-akalan saja, pada dasarnya 

mengambil bunga juga, sebagaimana bunga pada bank konvensional.
191

 

Pilihan para nasabah yang memilih bertransaksi dan berakad di bank 

syariah, adalah mereka yang mendukung dan menerima. Nasabah yang 

menerima hal itu sudah menjadi kebiasaannya, dan akan dilakukan sesuai 

pengetahuan agama mereka tidak lagi mempertimbangkan sistem bagi 

hasil. Aplikasi sistem bagi hasil, yang dipraktikkan oleh bank syariah, 

seperti tindakan bank tidak meminjamkan uang, tetapi membelikan bahan 

bangunan untuk hunian atau rumah dengan akad mudharabah sejumlah 

uang Rp.150 juta. Namun prosesnya nasabah hanya menerima Rp.140 juta, 

dan akan mengembalikan dalam jangka sepuluh tahun, dengan cara angsur 

mencapai kurang-lebih Rp.300 juta, dengan estimasi keuntungan prinsip 

bagi hasil. Bagi masyarakat awam, menilai praktik seperti itu, tak ubahnya 

sebagaimana bunga dalam bank konvensional. Senada dengan itu, seperti, 

pinjam dana Rp.100 juta, terima Rp. 90 juta, dengan akad bagi hasil dan 

nasabah akan mengembalikan jangka waktu lima tahun secara angsur 

Rp.200 juta atau lebih dengan dalih ukuran naiknya harga barang. Model 

akad perjanjian seperti itu, tidak sedikit masyarakat berasumsi terdapat 

kemungkinan-kemungkinan timbul adanya unsur spekulasi yang masif, 

dan hampir sama sebagaimana praktik bank konvensional.  

Pada masyarakat yang lebih mengedepankan nilai-nilai transaksi 

berlabel syariah, sebagaimana di atas,, sering dianggap oleh kebanyakan 

                                                             
189  Observasi disejumlah Instansi dan para PNS muslim yang ATM-nya masih di bank 

Konvesional, Kendari, Pebruari-Agustus 2016.  
190  Fakta bahwa PNS dilingkup IAIN beralih dari BRI konvensional ke BNI konvensional 

dalam menitip, menstranfer dan meminjam uangnya, Kendari Pebruari-September 
2016. 

191  Pengamatan langsung di lapangan, Kendari, Maret 2016.  
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masyarakat umumnya sama dengan bank lain, tak ada bedanya dengan 

bank konvensional. Menyadari atau tidak, bahwa sistem ribawi muncul 

dengan baju atau kedok sistem bagi hasil. Keuntungan yang diperoleh 

dengan cara modifikasi sebagaimana hal di atas, sudah biasa dilakukan dan 

lumrah terjadi dalam dunia perbankan. Hanya saja ada masyarakat yang 

menanggapi biasa dan menerima begitu saja, dan ada juga yang kurang 

setuju dan menolak. Bagi nasabah bank syariah yang sepakat dan 

menerima keuntungan melalui sistem bagi hasil, menilai sebuah 

keniscayaan. Namun demikian bagi masyarakat transisional, terutama 

masyarakat agamanya baru tumbuh dan berkembang tidaklah memperoleh 

pembenaran yang memadai. Penilaian praktik perbankan syariah yang 

masih terjadi, dalam berbagai ungkapan positif dan negatif dalam realitas 

sosial adalah contoh kongkrit sebagaimana aplikasi keuangan sistem 

perbankan yang berlabel syariah. 

Memang ada suatu kecenderungan meningkatnya jumlah nasabah 

bank syariah, karena telah melakukan berbagai macam aktivitas keuangan, 

baik dalam bidang pengumpulan maupun penyaluran. Beberapa kritik dan 

penilaian yang dialamatkan pada sebagian para pegawai bank syariah, 

yang notabene sebagian besar pegawainya berlatar belakang non bank 

syariah atau mantan pegawai bank konvensional atau bukan sarjana 

ekonomi syariah, turut menimbulkan komentar tajam. Pada tataran 

kompetensi sumber daya manusia eksistensi perbankan syariah sering 

dipertanyakan. Dalam suatu wawancara dengan Qudrah pegawai bank 

Syariah menyatakan: 

“Tidak sedikit yang telah saya kerjakan di bank BRI syariah. Saya 

bekerja baru setahun bidang pemasaran, saya kurang tahu tentang 
penyediaan dana oleh BRI syariah untuk kegiatan bisnis, 

menggunakan akad apa. Saya belum tau tentang maca-macam 

produk-produk yang ada di perbankan syariah secara detail, karena 

saya lulusan dari jurusan tarbiyah. Jadi kalau ada hal yang berkaitan 
langsung dengan akad pembiayaan, lebih jelasnya tanyakan pada 

atasan atau bagian branch manager. Saya bekerja di bank syariah ini, 

tugasnya saya bidang promosi atau menjelaskan dan rekrutmen pada 
para nasabah. Jadi yang saya lakukan adalah membangun 

kepercayaan kerja sama dan keuntungan bagi hasil. Jika ada nasabah 

yang ingin berminat saya memberikan prosedur, dan berbagai 
macam yang berkaitan dengan keuangan, termasuk permohonan 

dana bagi nasabah, dan menjelaskan syarat-syaratnya setelah itu 

kemudian saya lapor atasan saya, selanjutnya di lakukan proses 
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pencairan dimulai dari survei di rumah calon nasabah, pendataan, 

lokasi dan lain-lain”.
192

 

Bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya, tidak sedikit yang 

mengritik, menilai bahkan mencela bank tersebut. Fakta temuan di 

lapangan, banyak ungkapan muncul pada seorang pegawai negeri sipil, 

lingkup kementerian agama menyatakan; 

“Bank syariah dalam praktik memperoleh keuntungan sama saja 

dengan bank konvensional. Bank syariah, sebagai lembaga penyedia 

dana tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, ia hanya 
berganti label saja, praktiknya sama. Persepsi semacam itu, sering 

terungkap dalam berbagi pertemuan atau even-even di ruang sosial, 

bahkan telah terbangun dan melekat pada masyarakat secara umum. 
Ungkapan-ungkapan yang sering muncul dan menjurus pada 

perbankan syariah, adalah ungkapan bernada sinis yang menyatakan 

bahwa bank syariah dalam mengambil keuntungan bunga-nya lebih 

tinggi dan mencekik leher, dibanding dengan bunga bank 
konvensional. Karena itu saya kurang berminat untuk menjadi 

nasabah atau kerja sama dalam pengembangan bisnis atau usaha, 

disebabkan bunganya cukup tinggi. Sementara jika saya bandingkan 
dengan bank konvensional lebih lunak dan ringan, selain 

pelayanannya sederhana, fleksibel dan cepat. Sementera bank 

syariah proses pencairan dana cukup panjang dan bertele-tele, dan 
nasabah harus menunggu rangkaian survei lokasi selesai, 

wawancara, tanda tangan beberapa tetangga dan lain-lain, yang 

menjenuhkan sehingga harus berlama-lama dan membosankan”.
193

 

Dilihat dari perspektif hukum Islam, perbankan syariah hakikatnya 

lembaga keuangan bertujuan sebagai tempat ibadah dari seluruh aspek 

kehidupan manusia, baik dalam bentuk perintah atau larangan. Terutama 

ibadah perintah bermu‟amalah yang berhubungan langsung dengan 

transaksi keuangan yang bebas dari unsur riba, maisyir dan gharar. Islam 

membolehkan jual beli, dan juga sistem kerja sama, atau bidang pinjam-

meminjam, sebagaimana yang dilakukan oleh bank konvensional. Hanya 

saja bank konvensional dalam hal mengambil keuntungan dengan cara 

sistem bunga, sementara bunga secara tegas diharamkan dalam syariat 

Islam. Aktivitas bank syariah hingga saat ini terus ada dan berlangsung, 

bahkan tidak pernah sepi dari pengunjung atau para nasabah. 
194

 

                                                             
192  Qudrah (Lulusan Tarbiyah), Wawancara, Kendari, 9 Desember, 2013. 
193  Husain, Nurul, Wawancara, Kendari 2 Maret 2016. 
194  Bank syariah diberbagai daerah terus bermunculan dan memiliki pasar tersendiri di hati 

masyarakat, Observasi terlibat, Kendari 2013-2018. 
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Kemunculan bank syariah dan segala aktivitasnya sering 

mendapatkan kritikan tajam dan ungkapan bernada merendahkan, yang 

terus terjadi dan hampir tak dapat terhindarkan dalam kehidupan sehari-

hari. Bank syariah yang lahir dan muncul didasarkan pada prinsip yang ada 

dalam al-Qur‟an dan hadis, serta Undang-undang perbankan. Keyakinan 

bahwa bank syariah dan bank konvensional itu berbeda, terutama pada 

tataran aplikasi dan perolehan keuntungan, itulah sebabnya muncul 

lembaga pengawasan yang diprakarsai oleh MUI. Lembaga pengawasan 

yang dimaksud, seperti DSN dan DPS yang bertugas dalam bidang 

pengawasan bank syariah. Sementara peran MUI bertugas mengeluarkan 

fatwa, sebagai penguatan lembaga pengawasan tersebut. Dengan adanya 

peran lembaga itu, tidak sedikit masyarakat juga mulai percaya bahwa 

bank syariah, merupakan tempat yang aman dalam berinvestasi, terutama 

investasi produk halal. 

Pada saat yang sama juga bermunculan bank-bank baru, seperti bank 

daerah, bank Sultra, bank Jatim dan lain-lain, yang memiliki karakter yang 

hampir sama dengan bank konvensional. Artinya dalam praktik aplikasi 

keuangannya sama dengan bank konvensional, yakni tidak mempertim-

bangkan jenis investasi produk, halal atau haram, tetapi bermuara pada 

penyaluran dana yang penting menguntungkan, tidak peduli pendanaan 

untuk minuman keras, ternak babi, penginapan mesum, judi dan lain-lain. 

Bank syariah sekalipun terdapat banyak penilaian miring atau cercaan 

yang merendahkan oleh sebagian masyarakat, juga tidak terlalu 

berpengaruh pada sepinya pengunjung atau nasabah, bahkan dari hari ke 

hari terus bertambah jumlah nasabahnya.  

Aktivitas perbankan syariah bidang pinjam-meminjam atau kerja 

sama dalam bisnis tidak dilarang dalam Islam, bahkan hukumnya boleh. 

Sepanjang aktivitas tersebut, tidak melanggar syariat, atau dalam rangka 

untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari, seperti makan, 

minum, pakaian dan lain-lain. Berkaitan dengan penyediaan dana oleh 

bank syariah pada para nasabah hampir secara keseluruhan selalu 

menampilkan rangkaian dan prosedur, prosedur permohonan utang, pihak 

penyedia dana, pengelola dana, akad perjanjian yang di sepakati kedua 

belah pihak. Selain itu akad perjanjian soal sistem bagi hasil yang 

disepakati, dan peruntukan jenis usaha yang jelas. Senada dengan itu 

menurut Abu Muhammad yang menyatakan bahwa bank syariah selama 

ini, dalam setiap aplikasi pemasaran produknya, selalu mendasarkan pada 
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akad bagi hasil yang sesuai syariah Islam.
195

Sekalipun di sana-sini tidak 

dipungkiri masih timbul adanya berbagai pertentangan. 

Karakter bank syariah sebagaimana dalam Undang-undang 

perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan pada masyarakat dalam bentuk 

kredit, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup rakyat 

banyak.
196

 Dalam pandangan Ferry Eko Cahyono, mengatakan bahwa 

perbankan syariah dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup orang 

banyak, ia melakukan berbagai strategi pemasaran prodak syariah, dengan 

cara menawarkan langsung pinjaman dari bank dalam kegiatan bisnis atau 

usaha yang menguntungkan. Bagi mereka yang bersedia melaksanakan 

kerja sama dengan bank, mereka akan mendapat imbalan atau keuntungan 

dengan prinsip bagi hasil. Selain dari upaya itu, bank syariah juga gencar 

melakukan rekrutmen atau memperoleh nasabah sebanyak mungkin, 

dengan cara melakukan Grebek Rahi Syariah atau GBR. Cara itu 

ditempuh, untuk mengenalkan produk-produk unggulan bank syariah 

seperti produk akad mudharabah murabahah, ijarah dan lain-lain melalui 

ajang pameran dan seminar. Dalam strategi pemasaran produk bank 

syariah, ia menyatakan bahwa apa yang dilakukan sudah benar, dan tidak 

menyimpang dari syariah, meskipun ia mengakui pada tataran operasional, 

bisa saja terjadi kesalahan, utamanya pada aspek aplikasinya.
197

 

  

F. Responsibility Masterpiece Keuangan Syariah  

Bagi masyarakat yang percaya pada bank syariah, bank tersebut 

merupakan tempat yang aman dalam melakukan kerja sama atau investasi, 

baik bidang usaha atau jasa. Bank syariah yang bergerak dalam 

menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat dengan akad jual 

beli, akad kemitraan, akad kerja sama dan lain-lain. Bermacam-macam 

jenis akad itu, bank dalam diperolehnya margin keuntungan dengan prinsip 

sistem bagi hasil atau profit loss shering. Perolehan keuntungan bank 

sebagaimana uraian itu, secara keseluruhan akan dianalisis dengan 

menggunakan dua konsep pendekatan yang dikembangkan al-Syatibi dan 

Kotler. Konsep al-Syatibi tentang maqashid al-Syari'ah
198

 dan konsep 

                                                             
195  Abu Muhammad Dwiono. Selamat Tingal Bank Konvensional, 45. 
196  Lihat Undang-Undang Nomo 10 Tahun 1998. 
197  Ferry Eko Cahyono, Wawancara, 26 Agustus 2013.  
198  Wahbah al-Zuhayli,. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Vol. 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 

1997. 
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Kotler yang meliputi organisasi, manusia, tempat dan ide.
199

 Kedua teori 

tersebut, digunakan untuk membedah “Paradigma masterpiece keuangan 

Islam dan aplikasinya di perbankan syariah di tengah pergulatan ekonomi 

Asia‟. Akibat dari seluruh aplikasi produk keuangan syariah akan 

tergambar pada lima unsur pokok keselamatan manusia yang meliputi 

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dari bahaya maysir yang 

dimungkinkan masih terjadi pada saat akad pembiayaan dilakukan. 

Sebagai gambaran bahwa akad finansial pada bank syariah atau 

keseluruhan aktivitas di bank syariah, seharusnya bermuara pada 

tercapainya kemaslahatan dan keselamatan lima unsur tersebut. 

Menghilangkan satu unsur dari kesulitan yang dihadapi manusia dalam 

mencapai kualitas hidup di dunia dan akhirat, penting dilakukan. Misalnya 

orang yang kesulitan ekonomi atau khifdul mal bisa jatuh pada tindakan 

musyrik, karena agamanya lemah dan mudah terombang-ambing 

keyakinannya. Artinya menjaga keselamatan agama harus dengan ekonomi 

yang kuat. 

Berdasar pada penjelasan konsep di atas, keselamatan macam apa 

yang harus dilakukan, jika seseorang masih bersih kukuh menerima segala 

transaksi keuangan di bank konvensional. Hubungan bank syariah dengan 

bank konvensional adalah hubungan antara anak dan ibu atau ayah, karena 

uang yang dikelola oleh bank syariah juga berasal dari bank konvensional. 

Berbagai konsepsi yang dihasilkan dan dibangun dalam rangka untuk 

melihat peristiwa dan tindakan aplikasi keuangan, bisa juga melalui 

pendekatan hajiyat, yakni konsep yang bermuara pada analisis pembiayaan 

bank dalam rangka untuk menghilangkan kesulitan, pemeliharaan dan 

kemudahan hidup yang lebih baik diantara kelima unsur pokok kehidupan 

manusia. Adapun konsep tahsiniyat digunakan menganalisis secara terang 

dan jelas, mencakup unsur riba atau bunga dalam praktik aplikasi 

perbankan yang selama ini dimungkinkan terjadi dalam kehidupan 

manusia. Sementara konsep dharuriyat
200

 digunakan untuk membeda 

tujuan kesejahteraan hidup manusia, melalui sistem islami bank syariah 

yang selama ini bergerak di bidang pembiayaan dan sistem bagi hasil.  

Dilihat dari perspektif hukum Islam sistem bunga yang jelas dan 

terang diharamkan dalam al-Qur‟an, dan Hadits, tidak pernah berhenti 

dalam kehidupan masyarakat. Jenis bunga atau riba yang diharamkan 

jumlahnya terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya bunga jenis 

                                                             
199  Kotler, Philip. Marketing Management, Prentice Hall publishing, 1997. 
200  Abū Ishaq, Al-Shatibi, Al-Muwafaqat, 10.  
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konsumtif, seperti berutang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya 

sehari-hari, seperti makan, minum, dan pakaian, namun dalam 

pengembalian utang kebutuhan pokok tersebut, terjadi keterlambatan bayar 

dan dikenakan sanksi atau tambahan. Selain jenis tersebut, adalah jenis 

bunga yang diperoleh dari hasil transaksi utang piutang, seperti riba qardh, 

yaitu adanya tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam 

perjanjian pihak pemberi pinjaman dan peminjam.
201

  

Upaya pelayanan maksimal yang bebas dari unsur riba atau bunga, 

terus dilakukan oleh perbankan syariah dengan slogan bank syariah 

melayani sesuai kaidah Islam.
202

 Slogan tersebut, merupakan ciri khas dan 

cara bank syariah dalam rangka menunjukkan eksistensinya, agar muda 

diterima masyarakat secara luas. Selain menunjukkan bahwa bank syariah 

tidak menerapkan sistem bunga kepada nasabah dalam memperoleh 

keuntungan, tetapi menerima margin atau sistem bagi hasil.  

Terlepas dari uraian di atas, keuangan Islam dan aplikasinya pada 

bank syariah, dianalisis melalui teori Imam Syatibi yang termuat dalam 

kitab muwafaqat. Teori yang dimaksud adalah maqashid al-Syari‟ah yang 

terjawantakan ke dalam tiga varian dharuriyat, hajjiat dan tahsiniyat. 

Ketiga varian itu, bermuara pada perihal penjagaan keselamatan, yakni 

keselamatan agama atau ad-dien, keselamatan keturunan atau an-nasl, 

keselamatan harta atau khifd al-mal, keselamatan jiwa atau an-nafs, dan 

keselamatan akal atau al-aql.
203

 Medan formula ini dapat membantu untuk 

memverifikasi mana yang ushul dan mana yang furu‟, tentang mekanisme 

pengumpulan dan penyaluran dana pada bank syariah. Pada bidang 

penyediaan dana bank syariah, selalu menggunakan prosedur akad dalam 

setiap aplikasinya, terutama produk mudharabah yang melekat pada akad 

dengan prinsip sistem bagi hasil. Artinya bank syariah dalam hal ini hanya 

mendanai atau membiayai bisnis atau usaha yang halal saja.  

Pada tahapan ini juga, teori di atas, digunakan menganalisis 

tindakan aplikasi pada setiap transaksi keuangan syariah, dan tata nilai-

nilai serta ungkapan-ungkapan masyarakat yang dialamatkan pada bank 

syariah. Tindakan aplikasi keuangan dan ungkapan yang terjadi di 

perbankan syariah oleh sejumlah masyarakat dirumuskan setingkat dengan 

tujuan maslahah hajiyat” atau tujuan kemudahan hidup menuju 

kesejahteraan. Pandangan bunga bank adalah riba atau haram yang 
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menimbulkan madharat ditempatkan atau harus dihilangkan menjadi 

sistem bagi hasil. Sistem tersebut, dilakukan oleh bank syariah dalam 

rangka menghindari kesulitan hidup manusia. Prinsip utamanya dalam 

sistem bagi hasil adalah penyelamatan manusia pada lima unsur, yakni 

agama, harta, jiwa, akal dan keturunan atau nasl dari bahaya riba. 

 

Skema: 3 

Refleksi Teoritis Keuangan dan Keselamatan 

 

 
 

Refleksi teori lima unsur keselamatan manusia, memberikan 

petunjuk tentang proposisi yang bisa dirumuskan “kehalalan sistem bagi 

hasil bank syariah”, terjadi ketika dipandang sebagai prinsip Islam yang 

membawa “keselamatan” dunia dan akhirat.  

Dengan memahami proposi tersebut, kiranya dapat diketahui bahwa 

bank syariah dalam berbagai aktivitasnya mengacu pada hukum Islam, 

meniadakan bunga kepada nasabah, atau tidak melebihkan jumlah 

pinjaman dari keterlambatan pembayaran. Perjanjian akad yang tunduk 

pada syarat dan rukun akad dari setiap produk perbankan syariah adalah 

upaya penyelamatan yang bertumpu pada prinsip syariah. Ungkapan dan 

penilaian perbankan syariah yang bernada merendahkan, adalah gambaran 

yang menunjukkan tindakan masyarakat yang mengharuskan kesucian 

perbankan syariah dari unsur riba. Pemahaman bank syariah sebagai 
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tempat ibadah dalam bermu‟amalah dalam mencapai keselamatan adalah 

wujud penjagaan dari kelima unsur tersebut. Jadi menghindari kerusakan 

yang ditimbulkan dari sistem bunga dalam perbankan hukumnya wajib 

ditinggalkan, demi keselamatan dunia dan akhirat.  

Dalam bank syariah, juga terdapat pembudayaan amal ibadah 

sunnah, seperti membaca al-Qur‟an satu lembar sehabis shalat dhuhur, 

membaca hadis setiap pagi setengah delapan, berjilbab, pengajian keliling 

bergilir ke rumah para karyawan adalah wujud dari maslahat tahsiniyat.
204

 

Saat ini bank telah mengalami peningkatan secara signifikan disebabkan 

adanya berbagai strategi yang dilakukan dengan baik. Ide dan gagasan 

inovatif juga terus dilakukan dalam meraih sebanyak mungkin para 

nasabah. Selain itu, ajang promosi dan kegiatan gerebek pasar murah juga 

dilakukan, dalam rangka menujukkan, sistem pelayanan yang prima, dan 

baik juga telah dilakukan. Karena kepuasan dalam pelayanan nasabah, 

adalah tujuan utama perbankan.  

Keberhasilan suatu bank syariah, sering ditentukan oleh faktor 

kualitas kerja atau sumber daya manusianya. Prinsip dasar yang perlu 

dilakukan oleh lembaga keuangan dalam meningkatkan jumlah nasabah 

adalah mutu pelayanan atau service quality. Lembaga keuangan yang 

bergerak di bidang penghimpunan dan penyaluran dana, bidang 

pengembangan usaha atau bisnis adalah hal yang ditunggu dan dibutuhkan 

oleh banyak masyarakat. Namun akibat dari semua aktivitas keuangan 

syariah, juga tidak luput dari sorotan penilaian, kritikan tajam, dan 

ungkapan yang bernada merendahkan atau menyudutkan. Aktivitas bank 

syariah yang berupa tindakan aplikasi keuangan, penilaian dan ungkapan-

ungkapan masyarakat, akan dianalisis dengan menggunakan teori Kotler 

yang meliputi organisasi, manusia, tempat dan ide.
205
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Skema: 4 

Formulasi Analisis Teori Kotler dalam Keuangan Syariah 

 

 
 

Skema di atas, memberikan petunjuk tentang proposisi yang bisa 

diformulasikan, yaitu “keuangan syariah akan menunjukkan peningkatan 

dan kemajuan signifikan, ketika muncul ide-ide inovatif yang terorganisasi 

oleh manusia di tempat yang strategis. Karena itu, kantor perbankan 

syariah hampir selalu memilih tempat strategis, di kota yang dekat dengan 

jalan raya. Sementara bidang perekrutan sumber daya manusia atau 

pegawai, bank syariah selalu dilakukan seleksi secara ketat, sehingga 

diperoleh tenaga yang ahli, berkualitas, terampil berorganisasi, dan 

berdedikasi tinggi. 

Penilaian, ungkapan dan kritikan tajam pada masyarakat yang 

bernada merendahkan bank syariah, dipandang sebagai subyek yang tidak 

sepenuhnya benar. Karena bank dalam operasionalnya selalu mendasarkan 

pada hukum Islam atau prinsip bagi hasil. Selain sistem operasionalnya 

juga mengacu pada Undang-undang perbankan, dan melibatkan dewan 

pengawasan, seperti DSN, DPS dan MUI yang terorganisasi.  

Sementara teori Imam Syatibi dalam maqasid al-syari‟ah yang 

meliputi dharuriyat, hajjiat dan tahsiniyat, digunakan menganalisis 

aktivitas funding dan financing atau lending dana bank syariah, yang di 

dalamnya terdapat kegiatan usaha, jasa, pinjaman, titipan dan lalu lintas 
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pembayaran yang mengacu pada fatwa, dan mempertimbangkan perolehan 

keuntungan harta dengan prinsip bagi hasil, yang berfungsi untuk menjaga 

dharuriyat al-khams
206

 yang meliputi penjagaan eksistensi agama agar 

tidak terjebak pada tindak kekufuran, keselamatan jiwa, keturunan, akal 

dan harta benda adalah wujud responsibility yang tak dapat disangkal.  

Untuk menjaga kekokohan aqidah atau agama dalam konteks hukum 

Islam wajib hukumnya. Karena itu, menjaga keselamatan agama dari 

bahaya perolehan keuntungan hasil riba, maisyir dan ghoror adalah cara 

yang salah dan menyimpang dari syariat. Sementara menjaga hifd an-nafs 

adalah menjaga dari pola makan dan minum dari hasil jual beli yang halal, 

dan menjauhkan dari pola makan dari hasil yang diharamkan. Menjaga 

transaksi dari bahaya penipuan dan melakukan pengawasan dalam jual beli 

produk perbankan dari unsur spekulasi adalah kewajiban hidup manusia 

dalam menjaga keselamatan hifd al-aql. Munculnya kejahatan seperti 

transaksi uang hasil korupsi, narkoba, judi dan lain-lain, harus dicegah 

dalam rangka untuk menjaga keselamatan khifd an-nasl, yang 

menganjurkan akad pernikahan dan melarang transaksi seksual. Penjagaan 

serupa yakni hifzh al-mal dengan cara sedekah atau menjalankan 

kewajiban zakat, karena di dalam harta ada sebagian hak bagi fakir-miskin, 

dan pengelolaan harta melalui mekanisme perbankan yang bebas dari 

unsur riba, atau gharar. 

Mekanisme bank syariah dalam konteks organisasi, ide dan tempat, 

memperoleh tanggapan yang positif, baik dari kalangan akademisi, 

masyarakat, dan tokoh agama. Namun juga tidak sedikit yang merespon 

bernada merendahkan dan menyudutkan bank syariah. Bentuk 

merendahkan dan menyudutkan itu, terungkap dalam kalimat verbal, 

seperti bank syariah hanya berganti label, pelayanan bertele-tele, dan 

beban bunga yang tinggi, serta memberatkan oleh pihak nasabah. 

Ungkapan yang senada, bahwa perolehan keuntungan bank syariah dengan 

dalih bagi hasil terasa lebih mencekik, dibanding dengan keuntungan 

bunga bank konvensional. Selain tersebut, sorotan tajam juga dialamatkan 

para pegawai bank syariah, seperti kurang menguasai bidang keuangan 

syariah secara utuh, pindahan bank konvensional dan bukan berlatar 

belakang sarjana ekonomi syariah dan lain-lain.
207

 Respon dan sorotan 

masyarakat ini muncul, tidak datang secara tiba-tiba, namun disebabkan 

adanya faktor-faktor yang terjadi di lapangan, seperti masalah pelayanan 

                                                             
206  Al-Shatibi, Al-Muwafaqat. Vol.1. 15  
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kurang prima, keagamaan, budaya, transparansi, dan faktor akuntabilitas 

keuangan sistem bagi hasil.  

Dalam bank syariah terdapat kegiatan funding dan financing yang 

menyatakan, bahwa komitmen memberikan pelayanan terbaik sesuai 

kaidah Islam, sepenuhnya belum diterima oleh kebanyakan umat Islam. 

Bagi umat Islam yang menjatuhkan pilihan transaksinya pada bank 

syariah, mereka yakin bahwa pembiayaan dan pembayaran dana sesuai 

dengan kaidah Islam, atau bebas dari unsur riba. Demikian pula sistem 

prinsip bagi hasil, yang tidak bergantung pada bunga, maka mereka akan 

dengan sukarela menjadi nasabah atau, menitipkan uang pada bank 

syariah. Sedangkan bagi mereka, yang masih ragu atau menolak 

bertransaksi pada bank syariah, cenderung menilai negatif, menyorot dan 

mengkritik tajam, bahwa bank syariah sama saja dengan bank 

konvensional, cuma berganti label atau nama, praktiknya sama saja, 

bahkan keuntungan sistem bagi hasil bank syariah dirasa lebih mencekik 

dibanding dengan keuntungan bunga dalam bank konvensional.  

Pada tahapan penerimaan dan penolakan aktivitas aplikasi 

perbankan syariah dan konvensional, dapat diurai secara jelas bahwa 

kedua bank tersebut, memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya, 

sama-sama lembaga atau organisasi yang menjalankan fungsi bank, yaitu 

mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan dana, yang berorientasi pada 

perolehan laba atau hasil. Bank sebagai tempat kegiatan usaha, bisnis, 

penghimpunan dana, dan investasi, serta proses dalam kegiatan 

penyimpanan gaji, penyaluran dana, hadiah, uang lembur, tunjangan dan 

lain-lain. Serangkaian dari seluruh kegiatan tersebut, bank tetap memiliki 

karakter yang berbeda-beda, misalnya bank syariah dalam memperoleh 

penghasilan melalui sistem prinsip bagi hasil, margin, dan adanya 

keterlibatan dewan pengawas, seperti DSN, DPS dan MUI adalah karakter 

dan wujud yang berbeda. Sedangkan bank konvensional dalam 

memperoleh keuntungan dan penghasilan dengan sistem bunga, bersifat 

tetap tanpa mempertimbangkan hasil usaha pihak yang didanai, serta 

mengabaikan peran dewan pengawas syariah atau fatwa majelis ulama.
208

 

Mekanisme akad finansial pada bank syariah yang berkaitan dengan 

pembiayaan modal usaha yang melekat pada akad, seperti murabahah, 

mudharabah, musyarakah, ijarah
209

 dan lain-lain, dalam operasionalnya 

selalu melibatkan DSN atau MUI. Selain itu fungsi lain pengawasan 

                                                             
208  Priksa Fatwa DSN no.20/MUI/IV/2001.  
209  Brosur prodak bank syariah tahun 2012. 
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syariah, adalah memastikan bahwa pengumpulan dan penyaluran dana 

bank, terkait dengan produk yang dipasarkan bebas dari unsur maisyir, 

ngoror, dan spekulasi. Jika dilihat secara cermat pembiayaan modal usaha 

bank syariah, sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan bank umum 

lainnya. Akan tetapi, dimungkinkan terdapat perbedaan pada sisi 

mekanisme pembiayaan bank syariah. Bank syariah sejak berdirinya, 

berupaya mengutamakan prinsip-prinsip Islam secara ketat, dalam 

berbagai kegiatan, baik dalam sekmen penghimpunan maupun penyaluran, 

atau kegiatan pembiayaan pendanaan membangun rumah, merenovasi, 

talangan haji, pendidikan, traveling, pernikahan dan lain-lain.
210

 Secara 

umum sistem keuangan Islam yang terkait dengan akad finansial, 

jumlahnya cukup banyak, bahkan produk-produk hampir memiliki 

kesamaan dan terkadang sulit dipisahkan. Bank sebagai lembaga 

intermediasi financial intermediary institution kehadiran dan 

keberadaannya sangat diperlukan, bahkan dibutuhkan oleh masyarakat 

secara luas. Selama ini umat Islam sudah terbiasa dengan pelayanan bank 

konvensional yang berbasis bunga atau riba, sehingga memerlukan kerja 

keras untuk mewujudkan alternatifnya yang bebas dari bunga atau riba, 

yakni dengan mengembangkan dan memperluas kelembagaan perbankan 

syariah, dengan mengambil keuntungan sistem bagi hasil.
211

 

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana 

masyarakat, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan 

bank mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan funding. Sementara 

kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut dengan 

kegiatan financing atau lending. Dalam menjalankan dua aktivitas besar 

tersebut, bank syariah harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah 

perbankan yang berlaku. Terutama pada kaidah transaksi dalam 

mengumpulkan dan menyalurkan dana menurut hukum Islam. Jadi jika 

dilihat dari fungsi bank syariah mengumpulkan dan menyalurkan dana 

kembali pada masyarakat, maka bank syariah berfungsi sebagai perantara 

keuangan atau financial intermediary antara pihak surplus dan pihak 

minus.
212

 

Perbankan syariah dalam hal ini, menempatkan dana melalui 

beberapa model akad, diantaranya murabahah, mudharabah, ijarah dan 

                                                             
 
211  Yusuf al-Qardawi, Bunga Bank Haram, 4. 
212  Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persda, 2014), 
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musyarakah. Mencermati sistem operasional perbankan syariah yang 

selama ini menggunakan sistem akad murabahah yang memberikan 

fasilitas pada pembiayaan kebutuhan modal usaha, investasi, tunas usaha 

iB hasanah, dan usaha kecil iB hasanah, merupakan fasilitas pembiayaan 

yang melekat pada tiga akad murabahah, musyarakah dan mudharabah, 

secara keseluruhannya bermuara pada fasilitas pengembangan usaha guna 

memenuhi kebutuhan atau investasi usaha.
213

 Adapun mekanisme sistem 

akad ijarah, untuk fasilitas traveling, seperti dana talangan ibadah haji, 

umrah dan wisata dalam negeri, maupun luar negeri. Dana-dana yang 

digunakan dalam kegiatan tersebut, saat ini telah berubah menjadi sistem 

tabungan iB baitullah hasanah, artinya seorang nasabah atau calon yang 

berencana haji, umrah harus menabung terlebih dahulu minimal 

Rp.500.000,-/USD 50 dengan akad mudharabah atau 100.000,-/USD 5 

dengan sistem akad wadiah. Uang tersebut, kemudian dikelola dengan 

prinsip syariah atau bagi hasil, melalui sistem setoran bebas atau bulanan 

sebagai sarana pembayaran BPHI untuk mendapatkan kepastian porsi 

berangkat menunaikan ibadah haji dalam mata uang rupiah atau USD.
214

 

Mekanisme dan prosedur tersebut di atas, dalam praktiknya sering 

berbeda di lapangan, misalnya pembiayaan modal usaha, yang 

mengharuskan membayar uang muka terlebih dahulu, adalah hal yang 

biasa dilakukan oleh bank. Prosedur lain juga sering terjadi, seorang 

nasabah pinjam seratus juta, ia hanya terima sembilan puluh juta atau 

dipotong 10% dari pinjaman adalah hal yang biasa dilakukan. Bank 

syariah dalam hal pemberian dana juga demikian, misalnya dana yang 

akan dicairkan pada nasabah dalam suatu usaha, juga terjadi pemotongan 

terlebih dahulu atau memberi uang muka terlebih dahulu. Padahal praktik-

praktik aplikasi keuangan seperti itu dalam jual beli, adalah hal yang 

dilarang, bahkan dalam pandangan Islam hukumnya diharamkan.
215

  

Secara umum akad murabahah yang berafiliasi pada sektor jual beli 

barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan 

yang disepakati pada jenis usaha perbankan, adalah proses yang sering 

dilakukan oleh bank syariah. Sedangkan persoalan teknis operasional 

perbankan yang melekat pada akad pembiayaan modal kerja, dilakukan 

dengan cara mengajukan permohonan pembiayaan sistem murabahah, 

                                                             
213  Lihat lampiran brosur BNI Syariah Kota Kendari tahun2013. 
214  Brosur BNI Syariah tahun 2016. 
215  Dalam pandangan ulama fiqh seperti imam Syafi‟i , mengharamkan transaksi dengan 

mengunakan sistem uang muka (urbun) terlebih dahulu. 
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dengan menyatakan kesediaan untuk membeli suatu benda. Proses berikut, 

adalah pembiayaan modal kerja, yang dilakukan pihak bank, dan 

disepakati pemohon yang diajukan. Mekanisme akad murabahah, sering 

digunakan pada modal pembiayaan kerja yang di dalamnya mensyaratkan 

adanya akad, seperti bukti pembelian barang yang diserahkan pada 

nasabah dan dipastikan dana yang diserahkan digunakan sebagaimana 

yang telah disepakati kedua belah pihak antara shahibul mal dan 

nasabah.
216

  

Model keuangan Islam yang dibangun Imam al-Ghazali dalam karya 

besar kitab Ihya‟Ulumuddin, adalah berangkat dari kerangka fiqh sebagai 

suatu jalan untuk mendapatkan keuntungan yang bebas dari unsur riba atau 

halalan thayibah. Kerangka teori keuangan yang mengacu pada 

kemaslahatan fidunnya wal akhirah, dalam mencapai kesejahteraan 

ekonomi masyarakat adalah tujuan utama. Teori al-Ghazali tersebut, juga 

berfungsi untuk menganalisis penyelamatan bidang penyediaan dana bank 

syariah pada nasabah, agar terbebas dari unsur riba, maisyir, gharar dan 

spekulasi.  

Indonesia adalah negara kaya akan tambang, terutama Provinsi 

Sulawesi Tenggara. Di Provinsi tersebut, hampir di setiap Daerah 

Kabupaten, Kota memiliki tambang, seperti nikel, emas, aspal dan lain-

lain. Oleh karena itu, Sultra adalah setra tambang emas dan nikel. Berbagai 

macam jenis tambang yang muncul, menjadi daya tarik tersendiri, tak 

heran jika lembaga keuangan juga ikut tumbuh dan berkembang, utamanya 

bank syariah. Berbagai kesempatan perbankan syariah, juga terus 

melakukan ajang promosi, tidak hanya sebatas produk-produk bank tetapi 

juga gerakan-gerakan lain. Gerakan yang dimaksud, seperti gerebek raih 

IB hasana, gerakan pasar modal, aktivitas pembelian emas setiap satu kilo 

emas batangan akan mendapatkan hadiah, sebagaimana yang dilakukan 

dan disiapkan oleh BNI syariah.
217

 Perbankan syariah mulai berdiri dan 

muncul sejak tahun 1992-an, lalu kemudian diikuti bank syariah lain yang 

terus bermunculan hingga kini. Bank yang terus berdiri dan bermunculan 

yang dimaksud adalah, bank Mandiri syariah, BNI syariah, BRI syariah, 

dan lain-lain. Diantara bank tersebut, yang pertama muncul adalah bank 

mu‟amalah.  
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Dalam suatu wawancara, bahwa bank syariah bermunculan 

berdasarkan informan Eko Cahyono (Pimpinan bank BNI Syariah), 

menyatakan; 

“Perbankan syariah, saat ini berdiri dimana-mana, termasuk di Bau-

Bau Sultra. Bank syariah yang jumlahnya terus bertambah, 

disebabkan adanya kebutuhan masyarakat mendesak dilakukan. 
Tahun 2012 berdiri BNI syariah, di ikuti BRI syariah tahun 2013 

semua berlokasi di Kendari. Rencana berdirinya bank syariah akan 

terus dilakukan, sesuai trend masyarakat yang terus menaik, dan 
dinanti kehadirannya, di wilayah di Sultra. Bahkan untuk bank BNI 

syariah saja, sudah membuka empat cabang di Sulawesi Tenggara, 

utamanya di Bau-bau. Karena daerah tersebut, yang paling menonjol 

dalam bidang bisnis dan usaha mikro. Selain itu, Bau-bau 
merupakan daerah yang paling banyak dikenal, kawasan Kota tua 

dan populer di bidang usaha, bisnis serta perputaran uang lebih 

pesat, dibanding di Kendari.
218

 

Berpijak pada permasalahan di muka, maka buku tentang paradigma 

masterpiece keuangan Islam dan aplikasinya di perbankan yariah, 

dianalisis melalui teori Imam Satibi yang tercakup dalam maqashid al-

Syari‟ah yang diurai ke dalam tiga varian dharuriyat, hajjiat dan tahsiniyat 

dalam rangka menjaga keselamatan ad-dien atau al-mal.
219

 Medan 

rumusan ini dapat menolong verifikasi mana yang uhul dan furu‟,. 

Aplikasi keuangan syariah, akan diurai secara paralel antara konsep 

keuangan syariah dalam thuras dan konsep keuangan dalam perbankan 

syariah. Perbankan syariah yang bergerak di bidang penghimpunan dan 

penyaluran dana, melalui berbagai model akad atau produk-produk yang 

dikembangkan oleh bank syariah. Prosedur penyaluran dana bank syariah, 

juga dilakukan hanya bagi para pemohon yang telah memenuhi syarat-

syarat dalam bank syariah. Adapun bagi nasabah yang belum memenuhi 

syarat ketentuan bank, maka ia diberi tangguh atau ditolak. Pembiayaan 

dana yang berkaitan dengan bisnis dan usaha, melaui proses akad, dan 

kesepakatan sistem bagi hasil dari kedua belah pihak, didasarkan pada 

nilai-nilai agama atau prinsip-prinsip Islam. Salah satu peran bank syariah, 

adalah hanya membiayai jenis usaha yang halal saja, adapun masalah 

keuntungan atau margin diperoleh dari sistem bagi hasil. Karakteristik 

bank syariah, salah satunya adalah memberi pembiayaan yang bebas dari 

unsur riba atau bunga. Dalam menjalankan operasional bank syariah, 
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umumnya selalu mempertimbangkan unsur nilai-nilai dalam syariah. 

Karena prosedur keuangan syariah hakikatnya adalah untuk memperoleh 

keuntungan dan kemaslahatan secara keseluruhan umat, yang sering 

disebut maslahah hajiyat”. Artinya teori dan konsep tersebut, untuk 

memberikan kemudahan hidup manusia menuju hidup sejahtera. Selain 

menghilangkan kesulitan atau memelihara sesuatu yang lebih baik dari 

kelima unsur pokok kehidupan manusia, utamanya pada penyelamatan 

agama, harta, jiwa, akal dan nasl. 

Jika pihak perbankan syariah, mengambil keuntungan, maka 

keuntungan yang diperolehnya adalah prinsip bagi hasil, dalam bentuk 

cicilan per bulan tidak dalam bentuk kontan. Sebagai ilustrasi bank syariah 

memberikan pembiayaan akad murabahah untuk pembelian barang atau 

aset, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah atau bahan bangunan 

oleh nasabah. Artinya pembiayaan yang dimaksud adalah biaya yang 

diberikan oleh bank dalam bentuk pembiayaan akad mudarabah untuk 

keperluan pembangunan rumah. Jadi pembiayaan pembelian rumah itu, 

kemudian dibayarkan dengan proses diangsur setiap bulan, margin 

keuntungan dihitung setiap bulan. Secara lebih rinci proses berikut, melaui 

pembayaran di potong uang muka sepuluh persen terlebih dahulu.
220

 

Maksudnya pinjam dana bank seratus juta, nasabah terima sembilan puluh 

juta. Bank syariah pada umumnya hanya berperan sebagai penyedia dana, 

dan pembayarannya dalam bentuk angsuran kepada pihak bank dengan 

memperoleh keuntungan, menyesuaikan kenaikan harga barang dan sistem 

bagi hasil.  

Bank syariah dalam operasionalnya memiliki kegiatan yang 

mendasarkan pada prinsip Islam. Selain itu, bank syariah memiliki fungsi 

menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam bentuk investasi maupun 

titipan. Diantara fungsi itu, bank syariah juga sebagai pihak yang 

menyediakan fasilitas yang dapat diambil manfaatnya oleh nasabah. 

Misalnya pembiayaan akad ijarah pada perbankan syariah dengan sistem 

sewa untuk pembiayaan perjalanan ibadah, seperti pembiayaan talangan 

haji-umrah, pernikahan, pendidikan untuk kesejahteraan manusia di dunia-

akhirat, adalah tindakan kemaslahatan “dharuriyat”. Konsep tersebut, 

merupakan momen pemeliharaan untuk keselamatan agama, dan harta, 

yang diwujudkan dalam bentuk dana talangan perjalanan ibadah haji, 

umrah, pendidikan dan lain-lain adalah bentuk nyata dari konsep 
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dharuriyat yang mendesak harus dipenuhi kebutuhannya oleh pihak 

perbankan syariah secara baik, dan tentunya bekerja sama dengan para 

stakeholder.  

 

G. Verifikasi Perubahan Konsep Keuangan Syariah  

Untuk membuktikan bahwa “Paradigma masterpiece keuangan 

Islam dan aplikasinya di perbankan syariah,”, menunjukkan adanya 

perubahan aplikasi konsep keuangan Islam yang menjurus pada 

rekonseptualisasi keuangan syariah, terutama pada sistem bagi hasil yang 

berbeda dengan arus utama keuangan dalam thurast. Perubahan lain yang 

tampak adalah pada aspek aplikasi, hampir di setiap produk yang melalui 

proses akad perjanjian baik nasabah muslim maupun non-muslim harus 

melalui tahapan pencatatan notaris, saksi, peruntukan dan lain-lain yang 

menjadi kebiasaan bank. Dalam perubahan mula-mula disentuh adalah 

dimensi sistem kognitifnya melalui keterlibatan adanya lembaga dewan 

pengawas keuangan syariah, seperti DSN, DPS dan MUI, yang kemudian 

ditindaklanjuti fatwa-fatwanya oleh bank dalam aplikasi keuangan baik 

dalam bentuk pengumpulan maupun penyediaan dana. Perubahan adanya 

keterlibatan dewan pengawas tersebut, juga belum pernah dilakukan dalam 

sejarah keuangan Islam.  

Sistem keuangan akad mudharabah juga mengalami perubahan, 

pada sistem bagi hasil, yang menyatakan keuntungan sama antara 

shahibul-mal dengan mudharib setelah modal pokok dikembalikan pada 

bank. Ternyata mudharib secara finansial tidak memperoleh keuntungan 

apa-apa, keuntungan mudharib yang didapat kesempatan perolehan 

pinjaman atau rasio berupa benda atau rumah yang dimiliki atau dikuasai. 

Selain itu, ritual-ritual kebiasaan rutin keagamaan juga mengalami 

perubahan, seperti melakukan shalat berjamaah waktu dhuhur, mengaji, 

membaca hadis, ceramah keliling, larangan merokok dan lain-lain, juga 

wujud perubahan yang terjadi di bank syariah. 

Dala setiap aktivitas bank yang menghadirkan nuansa keagamaan 

corak keislaman dilakukan dalam rangka memastikan bahwa bank syariah 

ingin menunjukkan jati dari dalam setiap kegiatan transaksi keuangan. Ia 

selalu berobsesi ingin mengedepankan layanan prima atau melayani sesuai 

kaidah Islam. Dari keseluruhan proses ini, kata kuncinya terletak pada 

aplikasi akad dalam suatu kontrak perjanjian yang bermuara pada sektor 

pertumbuhan bidang usaha produktif yang feasible guna memenuhi 

kebutuhan modal usaha atau investasi usaha, melalui produk aplikasi 
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keuangan yang dilakukan. Demikian pula produk keuangan akad ijarah 

juga mengalami perubahan, terutama bidang transaksi sewa-menyewa atas 

suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam jangka waktu 

tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa, dalam bentuk 

pinjaman misalnya, dana untuk talangan haji-umrah bagi para jamaah, 

biaya traveling, nikah dan lain-lain, adala wujud perubahan.  

Hadirnya konsep keuangan Islam yang termuat dalam thurast atau 

masterpiece keuangan Islam, bidang perjanjian kerja sama, seperti bank 

sebagai penyedia modal dan pihak kedua mengatur atau mengelola bidang 

usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Bank syariah sebagai 

penghimpun dana, pada prinsip bagi hasil besarannya diberikan sesuai 

kesepakatan antara bank dan nasabah. Sistem keuangan seperti itu, hampir 

tidak dijumpai dalam bank konvensional. Posisi bank syariah, saat sebagai 

penyedia dana, dan nasabah mengajukan permohonan serta menyerakan 

aset sebagai bentuk jaminan, seperti sertifikat tanah atau lainnya yang 

dapat disita di kemudian hari, dan apabila nasabah tidak menyetorkan uang 

pada tiap bulannya, atau jatuh tempo dan tidak memenuhi syarat yang 

diperjanjikan, maka pihak bank boleh menyita, menjual atau melelang 

harta milik nasabah sebagai jaminan karena tidak memenuhi perjanjian 

adalah karakteristik perubahan keuangan syariah saat ini. 

Adapun uraian dan deskripsi dalam buku ini, merupakan bagian dari 

hasil temuan yang dilakukan. Temuan adanya aplikasi keuangan Islam, 

yang berbeda dengan formulasi konsep keuangan dalam thurast adalah hal 

yang jelas terjadi dan berubah. Berbagai perubahan aplikasi keuangan 

yang diuraikan dalam buku ini, kiranya dapat menjadi referensi penting 

dan utama di kalangan akademisi, terutama mahasiswa fakultas ekonomi 

dan bisnis Islam lingkup IAIN atau UIN. Buku yang menyajikan tentang 

konsep-konsep keuangan Islam penting dikaji, karena di dalamnya 

.terdapat menjelaskan formulasi-formulasi produk keuangan Islam dan 

aplikasinya yang tidak boleh hilang, dan tergerus oleh perubahan zaman. 

Pada prinsipnya perubahan akan terus terjadi, karena adanya beberapa 

faktor dan unsur baru, yang turut mempengaruhi dan membentuknya. 

Aktivitas keuangan Islam yang sering dilakukan oleh masyarakat, adalah 

bank syariah. Bank syariah yang bertindak sebagai pemilik dana, atau yang 

menyediakan dana, memiliki peran penting dalam perkembangan 

perekonomian masyarakat dan negara. Pada sisi lain bank berfungsi 

sebagai penyedia modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola 

dana dalam kegiatan bisnis. Sementara yang berkaitan dengan pembiayaan 
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atas dasar sistem akad mudharabah, bank syariah melakukan itu, dengan 

dua cara. Pertama, dengan proses angsuran dan, kedua, dibayar sekaligus 

pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.
221

  

Sebagai lembaga intermediasi bank syariah bertugas menghimpun 

dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Selain berfungsi sebagai 

perantara dari pihak yang membutuhkan dana. Bank tidak boleh 

membiarkan dana masyarakat mengendap, karena itu bank memiliki 

tanggungjawab dalam mengelola keuangan. Dalam pandangan Ibrahim 

Patirisi bahwa perbankan syariah dapat menjadi salah satu tempat untuk 

merefleksikan misi sunnah Nabi saw. terutama bidang penghimpunan, 

penyaluran dan penyediaan dana untuk kegiatan usaha atau bisnis bagi 

masyarakat, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup.
222

 

Sehubungan dengan judul buku “Paradigma masterpiece keuangan 

Islam dan aplikasinya di perbankan syariah, dimungkinkan dapat 

memberikan kontribusi dan nuansa pemikiran baru, terutama bidang 

keuangan Islam dan bisnis. Alasan penulisan buku tersebut, 

dilatarbelakangi adanya kegelisahan akademik, mengenai konsep-konsep 

keuangan Islam yang banyak dicuri, dirubah dan diplagiasi oleh kelompok 

pemikir ekonomi barat, sebagaimana dalam penjelasan latar belakang bab 

satu. Kegelisahan berikut, adalah konsep aplikasi keuangan Islam klasik, 

telah banyak mengalami perubahan, bahkan dapat dikatakan berubah total 

dengan formula aslinya, terutama bidang aplikasinya di perbankan syariah. 

Misalnya sistem pembiayaan akad mudharabah, di perbankan syariah, 

berubah digunakan untuk pendanaan kebutuhan pembangunan rumah, 

yang sebelumnya pendanaan digunakan untuk pengelolaan lahan pertanian 

dan perkebunan. Sistem akad ijarah berubah, difungsikan untuk kegiatan 

aplikasi pendanaan talangan haji-umrah, tour wisata luar negeri, biaya 

pernikahan dan lain-lain. Prosedur akad wadiah untuk penghimpunan, 

berubah menjadi barang titipan yang dimanfaatkan oleh bank dan diambil 

keuntungan setiap bulan berupa uang cicilan atau setoran. Artinya nasabah 

harus menyetor bunga atau label bagi hasil pada bank syariah, yang 

sebelumnya konsep keuangan Islam dalam thuras tidak ditemukan 

prosedur seperti itu. Sistem keuangan Islam akad muzara‟ah yang sering 

diaplikasikan pada zaman Nabi saw. sahabat, tabi‟in dan seterusnya, 

berubah dan belum berfungsi hingga sekarang, bahkan tidak dikenal di 

                                                             
221  Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 42.  
222  Ibrahim Paturisi, Wawancara Kendari 23 Juni 2017 
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perbankan syariah.
223

 Demikian pula sistem bagi hasil, yang dibagi pada 

musim panen dan dalam bentuk barang, antara pemilik modal dengan 

pengelola, berubah menjadi margin “rasio” atau kesempatan usaha saja, 

masa lima atau sepuluh tahun, tanpa menerima bagi hasil dalam bentuk 

barang atau uang.  

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam aplikasi keuangan di bank 

syariah tersebut, dalam berbagai aplikasinya, juga melahirkan perubahan 

pandangan seseorang, dalam bentuk ungkapan atau penilaian. Ungkapan 

seseorang terhadap bank syariah, yang dinilai hanya berganti label atau 

bernada menyudutkan, merendahkan digolongkan sebagai ungkapan 

pesimis dan kurang menerima bank tersebut. Sementara ungkapan yang 

memperlihatkan perwajahan seseorang, bernada suka, senang dengan 

kehadiran bank syariah, juga dikelompokkan, pada golongan yang optimis 

terhadap perkembangan keuangan syariah. Buku ini hadir dengan berbagai 

seluk-beluk, dan hiruk-pikuknya tentang keuangan syariah yang 

melingkupinya, tentunya akan berimplikasi pada realitas sosial yang ada. 

Realitas sosial yang terjadi dalam berbagai versi, pro dan kontra terhadap 

bank syariah pada masyarakat secara umum memperlihatkan seberapa 

jauh, tuduhan dan penilaian miring pada bank syariah yang dilontarkan 

oleh masyarakat, dideskripsikan sebagai bagian dari temuan baru dalam 

penulisan ini. Demikian perubahan-perubahan aplikasi keuangan syariah 

tersebut di muka, juga dideskripsikan sebagai temuan dan kontribusi yang 

berharga. Produk-produk bank syariah, yang beredar dan beroperasi 

hingga saat ini, adalah hasil dari rekontruksi konsep yang bermula dari 

keuangan masa klasik, yang diaplikasikan dalam bentuk baru atau model 

sekarang. 

Munculnya ungkapan seseorang yang dialamatkan pada bank 

syariah, dalam bentuk oral atau lesan, seperti bank syariah hanya berganti 

label, praktiknya sama saja dengan bank konvensional, adalah kenyataan 

yang sering terjadi di lapangan. Lebih lanjut masyarakat juga tidak segan-

segan melontarkan kata-kata, pedas seperti bank syariah bunganya lebih 

tinggi, dan mencekik leher, dibanding dengan bank konvensional.
224

 Hal 

serupa juga dinyatakan pada sebagian masyarakat, bahwa bank syariah 

                                                             
223  Dalam suatu dialog, dengan pimpinan bank BNI syariah tentang sistem aplikasi 

keuangan akad muzara‟ah, mereka mengaku belum kenal. Wawancara, 21 Mei 2017, 
Kendari 2017  

224  Persepsi masyarakat biasa berbeda dengan bank syariah, setiap keuntungan yang 
diperoleh oleh bank, baik atas nama bunga atau bagi hasil, baginya sama saja. 
Pernyataan mayarakat Kendari 2017. 
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tidak seratus persen halal, karena karyawan atau pegawainya juga tidak 

berasal dari sarjana ekonomi syariah. Selain pegawai juga banyak tidak 

mengerti tentang produk-produk keuangan syariah, dan asal-muasal dana 

bank yang diperoleh dari bank mana berasal. Semua ungkapan dan 

penilaian seseorang, adalah cermin dan gambaran seseorang yang bercorak 

lokalitas. 

Dalam suatu perubahan pastilah didapati aktor, yang menyadari 

perlunya perubahan. Pada tataran ini, sumber daya manusia dan fasilitas 

teknologi yang super cepat, turut berperan terbentuknya perubahan. Jika 

keuangan syariah tumbuh dan menimbulkan kesejahteraan sosial, maka 

masyarakat akan memandang perubahan positif pada sistem keuangan 

tersebut. Adanya perubahan pada sistem akad pembiayaan dan diperoleh 

keuntungan sistem bagi hasil yang diangsur secara cicil pada tiap bulan 

hingga tempo yang disepakati adalah bentuk perubahan yang berbeda. Jika 

dalam Islam, sistem bagi hasil dilakukan pada saat penghasilan tanaman 

diperoleh, dan dibagi secara adil. Dalam sistem perbankan syariah 

dinyatakan bebas dari unsur riba, dan dapat dirasakan oleh seseorang, 

maka dipastikan bank akan memperoleh kepercayaan secara penuh dan 

luas oleh masyarakat. Prosedur keuangan yang bebas dari unsur riba, 

spekulasi atau gharar, adalah tujuan utama bank syariah.
225

 Kenyataan 

bahwa, perbankan syariah, kurang mendapat kepercayaan dan respon 

signifikan dari sejumlah lembaga keagamaan, seperti Pondok Pesantren, 

Sekolah Tinggi Agama Islam, setingkat MA, MTs dan MIN lingkup 

Kementerian Agama Islam. Lebih lanjut realitas juga menunjukkan temuan 

di lapangan bahwa umumnya para dosen, pegawai negeri sipil, dan 

mahasiswa lingkup Perguruan Tinggi Agama dan pegawai lingkup 

Pengadilan Agama dan seterusnya juga terjadi demikian. Hampir secara 

keseluruhan, bertransaksi dan bekerja sama atau nomor rekeningnya para 

pegawai tersebut, di bank konvensional, bukan di bank syariah.
226

 

Temuan aplikasi keuangan di atas, menujukan masih cukup besar 

pengaruhnya bagi nasabah pada bank konvensional, dibanding bank 

syariah. Sistem akad mudharabah, di bank syariah yang bergerak di 

bidang pembiayaan dana unit usaha, oleh perbankan syariah bertumpu 

pada kesepakatan kontrak prinsip bagi hasil, dan tabarru‟ yang bersifat fee 

based adalah benar adanya. Meskipun di sana sini aplikasi keuangan 

tersebut, masih banyak kelemahan, kekurangan dan tidak sedikit 

                                                             
225  Lihat UU Perbankan, tahun 2008.  
226  Hasil pengamatan dan observasi terlibat, Kendari 2009-2018 
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menimbulkan pertanyaan. Jika di telusuri secara cermat dan mendalam, 

keseluruhan aplikasi akad di atas, bersumber dari konsep keuangan dalam 

kitab klasik atau thuras. Konsep keuangan itu, juga telah mengakar kuat, 

sejak masa awal Islam dan pertengahan umat Islam, mengalami masa 

kejayaan. Kemudian Islam mengalami kemunduran, sekaligus konsep 

keuangan Islam banyak mengalami perubahan, terutama di masa sekarang. 

Faktor penyebab utama perubahan sistem aplikasi keuangan adalah adanya 

sistem-sistem baru yang berkembang dan melekat pada aplikasi teknologi 

keuangan modern. Konsep-konsep keuangan Islam saat ini, hampir 

berubah secara total, dan hanya tersisa pada nilai-nilai dan substansi yang 

masih terus bertahan pada masa sekarang. Perubahan memang tidak datang 

secara tiba-tiba atau serta-merta berubah, akan tetapi disebabkan adanya 

sekian banyak faktor yang melingkupinya atau turut serta membentuk, 

dengan berbagai alasan, baik alasan dimensi hukum Islam maupun alasan 

sosial ekonomi.  

Merujuk pada alasan di atas, terwujudnya perubahan dapat dicermati 

pada faktor dan pola sistem aplikasi keuangan. Dalam perbankan syariah, 

umum diketahui adanya mekanisme dan pola dalam memperoleh 

keuntungan prinsip sistem bagi hasil. Prinsip tersebut, dapat dijelaskan 

dalam bentuk uraian. Misalnya jika si A atau mudharib diberikan dana 

oleh bank syariah untuk kegiatan bisnis sebesar Rp. 1444.000+640,000, 

dengan hitungan rasio pengembalian dana perolehan keuntungan si B 

sebesar Rp.1432,000+640,000 dan sistem bagi hasil kedua belah pihak, 

masing-masing keuntungannya berjumlah, Rp.144800. Maka uraian dan 

penjelasan itu, terdapat dalam sistem bagi hasil atau perubahan pembagian 

yang kurang adil. Karena nasabah yang didanai oleh bank atau shabil mal 

untuk kegiatan bisnis, tidak menerima keuntungan sebagaimana yang 

diperjanjikan 50% untuk nasabah dan 50% untuk bank. Setelah bisnis 

selesai dijalankan dan dihitung bersih, dan serta modal dikembalikan 

wujud semula oleh bank. Bahkan lebih jauh lagi mudharib, tidak 

memperoleh keuntungan, baik dalam bentuk uang atau barang. Perubahan 

itu tampak jelas ketika mudharib hanya diuntungkan pada aspek 

kesempatan memperoleh dana, kesempatan usaha, atau kesempatan dapat 

membangun sebuah rumah, dengan akad mudharabah atau yang lainnya. 

Perubahan berikut, berupa penahanan aset-aset yang dimiliki mudharib 
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sebagai jaminan oleh bank pada proses pencairan dana untuk kegiatan 

usaha.
227

  

Perolehan pembagian keuntungan, dan penahanan aset seperti itu, 

hampir tidak ditemukan dalam konsep aplikasi keuangan Islam, adalah 

wujud perubahan dan terjadi sekarang. Dari analisis itu, juga menunjukkan 

adanya akad perjanjian yang terkontaminasi sama, sebagaimana bunga 

yang dipraktikkan dalam bank konvensional. Proses sistem bagi hasil, 

lebih lanjut dapat dilihat dalam contoh skema berikut: 

 

Skema: 5 

 Gambaran Analisis Perubahan Aplikasi Keuangan Syariah  

 
 

Pada sisi jaminan terdapat sistem akad yang terkontaminasi sama 

dengan praktik bank konvensional. Jika lebih cermat dianalisis, maka 

terdapat adanya perubahan ketidak sesuaian antara teori keuangan Islam 

dalam thurast; dengan praktik aplikasi keuangan dalam perbankan syariah 

saat ini. Seperti contoh skema, dijelaskan bahwa keuntungan yang 

diperoleh nasabah hanya pada tingkat rasio 0%, dan keuntungan bank atau 

shahibul mal 0,80 % atau 0,21%, sebagaimana analisis di muka. Perolehan 

keuntungan demikian, tidak dijumpai dalam thurast atau konsep keuangan 

Islam, adalah wujud perubahan. Banyak asumsi sebagaimana keuntungan 

yang diperkirakan oleh sebagian nasabah, umumnya mereka mengharap 

akan mendapat kentungan bagi uang dari hasil usaha yang ia sepakati, 

ternyata tidak sebagaimana yang diharapkan. Aktivitas bisnis yang 

disepakati kedua belah pihak, antara bank sebagai shahibul mal dan 

                                                             
227  Lihat regulasi, brosur dan prosedur bank syariah 2013-2018 
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mudharib sebagai pengelola yang ia lakukan selama lima atau sepuluh 

tahun, dan memperoleh keuntungan aspek “rasio” bagi mudharib adalah 

fakta di lapangan.  

Aplikasi keuangan prinsip bagi hasil, oleh bank syariah selama ini 

belum dirasakan oleh masyarakat, aktivitas yang terasa adalah proses 

mencicil utang atau membayar dana di bank, dari waktu ke waktu. Proses 

pembayaran, secara terus menerus sesuai perjanjian akad, yang ia sepakati 

bersama, misalnya pinjam dana Rp.140 juta akad bagi hasil, dan nasabah 

berkewajiban mengangsur dana di bank per bulan Rp. 2.700.000, selama 

10 tahun, dan dana bertambah, kurang lebih atau dibulatkan Rp. 300 

juta/tiga ratus juta. Kenyataan seperti itu dirasa oleh sebagian masyarakat, 

bukan keuntungan sistem bagi hasil, tetapi keuntungan sistem bunga 

sebagaimana yang dipraktikkan oleh bank konvensional. Mencermati 

penjelasan di atas, sistem aplikasi keuangan prinsip bagi hasil, akad 

mudharabah, banyak masyarakat yang menilai masih samar atau gharar 

dan belum terlihat jelas kehalalannya.  

Dalam sistem akad perjanjian diwajibkan adanya transparansi, 

kesepakatan yang dituangkan dalam akad, ijab kabul, peruntukan dana, 

saksi, pencatatan, dan perolehan bagi hasil dan lain-lain. Proses perjanjian 

dan tahapan seperti itu, wajib dilalui oleh kedua belah pihak, antara 

nasabah dan pihak bank, namun di lapangan praktiknya seringkali berbeda. 

Pada zaman Rasulullah saw. perolehan keuntungan sistem bagi hasil akad 

mudharabah dibagi setelah proses taksiran atau hitungan hasil bersih 

(neto), dan dieksekusi langsung di lokasi atau waktu panen usai, tidak 

menyaratkan manfaat atau tambahan.
228

 Perolehan keuntungan bagi hasil 

oleh bank syariah, tidak dilakukan ditempat hasil usaha, nasabah tidak 

mendapat upa atau bagi hasil. Proses pembayaran dana di bank, dilakukan 

secara cicil atau ansur tiap bulan, dan terdapat unsur tambahan dan 

manfaat, adalah wujud perubahan dalam “masterpiece” atau konsep 

keuangan Islam.  

Produk keuangan yang ada di bank syariah, seperti akad 

mudharabah, musyarakah, wadiah, ijarah dan lain-lain, hampir 

diaplikasikan di semua perbankan syariah. Konsep keuangan yang 

dirumuskan dalam masterpiece keuangan Islam, jumlah cukup banyak dan 

masing-masing bervariasi. Jika ditelusuri secara mendalam dan cermat 

banyak ditemukan kitab keuangan Islam, seperti kitab Amwal, al-Umm, 

                                                             
228  Perolehan keuntungan, sistem bagi hasil, setelah perhitungan atau taksiran modal 

dilakukan. Lihat Bidayah al-Mujtahid, 185-187. 
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Shaih Buhari, Ihya‟ Uluuddin, Bidayah al-Mujtahid, Fath al-Muin, Fath 

al-Qarib dan lain-lain, menyinggung dan memuat tema-tema keuangan 

Islam. Berdirinya bank syariah hingga saat ini, tidak lepas dari arahan, 

petunjuk dan bimbingan kitab tersebut, rumusan-rumusan bidang 

keuangan, hampir telah diaplikasikan dalam operasional perbankan 

syariah, terutama bank Mu‟amalah, BNI, Mandiri, BRI syariah dan 

lainnya.
229

  

Verifikasi lain, temuan dalam buku paradigma masterpiece 

keuangan Islam dan aplikasikan di perbankan syariah, adalah produk 

keuangan Islam yang belum diaplikasikan, terutama produk keuangan 

sistem akad muzaro‟ah di BNI syariah. Posisi produk keuangan tersebut, 

dalam sejarahnya menempati posisi urutan kedua setelah akad 

mudharabah pada zaman Nabi saw.
230

 Pada masyarakat yang lebih 

mengedepankan nilai-nilai ke-syariahan, dan keselamatan agama, mereka 

akan condong memilih bank syariah, sebagai lembaga untuk bertransaksi, 

berorganisasi atau kerja sama dan tempat untuk beribadah. Ide bahwasanya 

kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat adalah tujuan utama dalam hidup. 

Jika seseorang melakukan investasi di bank syariah dengan tujuan untuk 

memperoleh keuntungan, keselamatan dan berkah, adalah contoh konkrit 

sistem kesadaran seseorang yang dicari dalam hidup adalah bahagia. 

Kecenderungan, bahwa orang yang datang di bank syariah, salah 

satunya adalah faktor ada kecenderungan agama dan keyakinan. Ia 

berinvestasi dan bertransaksi tidak semata-mata kepentingan dunia saja, 

tetapi dibalik itu ada nilai-nilai luhur yang terkandung yang menimbulkan 

berkah atau “maslahah”. Jadi mereka akan datang di bank syariah dengan 

begitu saja, karena sudah menjadi keyakinan dan kebiasaan sehari-hari. 

Adapun bagi orang yang tidak memiliki loyalitas berinvestasi di bank 

syariah, bisa saja ia menilai tidak ada kesakralan apa-apa, atau nilai lebih 

yang mampu menebus relung hatinya. Bagi mereka, keuntungan yang 

diperoleh melalui sistem bunga di bank konvensional, berkah atau tidak, 

maslahah atau bukan, tidak menjadi hitungan, tujuan utamanya adalah 

memperoleh keuntungan semata. Jadi wajar, jika mereka tidak berinvestasi 

di bank syariah dan lebih memilih bank konvensional adalah pemahaman 

tentang dunia mereka, bukan semata agama.  

                                                             
229  Periksa produk perbankan syariah di seluruh Provinsi, Kabupaten atau Kota di 

Indonesia, dan luar Negeri. 
230  Dalam suatu dialog dengan Ibrahim Paturisi, (branch manager), BNI Syariah Kendari, 

merasa terkejut, karena melihat BNI Syariah belum mengaplikasikan produk keuangan 
sistem muzaro‟ah. M. Ibrahim Paturisi, Wawancara, Kendari 27 Maret 2017. 
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Demikian gambaran penilaian dan perubahan aplikasi keuangan. 

Kenyataan bahwa perubahan adalah keniscayaan yang tidak dapat 

dihindari. Perubahan yang menonjol justru datang dari internal seagama. 

Jika ditelusuri secara cermat loyalitas kecenderungan memilih perbankan 

syariah sebagai tempat yang aman berinvestasi, tidak signifikan terbukti, 

bahkan jika kita jujur mengatakan, hampir para PNS lingkup keagamaan 

Islam, bertransaksi di bank konvensional, dibanding dengan bank syariah. 

Posisi bank syariah hingga saat ini, pada tingkat kepercayaan oleh umat 

Islam, memperlihatkan masih renda dan lemah. Lebih lanjut terkadang 

seseorang dengan lantang berujar, dengan kata-kata bernada merendahkan, 

berganti label atau lainnya. Ini semua terjadi disebabkan faktor perubahan 

lokalitas yang mempengaruhi. Perubahan berikut, sistem bagi hasil, 

berubah menjadi sistem kredit berjangka sepuluh atau lima tahun, yang 

semula perolehan keuntungan dibagi langsung seketika di tempat, setelah 

dihitung bersih.  

Dimungkinkan kepercayaan umat Islam terhadap bank syariah, 

dapat berubah tumbuh dan berkembang, bahkan bertambah, dan juga bisa 

berubah atau sebaliknya berkurang. Jika nasabah bank tumbuh dan 

bertambah, dimungkinkan ada faktor perubahan yang menjurus pada nilai-

nilai agama atau hukum Islam. Perubahan bisa datang disebabkan atau 

ditimbulkan oleh sentuhan nilai-nilai positif atau kemaslahatan yang 

muncul dari kesadaran diri dan keyakinan yang ditimbulkan berkah. Jika 

para nasabah menjadi enggan dan oga untuk berinvestasi dan bekerja sama 

pada bank syariah, dan lebih memilih bank konvensional adalah wujud 

perubahan nyata yang tidak dapat dipungkiri. Mereka berubah, disebabkan 

karena terdapat proses-proses aplikasi di bank yang dirasa kurang 

menguntungkan, transparan dan akuntabilitas kurang jelas, pelayanan 

dalam pencairan dana usaha, berbelit dan berlarut lama, dan prinsip bagai 

hasil yang dirasa memberatkan nasabah. Lebih lanjut, perubahan juga 

tampak terang, dikatakan bahwa bank syariah tidak mengenal denda atau 

sanksi tambahan, jika terjadi keterlambatan atau gagal bayar, baik dalam 

hitungan bulan atau akhir tahun. Namun dalam kenyataannya berubah, 

keterlambatan dalam pembayaran atau jatuh tempo yang disepakati, 

terkena denda 1% (satu persen), dan jumlahnya bervariasi. Misalnya satu 

hari dikenai sanksi atau didenda lima ribu, terlambat dua hari dikenai 

sepuluh ribu, atau satu persen dan seterusnya, adalah wujud perubahan 

dalam masterpiece keuangan Islam. 
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Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, bahwa buku tentang 

“Paradigma masterpiece keuangan Islam dan aplikasinya di perbankan 

syariah”, Maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, konsep 

keuangan Islam akad mudharabah dalam pembiayaan usaha atau 

pembangunan rumah pribadi, dengan prinsip bagi hasil sesuai kesepakatan, 

mengalami perubahan terutama pada tataran aplikasinya. Perubahan yang 

mensyaratkan pada nasabah tambahan uang atau sanksi, jika terjadi 

keterlambatan bayar atau kredit macet. Masterpiece keuangan Islam, dan 

konsep-konsepnya yang tercakup di dalamnya, telah banyak memberikan 

kontribusi, dalam perkembangan di bidang aplikasi keuangan syariah. 

Konsep keuangan Islam dalam thurast telah mengalami banyak perubahan 

atau formulasi ulang bidang aplikasi, namun sejatinya konsep-konsep 

keuangan tersebut, secara subtansi tidak berubah. Kedua, model keuangan 

Islam klasik yang diaplikasikan oleh perbankan syariah telah banyak 

mendapat tanggapan dan apresiasi yang beragam.  

Terjadinya tanggapan beragam dalam berbagai kalangan, baik yang 

menilai positif maupun negatif atau bernada menyudutkan, adalah 

dinamika yang biasa terjadi, dan harus ditangkap sebagai transformasi 

yang dapat memberikan kontribusi dan legitimasi terhadap eksistensi bank. 

Bagi yang menilai positif, mereka akan berinvestasi di bank tersebut, tetapi 

bagi mereka yang berpandangan negatif, mereka akan berujar dan berkata-

kata dengan nada yang merendahkan, seperti contoh bank syariah, hanya 

berganti label, prosesnya berbelit dan bertele-tele mengemaskan. Senada 

dengan itu, dinyatakan bahwa sistem bunga tidak dikenal dalam bank 

syariah, berubah dengan dalih prinsip bagi hasil. Prinsip tersebut, banyak 

dikomentari dan dirasakan oleh masyarakat lebih memberatkan dibanding 

prinsip bunga pada bank konvensional. Akibat dari proses keuangan 

seperti itu, menimbulkan ujaran bernada mengejek, seperti bank syariah 

berganti label, perolehan keuntungan lebih mencekik leher, dan melebihi 

bank konvensional. Dilihat dari aspek aplikasi sistem akad mudharabah 
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perbankan syariah, dimungkinkan terjadi perubahan, terutama pada tataran 

aplikasi akad dan perolehan keuntungan sistem bagi hasil.  

Penerapan konsep keuangan Islam dalam perbankan syariah, 

berimplikasi pada terjadinya perubahan aplikasi keuangan, yang berbeda 

dengan konsep keuangan Islam, terutama konsep thurast. Sistem akad 

dalam keuangan Islam atau masterpiece, tidak mensyaratkan adanya 

tambahan dana, jika terjadi keterlambatan, namun dalam kenyataan ada 

tambahan, jika terlambat satu hari dari waktu yang ditentukan, terkena 

denda jumlahnya bervariasi lima ribu, sepuluh ribu dan apa bila gagal 

bayar dilakukan penyitaan aset. Bank syariah sebagai intermediasi dalam 

penghimpunan dan penyaluran dana oleh para nasabah, terdapat 

perubahan, misalnya prosedur pembiayaan akad mudharabah, dalam 

pembiayaan rumah. Pembiayaan dana melalui proses akad yang 

dituangkan dalam perjanjian prinsip bagi hasil, misalnya pinjam untuk 

pembangunan rumah atau IB hasanah, dan disediakan dana dari bank Rp 

150 juta, nasabah terima 140 juta, dan dibayar 2.700.000 per bulan selama 

sepuluh tahun, dan perolehan keuntungan bank syariah bertambah kurang 

lebih menjadi 300 jutaan, adalah wujud perubahan.  

Kentungan yang diperoleh bank dalam bentuk uang, bukan barang 

dari hasil suatu usaha seperti di atas, jelas keluar dari prinsip keadilan bagi 

hasil. Sementara nasabah atau mudharib sebagai pengelola hanya peroleh 

keuntungan rasio‟ atau kesempatan berbisnis atau membangun rumah. 

Keuntungan dalam bentuk jasa atau rasio, bukan dalam bentuk uang atau 

perolehan barang dari hasil usaha, adalah sistem aplikasi baru dan berbeda 

dengan masterpiece keuangan Islam. Di sini bank syariah sebagai pemberi 

dana pinjaman, dengan memungut tambahan keuntungan berlipat, dari 

hasil pembangunan rumah pribadi atau lainnya, sulit dikategorikan sebagai 

keuntungan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam hukum Islam 

adalah keseimbangan dalam melahirkan kemaslahatan umat manusia dunia 

dan akhirat, bukan semata keuntungan dunia saja. Karena itu, 

permasalahan pembagian keuntungan harus bersih, jelas, tidak subhat, atau 

samar, dan sesuai prinsip dalam syariah. 

Perubahan lebih lanjut, pada aspek akad ijarah, akad tersebut 

merupakan penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau 

manfaat. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai pihak kontrak sewa 

antara pihak yang menyewakan dengan penyewa, berubah menjadi 

kegiatan bank sebagai penyedia dana talangan haji, umrah, traveling, 

pernikahan, pendidikan dan lain-lain. Perubahan konsep keuangan Islam 
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bisa saja terjadi, seperti bank syariah menyandera dokumen antrean porsi 

pemberangkatan haji atau umrah, sebelum pelunasan dana oleh nasabah 

terpenuhi. Proses aplikasi keuangan jenisnya beragam, seperti contoh 

seorang nasabah dibelikan porsi atau korsi untuk pemberangkatan ibadah 

haji-umrah, dengan masa tunggu yang tidak dapat dipastikan 

pemberkatannya. Pemberian dana oleh bank syariah diberikan nasabah 

sebesar Rp 25.00000/dua puluh lima juta, sesuai harga tahun itu dan 

disepakati, dan proses pembayaran dilakukan secara berangsur per bulan, 

kira-kira Rp.500.000. Dalam jangka yang tidak terlalu lama, sekitar lima 

tahun dana talangan haji berubah menjadi Rp 30.00000/ tiga puluh juta, 

keuntungan bank Rp 5.000000, dan nasabah kentungan rasio‟ kesempatan 

haji, plus tambahan peningkatan dana pemberangkatan haji ditanggung 

sendiri oleh nasabah dari jumlah 25 juta, sampai jumlah yang tidak 

ditentukan. Perolehan keuntungan bank syariah, melalui akad ijarah, dana 

talangan haji yang jumlahnya lima juta, dalam waktu lima tahun, adalah 

wujud perubahan. Sedangkan perubahan keuntungan bagi nasabah, adalah 

perolehan keuntungan berupa “rasio” atau kesempatan antrean 

pemberangkatan visa haji atau masa tunggu haji lebih cepat. Sementara 

apabila terdapat kenaikan ongkos haji berubah dan bertambah, menjadi 

empat puluh juta atau lebih, maka biaya haji ditanggung sendiri pelunasan 

oleh nasabah, adalah wujud perubahan aplikasi keuangan akad ijarah. 

Perolehan keuntungan tetap pada bank, sedangkan nasabah hanya untung 

kesempatan antrean, dapat menunaikan ibadah haji, bukan kentungan 

dalam bentuk finansial.  

Akad perjanjian yang dinyatakan mengacu pada prinsip bagi hasil, 

melayani sesuai kaidah, dan kehati-hatian agar terhindar dari sistem 

masyir, ngharar dan spekulasi terus diserukan. Dalam aplikasinya berubah 

dari praktik-praktik sesungguhnya, seperti bank syariah, tidak segan-segan 

melelang atau menyita aset, surat berharga atau barang pihak nasabah, jika 

terjadi gagal bayar atau kredit macet. Praktik seperti itu, hampir sama 

dengan praktik keuangan konvensional, dan tidak ditemukan dalam konsep 

keuangan atau masterpiece keuangan Islam. Bank berfungsi sebagai 

penyedia dana, tidak hanya terfokus pada produk keuangan sistem akad 

mudharabah, tetapi juga menyiapkan produk keuangan yang memiliki 

potensi besar dan kuat di pasar keuangan, seperti murabahah, musyarakah, 

ijarah dan lain-lain. Produk-produk tersebut, dalam aplikasinya di 

perbankan syariah, sering mendapat tanggapan miring pada sebagian 

masyarakat yang bernada merendahkan atau menyudutkan.  
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Dalam pembiayaan mudharabah terdapat akad kerja sama antara 

pemilik dana, dan pengelola dana, dengan kesepakatan prinsip-prinsip 

yang disepakati. Secara teoritik, dari rentetan semua proses aplikasi 

keuangan syariah dapat dikemukakan, bahwa teori keuangan Islam dalam 

thurast mengalami kodifikasi atau perubahan. Proses perubahan itu, 

tampak pada kegiatan bank menyita aset-aset nasabah, sebagai jaminan 

dalam kerja sama, atau berhutang. Lebih lanjut perubahan tantang, 

persetujuan suami istri, mencari informasi rekanan nasabah, dan lain-lain 

adalah bentuk perubahan yang tidak ditemukan dalam thurast atau 

masterpiece keuangan Islam. Perbankan syariah dalam melakukan 

kegiatan, melayani sesuai kaidah, membaca satu atau dua hadis sebelum 

memulai aktivitas, shalat jama‟ah berbusana muslim, dan seterusnya 

adalah bentuk perubahan yang tidak ada sebelumnya. Akibat dari kegiatan 

bank tersebut, juga muncul beberapa penilaian kurang patut dan kritik 

tajam yang datang dari masyarakat. Kritik tajam dan penilaian, muncul 

dalam bentuk kalimat verbal atau kata-kata yang bernada menyudutkan 

aktivitas bank, seperti kalimat bank syariah hanya berganti label, prinsip 

bagi hasil yang kurang adil dan memberatkan nasabah dibanding bunga 

bank konvensional adalah wujud perubahan konseptualisasi keuangan 

Islam. 

Lebih lanjut dinyatakan prinsip bagi hasil, oleh beberapa masyarakat 

dirasa kurang banyak menguntungkan nasabah. Bahkan tidak segan-segan 

muncul pernyataan seseorang prinsip bagi hasil yang diaplikasikan bank 

syariah, perolehan keuntungan lebih tinggi dan mencekik leher di banding 

bank konvensional. Perolehan keuntungan bank sebagaimana ungkapan 

masyarakat, adalah wujud perubahan yang tak disangkal. Perolehan 

keuntungan nasabah dalam bentuk “rasio‟ yang diwujudkan dalam bentuk 

bangunan rumah, bukan uang atau barang hasil usaha adalah perubahan 

yang bebeda dari konsep masterpiece keuangan Islam. Perubahan lain, 

seperti perolehan keuntungan uang yang berlipat dan hampir sama dengan 

bank konvensional, seperti akad hutang dana seratus empat puluh juta pada 

bank syariah, kemudian menjadi tiga ratus juta dalam jangka atau tempo 

sepuluh tahun, juga perubahan tak dipungkiri.  

Model perolehan keuntungan yang dilakukan oleh bank seperti 

contoh di atas, sering menimbulkan penilaian dan kritik tajam, yang 

berujung pada kata yang kurang patut. Kata –kata seperti bank syariah, 

hanya berganti label, sistem bunga berganti menjadi bagi hasil dan 

keuntungan lebih mencekik nasabah, dibanding bank konvensional. 
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Pernyataan sikap seseorang baik dalam bentuk ucapan atau penilaian di 

tengah-tengah kehidupan sosial ekonomi di masyarakat, secara 

keseluruhan bernada merendahkan dikategorisasikan sebagai kesenjangan 

dan penyimpangan akibat perubahan. Bank syariah yang sering dilabeli 

oleh seseorang dengan citra yang kurang menyenangkan, timbul sebagai 

akibat dari perubahan, disebabkan adanya aplikasi keuangan yang 

dianggap belum mencerminkan nilai syariah. Praktik aplikasi keuangan 

yang mengabaikan prinsip syariah, seperti sanksi atau denda uang 

tambahan, karena keterlambatan bayar, gagal bayar, yang kemudian 

ditindaklanjuti adanya penyitaan aset, barang dan lelang benda atau harta 

pada nasabah, adalah wujud perubahan yang menimbulkan penilaian 

miring pada bank.  

Perolehan keuntungan prinsip bagi hasil, oleh masyarakat juga turut 

menambah, timbulnya penilaian miring pada bank syariah. Dinyatakan 

oleh banyak masyarakat, bahwa sistem keuntungan bagi hasil sebenarnya 

lebih memberatkan secara finansial dibanding dengan bunga bank 

konvensional oleh nasabah adalah wujud nyata terjadinya perubahan. 

Penilaian dan pernyataan sikap yang beragam, yang dialamatkan pada 

perbankan syariah, oleh dan datang dari seseorang atau para nasabah serta 

masyarakat, pada gilirannya akan membangun jaringan-jaringan 

terwujudnya perubahan. Terutama perubahan sistem aplikasi keuangan 

Islam, yang berbeda dengan masterpiece keuangan Islam yang ada dalam 

thurast. 
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