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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Relevan 

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi 

antara lain : 

1. Farhan wildani melakukan penelitian skripsi dengan judul “ produk deposito 

mudaharabah(studi kasus BRI Syariah cabang malang )” hasil penelitian ini 

bahwa dalam proses operasional produk deposito mudharabah di BRI Syariah 

melakukan pembukaan rekening berdasarkan perjanjian bagi hasil dengan 

akad mudharabah. Dan BRI Syariah menerapkan jenis  mudharabah 

mutlaqah sehinggah deposan mempercayai sepenuhnya akad jenis, waktu, dan 

tempat usaha selama tidak keluar dari prinsip syariah.6 

2. Irma Suryani melakukan penelitian skripsi dengan judul “konsep dan aplikasi 

sistem bagi hasil deposito mudharabah (studi kasus pada BMT fajar siddiq)” 

yang dimana penelitian ini menjelaskan bahwa deposito mudharabah 

merupakan suatu investasi yang dijadikan sebagai alat penghimpunan dana 

oleh bank dan berdasarkan prinsip bagi hasil, yang penarikanya pada saat 

jatuh  tempo.

                                                           
6Farhan Wildani, “Produk Deposito Mudaharabah (studi kasus BRI Syariah Cabang 

Malang)”, (skripsi sarjana Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014) 
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Sedangkan penerapan akad mudharabah mutlaqah dalam produk deposito 

mudharabah pada BMT fajar siddiq memberikan kebebasan pada MBT 

(mudharib) untuk mengelola  dana deposan (shahibul maal) kedalam aktiva 

produktif tanpa adanya batasan. Sistem bagi hasil yang diterapkan BMT Fajar 

Siddiq adalah revenue sharing. Dengan alas an agar majemen lebih hati-hati 

dan produktif demi mendapatkan keuntungan yang besar.7 

3. Eris Tri Kuniawati dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Profitabilitas Sistem Bagi Hasil dan Kualitas Layanan Bank terhadap Minat 

Nasabah Berinvestasi (Studi Kasus pada Bank Muamalat Cabang Malang)”. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara Profitabilitas sistem bagi 

hasil dan kualitas layanan bank terhadap minat nasabah untuk berinvestasi di 

Bank Muamalat cabang Malang. Dengan batasan penelitian pada produk 

simpanan mudharabah.8 

4. Eliza Fitriah dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh tingkat bagi hasil 

Bank Syariah terhadap minat nasabah menggunakan produk mudharabah 

(Studi pada PT. Bank BNI Syariah )” Berdasarkan uji F hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh 

                                                           
7Irma Suryani, “Konsep Dan Aplikasi Sisem Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Kasus 

Pada BMT Fajar Siddiq)”, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta, 2005) 

8Eris Tri Kurniawati, “Analisis Pengaruh Profitabilitas sistem Bagi Hasil dan Kualitas 

Layanan Bank terhadap Minat Nasabah Berinvestasi ( Studi kasus pada Bank Muamalat Cabang 
Malang)” Jurnal, (Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, 2013) 
diakses 03 oktober 2016. 
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signifikan terhadap variabel minat nasabah. Berdasarkan hasil uji korelasi 

diperoleh sebesar 0,565 berarti terdapat hubungan yang cukup kuat antara 

variabel bagi hasil dan minat nasabah. Hasil uji regresi diperoleh persamaan 

Y: 2.229+0,435X. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh 

antara bagi hasil dan minat nasabah. Dan berdasarkan uji R aquare sebesar 

0.619 menunjukkan bahwa minat nasabah (Y) dipengaruhi sebesar 61,9% 

oleh bagi hasil (X).9 

5. Siti Afifah melakukan penelitian skripsi dengan judul “analisis produk 

deposito mudharabah dan penerapannya (studi kasus PT BPRS Amanah 

Ummah) membahas tentang impelemtasi sistem bagi hasil mudharabah 

dimana akad yang digunakan ialah akad mudharabah mutlaqah dengan 

dengan setoran awal minimal Rp. 1.000.000, dengan nisbah bagi hasil yang 

telah ditentukan di akad. Analisis terhadap penentuan nisbah bagi hasil 

deposito mudharabah di PT BPRS Amanah Umaah menngikuti peraturan BI 

tetapi tidak mengikuti dalam pembagian hasil nominal. Ada dua faktor yang 

menyebabkan bagi hasil naik turun. Faktor pertama yang mempengaruhi naik 

turunnya nisba deposito di antaranya angka pembagian meningkat karena 

jumlah pendeposit semakin banyak. Faktor kedua yaitu dipengaruhi oleh 

faktor pendapatan. 

                                                           
9Eliza Fitriah, “Pengaruh Tingat Bagi Hasil Bank Syariah Terhadap Minat Nasabah 

Menggunakan Produk Mudharabah (Studi pada PT. Bank BNI Syariah ). Jurnal Administrasi Bisnis 
2014. Di akses 04 November 2016. 
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B. Kajian teori 

1. Teori  Bagi Hasil 

a.  Menurut Muhammad (2009) 

Bagi hasil merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai 

dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian 

laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil 

merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara 

pemilik dana dan pengelola dana.2 Pembagian usaha ini dapat terjadi antara 

bank dengan penyimpan dana,  maupun antara bank dengan nasabah penerima 

dana.10 Bentuk produk yang menggunakan prinsip ini adalah mudharabah dan 

musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai 

dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun 

pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan. 

Disisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak 

sebagai shahibul maal (penyandang dana, baik yang berasal dari 

tabungan/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang 

saham). Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai 

mudharib (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan 

mengelola dana bank. 

 

                                                           
10Muhammad dan Dwi Suwiknyo, Akuntansi Perbankan Syari‟ah, Yogyakarta: Trust Media, 

2009, h. 10. 
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Adapun metode bagi hasil terdiri dari dua sistem: 

1. Bagi hasil (revenue sharing) yaitu bagi hasil yang dihitung dari total 

pendapatan pengelolaan dana.11 

2. Bagi untung (Profit Sharing) adalah bagi hasil yang dihitung dari 

pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana / pendapatan 

netto.12Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit 

and loss sharing, dimana hal ini dapatdiartikan sebagai pembagian 

untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang 

telah dilakukan. 

Yang dimana Konsep Bagi Hasil adalah pembagian atas hasil usaha 

yang terlah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu 

pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil 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. 

b. Menurut Antonio (2001) 

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam 

yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan 

pengolola (mudharib).13 

                                                           
11www. Syariah. Com, diakses pada tgl 27 April 2018 
12http://www. Inkopsyahbmt. Co. id, di Akses pada tgl 28 April 2018 
13Syafi’I Antonio, Bank Syariah Teori dan Praktek (Jakarta, Gema Insani, 2001)hal.90. 
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Secara umum prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat dilakukan 

dalam empat akad utama yaitu, al Musyarakah, al Mudharabah, al Muzara’ah, 

dan musaqolah. Walaupun demikian prinsip yang paling banyak dipakai 

adalah al musyarakah dan al mudharabah, sedangkan al muzara’ah dan al 

musqalah dipergunakan khusus untuk plantation financing (pembiayaan 

pertanian untuk beberapa bank islam).14
 

a. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan: 

1. Revenue Sharing 

2. Profit  & loss Sharing 

b. Pada saat akad terjadi wajib disepakati sistem bagi hasil yang 

digunakan,apakah PLS atau Gross Profit. Kalau tidak disepakati akad itu 

menjadigharar. 

c. waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah 

pihak,misalnya setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. 

d. pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal dantercantum 

dalam akad. 

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau 

ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian 

hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau 

lebih. Bagi hasil dalam sistem koperasi syari’ah merupakan ciri khusus yang 

                                                           
14Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 

2011), hal.90 
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ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syari’ah yang 

berkaitandengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu 

pada awalterjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil 

antara keduabelah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus 

terjadi denganadanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa 

adanya unsur paksaan. 

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang 

diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syari’ah, 

konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut. 

a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan 

yangbertindak sebagai pengelola dana. 

b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang 

dikenaldengan sistem pool of fund (penghimpun dana), selanjutnya 

pengelolaakan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek 

atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi 

semua aspek syari’ah. 

c. Kedua belah pihak membuat keepakatan (akad) yang berisi ruang 

lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, dan jangka waktuberlakunya 

kesepakatan tersebut.15 

d. Sumber dana terdiri dari : 

1. Simpanan : tabungan dan simpanan berjangka. 
                                                           

15 http://punyahari.blogspot.com diakses pada tgl 25 januari 2013 
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2. Modal : simpanan pokok, simpanan wajib, dana lain-lain. 

3. Hutang pihak lain 

Bentuk-bentuk kerja sama bagi hasil dalam ekonomi syari’ah secara 

umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu Musyarakah, Mudharabah, 

Muzara’ah, dan Musaqah. Namun, pada penerapannya prinsip yang 

digunakan pada sistem bagi hasil, pada umunya menggunakan kontrak 

kerjasama pada akad Musyarakah dan Mudharabah. 

a. Musyarakah (Joint Venture prifit & loss sharing) 

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk 

suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi 

dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan 

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Manan mengatakan 

musyarakah adalah hubungan kemitraan antara perusahaan dengan 

konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek baik 

perusahaan maupun konsumen memasukkan modal dalam 

perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu keuntungan yang 

ditetapkan sebelumnya, lebih lanjut Manan mengatakan bahwa sistem 

ini juga didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan 

partisipasi yang menjerumus kepada kemitraan akhir oleh konsumen 

dengan diberikannya hak pada perusahaan pada mitra usaha untuk 
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membayar kembali saham perusahaan secara sekaligus ataupun 

berangsur-angsur dari sebagian pendapatan bersih operasinya. 

Musyarakah adalah mencampurkan salah satu dari macam harta 

dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara akad 

kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha  tertentu di 

mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama 

sesuai dengan kesepakatan.16 

b. Mudharabah (Trustee Profit Sharing) 

Mudharabah termasuk salah satu bentuk akad syirkah 

(perkongsian). Istilah lain mudharabah digunakan oleh orang irak, 

sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh. Dengan 

demikian, mudharabah dan qiradh adalah istilah maksud yang 

sama.17 

Mudharabah termasuk juga perjanjian antara pemilik modal 

(uang dan barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia 

membiayai sepenuhnya suatu usaha atau proyek dan pengusaha 

setuju untuk mengelolaproyek tersebut dengan bagi hasil sesuai 

                                                           
16M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta:Tazkia Institut, 

1999),hal.129 
17Rachmat Syafei, MA. Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia,2001),hal.223  
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dengan perjanjian.18 Disamping itu mudharabah juga berarti suatu 

pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi 

modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan 

perjanjan keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai 

perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal. 

Oleh karena itu ada beberapa rukun dan syarat dalam 

pembiayaan mudharabah yang harus diperhatikan yaitu : 

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) 

Akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama 

bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), pihak kedua 

sebagai pelaksana usaha (mudharib). Syarat keduanya adalah 

pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan 

sah secara hukum. 

2. Objek Mudharabah (modal dan kerja) 

Objek merupakan konsekuensi yang logis dari tindakan yang 

dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan 

modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana 

usaha menyerahkankerjanya sebagai objek mudharabah. Modal 

yang diserahkan berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill 

dan lain-lain. 

                                                           
18Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait. (Jakarta: 

PT.Grafindo Persada,2004)hal.32 
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3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) 

“Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari 

prinsip ‘an-araadhim minkum (sama-sama rela)” (Q.S. An-Nisa 

ayat 29). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk 

mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana 

setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana dan si 

pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk 

mengkontribusikan kerja. Syaratnya adalah melafazkan ijab dari 

yang punya modal dan qabul dari yang menjalankannya. 

4. Nisbah keuntungan 

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang 

tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan 

imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang 

bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, 

sedangkan shahib al- maal mendapat imbalan atas penyertaan 

modaknya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah 

terjadinya perselisihan antarakedua belah pihak mngenai cara 

pembagian keuntungan.19 

c. Menurut Agustianto (2005) 

                                                           
19Akmal Yahya, Profit Distribution,hal.ttp//www.ifibank.go.id 
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Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan 

dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan nasabah. 

Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan atau pola.20 

Bagi  hasil  ini  dilakukan  setelah  melewati   suatu  periode  tertentu  

yang  disepakati  bersama  dan  setelah  dikurangi  pajak.  Nasabah  

penerima  dana, sesuai dengan  perjanjian  yang  telah  disepakati, 

diwajibkan untuk  mengembalikan kreditnya  secara  mencicil  atau  

seluruhnya  saat  jatuh  tempo. Di samping itu, Bank  juga   menyediakan  

jasa  penitipan  dana  dalam  bentuk  simpanan  giro  yang  sewaktu-waktu  

dapat  ditarik  kembali  dengan  cara  pemindah bukuan, penutup bukuan,  

dan  pentransferan.21 

Adapun konsep perhitungan bagi hasil dan margin laba yang  di 

kumpulkan oleh bank Islam dari titipan dana pihak ketiga  atau  titipan  

lainnya,  di kelola dengan penuh amanah dan istiqomah. Dengan harapan  

dana  tersebut  mendatangkan  keuntungan  besar,  baik   untuk   nasabah 

mau pun  Bank  Islam.  Prinsip  utama  yang  harus  di kembangkan Bank 

Islam dalam   kaitannya   dengan  dengan  manajemen  dana  adalah, bahwa 

: Bank Islam harus mampu  memberikan  bagi hasil kepada penyimpan 

dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku 

di Bank Konvensional, dan  mampu menarik bagi hasil dari debitur yang 

                                                           
20Agustianto Akuntansi Perbankan Syari‟ah, Yogyakarta: Trust Media, 2005, h 56. 
21Ahmad Djazuli dan Yadi Janwari,  Lembaga-lembaga  Perekonomian  Umat  Sebuah 

Pengenalan  (Jakarta: PT  Raja Grafindo  Persada, 2002), 63. 
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berlaku di Bank Konvensional. Oleh   karena  itu,   upaya  manajemen  dana  

Bank  Islam  perlu dilakukan  secara baik. Baiknya  manajemen  dana  yang  

di lakukan  Bank  Islam  akan  menunjukkan kredbilitas  di depan  

kepercayaan  masyarakat  untuk menyimpan  dananya. Sehingga,  arah 

untuk mencapai likiuditas, rentabilitas dan solvabilitas Bank Islam dapat 

tercapai.22 

 

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil terbagi atas dua yaitu faktor 

langsung dan faktor tidak langsung : 

a) Faktor langsung  

Diantara  faktor-faktor  langsung   yang  mempengaruhi perhitungan  

bagi hasil  adalah  investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan  

nisbah  bagi hasil (profit sharong ratio).   Investement  rate  

merupakan  persentase aktual dana  yang  diinvestasikan dari total 

dana. Jika Bank menentukan   investement rate sebesar 80%, hal  ini 

berarti 20% dari  total  dana dialokasikan  untuk  memenuhi 

likuiditas.  Jumlah  dana  yang  tersedia untuk  diinvestasikan  

merupakan  jumlah  dana dari berbagai sumber  dana  yang   tersedia  

untuk   diinvestasikan.  Nisbah  (profit sharing ratio)  Salah satu  ciri  

mudharabah  adalah nisbah yang harus  ditentukan  dan  disetujui  

pada  awal perjanjian. Nisbah  antara satu Bank dengan  Bank   
                                                           

22Muhammad,  Manajememn Bank Syari’ah    (Yogyakarta: VVP  AMP  YKPN, 2005), 20. 
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lainnya   berbeda.  Nisbah  juga  dapat   berbeda  dari  waktu  ke 

waktu  dalam  satu  bank,  misalnya  deposito 1,3,6, dan 12 bulan.  

Nisbah  juga  dapat  berbeda   antara   satu  account  dan  account  

lainnya  sesuai  dengan  besarnya  dana dan  jatuh tempo.  

b) Faktor Tidak Langsung  

Penentuan   butir-butir  pendapatan dan biaya  Mudharabah  Bank dan 

nasabah  melakukan  share  dalam  pendapatan  dan  biaya (profit and 

sharing).  Pendapatan   yang  dibagihasilkan  merupakan   pendapatan  

yang  diterima  dikurangi   biaya-biaya.  Jika  semua  biaya  

ditanggung  oleh bank, hal  ini  disebut revenue sharing. Kebijakan  

akunting (prinsip dan metode akunting)  Bagi  hasil  secara tidak  

langsung  dipengaruhi oleh  berjalannya aktivitas yang diterapkan, 

terutama sehubungan  dengan  pengakuan  pendapatan  dan  biaya. 

Konsep bagi hasil berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang 

diterapkan pada bank konvensional.  

Dalam bank Syari’ah konsep bagi hasil, sebagai berikut23 : 

1. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga 

keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana. 

 

                                                           
23Slamet Wiyoni, Cara Memahami Akuntansi Perbankan Syari’ah Berdasarkan PSAK dan 

PAPS, (Jakarta: Grasindo, 2006),57. 
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2. Pengelola atau bank Syari’ah mengelola dana tersebut di atas 

dalam sistem pool of fund, selanjutnya bank akan 

menginvestasikan dana tersebut ke  dalam proyek atau  usaha 

yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek Syari’ah. 

3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang 

lingkup kerjasama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya 

kesepakatan tersebut.  

Aplikasi pada Perbankan Syari’ah pada umumnya, bank dapat 

menggunakan sistem Profit Sharing maupun Revenue Sharing tergantung 

kepada kebijakan masing-masing bank untuk melihat salah satu sistem 

yang ada. Bank syari’ah yang ada di Indonesia saat ini semuanya 

menggunakan perhitungan bagi hasil atas Revenue Sharing untuk 

mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik (deposan). 

Dalam praktiknya, ketentuan bagi hasil usaha harus ditentukan di 

muka atau pada awal akad atau kontrak usaha disepakati oleh pihak-

pihak yang terlibat dalam akad. Keuntungan yang dibagi hasilkan harus 

dibagi secara proporsional antara shahibul maal dengan mudharib. 

Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis 

mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat 

dimasukan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi 

antara shahibul maal dengan mudharib sesuai dengan proporsi yang 

disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian 
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awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan 

ekuiti shahibul maal telah dibayar kembali. Jika ada pembagian 

keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai 

keuntungan dimuka.24 

Sistem  profit and loss sharing  dalam  pelaksanaanya merupakan 

bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola 

modal (enterpreneur) dalam  menjalankan  kegiatan usaha ekonomi, di 

mana diantara keduanya  akan  terkait  kontrak  bahwa di dalam usaha 

tersebut jika mendapat keuntungan  akan dibagi kedua pihak sesuai 

nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu  pula  bila  mengalami   

kerugian  akan  ditanggung bersama sesuai  porsi  masing-masing. 

Kerugian  bagi pemodal tidak  mendapatkan  kembali  modal  

investasinya secara utuh  ataupun  keseluruhan, dan bagi  pengelola 

modal tidak mendapatkan upah atau hasil dari  jerih  payahnya atas  kerja  

yang telah dilakukannya. 

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan 

pembagian   setelah   dilakukannya  perhitungan terlebih dahulu atas 

biaya-biaya yang telah  dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan 

usaha dalam dunia bisnis  bisa negatif, positif  berarti  ada angka  lebih 

                                                           
24Muhammad, Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2002), 68.  
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sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara  

lebihan dari selisih atas pengurangan total cost  terhadap  total revenue. 

d.  Menurut Ismail (2011) 

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh 

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

syariah.25 

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah akan mendapatkan 

bagi hasil dari dana yang ditempatkan pada mitranya (nisbah). bagi hasil 

dari nisbah inilah yang nantinya akan dibagikan kepada para penabung. 

Bank syariah perlu mempertimbangkan mekanisme perhitungan bagi hasil 

yang terdiri dari dua sistem.26
 

a) Profit Sharing, adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada net dari 

total pendapatan setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh pendapatan tersebut. 

b) Revenue Sharing, adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total 

seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-

biaya yang telah dikeluarkan.  

Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan 

berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Besarnya nisbah (rasio) 

bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Bagi hasil 

                                                           
25Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 95 
26Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Idonesia, Konsep Produk dan 

Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta: Djambatan, 2001) 
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yang diberikan tergantung kepada kinerja usaha jumlah pembagian bagi 

hasil meningkat sesuai sesuia dengan peningkatan jumlah pembagian bagi 

hasil meningkat sesuai dengan penigkatan jumlah pendapatan bank syariah 

yang bersangkutan. tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil. 

Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. jika 

proyek itu mendapat keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama 

oleh kedua belah pihak.27 

Dalam islam, sistem bagi hasil lah (Profit loss Sharing) yang kemudian 

menjadi jantung sektor “moneter” perekonomian islam, bukan bunga. 

Secara sederhana, bagi hasil sebenarnya sesuai dengan iklim usaha yang 

memiliki kefitrahan untung dan rugi. Tidak seperti karakteristik bunga yang 

memaksa hasil usaha agar selalu positif jadi, penerapan sistem bagi hasil 

pada hakikatnya menjaga prinsip keadilan tetap berjalan dalam 

perekonomian. Dalam sistem bagi hasil ini, skema investasi yang dapat 

dilakukan adalah mudharabah (kolaborasi pemodal dan pengusaha) dan 

musyarakah (kolaborasi antar pengusaha yang sekligus sebagai pemodal).28 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil yaitu:29 

 

 
                                                           

27M. Nadratuzzaman Hosen dan AM Hasan Ali, Tanya Jawab Ekonomi Syariah, (Jakarta: 
Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2007), h. 24 

28Ali Sakti, Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Moderen, 

(Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007), h. 261. 
29Muhammad Syafi’I Antonion, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Tazkia 

Cendekia, Gema Press Insani, 2001), h. 139 
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a) Faktor langsung 

Di antara faktor-faktor langsung (direct factors) yang mempegaruhi 

perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang 

tersedia, dan nisba bagi hasil (profit sharing ratio). 

1. Investment rate merupakan persentase actual dana yang 

diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment 

rate sebesar 80 persen, hal ini berartin 20 persen dari total dana 

dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.  

2. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah 

dana dari bebagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. 

Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu 

metode ini: 

Rata-rata saldo minimum bulanan. 

Rata-rata saldo harian 

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk 

diinvestasikan, akan menghasilkan dana actual yang digunakan. 

b) Faktor Tidak Langsung 

1. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah 

Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan 

biaya (profit and sharing). Pendapatan yang “dibagihasilkan” 

merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. 
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Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut revenue 

sharing. 

2. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting) 

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya 

aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan 

pengakuan pendapatan dan biaya. 

e. Menurut Karim (2007) 

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembalianya) dari kontak 

investasi, dari waktu kewaktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya 

perolehan itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. 

Yang dimana ada 2 menanisme bagi hasil perhitungan tingkat bagi hasil 

yang diterapkan oleh bank syariah yaitu:  

1. profit sharing 

profit sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah 

dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini bias 

digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan 

syariah. 

2. Revenue Sharing 

Revenue Sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan 

pengelola dana. Dalam sistem syariah pola ini bisa digunakan untuk 

keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. 
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Karakteristik nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang 

akan diperoleh pemodal (shahibul mal) dan pengelola (mudharib) yang 

ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara keduanya. Karakteristik nisbah 

bagi hasil adalah sebagai berikut: 

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 atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan 

kepada pemberian pinjaman jika peminjam tidak dapat 

mengembalikan pinjaman tersebut. Yang dimana jika peminjaman 

gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. 

d) Besaran Nisbah 

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar 

yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak shahibul dan mudharib. 

e) Cara Menyelesaikan Kerugian 
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Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena 

keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi 

keuntungan, maka diambil dari pokok modal.  

Adapun landasan hukum bagi hasil bagi hasil adalah suatu sistem yang 

digunakan lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan 

kepada shibul maal (koperasi sebagai mudharib) dan mudharib (koperasi 

shahibul maal) sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak diawal 

akad. Adapun landasan hukum bagi hasil iyalah: 

1. Al-Quran 

Surat Al-Baqarah ayat 275 

 Mَ ْاQَٰR ِّTUَن ٱQُYZُ\َۡ] َ̂ ] ِ̀ َّUْا  ٱQُٓUcَd eُۡfَّgَ\ِR hَِU َ̂ ٱklَUِّۡۚ َذٰ mِ ُ̂ ٰnَoۡ َّpUٱ ُqُnَّrsََtَ] ِ̀ي َّUُم ٱQُwَ] clَZَ َّMَِن إQmُQُwَ]

^ رَّ  ِّm {ٞ|َ}ِQۡmَ َٓءهُۥc�َ ^lََ� ْۚاQَٰR ِّTUَم ٱ َّT�ََو �َoَۡrUۡٱ ُ QَٰRْاۗ َوأََ��َّ ٱ�َّ ِّTUٱ �ُ�ۡmِ �ُoَۡrUۡٱ clََّgِإ �َٰfَtgِۦ �َٱqِّR cmَ ُۥqَYَ�

Yُِ�وَن   ٰ�َ cَfoِ� eُِۡرۖ ھcَّ�Uٱ �ُ �hَِ أَۡ�َ�ٰ
ٓ َٰUَد �َ\ُْوc}َ ۡ̂ mََو ِۖ   Y�َ٢٧٥ََ� َوأTُmَۡهُۥٓ إUَِ� ٱ�َّ

Terjemahnya: 

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. yang demikian itu 

karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. padahal, Allah 

telah menghalalkan jual-beli dan menghamkan riba. Barang siapa 

mendapat peringatan dari tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang 

telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada 

Allah barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, 

mereka kekal di dalamnya. 
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Surat Al-imran ayat 130  

 َ َ �َٗ}ۖ َوٱ�Qُwَّْا ٱ�َّ ٰ¡َ ُّm c�ٗ ْا أَۡ£َ ٰ ٓQَٰR ِّTUْا ٱQُYZُ\َۡ� Mَ ْاQُ�mََءا َ̂ ] ِ̀ َّUٱ cَfُّ]َ\ٓ    ١٣ Q�ُِY�ُۡ� eۡ¤َُّY ََUَن  [َٰ

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda  dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya 

kamu mendapat keberuntungan.” 

 

Surat Al-Jumu’ah ayat 10 

QَٰYةُ �َ  َّ̈ Uٱ ©َِo¡ُِd َِذاªَ�  َنQ�ُِY�ُۡ� eۡ¤َُّY ََّU اTٗoِ�Zَ َ ِ َوٱۡذTُZُوْا ٱ�َّ ٱTُpَِtgوْا �ِ® ٱَۡۡرِض َوٱQ«َُtRْۡا mِ^ �َۡ¡ِ� ٱ�َّ

١٠  

Terjemahnya: 

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung”  

 

2. Hadits 

Terjemahnya: 

Dari Jabir r.a Rasulullah SAW telah melaknat (mengutuk) orang yang 

makan riba, wakilnya, penulisnya dan dua saksinya.“ mereka itu semua 

sama”).( HR.Muslim)   

2. Teori  Minat  

a. Menurut Abu Ahmadi (2003) 

Minat sama artinya dengan perhatian, antara minat dan perhatian 

padaumumnya dianggap sama/tidak ada perbedaan. Memang keduanya 

hampir sama dan dalam praktek selalu bergandengan satu sama lain. jika 
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seseorang yang tertuju pada suatu obyek sebenarnya dimulai dengan 

adanya minat dalam hal tersebut. Minat ialah sikap jiwa seorang termasuk 

yang tertuju pada suatu hubungan  perasaan yang terkuat”.  Yang dimana 

perhatian ialah keaktifan jiwa yang diarahkan kepada sesuatu obyek 

tertentu.30 

Adapun  indikator yang dijadikan acuan terbentuknya minat nasabah, 

yaitu sebagai berikut:  

a) Kognisi (Gejala pengenalan): Kegiatan atau proses memperoleh 

pengetahuan (termasuk kesadaran, perasaan) atau usaha 

mengenalisesuatu melalui pengalaman sendiri. Gejala pengenalan 

dalam garis besarnyadibagi menjadi dua yaitu melalui indera dan yang 

melalui akal. 

b) Emosi (perasaan),setelah seseorang mengenal objek tersebut maka 

timbullah perasaan seperti perasaan senang atau tertarik dengan objek 

tersebut.  

b. Menurut Angga Rahmanto (2011) 

Mengartikan minat sebagai sumber motivasi yang akan mengarahkan 

seseorang pada apa yang akan mereka lakukan bila diberi kebebasan untuk 

memilihnya. Bila mereka melihat sesuatu itu mempunyai arti bagi dirinya, 

                                                           
30Abu Ahmadi, Psikologi Umum, (Jakarta: PTRINEKA CIPTA, 2003) hlm 151 
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maka mereka akan tertarik terhadap sesuatu itu yang pada akhirnya nanti 

akan menimbulkan kepuasan bagi dirinya.31 

Dalam kamus psikologi, Chaplin dalam Prima menyebutkan bahwa 

interest atau minat dapat diartikan sebagai berikut: 

a) Suatu sikap yang berlangsung terus-menerus yang memberi pola. 

b) Perasaan yang menyatakan bahwa satu aktivitas pekerjaan atau objek 

itu berharga atau berarti bagi individu. 

c) Satu keadaan atau satu set motivasi yang menuntut tingkah laku menuju 

satu arah tertentu.32
 

Ada beberapa tahap dalam proses pengambilan keputusan untuk 

membeli yang umumnya dilakukan oleh seseorang yaitu pengenalan 

kebutuhan dan proses informasi konsumen.33 Adapun karakteristik minat : 

a. Menimbulkan sikap positif terhadap sesuatu objek. 

b. Adanya sesuatu yang menyenangkan yang timbul dari sesuatu objek 

itu. 

c. Mengandung suatu pengharapan yang menimbulkan keinginan atau 

gairah untuk mendapatkan sesuatuyang menjadi minatnya.34 

                                                           
31Angga Rahmanto, Persepsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tekhnologi Bangunan 

FPTK UPI Tentang Minat Kerja(Skripsi FPTK UPI, 2011) 
32 Gari Prima,  Minat Kerja Mahasiswa Pendidikan Teknik Sipil.(Skripsi pada FPTK UPI, 

2011),h. 22 
33 Komarudin, Kamus Perbankan, (Jakarta: Grafindo, 1994)., h. 94 
34Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum.(Yogyakarta: Andi Offset, 1977),h. 4 
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Menurut H.C. Witherington (1983) yang dikutip suharsimi Arikunto, 

Minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu objek, suatu masalah atau 

situasi yang mengandung kaitan dengan dirinya.35 

Ada tiga faktor yang menimbulkan minat yaitu “Faktor yang timbul 

dari dalam diri individu, faktor motif sosial dan faktor emosional yang 

ketiganya mendorong timbulnya minat” (Johny Killis). Pendapat tersebut 

sejalan dengan yang dikemukakan Sudarsono, faktor-faktor yang 

menimbulkan minat dapat digolongkan sebagai berikut: 

a) Faktor kebutuhan dari dalam. Kebutuhan ini dapat berupa 

kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan. 

b) Faktor motif sosial, timbulnya minat dalam diri seseorang dapat 

didorong oleh motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan 

pengakuan, penghargaan dari lengkungan dimana ia berada. 

c) Faktor emosional. Faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang 

dalam menaruh perhatian terhaadap sesuatu kegiatan atau objek 

tertentu.36 

Adapun proses timbulnya minat sebagai berikut : pada awalnya 

sebelum terlibat didalam suatu aktifitas, siswa mempunyai perhatian 

terhadap adanya perhatian, menimbulkan keinginan untuk terlibat didalam 

aktivitas. Minat kemudian mulai memberikan daya tarik yang ada atau ada 

                                                           
35Witherington, Psikologi Pendidikan.(Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 100 
36Sudarsono, A Study of Elasticity of Demand And Supply of Indonesian Fisheries. (Journal: 

Tropical Ecologi and Development,1980),h. 12 
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pengalaman yang menyenangkan dengan hal-hal tersebut. secara skematis 

proses terbentuknya minat dapat digambarkan sebagai berikut37 : 

Gambar 1  

Skema Terbentuknya Minat 

 

 
Sumber: Slameto. Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Cet.II (Jakarta: 

Rineka       Citra, 1995),h. 72 

 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya minat  yaitu  Faktor 

dorongan dari dalam Artinya mengarah pada kebutuhan-kebutuhan yang 

muncul dari dalam individu, merupakn faktor yang berhubungan dengan 

dorongan fisik, motif, mempertahankan diri dari rasa lapar, rasa takut, rasa 

sakit juga dorongan ingin tahu membankitkn minat untuk mengadakan.38 

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat berhubungan dengan 

perasaan dan emosi, bila seseorang merasa senang dan puas dalam 

membeli barang atau jasa maka hal itu akan memperkuat minat 

seseorang. Dari pernyataan tersebut maka dapat di simpulkan bahwa 

minat mengandung unsur-unsur: 

                                                           
37Slameto. Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Cet.II (Jakarta: Rineka Citra, 

1995),h. 72 
38M. Abdul. Rouf , Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat 

Membayar Zakat Di Rumah Zakat Cabang Semarang.(Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo 
Semarang , 2011),h. 47 

Minat Keterlibatan Perhatian 
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a. Kognisi (mengenal) artinya bahwa minat selalui di dahului dengan 

pengetahuan dan informasi mengenai objek yang dituju. 

b. Emosi (perasaan),setelah seseorang mengenal objek tersebut maka 

timbullah perasaan seperti perasaan senang atau tertarik dengan 

objek tersebut.  

c. Konasi (kehendak), kehendak dari unsur kognisi dan emosi 

kemudian akan mewujudkan kemauan dan hasrat terhadap objek 

yang diminati. 

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat adalah 

dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam 

mewujudkan pencapaian tujuan  dan cita-cita yang menjadi 

keinginannya. Selain itu minat dapat timbul karena adanya faktor 

eksternal dan internal, minat yang besar terhadap suatu hal merupakan 

modal yang besar untuk membangkitkan semangat untuk melakukan 

tindakan yang diminati.39 

Menurut Buchori minat dapat dibedakan menjadi dua macam  yaitu:  

1) Minat Primitif atau Biologis: Minat primitif disebut minat yang 

bersifat biologis, seperti kebutuhan makan,minum, bebas bergaul 

dan sebagainya. Jadi pada jenis minat ini meliputi kesadarantentang 

                                                           
39Swastha dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, Liberty (Yogyakarta: Liberty, 

2001),h. 59 
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kebutuhan yang langsung dapat memuaskan dorongan untuk 

mempertahankan organisme. 

2) Minat Kultural atau Sosial: Minat kultural atau dapat disebut juga 

minat sosial yang berasal atau diperolehdari proses belajar. Jadi 

minat kultural disini lebih tinggi nilainya dari pada minat 

primitive.40 

Adapun fungsi Minat menurut Crow and Crow menyatakan “the 

word interested may be used to the motivatoring force which courses 

and individual activity.” Pendapat disini dimaksudkan bahwa perhatian 

kepada seseorang, sesuatu maupun aktifitas tertentu, sementara ia kurag 

atau bahkan tidak menaruh perhatian terhadap seseorang, sesuatu atau 

aktifitas yang lain. Dai uraian tersebut dengan adanya minat 

memungkinkan adanya keterlibatan yang lebih besar dari objek yang 

bersangkutan. Karena minat berfungsi sebagai pendorong yang kuat.41 

c. Menurut Prof. Dr. Iskandarwasid (2011) 

Minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat 

berkembang.42Minat merupakan salah satu faktor yang cukup penting 

dalammempengaruhi preferensi nasabah dalam menabung. Terdapat tiga 

batasan minat yakni pertama, suatu sikap yang dapat mengikat perhatian 

                                                           
40M. Buchori, Psikilogi Pendidikan (Jakarta: Aksara Baru, 1991),h. 88 
41Crow and Crow, An Outline of Psicology (terjemahan Z. Kazijan Surabaya: PT. Bina Ilmu, 

1973),h. 153 
42Iskandarwasid , Strategi Pembelajaran Bahasa, Bandung: Rosda, Cet. Ke-3, 2011, h. 113. 
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seseorang ke arah objek tertentu secara selektif. Kedua, suatu perasaan 

bahwa aktivitas dan kegemaran terhadap objek tertentu sangat berharga 

bagi individu. Ketiga, sebagai bagian dari motivasi atau kesiapan yang 

membawa tingkah laku ke suatu arah atau tujuan tertentu. 

Minat juga dipengaruhi pada diri sendiri dan dari luar (lingkungan). Dan 

kenyataannya, faktor yang paling dominan berpengaruh bagi nasabah 

adalah faktor lingkungan. Dalam hal ini dipertegas dengan pendapat Bloom 

bahwa minat seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam 

pendapatnya, Bloom mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat diantaranya pekerjaan, sosial ekonomi, bakat, jenis kelamin, 

pengalaman, kepribadian, dan faktor lingkungan.43  

Faktor- faktor ini yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi 

dengan pengaruh yang tidak sama. 

Ada beberapa macam karakteristik minat, antara lain : 

a. Minat menimbulkan sikap positif terhadap suatu obyek. 

b. Adanya sesuatu yang menyenangkan yang timbul dari sesuatu 

obyek. 

c. Mengandung suatu penghargaan menimbulkan keinginan atau 

gairah untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginan atau 

gairah untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi minatnya. 

                                                           
43Iskandarwassid, Strategi..., h.113 
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 Adapun pembentukan minat dapat dilakukan dengan cara- cara 

sebagai berikut : 

a. Memberikan informasi yang seluas-luasnya, baik keuntungan 

maupun kerugian yang ditimbulkan oleh obyek yang dimaksud. 

Informasi yang diberikan dapat berasal dari pengalaman, media 

cetak, media elektronik. 

b. Memberikan rangsangan, dengan cara memberikan hadiah berupa 

barang atau sanjungan yang dilakukan individu yang berkaitan 

dengan obyek. 

c. Mendekatkan individu terhadap obyek, dengan cara membawa 

individu kepada obyek atau sebaliknya mengikutkan individu-

individu pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh obyek 

yang dimaksud. 

d. Belajar dari pengalaman. 

d.  Menurut Djaslim Saladin (2009) 

Menurut Djaslim Saladin minat nasabah merupakan bagian dari 

komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi.44 

Yang dimana nasabah sendiri merupakan “sejumlah manusia dalam arti 

seluas luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap 

                                                           
44 Djaslim Saladin. Dasar-Dasar Manajemen Pemsaran Bank, (Jakarta: CV Rajawali). 1994 
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sama”.45 Sehingga minat nasabah merupakan penentuan sejumlah orang 

kepada pemilihan antara suka dan tidak suka terhadap suatu objek, nilai-

nilai, pengalaman, perbuatan, kesenangan, perhatian, dan partisipasi 

seseorang terhadap suatu kegiatan yang disukainya. 

Minat nasabah dapat diidentifikasi melalui indicator-indikator sebagai 

berikut, yaitu:46 

a) Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli 

produk. 

b) Minat Refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

mereferensikan produk kepada orang lain. 

c) Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku 

seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. 

Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk 

preferensinya. 

 

 

 

 

                                                           
45

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka) 

2007, Hal. 721 
46Augusty Ferdinand. Metode penelitian Manajemen, (Semarang: Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro). 2006, Hal. 129 
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3. Grand Teori  

Teori sistem bagi hasil yang menjadi vaiabel X yaitu menurut Karim 

(2007) dengan indikator teori yaitu: 

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 atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan 

kepada pemberian pinjaman jika peminjam tidak dapat 

mengembalikan pinjaman tersebut. Yang dimana jika peminjaman 

gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. 

d) Besaran Nisbah 

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar 

yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak shahibul dan mudharib. 

e) Cara Menyelesaikan Kerugian 

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena 

keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi 

keuntungan, maka diambil dari pokok modal.  
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Teori Minat nasabah yang menjadi vaiabel Y yaitu menurut Abu 

Ahmadi  (2003) dengan indikator teori yaitu: 

a. Kognisi (Gejala pengenalan): Kegiatan atau proses memperoleh 

pengetahuan (termasuk kesadaran, perasaan) atau usaha 

mengenalisesuatu melalui pengalaman sendiri. Gejala pengenalan 

dalam garis besarnyadibagi menjadi dua yaitu melalui indera dan yang 

melalui akal. 

b. Emosi (perasaan),setelah seseorang mengenal objek tersebut maka 

timbullah perasaan seperti perasaan senang atau tertarik dengan objek 

tersebut.  
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C. Kerangka Pemikiran 

Menurut Abdul Hamid kerangka pemikiran merupakan sintesa dari 

serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya 

merupakan gambaran sistematis dari  kinerja teori dalam memberikan solusi 

atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan.47 Teori  

yang digunakan dalam variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 adalah teori profit 

sharing system (sistem bagi hasil) yang dikemukakan oleh Karim dimana 

menjelaskan bahwah, sistem bagi hasil adalah bentuk return (perolehan 

kembalianya) dari kontak investasi, dari waktu kewaktu, tidak pasti dan 

tidak tetap. Yang dimana besar kecilnya perolehan itu tergantung pada hasil 

usaha yang benar-benar terjadi. 

Sedangkan teori yang digunakan dalam variabel Y adalah teori  yang 

dikemukakan oleh Abu Ahmadi, yang dimana mengemukakan bahwa Minat  

nasabah iyalah sikap seseorang yang tertuju pada suatu hubungan perasaan 

yang kuat.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini jika di gambarkan dalam bentuk 

skema adalah sebagai berikut:  

 

 

                                                           
47Abdul Hamid, Buku Pedoman Penulis Skripsi, ( Jakarta: FEB UIN Jakarta, 2010), h. 15 
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Gambar 2 
Kerangka Pikir 
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D. Hipotesis 

Menurut Margono hipotesis  di artikan sebagai jawaban sementara terhadap 

tujuan penelitian yang diturunkan  dari kerangka penelitian  yang telah di buat.48 

H0: Diduga bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh signifikan  terhadap 

Minat Nasabah. 

H1: Diduga tidak ada pengaruh signifikan bagi hasil deposito mudharabah 

terhadap minat nasabah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
48Margono,Metode Penelitian pendidikan,(Yogyakarta: Pustaka Baru Press,2014), h. 58. 


