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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keinginan dilaksanakannya ekonomi Islam timbul dari kesadaran bahwa 

Islam adalah ajaran yang komprehensif dan universal yang di dalamnya memuat 

ajaran segenap aspek kehidupan manusia termasuk bidang ekonomi. Selain itu 

kegagalan sistem ekonomi sosialis dan kapitalis dengan terjadinya krisis moneter 

sejak tahun 1997 berdampak pada perekonomian hampir semua negara di dunia. 

Krisis yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi menjadikan setiap negara 

mencari solusi dalam mengatasi krisis akan mampu bertahan. Di Indonesia 

sendiri, dampak krisis global menimpa hampir semua sektor kehidupan, terutama 

bidang ekonomi, hal ini dapat dilihat dari ketidak stabilan nilai tukar rupiah, 

gelombang PHK yang semakin kencang bahkan banyaknya usaha-usaha ekonomi 

mikro yang mengalami kebangkrutan. Dalam kondisi seperti ini, sistem ekonomi 

Islam dijadikan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi krisis. 

 Islam, jelas dalam setiap sektornya, termasuk sektor ekonomi, sangat 

memperhatikan moral dan norma-norma syariah, sehingga apapun yang 

bertentangan dengan syariah akan ditolak. Perkembangan Lembaga Keuangan 

Syariah (LKS) merupakan fenomena yang cukup menarik di tengah-tengah upaya 

bangsa kita keluar dari krisis ekonomi. Industri keuangan syariah tumbuh dengan 

berbagai produknya di tengah-tengah masyarakat untuk berinvestasi di Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) dan menerapkan sistem ekonomi syari’ah dalam 
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aktivitas ekonominya. Lembaga keuangan syariah ini muncul sebagai suatu jalan 

keluar terbaik dalam suatu perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis 

dalam bidang ekonomi dan keuangan1. 

Keberadaan sistem ekonomi syariah ini sejalan dengan diundangkannya 

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Landasan operasional sistem perbankan 

syariah semakin kuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 

1992 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1999 tentang 

Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, UU RI No 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, UU RI No 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah 

Negara, Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Arbitrase 

Syariah Nasional yang diresmikan oleh Dewan Syariah Nasional dengan 

keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-

09/MUI/XII/2003 (didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase), Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah melalui PERMA Nomor 

02 Tahun 2008, Keputusan menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik 

Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, serta  

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI 

No:35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional 

Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah 

Koperasi. 

                                                            
1 Majelis Ulama Indonesia “Keputusan Dewan Syariah Nasional N0. 1 Tahun 2000 “, Dasar 

Pemikiran ke-3. 
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Dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut di atas, Lembaga 

Keuangan Syariah dapat menampung aspirasi dari masyarakat, baik dalam 

ekonomi regional, nasional maupun internasional untuk melakukan kegiatan 

usahanya dengan nilai Ilahiyah dengan acuan utama al-Qur'an dan Sunnah yang 

berdimensi keberhasilan untuk dunia dan akhirat. 

Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah adalah kegiatan yang dilakukan 

untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha Jasa Keuangan 

Syariah dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota 

koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI 

No:35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional 

Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah 

Koperasi, pasal 1 ayat ( 2 ) menyatakan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, 

investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).  

Koperasi Jasa Keuangan Syariah ( KJKS ) ini merupakan sebagai lembaga 

keuangan syari’ah yang berperan aktif dalam memperbaiki dan mengembangkan 

perekonomian umat yang ditunjukkan dalam kegiatan utamanya yaitu sebagai 

lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali 

dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat luas dan sektor dunia usaha yang 

membutuhkan dana untuk membiayai usahanya. Seperti halnya dalam pemberian 

pembiayaan untuk modal usaha atau perluasan usaha. Kegiatan penyaluran dana 

tersebut merupakan salah satu sumber utama pendapatan bagi KJKS.  
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Masyarakat menginginkan pembiayaan yang mudah dan praktis ketika 

mereka membutuhkan dana dan menghendaki proses yang tidak berbelit-belit. Hal 

tersebut dapat diperoleh dari Rentenir, meskipun keadaan tersebut mengakibatkan 

bunga yang tinggi yang mereka peroleh. KJKS menawarkan produk yang berbeda, 

dengan prosedurnya yang mudah dan bagi hasil yang kecil sehingga masyarakat 

dapat ikut menggunakan jasa layanan dari produk pembiayaan yang ditawarkan 

oleh KJKS. 

Produk unggulan yang merupakan produk khas dari Koperasi Syariah 

“Insan Sejahtera Madani” yaitu al-Musyarakah dan al-Mudharabah  karena 

berkaitan dengan resiko koperasi yang ditimbulkan apabila menerapkan produk 

Mudharabah adalah cukup tinggi, namun saat ini Koperasi Syariah “Insan 

Sejahtera Madani” sudah memikirkan cara-cara yang tepat dalam melakukan 

pembiayaan khususnya pembiayaan yang berkaitan dengan konsep Mudharabah.  

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan ini 

lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan 

usaha2. Al-Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul 

Maal) dengan pengusaha (mudharib) untuk melakukan suatu usaha bersama. 

Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah 

yang disepakati sebelumnya. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena 

kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas 

                                                            
2 Muhammad Rawas Qal’aji, Mu’jam Laughat al-Fuqaha (Beirut:Darun-Nafs, 1985). Dikutip dari 
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001, 
Hal.95. 
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kerugian tersebut3. Secara umum, landasan syariah al-mudharabah lebih 

mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, seperti dalam QS. Al-Muzzamil: 

20, al-Jamu’ah: 10, al-Baqarah: 198. Alloh Swt berfiman:  

# sŒ Î*sù ÏM uŠÅÒ è% äο 4θ n= ¢Á9$# (#ρã Ï± tFΡ$$sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#θäótGö/$# uρ ⎯ ÏΒ È≅ôÒ sù «!$# (#ρã ä. øŒ$# uρ ©! $# # ZÏWx. ö/ ä3 ¯= yè©9 

tβθßs Î= øè? ∩⊇⊃∪    

 

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka 
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 
supaya kamu beruntung.” ( QS.al-Jumu’ah: 10 ). 

 

Dalam Al- Hadist juga mengatakan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa 

Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya 

secara  mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi 

lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi 

peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. 

Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rosulullah pun membolehkannya. 

(HR. Thabrani ). 

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama permodalan usaha di 

mana Koperasi sebagai pemilik modal (Sahibul Maal) menyetorkan modalnya 

kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya sebagai 

pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan 

ketentuan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan (nisbah) dan 

                                                            
3 Ahmad asy-Syarbasyi, al-Mu’jam al-Iqtisad al-Islami (Beirut:Dar Alamil Kutub,1987). Dikutip 
dari Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001, 
Hal.95. 
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apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian 

penerima pembiayaan.  

Secara syari'ah, prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah, yang 

berdasarkan prinsip ini, koperasi syari'ah akan berfungsi sebagai mitra, baik 

dengan penabung, dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, 

koperasi akan bertindak sebagai mudharib (pengelola), sedangkan penabung 

bertindak sebagai shohibul maal (penyandang dana). Antara keduanya di adakan 

akad mudharabah yang mengadakan keuntungan masing-masing pihak, di sisi 

lain pengusaha atau peminjam dana koperasi syari'ah akan bertindak sebagai 

sohibul maal (penyandang dana), baik yang berasal dari penabung atau pun 

deposito maupun dana Koperasi sendiri berupa modal pemegang saham. 

Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai mudharib 

(pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana 

koperasi. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

dan menyusun skripsi dengan judul: PELAKSANAAN NORMA-NORMA 

SYARIAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN AL-MUDHARABAH ( Studi 

Kasus di Koperasi Syariah “Insan Sejahtera Madani” Karanganyar ) . 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar skripsi ini mengarah kepada pembahasan yang diharapkan dan tidak 

menyimpang dari judul dan tujuan penelitian, Maka penulis membatasi 

permasalahan hanya pada masalah pelaksanaaan akad pembiayaan al-mudharabah 
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dilembaga keuangan syariah dalam hal ini yang terdapat dalam Koperasi Syariah 

“ Insan Sejahtera Madani” Karanganyar. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan batasan masalah di atas, penulis akan mengangkat 

dua permasalahan guna dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. Bagaimanakah prosedur dalam akad pembiayaan al-mudharabah pada 

Koperasi syariah “Insan Sejahtera Madani” Karanganyar ? 

2. Bagaimana bentuk dan isi akad pembiayaan al-mudharabah pada Koperasi 

Syariah “Insan Sejahtera Madani” Karanganyar ? 

3. Bagaimana cara mengatasi pembiayaan yang bermasalah pada Koperasi 

Syariah “ Insan Sejahtera Madani” Karanganyar ? 

  

D. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan yang ingin 

dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai prosedur akad pembiayaan al-

mudharabah pada koperasi syariah “Insan Sejahtera Madani” Karanganyar. 

2. Untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai bentuk dan isi akad 

pembiayaan al-mudharabah pada koperasi syariah “Insan Sejahtera Madani” 

Karanganyar. 
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3. Untuk mengetahui secara jelas mengenai cara mengatasi pembiayaan 

bermasalah pada koperasi syariah “Insan Sejahtera Madani” Karanganyar”. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat. 

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi 

perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya mengenai akad 

pembiayaan pada koperasi syariah serta menambah literatur atau bahan-bahan 

informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan saran dan masukan pada lembaga yang bersangkutan dalam 

rangka meningkatkan dan mengembangkan kiprah institusi atau 

perusahaan dalam meningkatkan ekonomi syariah. 

b. Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait 

dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang 

berminat terhadap masalah yang sama. 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam rangka penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 
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1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

pendekatan normatif doktrinal yakni suatu penelitian yang didasarkan pada 

suatu ketentuan hukum (peraturan yang berlaku) dengan fenomena atau 

kenyataan yang terjadi di lapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan yang 

terjadi yang sebenarnya.4 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Koperasi Syariah “Insan Sejahtera 

Madani“ Karanganyar. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan, yaitu karena Koperasi Syariah merupakan salah 

satu lembaga keuangan yang menerapkan hukum syariah. 

3. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk pada penelitian yang diskriptif yakni suatu 

penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan suatu data seteliti mungkin 

tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya, maksudnya yaitu dengan 

mempertegas hipotesa-hipotesa lama atau baru dalam rangka menyusun teori 

baru.5 Alasan menggunakan penelitian diskriptif ini adalah untuk memberikan 

gambaran dan segala sesuatu yang berhubungan dengan akad pembiayaan 

sesuai syariah.  

4. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini berasal dari: 

                                                            
4 Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta:UGM Press, 1991, Hal. 11 
5 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakata: Universitas Indo Press, 1986, Hal. 10 
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a. Sumber data primer 

Sumber data primer ini diperoleh dari data asli yang diperoleh peneliti dari 

sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain 

yang diperoleh dari keterangan dan penjelasan pihak-pihak di obyek 

penelitian. 

b. Sumber data sekunder  

Sumber data ini diperoleh tidak dengan secara langsung dari yang 

memberikan data atau informasi, tetapi sumber data ini diperoleh melalui 

studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, arsip-arsip, dan peruran-

peraturan antara lain : 

1. Al-Quran dan Al-Hadist.  

2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

3. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 yang telah diganti dengan 

Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1999 tentang Bank 

Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. 

4. UU RI No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

5. UU RI No 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara. 

6. Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 

7. Arbitrase Syariah Nasional yang diresmikan oleh Dewan Syariah 

Nasional dengan keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama 
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Indonesia Nomor: Kep-09/MUI/XII/2003 (didasarkan pada 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase). 

8. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor: 

35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar 

Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit 

Jasa Keuangan Syariah.  

9. Keputusan menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik 

Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 

September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Pustaka 

Yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

b. Wawancara 

Yaitu suatu metode pengumpulan data primer yang dilakukan 

melalui wawancara langsung dengan responden, yaitu pihak Koperasi 

Syariah Insan Sejahtera Madani Karanganyar guna mendapatkan data-data 

yang diperlukan. 

 

 



 

 

12

6. Metode Analisis Data 

Dalam metode analisis data yang akan digunakan, maka penulis 

menggunakan metode analisis data kualitatif yang akan dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data-data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan 

literatur-literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah 

yang akan diteliti, sehingga akan diketahui pemecahannya dan ditentukan 

hasil akhir dari penelituan tersebut yang berupa kesimpulan-kesimpulan. 

Sedangkan metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode berfikir secara deduktif, yakni cara berfikir dan pernyataan yang 

bersifat umum untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus6. 

 

G. Sistematika Skripsi 

 Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan 

penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika 

skripsi ini sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Pembatasan Masalah 

C.Perumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Skripsi 
                                                            
6 Jujun Suriya Soemantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Jakarta : Pustaka Sinar 

Harapan, 2000, Hal. 49 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perikatan (Akad) Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Perikatan Islam 

2. Pengertian Perikatan (Akad) 

3. Unsur-unsur Perikatan (Akad) 

4.  Rukun dan Syarat Perikatan (Akad) 

5. Hak dan kewajiban para pihak 

6. Penyelesaian Perselisihan 

7.  Berakhirnya  Akad 

B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Syariah    

1. Pengertian Pembiayaan syariah 

2. Jenis – jenis pembiayaan syariah 

3. Produk – produk pembiayaan syariah 

C. Tinjauan Umum Tentang Al-Mudharabah 

1. Pengertian Al-Mudharabah 

2. Landasan syariah 

3. Rukun dan syarat Al-Mudharabah 

4. Jenis-jenis al-mudharabah 

D. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) 

1. Pengertian KJKS 

2. Prinsip Syariah  

3.  Syarat-Syarat Pembiayaan 

4. Prosedur Pembiayaan 

5. Pembiayaan Bermasalah 
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BAB III A. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Gambaran Umum Koperasi Syariah “Insan Sejahtera Madani” di 

Karanganyar. 

2. Prosedur dalam akad Pembiayaan di Koperasi Syariah “Insan 

Sejahtera Madani” Karanganyar. 

3. Bentuk dan isi Akad Pembiayaan di Koperasi Syariah “Insan 

Sejahtera Madani” Karanganyar. 

4. Cara mengatasi pembiayaan yang bermasalah pada Koperasi 

Syariah “Insan Sejahtera Madani” Karanganyar. 

 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 


