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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Bank Mini Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari yang meneliti tetang Peran 

laboratorium bank mini dalam Meningkatkan Pengetahuan Mahasiswa 

Tentang Operasional Perbankan Syariah. Disamping itu, dalam 

penelitian ini diharapkan adanya relevansi atas penelitian awal di 

lapangan yang dilakukan oleh peneliti dan kondisi saat ini. Dalam 

penelitian ini memiliki relevansi terhadap penelitian awal tentang: 

1. Penelitian Faryita Asidi (2016) dengan judul Efektivitas Praktek 

Laboratorium Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan 

Kompetensi Mahasiswa di Bidang Perbankan Syariah (Studi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2015/2016). Penelitian 

yang dilakukan adalah Penelitian lapangan dengan menggunakan 

metode kualitatif deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian 

ini : (1) Data Primer yang di peroleh dari wawancara. (2) Data 

Skunder yang diperoleh dari laboratorium Perbankan Syariah, 

arsip-arsip berupa tulisan dan buku buku yang berhubungan 

dengan Kompetensi mahasiswa. Dimana hasil penelitian ini 

dengan rumusan masalah yaitu : praktek Laboratorium perbakan 

syariah dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa fakultas 

ekonomi dan bisnis islam dilihat dari nilai yang diperoleh 

mahasiswa maka praktek laboratorium perbankan syariah sudah 

efektif 
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2. Penelitian Reviana Novianti (2019) dengan judul Optimalisasi 

fungsi bank mini sebagai sumber belajar siswa program keahlian 

akutansi di SMK PGRI 2 Kediri. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif, dengan menggunakan penelitian kualitatif 

deskriptif. Teknik pengambilan data dengan menggunakan 

interview (wawancara), observasi dan dokumentasi dengan 

analisis data yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data, 

dan pengambilan kesimpulan atau verivikasi data.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) Optimalisasi fungsi bank mini sebagai 

sumber belajar di SMK PGRI 2 Kediri dilakukan dengan empat 

cara yaitu: Pembuatan peraturan siswa paraktik di bank mini, 

jadwal piket jaga dan prakerin bank mini, breafing dan 

pengawasan kepada peserta praktik, serta GEbyar Undian BAnk 

Mini, (2) Kendala yang dihadapi oleh petugas bank mini di SMK 

PGRI 2 Kediri adalah waktu praktik, kemampuan siswa, dan 

teknologi manual yang digunakan dalam proses transaksi.  

3. Penelitian Jauhari (2017) yang berjudul Eksistensi dan Peran 

Laboratorium Bank Mini Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, 

atas pengamatan lapangan pada Laboratorium Bank Mini Syariah 

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Berdasarkan 

analisis dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para dosen 

dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dalam 

menggunakan media Laboratorium bank mini syariah belum 

optimal. Penggunaan media Laboratorium Bank Mini Syariah 
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hanya sebatas pada waktu dosen dan mahasiswa melaksanakan 

perkuliahan praktik Laboratorium Bank Mini Syariah saja 

walaupun kondisi dan keberadaan Laboratorium Bank Mini 

Syariah sudah bagus dan lengkap dengan segala sarana dan 

prasarananya. Selain itu ada beberapa hal yang perlu diperbaiki 

dan ditingkatkan lagi seperti dalam hal pengelolaan, 

pengorganisasian, pengawasan dan efektifitas serta intensitas 

pemakaian atau penggunaan Laboratorium tersebut, terbukti 

dengan intensitas pemakaian atau penggunaan Laboratorium 

sebesar 17% dan masuk ke dalam kategori sangat kurang. Selain 

itu, Laboratorium tersebut juga belum mempunyai SOP (Standar 

Operasional Prosedur) yang menjadi acuan dalam beroperasi 

akan tetapi berdasarkan seluruh data yang penulis dapat 

simpulkan adalah Laboratorium tersebut sudah beroperasi 

sebagaimana layaknya Laboratorium pada perguruan tinggi pada 

umumnya yaitu sebagai sarana dan prasarana penunjang 

pembelajaran dalam mengembangkan kualitas dan potensi serta 

kepercayaan diri mahasiswa di lingkungan Civitas Akademika. 

4. Penelitian Dwi Ambar Ludviana (2012) dengan judul peran serta 

„laboratorium bank mini pionir‟ untuk mendukung pengelolaan 

keuangan sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, dirancang dengan menggunakan rancangan studi kasus, 

karena pada penelitian ini menggunakan suatu kasus untuk 

menggambarkan suatu isu atau perhatian yang strategis. 

Kesimpulan penelitian ini yaitu (1) Perencanaan peran serta 
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Laboratorium Bank Mini Pionir untuk mendukung pengelolaan 

keuangan di SMK Negeri 2 Kediri, yaitu (a) Sumber dana yang 

dimiliki SMK Negeri 2 Kediri adalah berasal dari pemerintah 

daerah dan komite sekolah, (b) Sekolah memiliki Rancangan 

Kegiatan dan Belanja Sekolah yang dibuat satu tahun sekali dan 

setiap empat tahun sekali; (2) Pelaksanaan peran serta 

Laboratorium Bank Mini Pionir untuk mendukung pengelolaan  

keuangan di SMK Negeri 2 Kediri, yaitu (a) Sumber dana yang 

dimiliki SMK Negeri 2 Kediri adalah berasal dari Pemerintah 

Daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kota Kediri dan 

komite sekolah atau dana masyarakat, (b) SMK Negeri 2 Kediri 

memiliki dua pengelola keuangan sekolah, yaitu Laboratorium 

Bank Mini Pionir dan bendahara sekolah, (c) Selain sebagai 

sentra pengelolaan keuangan yang bersumber dari komite, 

Laboratorium Bank Mini Pionir juga sebagai wadah bagi peserta 

didik untuk belajar praktek perbankan; (3) Pengawasan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban peran serta Laboratorium 

Bank Mini Pionir untuk mendukung pengelolaan  keuangan di 

SMK Negeri 2 Kediri, yaitu (a) Jenis pengawasan keuangan yang 

ada di SMK N 2 Kediri adalah pengawasan intern dan ekstern, (b) 

Laporan pertanggung jawaban keuangan dibuat setiap satu bulan 

sekali dan akan direkap untuk laporan tahunan; (4) Faktor-faktor  

yang mempengaruhi peran serta Laboratorium Bank Mini Pionir 

untuk mendukung pengelolaan  keuangan di SMK Negeri 2 

Kediri, yaitu (a) faktor pendukung pengelolaan keuangan sekolah 



KAJIAN TEORI 12 

 

 

adalah manfaat  Laboratorium Bank Mini Pionir bagi Peserta 

didik adalah tempat untuk praktek perbankan dan Kepala sekolah 

cepat tanggap dalam penanganan masalah; (b) faktor penghambat 

dalam pengelolaan keuangan sekolah adalah mekanisme 

pelaporan dan perundang-undangan keuangan yang selalu 

berubah pada setiap waktu atau setiap tahun, sehingga guru 

memerlukan diklat keuangan dan kurang telitinya peserta didik, 

sehingga mengalami sedikit kesulitan pada saat membuat laporan 

keuangan. 

5. Penelitian Faujiah, dkk (2017) dengan judul Model 

Pemberdayaan Laboratorium Bank Mini Syariah di Perguruan 

Tinggi. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi mendalam. 

Analisis data menggunakan analisis domain model spradley. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan 

laboratorium Bank Mini Syariah di Perguruan Tinggi memiliki 

empat model yaitu (1) Model pemberdayaan sekunder;  (2) 

Model pemberdayaan primer internal mahasiswa; (3) Model 

pemberdayaan primer internal mahasiswa; dan 4). Model 

pemberdayaan primer eksternal. Model pemberdayaan 

laboratorium ini berdasarkan pengamatan pada empat perguruan 

tinggi di Jawa yaitu Universitas Islam Bandung, Universitas 

Islam Malang, UIN Malang dan UIN Sunan Ampel Surabaya. 

Hasil beberapa penelitian di atas, secara teoritis memiliki 

hubungan atau relevansi dengan penelitian ini, sedangkan secara 
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konseptual dapat dijadikan acuan teori bagi peneliti, karena kajiannya 

sama-sama membahas tentang bank mini dan perbankan syariah. 

Perbedaannya dari fokus penelitian, dimana beberapa penelitian 

sebelumnya mengkaji tentang efektifitas, optimalisasi, eksistensi bank 

serta peran bank mini secara umum sedangkan penelitian lebih fokus 

mengkaji tentang peran laboratorium bank mini dalam meningkatkan 

pengetahuan mahasiswa tentang operasional perbankan syariah serta 

kendala yang dihadapi. Olehnya itu, hasil temuan pasti ada yang 

berbeda dari hasil temuan peneliti sebelumnya. 

2.2 Operasional Perbankan Syariah 

2.2.1 Pengertian Perbankan Syariah 

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni banco yang 

mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita 

kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan 

mungkin di masa yang datang dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa 

arab, bank biasa disebut dengan mashrof yang bearti tempat 

berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil 

ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan muamalat (Djaluli & 

Yanuari, 2001: 52). 

Menurut UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang 

perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank 

umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedang 



KAJIAN TEORI 14 

 

 

pengertian prinsip syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum 

Islam.  

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank 

yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank 

dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah 

Islam. Salah satu unsur yang harus dijauhi dalam muamalah Islam 

adalah praktikpraktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan 

tipuan) (Firdaus, dkk, 2005: 18). 

Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah adalah 

lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan 

kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah 

merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, 

mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan 

Al-Hadist. maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-

kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan 

dengan syariat Islam. 

Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank 

konvensioanl terdiri dari beberapa hal. Bank syariah tidak 

melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedang bank 

konvensional memakai sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang 

sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan 

produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Bank syariah lebih 

menekankan sistem kerja serta partnership, kebersamaan terutama 

kesiapan semua pihak untuk berbagi termasuk dalam hal-hal 
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keuntungan dan kerugian. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat 

berpengaruh terhadap kehadiran suatu sistem ekonomi Islam yang 

menjadi keinginan bagi setiap negara Islam. Kehadiran bank syariah 

diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam 

memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini masih didominasi oleh 

sistem bunga. 

2.2.2 Fungsi, Peran dan Tujuan Bank Syariah 

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi 

intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan 

fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut:  

a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia 

usaha dalam bentuk tabungan (mudharabah), dan giro (wadiah), 

serta menyalurkannya kepada sektor rill yang membutuhkan. 

b. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal 

maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat 

investasi yang sesuai dengan syariah. 

c. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam 

sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. 

d. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan 

dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam (Arifin, 

2007: 14) 

Upaya percapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (profit 

maximization) adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank 

komersial, terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank 

konvensional, bank syariah berdiri untuk menggalakkan, memelihara 
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dan mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang 

berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank syariah juga memiliki 

kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di 

lembaga keuangan sepanjang aktifitas tersebut tidak dilarang dalam 

Islam. Selain itu, bank syariah harus lebih menyentuh kepentingan 

masyarakat kecil. 

2.2.3 Prinsip Dasar Perbankan Syariah 

Di dalam mengoperasionalkan perbankan syariah dikenal 

beberapa prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan kegiatan usaha 

perbankan syariah. Adapun prinsip-prinsip dasar tersebut pada garis 

besarnya dapat disebutkan sebagai berikut: 

1. Bebas dari Maghrib (Maysir, Gharar, haram dan zalim) 

Dalam  UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah  telah 

dijelaskan bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur 

riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Pertama, Maysir mengacu pada 

perolehan kekayaan secara mudah atau perolehan harta berdasarkan 

peluang, entah dengan mengambil hak orang lain, atau tidak. maysir 

dapat didefenisikan sebagai  transaksi yang digantungkan kepada 

sesuatu yang tidak pasti dan mengandung unsur judi, taruhan atau 

permainan yang beresiko yang jelas telah jelas dalam hukum Islam 

bahwa hal tersebut dilarang (haram). Kedua, Gharar; secara harfiah 

berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan sebagainya. Dalam Islam, 

yang termasuk gharar adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan 
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unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan (Ascarya & Yumanita, 

2005). 

Haram; dimana dalam aktivitas ekonomi setiap orang 

diharapkan untuk menghindari semua yang diharamkan, baik zat, 

maupun caranya baik dalam bidang produksi, distribusi ataupun 

konsumsi. Riba; penambahan pendapatan secara batil dan tidak sah di 

dalam melakukan transaksi baik secara kualitas ataupun kualitas. 

Tegasnya, hakikat pelarangan riba dalam Islam merupakan suatu 

penolakan resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi 

uang maupun jual beli yang dibebankan pada satu pihak saja, 

sedangkan pihak lain dijamin keuntungannya. Inilah kezaliman (zulm) 

yang terdapat pada riba yang oleh Islam tegas dilarang. Batil; secara 

bahasa artinya batal dan tidak sah (Soemitra, 2009). Aktivitas ekonomi 

yang terkait dengan pelarangan batil seperti mengurangi timbangan, 

mencampurkan barang jualan yang baik dan yang tidak baik untuk 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar (Soemitra, 2009). 

2. Prinsip kepercayaan dan kehati-hatian 

Bank merupakan salah satu komponen yang berfungsi dalam 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional 

sehingga dalam menjalankan usahanya memerlukan kepercayaan 

masyarakat yang dalam hal ini nasabah (Abdul Ghofur Anshori, 2008). 

Dengan kepercayaan masyarakat/nasabah terhadap industri perbankan, 

maka hal ini merupakan usaha untuk memelihara stabilitas industri 

perbankan. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian 

hukum di dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan 
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simpanan nasabah oleh bank. Oleh sebab itu, baik pemilik dan 

pengelola bank maupun otoritas yang terlibat dalam pengaturan 

pengawasan bank harus dapat mewujudkan kepercayaan masyarakat 

dengan penjaminan seluruh kewajiban bank. Prinsip pengelolaan 

sebuah lembaga keuangan khususnya perbankan yang utama adalah 

prinsip kepercayaan (fiduciary relation).Dikatakan sebagai prinsip yang 

utama karena kegiatan usaha perbankan mendasarkan pada adanya 

kepercayaan dari masyarakat (Yusman Alim, 2017). 

 Adapun prinsip kehati-hatian merupakan konsekuensi yuridis 

sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat, maka sebuah 

lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan hendaknya mampu 

mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk 

itu, lembaga keuangan khususnya perbankan melakukan studi 

kelayakan sebelum memberikan pelayanan kepada nasabahnya. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak menyebut secara tegas 

mengenai pengertian prinsip kehati-hatian ini. Secara normatif Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya menyebutkan bahwa 

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan 

demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian 

(Undang-undang RI No. 10, 1998). Wujud dari Prinsip ini juga dapat 

diterapkan di dalam perbankan syariah melalui penyaluran pembiayaan 

dengan ketidakmampuan nasabah melaksanakan kewajibannya. 

3. Prinsip Akad 

Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh 

syariah yang merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab 
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(penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain 

yang berisi hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan syariat 

Islam. Akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukunnya. Rukun akad 

ada 3 yakni, dua pihak atau lebih yang melakukan akad, objek akad, 

dan lafaz akad (Ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, 2013). Akad pada 

perbankan syariah tentunya mengacu pada konsep bagi hasil yang 

menghendaki keuntungan bersama baik pada pihak pengelola yang 

dalam hal ini perbankan dan pihak nasabah.Firman Allah swt.dalam QS 

Al-Maidah/5: 1: 

ْوفُ 
َ
َمُنْوْٓا ا

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
يَُّها ال

َ
ْنُتمْ يٰٓا

َ
ْيِد َوا ى الصَّ ِ

 
ل ْم َغْيَر ُمحِ

ُ
ْيك

َ
ى َعل

ٰ
ا َما ُيْتل

َّ
ْنَعاِم ِال

َ
ا
ْ
ْم َبِهْيَمُة ال

ُ
ك
َ
ْت ل

َّ
ِحل

ُ
ُعُقْودِِۗ ا

ْ
م ِۗ ِا ََّّ اّٰلَ ْوا ِبال ُُ ُُ  

ْيُد  ُِ ُم َما ُي
ُ
ك  َيحْ

Terjemahnya:  Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang 

akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan 

tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan 

hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. 

Al-Maidah:1) 

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dijelaskan bahwa manusia 

harus memenuhi akad. Hal ini juga berlaku dalam hal ekonomi.Akad 

atau perjanjian harus dilaksanakan sebelum adanya transaksi dan ini 

menjadi rukun di dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam proses 

transaksi pasti akan selalu ada kesepakatan mulai dari penentuan harga 

barang, kualitas barang, syarat-syarat di dalam penjualan dan 
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pembelian barang, dan hal-hal yang terkait dengannya. Dengan adanya 

akad, maka hal ini bermanfaat di dalam menjamin hak-hak dari setiap 

yang bertransaksi.  

Akad dapat menghindarkan seseorang dari kerugian karena 

dilaksanakan secara terbuka dan transparansi. Prinsip akad dapat 

diterapkan dalam kegiatan usaha atau operasional perbankan syariah 

meliputi: (1) Kegiatan penghimpunan dana; kegiatan ini dapat 

ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giru, dan 

deposito. Khusus bank syariah tabungan dan giro dibedakan menjadi 2 

macam yaitu tabungan dan giro didasarkan pada akad wadiah, serta 

tabungan dan giro yang didasarkan pada akad mudharabah; (2) 

Kegiatan penyaluran dana; kegiatan ini dapat ditempuh oleh bank 

syariah dalam bentuk murabahah, mudharabah, musyarakah, ataupun 

qard; (3) Jasa bank: kegiatan usaha bank dibidang jasa dapat berupa 

penyediaan bank garansi (kafalah), hiwalah, wakalah dan jual beli 

valuta asing (Yusman Alim, 2017).  

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan secara operasional, prinsip dasar akad perbankan syariah 

dapat diterapkan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran, 

maupun kegiatan pelayanan jasa. 

2.2.4 Alur Operasional Perbankan Syariah 

Dalam menghimpun dana bank syariah memperhatikan bukan 

nama produknya namun prinsip syariah yang dipergunakan, dimana 

saat ini mempergunakan dua prinsip yaitu (1) Prinsip Wadiah yad 

dhamanah yang diaplikasikan pada giro wadiah dan tabungan wadiah; 
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(2) prinsip mudharabah mutlaqah yang diaplikasikan pada produk 

deposito mudharabah dan tabungan mudharabah. 

Selain itu, bank syariah juga mempunyai sumber dana lain yang 

berasal dari modal sendiri. Semua penghimpunan dana atau sumber 

dana tersebut dicampur menjadi satu, dalam bentuk poling dana. dalam 

penghimpunan dana inilah bank syariah sangat berperan sebagai 

manager investasi dari pemilik dana yang dihimpun, khususnya pemilik 

dana mudharabah, karena hasil pemilik dana mudharabah tergantung 

pada hasil usaha pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank syariah. 

Dana bank syariah yang dihimpun, disalurkan dengan pola-pola 

penyaluran dana yang dibenarkan syariah. secara garis besar 

penyaluran bank syariah dilakukan dengan tiga pola penyaluran yaitu: 

(1) prinsip jual beli yang meliputi murabahah, salam dan salam paralel, 

istishna dan istishna paralel; (2) prinsip bagi hasi yang meliputi 

pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah; (3) prinsip 

ujhror yaitu ijarah dan ijarah muntahiayah bitamllik. oleh karena dana 

bank syariah dicampur menjadi satu dalam bentuk pooling dana, maka 

dalam penyaluran tersebut tidak diketahui dengan jelas sumber dananya 

dari prinsip penghimpunan dana yang mana, dari prinsip wadiah atau 

dari prinsip mudharabah atau dari sumber dana moal sendiri. 

Atas penyaluran dana tersebut akan diperoleh pendapatan yaitu 

dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan margin atau keuntungan 

dan prinsip bagi hasil usaha serta dalam prinsip ujhroh akan 

memperoleh upah (sewa). Pendapatan dari penyaluran dana ini disebut 

dengan pendapatan operasi utama, merupakan pendapatan yang akan 
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dibagi hasilkan, pendapatan yang merupakan unsur pembagian hasil 

usaha (profit distribution). Disamping itu bank syariah memperoleh 

pendapatan operasional lainnya yang berasal dari pendapatan jasa 

perbankan, yang merupakan pendapat sepenuhnya milik bank syariah. 

Dari pendapatan operasi utama yang penerimaanya benar-benar terjadi 

(cash basis) inilah yang akan dibagi hasilkan antara pemilik dana dan 

pengelola dana. Secara prinsippendapatan yang akan dibagi hasilkan 

antara pemilik dana dengan pengelola dana adalah pendapatan dari 

penyaluran dana yang sumber dananya berasal dari mudharabah 

mutaqlah. 

Pada dasarnya perhitungan distribusi hasil usaha, hanya 

dilakukan oleh mudharib karena sesuai dengan prinsip mudharabah, 

mudharib diberi kekuasaan penuh dalam mengelola dana tanpa adanya 

campur tangan shaibul maal (pemilik dana), sehingga yang mengetahui 

besaran hasil usaha tersebut adalah mudharib. Dalam akad mudharabah 

yang dilakukan antara nasabah (deposan) dengan bank syariah sebagai 

mudharib - penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah - 

perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh bank syariah, 

sedangkan dalam akad mudharabah yang dilakukan antara nasabah 

debitur dengan bank sebagai shahibul maal - penyaluran dana yang 

dilakukan oleh bank syariah - perhitungan distribusi hasil usaha 

dilakukan oleh debitur sebagai mudharib. 

Pendapatan bank syariah tidak hanya dari bagian pendapatan 

pengelolaan dana mudharabah saja tetapi ada pendapatan-pendapatan 

lain yang menjadi hak sepenuhnya bank syariah, dimana pendapatan - 
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pendapatan tersebut tidak dibagi hasilkan antara pemilik dan pengelola 

dana bank (bank). Pendapatan-pendapatan tersebut antaralain 

pendapatan yang berasal dari fee basic income, misalnya pendapatan 

atas fee kliring, fee transfer, fee inkaso, fee pembayaran payroll dan fee 

lainnya dari jasa layanan yang diberikan oelh bank syariah. disamping 

itu pendapatan yang menjadi milik bank syariah sepenuhnya adalah 

pendapatan dari mudharabah muqayyadah dimana bank syariah 

bertindak sebagai agen. 

2.2.5 Sistem Operasional Perbankan Syariah 

Dalam pandangan syari‟ah, uang itu bukan merupakan suatu 

komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan 

nilai ekonomis (economic added value). Tanpa pertambahan nilai 

bertentangan dengan perbankan berbasis bunga dimana “uang dapat 

mengembang-biakkan uang”, tidak peduli apakah uang itu dipakai 

dalam kegiatan produktif atau tidak. Waktu adalah faktor utamanya. 

Sedangkan dalam pandangan syari‟ah, uang hanya akan berkembang 

bila ditanamkan ke dalam kegiatan ekonomi riil (tangible economic 

activities). Dengan demikian hubungan antara Bank syari‟ah dengan 

nasabahnya adalah lebih sebagai partner ketimbang sebagai lender atau 

borrower seperti halnya pada bank konvensional (Maguni, 2008:5) 

Dalam menghasilkan keuntungan, uang harus terkait erat 

dengan kegiatan ekonomi dasar (primary economic activity), baik 

secara langsung (dengan melakukan transaksi seperti perdagangan, 

kegiatan industri atau senya menyewa dan lain-lain), atau secara tidak 
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langsung (bertindak sebagai investment company, yaitu melakukan 

penyertaan modal pada unit-unit ekonomi/bisnis) (Maguni, 2008:5). 

Dasar pemikiran pengembangan bank syariah adalah untuk 

memberikan pelayanan jasa kepada sebagian masyarakat Indonesia 

yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-

bank tersebut menggunakan sistem bunga. Dalam tulisan tentang 

prinsip dasar operasional perbankan syariah, Achmad Baraba antara 

lain menjelaskan bahwa dalam menjalankan operasinya, bank syariah 

tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman 

uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama (mudharabah dan 

musyarakah ) dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang 

hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. 

Sehingga dalam operasinya dikenal beberapa produk bank syariah 

antara lain produk dengan prinsip mudharabah (perjanjian antara pihak 

pertama/ pemilik dana dan pihak kedua/ pengelola) dengan 

menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh 

sedangkan kerugian yang timbul menjadi resiko pemilik dana 

sepanjang tidak ada bukti bahwa pihak pengelola tidak melakukan 

kecurangan. Prinsip musyarakah adalah perjanjian antar pihak untuk 

menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian 

keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. 

Sementara itu pengembangan produk bank syariah tidaklah 

mudah, karena produk-produk bank syariah harus dikembangkan 

mengikuti karakter dan sifat produk syariah yang berbeda satu dengan 

yang lain, sebagaimana diutarakan oleh Cecep M. Hakim dalam 
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tulisannya tentang problem pengembangan produk bank syariah. 

Sementara resiko dan jangka waktu merupakan faktor kedua sesudah 

dipahaminya karakter dan sifat produk syariah. Apabila konsep tersebut 

tidak dipegang dengan baik, maka para bankir akan condong untuk 

membuat produk yang lebih mendekati kepada produk-produk bank 

konvensional dengan alasan lebih mudah dihitung, mudah 

dibandingkan dan jelas ukurannya. Bagaimana sulitnya dalam 

pengembangan produk syariah dijelaskan pula bahwa sejak berdirinya 

Bank Muamalat Indonesia pada 1992 baru dua macam produk 

(Murabahah dan Bai ‘ Bitsaman Ajil) saja yang terus dipergunakan. 

Sehingga dalam hal ini perlu kajian secara terus menerus untuk mencari 

jenis atau produk syariah yang cocok untuk dikembangkan di dalam 

masyarakat 

2.3 Konsep Bank Mini Syariah 

Bank mini syariah adalah tempat melakukan kegiatan 

laboratorium perbankan syariah yang diselenggarakan di prodi 

ekonomi/ekonomi syariah, keuangan perbankan syariah atau muamalah 

untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa pada bidang perbankan 

syariah yang memadukan pengetahuan dan praktis dalam suatu 

kegiatan bank syariah yang terintegrasi. Artinya, pengetahuan yang 

diperoleh selama perkuliahan dipraktikkan di laboratorium. Dalam 

proses pembelajaran di laboratorium bank mini, kegiatannya 

menyerupai kegiatan bank syariah pada umumnya, antara lain: 

menginput data nasabah, membuat CIF, melayani transaksi simpan dan 

tarik, dan lain-lain. Dengan demikian, mahasiswa diajarkan bagaimana 
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menjalankan kegiatan di perbankan syariah seperti penginputan, 

transaksi di teller, melakukan funding, financing, service dan kegiatan-

kegiatan lain yang bersifat sosial (tabarru‟) dan lain-lain. 

Selain itu, laboratorium bank mini syariah juga dapat 

diberdayakan menjadi laboratorium untuk melakukan transaksi riil. 

Artinya, laboratorium tersebut bisa menjadi tempat transaksi riil baik 

dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana namun 

terbatas pada civitas akademika atau dapat pula diperluas cakupan 

kerjanya ke masyarakat luar kampus apabila sudah mendapat izin 

operasional dari pihak OJK, yang kemudian dapat menjadi unit usaha 

dari Laboratorium/Prodi/Fakultas yang bersangkutan serta dapat pula 

bekerja sama dengan lembaga keuangan lain di luar kampus. 

Terdapat tiga pilar utama dalam pemberdayaan laboratorium 

bank mini syariah di perguruan tinggi, yaitu dosen, mahasiswa dan 

komunitas organisasi mahasiswa. Pilar dosen berfungsi memberikan 

arahan, membantu merumuskan dan memutuskan kebijakan yang 

sesuai dengan pengembangan model pemberdayaan laboratorium bank 

mini syariah di perguruan tinggi. Pilar komunitas/organisasi mahasiswa 

menjalankan fungsi sebagai penyadaran kritis kepada warga kampus 

perguruan tinggi yang bersangkutan untuk melakukan transaksi sesuai 

syariat Islam, dan pilar mahasiswa berfungsi sebagai subjek yang 

melaksanakan praktik transaksi syariah bersama-sama dengan dosen 

dan sekaligus sebagai objek dalam menjalankan kegiatannya. Ketiga 

pilar ini akan menentukan keberhasilan pemberdayaan laboratorium.  
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Menurut penelitian Fauziah, dkk (2017:108-109 ) di UNISBA, 

secara umum pemberdayaan laboratorium bank mini syariah perguruan 

tinggi adalah sebagai berikut:  

a. Mempersiapkan kerja sama. Laboratorium bank mini syariah 

bekerjasama dengan pihak lain dalam memberdayakan 

laboratorium seperti kerjasama dengan lembaga keuangan 

syariah. Kerjasama yang dilakukan oleh laboratorium bank mini 

syariah di UNISBA yaitu dengan Bank BRI Syariah dalam 

pengadaan software laboratorium bank mini yang disebut 

SALAM BRIS (Sistem Aplikasi Laboratorium Mini Banking 

BRISyariah)  

b. Menjalin relasi kemitraan. Relasi kemitraan yang terjalin adalah 

antara laboratorium bank mini dengan petugas BMT. Mahasiswa 

yang memiliki nilai laboratorium bank mini yang sangat 

memuaskan maka berhak untuk mendaftarkan diri menjadi 

pengurus BMT.  

c. Mengartikulasikan tantangan-tantangan. Tantangan yang 

dihadapi laboratorium bank mini syariah seperti menghadapi 

berbagai karakter dosen dan mahasiswa yang berbeda-beda.  

d. Mengidentifikasi berbagai kekuatan yang ada. Kekuatan 

laboratorium bank mini syariah diantaranya adalah memiliki 

teknik pembelajaran simulasi aktif dengan mahasiswa melalui 

role play serta menggunakan software aplikasi yang sama persis 

dengan software aslinya seperti software SALAM BRIS dari 

Bank BRI Syariah.  
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e. Mendefinisikan arah yang ditetapkan. Arah yang ditetapkan oleh 

laboratorium bank mini syariah adalah memberikan tempat yang 

dapat meningkatkan kompetensi baik intelektual atau 

keterampilan menggunakan alat (seperti komputer) pada 

mahasiswa agar lebih siap guna bagi stakeholder (pengguna/user)  

f. Mengeksplorasi sistem-sistem sumber. Eksplorasi sumber-

sumber baik itu sumber pendanaan melalui dana corporate social 

responsibility atau melalui pengajuan ke perguruan tinggi sebagai 

dana operasional rutin (seperti di UNISBA terdapat dana rutin, 

dana ujian, dana supplies dan ATK). Adapun sumber daya 

manusia yaitu mendatangkan pengajar di laboratorium yang 

merupakan praktisi perbankan.  

g. Menganalisis kapasitas sumber. Mengetahui kapasitas sumber 

daya yang dimiliki seperti kapasitas ruangan dengan jumlah 

mahasiswa yang tersedia, dan dosen pengajar yang tersedia yang 

akhirnya disusun jadwal kegiatan pembelajaran praktik bank mini 

syariah di kelas. 

h. Menyusun kerangka pemecahan masalah. Masalah yang dihadapi 

akan dipecahkan dengan cara melakukan diskusi dengan pihak 

dekanat fakultas sebagai atasan dari ketua seksi laboratorium atau 

mengambil keputusan sendiri apabila permasalahan tidak terlalu 

rumit. 

i. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber. Sumber daya yang ada 

baik itu pengajar, mahasiswa dan peralatan laboratorium bank 

mini dapat diberdayakan dengan cara membuka pelatihan bagi 
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masyarakat umum seperti mahasiswa dari perguruan tinggi lain 

atau siswa di sekolah menengah kejuruan yang berminat 

memahami proses bank syariah secara riil. 

j. Memperluas kesempatan-kesempatan. Kesempatan dapat 

diperoleh dengan memperluas jaringan silaturahim ketua seksi 

laboratorium dengan stakeholder. 

k. Mengakui keberhasilan. Keberhasilan akan bersifat relatif atau 

pencapaian akan disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan. 

Jika indikator tujuan terpenuhi maka dapat dikatakan berhasil. 

l. Mengintegrasikan kemajuan-kemajuan yang dicapai. Kemajuan 

yang dicapai dapat diintegrasikan dengan kegiatan lain di 

perguruan tinggi sebagai media promosi fakultas dan perguruan 

tinggi bagi konsumen. 
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2.4 Kerangka Pikir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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