
1 
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia saat ini sudah 

mengalami peningkatan yang cukup pesat dan sudah memiliki tempat yang 

memberikan cukup pengaruh dalam lingkungan perbankan nasional. Keberadaan 

perbankan syariah ini dimulai pada saat penerbitan undang-undang No. 7 Tahun 

1992 tentang perbankan, dimana undang-undang ini menjadi pendorong hadirnya 

sistem perbankan berbasis syariah. Dalam perkembangannya, undang-undang 

tersebut akhirnya diganti kedalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang 

menerangkan sistem perbankan syariah dengan lebih jelas dibandingkan undang-

undang sebelumnya. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, perbankan 

di Indonesia dapat memberlakukan dual banking system atau system perbankan 

ganda, dimana bank konvensional dapat beroperasi berdampingan dengan bank 

syariah sebagai suatu unit usaha atau bank syariah yang berdiri sendiri. Namun, 

hal tersebut belum sepenuhnya mendorong pertumbuhan perbankan syariah yang 

sebenarnya karena masih terpengaruh kepada sistem perbankan konvensional, 

sehingga masih sering dipersamakan dengan bank konvensional. 

Setelah berjalannya peraturan perbankan yang terakhir, akhirnya 

diterbitkan undang-undang yang lebih spesifik menerangkan tentang perbankan 

syariah yaitu undang-undang No. 21 Tahun 2008. Undang-undang ini menjadikan 

perbankan syariah sebagai landasan hukum yang jelas dari sisi kelembagaan dan 

sistem operasionalnya. Dengan kehadiran undang-undang ini memicu peluang 
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yang lebih besar yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 

perbankan sepenuhnya yang sesuai dengan syariat islam. Salah satunya adalah 

perbankan syariah menawarkan transaksi yang tidak berlandaskan pada konsep 

bunga, dapat diharapkan untuk lebih optimal melayani kalangan masyarakat yang 

belum dapat tersentuh oleh perbankan konvensional, dan memberikan pembiayaan 

dalam pengembangan usaha berdasarkan sistem syariat Islam. 

Menurut Hafizh Abdurrahman secara terminology definisi syariah adalah: 

“peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT, 

atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum 

muslimin supaya mematuhinya, supaya syariah ini diambil oleh orang 

Islam sebagai penghubung diantaranya dengan Allah SWT dan di 

antaranya dengan manusia.” 1. 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa syariah merupakan 

perintah dan larangan yang berbentuk peraturan-peraturan dan hukum yang 

menjadi pedoman dalam menjalani hidup dan sebagai penghubung antara 

dirisendiri dengan Tuhan yang Maha Esa serta antara sesama manusia. 

Perbankan syariah menjalankan sistem operasionalnya dengan 

memberlakukan sistem bagi hasil (profit and lost sharing) dan berbagi resiko (risk 

sharing) dengan nasabahnya yang memberikan penjelasan atas setiap perhitungan 

keuangan atas transaksi yang dilakukan sehingga akan meminimalisir kegiatan 

spekulatif dan tidak produktif. Dalam ajaran Islam, sebuah transaksi yang 

melibatkan dua orang antara pembeli dan penjual tidak boleh ada yang merasa 

                                                                         
1Hafidz Abdurrahman, Islam Politik Spritual (Bandung :TariqulIzzah, 2007), h. 227 
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dirugikan. Keduanya harus dapat saling bekerjasama dan melakukan transaksi 

sesuai dengan kesepakatan yang menandakan bahwa tidak ada salah satu pihak 

yang merasa dirugikan karena kesepakatan tersebut merupakan sebuah akad 

(perjanjian) yang telah disetujui bersama. 

Dalam hal produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah, produk-

produk tersebut sebagian besar memiliki kesamaan dengan bank konvensional. 

Namun dalam hal penerapannya tentunya berbeda. Hal ini dikarenakan akan 

adanya perbedaan prinsip diantara keduanya. Beberapa produk dengan berbagai 

sistem  akan ditawarkan oleh bank syariah, salah-satunya ialah pinjaman modal 

pengembangan usaha dengan akad musyarakah. Yang dimaksud dengan akad 

musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membentuk 

dan/atau mengembengkan suatu uasaha dimana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi berupa modal dan tenaga dalam menjalankan dan mengembangkakn 

usaha tersebut, adapun untung dan rugi dari usaha tersebut akan ditanggung secara 

bersama sesuai kesepakatan diawal. 

Sementara itu, tidak sedikit pihak-pihak yang masih belum puas dan 

mempertanyakan praktek-praktek didalam bank syariah, yang disinyalir masih 

belum bisa seratus persen dijamin sejalan dengan syariah Islam. Dengan 

anggapan, penggunaan istilah bagi hasil hanyalah sebagai istilah agar akad yang 

diterapkan pada perbankan syariah terkesan sesuai syariat Islam. Namun pada 

kenyataannya, apa yang disebut dengan bagi hasil itu dianggap masih tidak ada 

bedanya dengan bunga atau riba. 
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Dari tinjauan teoritis dan praktek bagi hasil pada bank syariah, penulis 

tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang implementasi salah satu akad bagi hasil 

yakni akad musyarakah di bank syariah. Peneliti juga memilih PT. Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Kendari untuk dijadikan objek penelitian untuk 

tinjauan praktis dari akad musyarakah ini. Pemilihan objek pada Bank Muamalat 

sendiri dikarenakan Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama di 

Indonesia yang menjadi contoh bagi tumbuhnya perbankan syariah di Indonesia 

sehingga perlakuan akuntansi syariah yang dipraktekkan juga menjadi acuan bagi 

bank syariah yang lain. 

Berdasarkan berbagai uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik 

memilih judul “Analisis Implementasi Akad Musyarakah di PT Bank 

Muamalat TBk Cabang Kendari”. 

B. Batasan Masalah  

1. Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Pembahasan dalam penelitian ini hanya terfokus pada implementasi akad 

musyarakah di PT. Bank Muamalat TBk Cabang Kendari 

b. Pengambilan data mengenai implementasi akad musyarakah pada PT. 

Bank Muamalat TBk Cabang kendari hanya terfokus pada informasi yang 

diberikan oleh pihak bank. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian yang ada peneliti merumuskan rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu : 

a. Bagaimana implementasi akad musyarakah di PT Bank Muamalat TBk 

Cabang Kendari ? 

b. Apakah implementasi akad musyarakah di PT Bank Muamalat TBk 

Cabang Kendari sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui implementasi akad musyarakah di PT. Bank 

Muamalat TBk Cabang Kendari. 

b. Untuk mengetahui pengimplementasian akad musyarakah di PT. Bank 

Muamalat TBk Cabang Kendari menurut perspektif ekonomi Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai bahan masukan bagi pelaksana pendidikan dalam meningkatkan 

mutu lulusan. 

b. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi PT. Bank Muamalat TBk 

Cabang Kendari. 

c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut. 
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d. Bagi peneliti lain hal ini merupakan data dasar bagi penulis selanjutnya 

mengenai implementasi akad musyarakah pada PT. Bank Muamalat TBk 

Cabang Kendari. 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dari kalangan pembaca 

dalam memahami maksud dan tujuan penulis, maka perlu diberikan batasan 

definisi operasional dari beberapa kata yang terdapat dalam judul di atas yaitu : 

1. Implementasi 

Implementasi merupakan pelaksanaan secara praktis mengenai suatu 

konsep maupun gagasan yang telah disusun secara sistematis. Yang 

dimaksud implementasi dalam penelitian ini ingin menggambarkan secara 

detail terkait pelaksanaan akad musyarakah di PT. Bank Muamalat TBk 

Cabang Kendari2. 

2. Akad 

Perjanjian atau kontrak dalam istilah hukum islam biasa disebut 

dengan akad, dan kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali 

pengikat.3 

3. Musyarakah 

Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga 

keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk 

                                                                         
2
Pressman dan wildavsky, implimentation as to carry out, accomplish, fullfil,produce, 

complete (1978), h. 21 
3Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam (Jakarta: 

Sinar Grafika Offset), hal. 15 
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membentuk sebuah perusahaan (syirkah al inan) sebagai sebuah badan 

hukum (legal entity).4 

4. PT. Bank Muamalat TBk Cabang Kendari 

Bank Muamalat adalah salah satu lembaga keuangan berbasis syariah 

yang ada di kota kendari 

Berdasarkan penjelasan diatas maka yang dimaksud dengan penelitian 

Implementasi Akad Musyarakah di PT. Bank Muamalat TBk Cabang Kendari 

adalah suatu penelitian lapangan yang akan membahas dan mengkaji mengenai 

implementasi akad musyarakah yang sesuai dengan prinsip-prinsip sistem 

ekonomi syariah. 

                                                                         

4 Zainal Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta, AlvaBet, 2002), h. 20 


