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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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penelitian terdahulu melakukan penelitian bagaimana proses penerapan 

prinsip bagi hasil dan manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah.  

2. Wardatul Janah (2018), Tugas akhir dengan judul “Sistem Bagi Hasil 

Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad Musyarakah di Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Cilacap”.  

Menjelaskan bahwa sistem bagi hasil pembiayaan modal kerja 

dengan akad musyarakah di Bank Syariah Mandiri KC Cilacap. Penelitian 

ini merupakan penelitian kualitiatif yaitu dengan mendeskripsikan 

mengenai sistem bagi hasil pembiayaan modal kerja dengan akad 

musyarakah di Bank Syariah Mandiri Kc Cilacap untuk memberikan 

informasi perhitungan bagi hasil pembiayaan modal kerja musyarakah. 

Mengumpulkan  data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Sistem 

bagi hasil dengan menggunakan metode revenue sharing pada produk 

pembiayaan model kerja dengan akad musyarakah yaitu pihak bank 

menerima pendapatan bagi hasil dari pendapatan nasbah tanpa 

pengurangan biaya-biaya operasional dikalikan nisbah yang telah 

disepakati diawal akad dan akan berlaku selama pembiayaan berakhir. 

Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama penelitian 

kualitatif dengan menggunakan analisis data kualitatif, menjelaskan sistem 

bagi hasil pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah di Bank 

Syariah Mandiri, mengumpulkan  data dengan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu penelitian 
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terdahulu di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap”. Sedangan 

penelitian sekarang di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari. 

3. Junirwan (2016), jurnal dengan judul “Analisis Implementasi Akad 

Musyarakah Di Pt. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari”.  

Membahas tentang implementasi akad musyarakah di PT. Bank 

Muamalat Tbk cabang kendari. Rumusan masalah dalam skripsi ini 

adalah: bagaimana implementasi akad musyarakah di PT. Bank Muamalat 

Tbk cabang kendari, dan apakah implementasi akad musyarakah di abnk 

muamalat cabang kendari sudah sesuai dengan persfektif ekonomi islam.  

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad 

musyarakah di PT. Bank Muamalat Tbk cabang kendari, implementasi 

akad musyarakah di PT. Bank Muamalat Tbk cabang kendari sudah sesuai 

dengan persfektif ekonomi islam. Penelitian skripsi ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang menggunakan 

teknik observasi, wawancara, dokumentasi untuk mengumpulkan data, 

kemudian diolah dan dianalisis menempuh langkah display, reduksi, dan 

konklusi data.  Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa 

implementasi akad musyarakah di PT. Bank Muamalat Tbk cabang 

kendari. Dengan adanya implementasi jaminan akad musyarakah pada 

Bank Muamalah cabang kendari telah berjalan dengan baik dan lancar 

serta berkesesuaian dengan aturan perbankan yang telah ada saat ini, 

implementasi akad musyarakah pada PT. Bank Muamalah Tbk cabang 

kendari ditinjau dari persfektif ekonomi Islam belum berkesesuaian dalam 
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beberapa aspek, pihak bank menentukan dan mematok jumlah besaran 

bulanan yang harus disetor oleh nasabah kepada pihak bank setiap 

bulanya, pihak bank menentukan dan mematok jumlah keuntungan yang 

akan didapatkanya dari jaminan akad musyarakah yang telah disepakati, 

pihak bank tidak serta dalam pengelolaan modal yang didapatkan oleh 

nasabah dalam menjalankan usahanya. Adapun manfaat penelitian ini 

adalah Sebagai bahan masukan bagi pelaksana pendidikan dalam 

meningkatkan mutu lulusan, Sebagai bahan masukan dan informasi bagi 

PT. Bank Muamalat TBk Cabang Kendari, dan Sebagai bahan informasi 

bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut. 

Adapun persamaan penelitian ini yaitu penelitian skripsi ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang 

menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi untuk 

mengumpulkan data, kemudian diolah dan dianalisis, sama-sama 

mengunakan Akad Musyarakah. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu 

terletak pada Analisis Implementasi Akad Musyarakah dan tempat 

penelitiannya di Pt. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari. 

4. Nunung Ghoniyah dan Nurul Wakhidah (2012), jurnal dengan judul 

“Pembiayaan Musyarakah Dari Sisi Penawaran pada Perbankan Syariah di 

Indonesia”.  

Menjelaskan bahwa pembiayaan musyarakah di sisi penawaran 

pada PT bank syariah di Indonesia dengan menggunakan variable rasio 

ekuitas, kewajiban dan keuntugan. Analisis menggunakan program SPSS. 
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T-test dan regreresi hirarkis analisis digunakan untuk menguji hipotesis. 

Hasilnya menunjukan bahwa rasio ekuitas dan bagi hasil memiliki 

hubungan positif dan signifikan dengan pembiayaan musyarakah. Variable 

memiliki hubungan positif dan signifikan dengan pembiayaan 

musyarakah. Selain itu, tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

pembiayaan musyarakah di bank syariah dan unit bisnis syariah. 

Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan 

Pembiayaan Musyarakah. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu 

Analisis menggunakan program SPSS. T-test dan regreresi hirarkis 

analisis digunakan untuk menguji hipotesis. 

5. Ali Nur Ikhsan (2017), jurnal dengan judul “Implementasi Bagi Hasil pada 

Pembiayaan Musyarakah di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga”.  

Menjelaskan bahwa BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga 

adalah lembaga perbankan yang menerapkan sistem dan operasional 

berdasarkan Syariat Islam, BPRS memberikan pembiayaan musyarakah 

untuk kegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk 

meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan menengah. 

Pembiayaan Musyarakah adalah pengadaan dana bank untuk memenuhi 

sebagian modal suatu usaha nasabah, dengan jangka waktu dan pembagian 

keuntungan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah.  

Implementasi Bagi Hasil pada Pembiayaan Musyarakah di BPRS Buana 

Mitra Perwira Purbalingga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

memberikan gambaran tentang penerapan bagi hasil Pembiayaan 
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Musyarakah pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dan apakah 

telah sesuai dengan nilai Islam. Data ini diperoleh data primer yang 

diperoleh melalui pengamatan atau wawancara secara langsung dengan 

pegawai yang mempunyai wewenang untuk memberikan data, dan data 

sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen atau arsip instansi 

yang ada kaitannya dengan pembahasan tugas akhir ini yang diperlukan 

dalam penulisan. Bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di BPRS Buana 

Mitra Perwira Purbalingga menggunakan profit sharing dimana dari hasil 

total pendapatan akan dikurangi semua biaya oprasional untuk 

mendapatkan profit atau keuntungan bersih yang nantinya akan dibagikan 

ke bank syariah. Bagi hasil sesuai kesepakatan antara bank syariah dan 

nasabah diawal perjanjian. penentuan bagi hasil dan penerapan bagi hasil 

pembiayaan musyarakah yang telah sesuai berdasarkan nilai Islam (Al-

Qur’an-Hadits dan FATWA DSN MUI).   

Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan 

Pembiayaan Musyarakah dan sistem Bagi hasil. Sedangkan perbedaan 

penelitian ini yaitu menggunakan metode profit sharing. 

2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Bagi Hasil Musyarakah 

1. Pengertian Bagi Hasil  

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh 

pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank 

syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka 
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hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan 

dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. 

Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan 

nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam 

menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan. (Drs. Ismail, 2011) 

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan 

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

defenisi profit sharing diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada 

pegawai dari suatu perusahaan. (Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di 

Bank Syariah, 2001) 

Adapun teori bagi hasil menurut para ahli di antaranya: 

a. menurut Antonio (2001) menyatakan bahwa bagi hasil adalah suatu 

sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian 

hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maa/) dan pengelola 

(Mudharib). Adapun indikator teori bagi hasil menurut Antonio yaitu: 

1) Sistem pengelolahan dana dalam perekonomian Islam 

2) Pembagian hasil usaha antara pemilik modal 

b. Menurut Rofiq (2004:153) Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi 

tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola 

dana. Adapun indikator teori bagi hasil menurut Rofiq yaitu: 

1) Sistem pembagian hasil. 

2) Penyedia dana dan pengelola dana. 



 

18 
 

c. Menurut Karim (2004:191) Bagi Hasil adalah bentuk return (perolehan 

kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti 

dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali tersebut bergantung 

pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, bisa 

dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik 

perbankan syariah. Adapun indikator teori bagi hasil menurut Karim 

yaitu: 

1) Kontrak Investasi 

2) Hasil usaha yang benar-benar terjadi 

d. Menurut Karim (2007) Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan 

kembalianya) dari kontrak investasi, dari waktu kewaktu, tidak pasti 

dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan itu tergantung pada hasil 

usaha yang benar-benar terjadi. Adapun indikator teori bagi hasil 

menurut Karim yaitu: 

1) Return (perolehan kembaliannya) 

2) Kontrak investasi 

3) Waktu 

4) Hasil usaha yang benar-benar terjadi 

e. Menurut Abdurrahman (2001) dalam Putri (2012), Bagi hasil adalah 

jumlah pendapatan yang diterima nasabah berdasarkan pemberian laba 

yang dihasilkan bank, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek 

yang dijalankan, jika tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian di 
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tanggung oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah. Adapun 

indikator teori bagi hasil menurut Abdurrahman yaitu: 

1) Pendapatan yang diterima nasabah 

2) Laba yang dihasilkan bank 

3) Keuntungan proyek yang dijalankan 

2. Metode Sitem Bagi Hasil  

Ada dua jenis sistem bagi hasil yang dijadikan pedoman oleh bank syariah, 

yaitu profit sharing (bagi untung) dan revenue sharing (bagi hasil). (Janah, 2018) 

a. Profit Sharing 

Dalam kamus ekonomi profit dapat diartikan laba. Namun secara istilah 

profit adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (total revenue) suatu 

perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost). Dalam perbankan syariah 

istilah profit and loss sharing, di mana pembagian antara untung dan rugi dari 

pendapatan yang diterima atas hasil usaha diperoleh.  

Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk 

dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola modal 

(enterpreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara 

keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat 

keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, 

dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai 

porsi.  
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Jadi, dalam sistem profit and loss sharing jika terjadi kerugian maka 

pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedang 

pengelola tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan 

yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-

biaya operasional selama proses usaha. 

 

 

            Sebagian modal 

                                                                                      Nisbah XY% 

 

a. Gambar 1.1 Skema Pembiayaan Musyarakah dengan Profit Sharing 

Sumber : Nur Amalia (2019) 

b. Revenue Sharing  

Revenue Sharing terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa 

Inggris. Revenue berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Sedangkan kata 

sharing merupakan bentuk kata kerja dari kata share yang berarti bagi. Jadi secra 

bahasa revenue sharing adalah pembagian hasil, penghasilan, pendapatan. Dalam 

kamus ekonomi revenue adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan 

dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa. Dalam prinsip ekonomi revenue dapat 

diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. 

Nasabah Bank Syariah 

Proyek/usaha 

Keuntungan 

Bagi hasil sesuai 

dengan nisbah 
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Revenue meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari 

hasil penjualan (profit).  

Dalam perbankan revenue adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari 

bunga hasil penyaluran dana atau penyediaan jasa oleh bank. Sedangkan dalam 

perbankan syariah, revenue adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran 

dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank 

pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih angka lebih dari aktiva produktif 

dengan hasil penerimaan bank. Bank syariah memperkenalkan sistem bagi hasil 

kepada masyarakat dengan istilah revenue sharing, yaitu sistem bagi hasil yang 

dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya 

pengelolaan dana. Sampai saat ini seluruh perbankan syariah di Indonesia masih 

menggunakan sistem bagi hasil konsep revenue sharing. 

 

 

 

       Sebagai modal                             

                                                                                        Nisbah XY% 

 

Gambar 1.2 Skema Pembiayaan Musyarakah dengan Revenue Sharing Sumber : 

Nur Amalia (2019) 

 

Nasabah Bank Syariah 

Proyek/usaha 

Pendapatan 

Bagi hasil sesuai 

dengan nisbah 
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3. Penetapan Nisbah Bagi Hasil  

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil 

di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama 

antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah 

bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan angsuran, 

hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil. 

Untuk menentukan nisbah bagi hasil dapat dihitung dengan cara sederhana. 

(Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, 

2004)  

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh 

shahibul maal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara 

keduanya.  

Karakteristik nisbah bagi hasil:  

a. Persentase  

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam 

nominal uang tertentu.  

b. Bagi untung dan bagi rugi 

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, 

sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. 

c. Jaminan   

Jaminan yang akan diminta terkait character risk yang dimiliki oleh   muḍ 

hārib karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter muḍ hārib, maka 
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yang menanggung adalah muḍ hārib. Akan tetapi jika kerugian yang diakibatkan 

oleh bussines risk, maka shahibul mal tidak diperbolehkan untuk meminta 

jaminan pada muḍ hārib.  

d. Besaran nisbah   

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar 

yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak shahibul mal dan muḍhārib. 

e. Cara penyelesaikan Kerugian  

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah (a) Diambil terlebih 

dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. (b) Bila 

kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal. (Ahmadifham, 

2010) 

2.2.2  Pembiayaan Modal Kerja Musyarakah 

1. Pengertian Modal Kerja  

Modal kerja adalah dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar, oleh 

karena itu dapat berupa kas, piutang, surat-surat berharga, persediaan dan lain-

lain. Modal kerja bruto adalah keseluruhan dari aktiva atau harta lancar yang 

terdapat dalam sisi debet neraca. Modal kerja netto adalah keseluruhan harta 

lancar dikurangi hutang lancar. Dengan perkataan lain modal kerja netto adalah 

selisih antara aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar.  

Pembiayaan adalah penyediaan dana guna membiayai kebutuhan nasabah 

yang memerlukannya dan layak untuk memperolehnya. Pembiayaan merupakan 

tugas bank, yaitu pemberian sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah. 

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi:  
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a. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik 

usaha produksi, perdagangan maupun investasi. 

b. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan. 

Pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua (2) hal yaitu:  

a. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk 

mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. 

b. Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk 

melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. 

 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 kebutuhan. 

 Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan 

dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku 

atau mentah, bahan penolong atau pembantu, barang dagangan, biaya ekploitasi 

barang modal, piutang dan lain-lain. 

 Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah dan PBI 

No. 10/24/PBI/2008 sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pembiayaan 

adalah penyediaan dana atau tagihan atau piutang. 
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Bank Syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja 

tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan 

partnership dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana 

(Shahibul maal), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (Mudharib). Skema 

pembiayaan semacam ini disebut dengan Mudharabah (Trust financing).  

2. Unsur-unsur Modal Kerja  

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid 

(cash), piutang dagang (receivable) dan persediaan (inventory): 

a. Pembiayaan Likuiditas (Cash Financing)  

Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang 

timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (mismatched) antara Cash 

inflow dan Cash outflow pada perusahaan nasabah.  

Bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam ini dalam 

bentuk qardh timbal balik atau yang disebut compensating balance. 

Melalui fasilitas ini, nasabah membuka rekening giro dan bank tidak 

memberikan bonus atau rekening giro tersebut. Bila nasabah 

mengalami mismatched, nasabah dapat menarik dana melebihi saldo 

yang tersedia sehingga menjadi negatif sampai maksimum jumlah 

yang disepakati dalam akad. Atas fasilitas ini, bank tidak dibenarkan 

meminta imbalan berupa apapun kecuali biaya administrasi atas 

fasilitas tersebut. 

b. Pembiayaan piutang (receivable Financing)  



 

26 
 

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang 

menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah dan jangka 

waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya.  

1) Pembiayaan Piutang(receivable Financing) 

 Bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk 

mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam piutang 

dalam imbalan bunga. Atas pinjaman itu bank meminta cessie atas 

tagihan kepada nasabah tersebut, bank berhak menagih langsung 

kepada pihak yang berhutang. Hasil penagihan tersebut pertama 

untuk membayar kembali pinjaman nasabah berikut bunganya, dan 

selebihnya dikreditkan ke rekening nasabah. Bila ternyata piutang 

tersebut tidak tertagih, maka nasabah wajib membayar kembali 

pinjaman tersebut berikut bunganya kepada bank.  

2) Anjak Piutang (Factoring)  

Untuk keperluan nasabah tersebut, nasabah mengeluarkan draft 

(wesel tagih) yang diaksep oleh pihak yang berutang atau 

promissory notes (promes) yang diterbitkan oleh pihak berutang, 

kemudian di – endors oleh nasabah. Draft atau promes tersebut lalu 

dibeli oleh bank dengan diskon sebesar bunga untuk jangka waktu 

tertentu. Bila saat jatuh tempo draft atau promise tidak tertagih 

maka nasabah wajib membayar kepada bank sebesar nilai nominal 

draft tersebut.  
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Bagi bank Syariah, untuk kasus pembiayaan piutang seperti 

tersebut diatas hanya dapat dilakukan dalam bentuk al-qardh 

dimana bank tidak boleh meminta imbalan kecuali biaya 

administrasi. Untuk kasus anjak piutang, bank dapat memberikan 

fasilitas pengambilalihan piutang, yaitu yang disebut Hiwalah. 

Dengan demikian bank Syariah meminjamkan uang (Qard) 

maksimum sebesar piutang yang tertera dalam dokumen piutang 

(wesel tagih atau promise). Wesel atau promise tersebut diserahkan 

kepada bank dengan suatu kuasa (Wakalah) untuk menagih kepada 

pihak yang berhutang. Untuk keperluan tersebut bank dapat 

membebankan fee atas jasa penagihan, bila ternyata pada saat jatuh 

tempo hasil tagihan itu digunakan untuk melunasi utang nasabah 

kepada bank. Tetapi bila ternyata piutang tersebut tidak tertagih, 

maka nasabah harus membayar kembali utangnya itu kepada bank.  

c.  Pembiayaan Persediaan (Inventory Financing)  

Pola pembiayaan ini pada prinsipnya sama dengan kredit untuk 

mendanai komponen modal kerja lainnya, yaitu memberikan pinjaman 

uang dengan imbalan berupa bunga.  

Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk 

memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain 

dengan menggunakan prinsip jual-beli (al-bai) dalam dua tahap. Tahap 

pertama, bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) 

barang-barang yang dibutuhkan nasabah. Tahap kedua, yaitu bank 
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menjual kepada nasabah pembeli dengan membayar tangguh dan 

dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank 

dan nasabah. 

d. Pembiayaan Modal Kerja untuk Perdagangan  

1) Perdagangan Umum  

Perdagangan umum adalah perdagangan yang dilakukan dengan 

target pembeli siapa saja yang datang membeli barang-barang yang 

telah disediakan ditempat penjual, baik pedagang eceran (retailer) 

maupun pedagang besar (whole seller). Perputaran modal kerja 

perdagangan semacam ini sangat tinggi, tetapi pedagang harus 

menjaga persediaan barang.  

2) Perdagangan Berdasarkan Pesanan  

Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan 

ditempat penjual yaitu seperti perdagangan antarkota, perdagangan 

antarpulau atau perdagangan antarnegara. Pembeli terlebih dulu 

memesan barang-barang yang dibutuhkan kepada penjual 

berdasarkan contoh barang atau daftar barang serta harga yang 

ditawarkan. 

Berdasarkan pesanan itu, penjual lalu mengumpulkan barangbarang 

yang diminta dengan cara membeli atau memesan, baik dari 

produsen maupun dari pedagang yang lainnya. Setelah terkumpul, 

baru dikirimkan kepada pembeli sesuai dengan pesanan. Apabila 
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barang telah dikirim, penjual juga menghadapi kemungkinan risiko 

tidak dibayarnya barang yang dikirimnya itu.  

3.  Konsep Dasar Modal Kerja  

Konsep dasar modal kerja yaitu meliputi konsep modal kerja, 

penggolongan modal kerja, unsur-unsur modal kerja permanen, perputaran 

modal kerja dan alokasi modal kerja. 

a. Konsep modal kerja  

Konsep modal kerja mencakup tiga (3) hal yaitu: 

1) Modal kerja (working capital assets)  

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk 

mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga 

perusahaan mampu dapat beroperasi secara normal dan 

lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah 

untuk pembiayaan persekot pembelian bahan baku, 

pembayaran upah buruh, dan lainnya.  

2) Modal kerja bruto (gross working capital)  

Modal kerja bruto merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva 

lancar (current assets). Pengertian modal kerja bruto didasarkan 

pada jumlah aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva 

yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk yang semula.  

3) Modal kerja netto (net working capital)  

Modal kerja netto merupakan kelebihan aktiva lancar atas 

hutang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah tertentu aktiva 
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lancar harus digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang 

lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan 

lainnya. 

b. Penggolongan Modal Kerja Berdasarkan penggunaannya, 

modal kerja dapat dibedakan menjadi dua (2) golongan yaitu:  

1. Modal kerja permanen, berasal dari modal sendiri atau dari 

pembiayaan jangka panjang. Sumber pelunasan modal kerja 

permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah 

dengan penyusutan. 

2. Modal kerja seasonal, bersumber dari modal jangka pendek 

dengan sumber pelunasan dari hasil penjualan barang 

dagangan, penerimaan hasil tagihan termin atau dari 

penjualan hasil produksi.  

c. Unsur-unsur Modal Kerja Permanen 

 Unsur modal kerja permanen terdiri: 

1) Kas Kas perusahaan harus dipelihara dalam jumlah yang 

cukup agar dapat memenuhi kebutuhan setiap saat 

diperlukan. 

2) Piutang dagang Pemberian piutang dagang oleh perusahaan 

kepada pelanggan merupakan salah satu strategi 

mengantisipasi persaingan dengan tujuan untuk menjaga 

keberlangsungan hubungan dengan para pelanggan.  
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3) Persediaan bahan baku Jumlah persediaan atau stock bahan 

baku yang selalu tersedia diperusahaan dapat digolongkan 

menjadi dua (2) bagian yaitu: 

a)  Stock untuk memenuhi kebutuhan produksi normal.  

b)  Stock untuk antisipasi guna kontinuitas produksi (iron 

stock).  

4)  Perputaran Modal Kerja  

Peningkatan penjualan perusahaan harus didukung oleh 

peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan 

dapat terjamin. Peningkatan produksi sampai dengan batas 

maksimum kapasitas yang ada membutuhkan tambahan 

modal kerja. Tambahan modal kerja dapat dipenuhi dari 

sejumlah kas yang tersedia dari hasil penjualan. Selanjutnya 

kas dimaksud digunakan untuk membeli bahan baku 

sehingga proses produksi dapat berkesinambungan. 

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) 

1. Definisi Musyārakah 
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Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Musyarakah 

menurut bahasa berarti “al-ikhtilath” yang artinya campur atau percampuran. 

Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta 

orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan. 

(Syafei, 2001) 

Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang 

memberikan definisi syirkah antara lain: 

1. Menurut mazhab Maliki, syirkah suatu izin bertasharruf bagi 

masingmasing pihak bersertifikat.  

2. Menurut mazhab Hambali, syirkah adalah persekutuan dalam hal 

hak dan tasharruf .  

3. Menurut mazhab syafi’i, syirkah merupakan berlakunya hak atas   

sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. (A, 

2002) 

4. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa syirkah adalah akad antara dua 

orang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan  keuntungan.  

5.  Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, syirkah merupakan akad 

yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam 

suatu usaha dan membagi keuntungannya. (Suhendi, 2007) 

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), syirkah 

adalah kerja sama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, 

keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian 

keuntungan berdasarkan nisbah. (Mardani, 2012) 
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Menurut Fatwa DSN-MUI, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan 

akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana 

masingmasing pihak memberikan konstribusi dana dengan ketentuan bahwa 

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.  

 Berdasarkan pengertian musyarakah diatas, musyarakah adalah kerjasama 

antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak  

masingmasing memberikan  kontribusi  dana secara bersama-sama dalam 

keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati. 

1. Dasar Hukum 

a. Al-Qur’an  

Ayat-ayat Al-Qur’an dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi 

syarikat adalah: 

ْٱلَِّذيَنَْءاَمنُوا َْْوَعِملُوا ْ َنْٱۡلُخلََطآِءْلَيَۡبِغىْبَۡعُضُهۡمَْعلَٰىْبَۡعٍضْإَِّلَّ َْكثِيًراْم ِ   َوإِنَّ

ْت ِلَحٰ  ٱلصَّٰ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu 

sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang 

beriman dan mengerjakan amal shaleh”. (QS. As-Shad: 24) 

b. Hadist   

Hadist-hadist Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad 

transaksi syarikat adalah: 

“Dari hadist Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa 

Rasulullah saw bersabda, “Allah swt telah berkata kepada saya; menyertai 



 

34 
 

dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak 

mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari 

pernyataan tersebut”. (HR. Abu Daud) 

2. Manfaat Musyārakah  

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara musyārakah ini, 

diantaranya sebagai berikut:  

a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat 

keuntungan usaha nasabah meningkat.  

b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada 

nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan 

pendapatan/usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami 

negative spread.  

c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus 

kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.  

d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang 

benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena 

keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan 

dibagikan.  

e. Prinsip bagi hasil dalam musyārakah / muḍhārabah ini berbeda dengan 

prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan 

(nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang 

dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis 

ekonomi. 



 

35 
 

2.3  Kerangka Pikir 

Untuk melihat proses analisis Kualitatif yang akan di lakukan pada 

Analisis Sistem Bagi Hasil Modal Kerja Musyārakah pada Bank BNI Syariah 

Cabang Kendari mengemukakan dan menetapkan kerangka pikir sebagai berikut: 

Gambar 1.3  Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber : Diolah dilapangan, Tahun 2020. 

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran diatas, maka dapat ditarik suatu 

proposisi sebagai  berikut: Sistem bagi hasil perlu diukur dan dievaluasi untuk 

menentukan sejauh mana keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai 

tujuanya. Dalam hal ini peneliti perlu menganalisis sistem bagi hasil dengan 

mengunakan analisis kualitatif, dimana nantinya melalui penelitian ini diharapkan 

akan menghasilkan informasi mengenai sistem bagi hasil perusahaan yang 

menerapkan sistem dan operasional berdasarkan Syariat Islam. 

         Sistem Bagi Hasil 

         Analisis Kualitatif 

Perhitungan bagi 

hasil pembiayaan 

modal kerja 

musyarakah. 

           Bank BNI Syariah 
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