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BAB I 

PENAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

BMT sebagai salah satu penyedia jasa keuangan tentunya dalam 

pelaksanaannya berpedoman pada syariat Islam. Dengan demikian, pihak 

BMT akan menghapuskan sistem bunga (riba) dalam seluruh transaksi 

akadnya, namun bukan berarti BMT tidak mau mengambil keuntungan. 

Dalam dunia bisnis tentunya hal yang wajar untuk mengambil keuntungan 

dalam setiap transaksinnya. Oleh sebab itu BMT mengganti instrumen 

bunga (riba) dengan akad-akad yang diperbolehkan oleh Islam, salah 

satunya adalah bagi hasil atau muḍārabah.  

 Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 15/DSN-

MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga 

keuangan memutuskan bahwa membolehkan menggunakan prinsip bagi 

hasil (revenue sharing) maupun bagi untung (profit sharing/profit and loss 

sharing).1 Dilihat dari segi kemaslahatan pada zaman sekarang ini, MUI 

menganjurkan agar sebaiknya pembagian usaha menggunakan prinsip 

revenue sharing. 

Penggunaan istilah “bagi hasil” semakin mencuat setelah lahirnya 

Bank Syariah pertama di Indonesia, PT Bank Muamalah Indonesia pada 

                                                           
1MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah: Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta : 

Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 784 
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15 Februari 1992.2 Istilah tersebut dimaksudkan sebagai lawan dari sistem 

bunga di mana bunga sendiri bersifat tetap dan bukan berdasarkan bagi 

hasil. Secara terminologi, muḍārabah yang ada pada perbankan syariah 

dapat memiliki dua arti, yakni profit sharing dan revenue sharing.3  

Secara sederhana, revenue sharing merupakan pembagian 

keuntungan yang belum dikurangi biaya operasional. Adapun profit and 

loss sharing merupakan pembagian keuntungan yang sudah dibagi dengan 

biaya operasional. Sedangkan dalam terminologi akutansi sendiri biasanya 

kata “bagi hasil” diidentikkan dengan penerimaan kotor atau hasil 

pendapatan yang belum dikurangi biaya operasional dan sebagainya.4  

Walaupun demikian, sebenarnya revenue sharing merupakan 

sebuah sistem yang diadopsi dari sistem konvensional (non Islam). Di 

dalam literatur Islam sendiri, secara historis, akad muḍārabah yang 

berlaku pada masa Nabi adalah praktik bagi laba dan rugi (profit and loss 

sharing.5 Di dalam Islam, tidak mengatur bagaimana penerapan bagi hasil 

menggunakan sistem revenue sharing 

Oleh sebab itu perlu adanya sebuah penelitian yang meneliti 

bagaimana penerapan revenue sharing di BMT, salah satunya adalah BMT 

Amanah Ummah. BMT Amanah Ummah ternyata menerapkan sistem 

                                                           
2Sofyan S. Harahap, Ekonomi, Bisnis & Manajemen Islami, (Yogyakarta: Bpfe, 2004), 

hlm. 95.  
3Muliaman D. Hadad, Belajar Mudah Ekonomi Islam : Catatan Kritis terhadap Dinamika 

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, (Bekasi: Shuhuf Media Insani, 2011), hlm. 69.  
4Ibid., hlm. 96. 
5 Sofyan S. Harahap, Ekonomi, Bisnis & Manajemen Islami, (Yogyakarta: Bpfe, 2004), 

hlm. 99.  
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revenue sharing ketimbang profit sharing. BMT sebagai sebuah institusi 

koperasi tidak memiliki ketentuan maupun undang-undang yang mengatur 

tentang bagaimana penerapan sistem bagi hasil revenue sharing. Adapun 

Fatwa MUI hanya menjelaskan sekilas dan tidak ada pedoman secara 

rinci. 

Hal ini berbeda dengan perbankan yang memiliki ketentuan yang 

jelas di dalam undang-undang dan patuh pada regulasi Bank Indonesia. 

Tidak ada undang-undang tersendiri yang membahas tentang BMT, 

akhirnya yang dijadikan payung hukum adalah lembaga koperasi. Sistem 

BMT merupakan perpaduan perbankan syariah dan koperasi. Di satu sisi 

ia menerapkan sistem yang menyerupai perbankan namun di sisi lain ia 

juga harus tunduk dan taat pada peraturan koperasi.6 

Dari pemaparan di atas terdapat sesuatu hal yang menarik dan patut 

diteliti yakni tentang penerapan bagi hasil revenue sharing di BMT. BMT 

melakukan perpaduan antara sistem koperasi dan perbankan syariah. 

Justru inilah yang menjadi karakter dan identitas BMT itu sendiri yang 

membedakan dengan koperasi dan perbankan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul 

skripsi Penerapan Sistem Bagi Hasil Revenue Sharing pada Akad 

Muḍārabah di BMT Amanah Ummah Sukoharjo Tahun 2015. Peneliti 

memilih subjek penelitian di BMT Amanah Ummah karena BMT tersebut 

merupakan salah satu penyedia jasa keuangan di Sukaharjo yang 

                                                           
6Ahmad Sumiyanto, BMT: Menuju Koperasi Modern, (Yogyakarta: Ises Publishing, 

2008), hlm. 15. 



4 
 

 
 

menggunakan sistem revenue sharing. BMT Amanah Ummah merupakan 

salah satu contoh BMT yang juga berfungsi sebagai laboratorium 

Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Agama Islam UMS.7 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dan untuk 

memfokuskan kajian ini, maka penulis mengemukakan pokok masalah : 

Bagaimanakah penerapan sistem bagi hasil revenue sharing pada akad 

Muḍārabah di BMT Amanah Ummah Sukoharjo tahun 2015? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian : 

Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil revenue sharing 

pada akad Muḍārabah di BMT Amanah Ummah Sukoharjo tahun 

2015 

2. Manfaat Penelitian : 

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya suatu 

tujuan. Manfaat penelitian dapat dikelompokan menjadi dua, yakni 

manfaat praktis dan manfaat teoritis. 

a. Teoritis 

Manfaat toeritis yakni terkait kontribusi tertentu dari 

penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan 

ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

                                                           
7BMT Amanah Ummah, “Sejarah” diakses dari http://bmtaum.com/tentang-kami/sejarah, 

pada tanggal 20 Agustus 2015 pukul 23.28 

http://bmtaum.com/tentang-kami/sejarah
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salah satu karya ilmiah atau skripsi yang memperkaya dan 

menambah kebendaharaan disiplin ilmu terkait implementasi 

bagi hasil muḍārabah revenue sharing. 

b. Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan 

acuan bagi lembaga keuangan sejenis terkait kebijakan dalam 

penerapan mekanisme bagi hasil, khususnya pada akad 

muḍārabah revenue sharing di BMT Amanah Ummah .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


