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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam 

pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai 

lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution), yakni 

meghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat. 

Perbankan syariah di Indonesia dimulai tahun 1992 dengan berdirinya 

Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai lembaga perbankan syariah yang 

pertama di Indonesia. Sejak saat itu, tingkat pertumbuhan perbankan di tanah air 

sangat signifikan, rata-rata mencapai 70% setiap tahun. Perbankan syariah atau 

disebut dengan Bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau lembaga 

perbankan yang beroperasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada 

Al-qur’an dan hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga 

keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya 

dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya 

disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. (Amalia, 2019) 

Pada zaman modern ini, telah terjadi perkembangan yang sangat pesat di 

berbagai bidang khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Selain itu dari 

perkembangan tersebut kebutuhan manusia pun turut ikut meningkat dari tahun ke 
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tahun, salah satunya untuk peningkatan modal usaha/bisnis para masyarakat, 

karena dana untuk melakukan bisnis tidaklah sedikit. (Fitriani, 2018) 

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam 

pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai 

lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution), yakni 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat. (Khotibul, 2016) 

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang 

dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam 

bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. (Dahlan, 2012) 

Lembaga keuangan bank di Indonesia ada dua jenis yaitu, bank yang 

bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat 

konvensional adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan 

sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang kegiatan 

operasionalnya tidak mengandalkan pada bunga akan tetapi kegiatan dan 

produknya dikembangkan berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadis. Dengan kata lain, 

bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran 
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uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. 

(Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, 2015) 

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit 

sharing. Profit sharing  dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara 

definit profit sharing diartikan: ”distribusi beberapa bagian dari laba pada para 

pegawai dari suatu perusahaan”. (Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan 

Profit Margin pada Bank Syariah, 2004) 

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk musyarakah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana dalam Pasal 1 angka 13 secara 

eksplisit disebutkan bahwa musyarakah merupakan salah satu dari produk 

pembiayaan pada perbankan syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur 

melalui undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara 

lain yakni Pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa Pembiayaan adalah 

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi 

hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 

Musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No.08/DSN-

MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, yang mana inti dari Fatwa DSN 

tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, anata lain 

melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama 

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing 
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pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan 

risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Umam, 2017) 

Dalam praktik pembagian keuntungan, sistem bagi hasil diterapkan dengan 

menggunakan dua metode, yaitu profit sharing dan revenue sharing. Metode profit 

sharing dilakukan dengan basis perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada 

hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan 

untuk memperoleh pendapatan tersebut, sedangkan metode revenue sharing  

dilakukan dengan basis perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total 

seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang 

telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. (Muhamad, Teknik 

Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah, 2004) 

 Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung 

operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara 

normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah 

pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh dan lain-

lain. (Karim, 2011) 

 Secara umum, pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka 

pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal 

kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan 

modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan 

kebutuhan. Perpanjangan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dilakukan atas 

dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. 
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Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja dapat diberikan kepada seluruh 

sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospektif, tidak bertentangan dengan 

syariat Islam dan tidak dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku serta 

dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. 

BNI Syariah terus konsisten meningkatkan kinerja dengan pertumbuhan 

yang positif di mana Perseroan berhasil mencetak laba bersih sebanyak Rp603 

miliar atau meningkat 44,96% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp416 

miliar. Hal ini didukung dengan pertumbuhan pinjaman yang berkelanjutan diikuti 

dengan pengelolaan aset produktif dengan baik dan kinerja operasional yang 

efisien. Dalam menyalurkan pembiayaan, BNI Syariah berusaha menjaga kualitas 

untuk selaras dengan komitmen mencanangkan “Quality Growth”. Untuk 

mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, BNI Syariah di tahun 2019 

fokus pada 5 (lima) area atau aspek dalam rangka mencapai Pertumbuhan 

Berkualitas (Quality Growth), di antaranya: Spiritual (komitmen menghadirkan 

nilai-nilai spiritual dan mempertahankan nilai budaya perusahaan yang bernilai 

keshalihan); Pegawai (meningkatkan produktivitas dan kemakmuran pegawai 

serta engagement pegawai pada perusahaan); Inovasi (mengoptimalisasi inovasi 

dalam menghadirkan produk dan solusi yang hasanah); Pelanggan (nasabah 

berkualitas menghasilkan profitabilitas yang lebih baik); dan Aset (aset yang 

berkualitas akan menghasilkan pendapatan yang lebih optimal dan risiko yang 

lebih rendah sehingga mendukung tercapainya kinerja yang berkelanjutan). 

Menyongsong tahun 2020, BNI Syariah menjaga komitmen “Quality Growth” 

dengan melakukan berbagai upaya peningkatan dan perbaikan kualitas kinerja 
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serta layanan dengan terus menjunjung tinggi serta memperkuat nilai Hasanah 

agar mampu mencapai target kinerja yang lebih optimal. Selain itu, BNI Syariah 

juga menetapkan langkah ke depan untuk menebar manfaat Hasanah agar dapat 

dirasakan oleh masyarakat luas. (BNI Syariah, 2019) 

Perkembangan pembiayaan musyarakah yang ada di BNI Syariah cabang 

Kendari mengalami perkembangan setiap tahunnya. Adapun jumlah nasabah 

dengan pembiayaan produktif dengan akad musyarakah berjumlah 10 debitur 

dengan nilai pembiayaan Rp 8.477.150.637,-. Bank syariah dalam fungsinya 

sebagai penyalur dana menjanjikan suatu sistem operasional yang lebih adil, 

khususnya pada sistem bagi hasil seperti yang ada pada pembiayaan muḍhārabah 

dan musyārakah. Akan tetapi, dengan perkembangan bank syariah yang pesat 

sekarang ini berdampak pada persoalan baru. Salah satunya muncul kritik dari 

masyarakat Islam sendiri yang meragukan pelaksanaan sistem bagi hasil di 

perbankan syariah. Hal tersebut bisa diartikan berupa menurunnya kepercayaan 

masyarakat terhadap perbankan syariah yang harus disikapi dan dicarikan 

solusinya. (Alam, 2020) 

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk 

meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan 

pekerjaan, terjadinya distribusi pendapatan dan kesejahteraan ekonomi sesuai 

dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan yang dimiliki pada Bank BNI Syariah 

Cabang Kendari meliputi pembiayaan produktif yang diberikan untuk 

pengembangan usaha produktif yang feasible guna memenuhi kebutuhan modal 

kerja atau investasi usaha. Pembiayaan modal kerja diperuntukkan bagi pengusaha 
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yang membutuhkan tambahan modal kerja, seperti pembelian bahan baku, 

pembayaran biaya produksi, pengadaan barang dan jasa, pengerjaan proyek atau 

dapat pula sesuai dengan kebutuhan para calon nasabah yang akan mengajukan 

pembiayaan modal kerja tersebut. Jenis kontrak pembiayaan modal kerja yang 

ditawarkan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan, dapat menggunakan skema jual 

beli (murābaḥah) ataupun dengan skema kemitraan bagi hasil (muḍhārabah  dan 

musyārakah). Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad musyārakah yang dimiliki 

pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari merupakan pembiayaan khusus untuk 

modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah 

dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah (bagi hasil) yang disepakati.  

Adanya pembiayaan modal kerja dengan akad musyārakah dengan sistem 

bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak pada Bank BNI Syariah Cabang 

Kendari maka banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan. Dengan melihat 

karakter daerah Kendari yang khusus, potensi bisnis yang banyak di segmen 

Konstruksi maka lebih tepat menggunakan skema prinsip bagi hasil akad 

musyārakah.  

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tentang 

“Analisis Sistem Bagi Hasil Modal Kerja Musyārakah” guna mengetahui sistem 

bagi hasil Modal Kerja musyārakah pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari . 
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1.2  Fokus Penelitian 

Untuk mempermudah dalam menganalisis suatu penelitian, maka 

penelitian ini di fokuskan pada sistem bagi hasil Modal Kerja musyārakah  pada 

Bank BNI Syariah Cabang Kendari dengan cara melihat Sistem Bagi Hasil yang 

gunakan, dengan mengunakan metode revenue sharing dengan mengunakan 

teknik analisis data kualitatif.   

1.3  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diambil 

rumusan masalah, yaitu : Bagaimana Analisis Sistem Bagi Hasil Modal Kerja 

Musyārakah Studi Pada Bank Bni Syariah Cabang Kendari? 

1.4  Maksud dan Tujuan Tugas Akhir  

Maksud penulisan laporan Tugas Akhir ini yaitu untuk mengetahui 

bagaimana Analisis sistem bagi hasil Modal Kerja Musyārakah pada Bank BNI 

Syariah Cabang Kendari. Dalam hal ini, penulis dapat menambah pengetahuan 

dan membandingkan teori-teori yang telah didapat diperkuliahan dengan 

penerapannya pada lembaga keuangan perbankan syariah melalui observasi 

langsung pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari. Tujuan penulisan laporan 

Tugas Akhir adalah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam 

menulis hasil penelitian yang berdasar pada teori-teori yang telah didapat 

diperkuliahan. Dengan demikian mahasiswa dapat memaparkan secara detail 

praktek kerja yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

penerapan sistem bagi hasil akad musyarakah baik teori maupun praktik. 

b. Menjadi bahan referensi atau bacaan, khususnya bagi pihak yang 

mengadakan penelitian sejenis.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

informasi dan bermanfaat bagi perusahaan perbankan khususnya pada Bank BNI 

Syariah Cabang Kendari dalam memberikan penerapan bagi hasil pembiayaan 

musyarakah untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan syariat Islam. 

1.6  Definisi Operasional Variabel 

Untuk mengatasi pengertian dan untuk menghindari kesalah pahaman 

dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul Tugas Akhir diatas, 

maka penulis memandang perlu untuk menguraikan secara singkat dari 

judul“Analisis Sistem Bagi Hasil Modal Kerja Musyārakah (Studi Pada Bank Bni 

Syariah Cabang Kendari) “ 

1. Bagi hasil  

Bagi Hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan 

dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada Nasabah 

dengan persyaratan. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya 

perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha.  
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2. Pembiayaan   

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut 

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

3. Modal Kerja Syariah  

Secara umum, yang dimaksud dengan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) 

Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan 

untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan 

dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK 

dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan 

secara keseluruhan. (KARIM, 2008) 

4. Musyarakah  

Musyarakah adalah akad kerja sama antar dua pihak atau lebih untuk satu 

usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai 

dengan kesepakatan (Ikhsan, 2017) 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian ini diantara 

lain : 

1. Nur Amalia (2019) ), Tugas akhir dengan judul “Analisis Penerapan 

Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko pada Pembiayaa Musyarakah 

(Studi Kasus BNI Syariah cabang Banda Aceh)”. 

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses 

penerapan prinsip bagi hasil dan manajemen risiko pada pembiayaan 

musyarakah pada BNI Syariah cabang Banda Aceh. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan 

melalui wawancara terstruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

BNI Syariah cabang Banda Aceh dalam penerapan prinsip bagi hasil dan 

manajemen risiko sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang 

telah ditetapkan. Adapun Kendala operasional BNI Syariah dalam 

menerapkan prinsip bagi hasil dan risiko. Pendapatan nasabah tiap bulan 

tidak dilaporkan kepada Bank. Tingkat kejujuran nasabah sangat rendah 

dalam hal perkembangan usahanya. 

Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama penelitian 

kualitatif menjelaskan bagaimana proses penerapan prinsip bagi hasil 

dengan akad musyarakah,. Sedangkan perbedaan penelitian ini  yaitu 
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