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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai lembaga yang menjalankan usaha di bidang keuangan, Bank 

bukanlah sembarang badan usaha, melainkan yang secara hukum memiliki 

status yang kuat dengan kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan 

masyarakat, karena itu dipercaya oleh masyarakat. Kegiatan usaha Bank pada 

pokoknya meliputi 3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu : 

1. Menghimpun dana; 

2. Menyalurkan dana;dan 

3. Memberikan jasa keuangan
1
 

Lembaga perbankan adalah lembaga yang sangat tergantung kepada 

kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari 

masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan 

usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan 

harus menjaga kepercayan dari masyarakat yang memberikan perlindungan 

hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari 

Bank yang bersangkutan.
2
 

Sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dari lembaga intermediasi 

keuangan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Namun, selama 

                                                           
1
 Abdul Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, 
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sekian ratus tahun umat islam terbiasa dengan pelayanan bank konvensional 

yang berbasis bunga, sehingga memerlukan kerja keras untuk mewujudkan 

alternatifnya yang bebas bunga yaitu dengan mengembangkan perbankan 

syariah. 

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah 

sebenarnya merupakan resiko yang akan dihadapi oleh Bank Syariah karena 

semakin tinggi keuntungan yang akan diharapkan oleh Bank Syariah dalam 

pembiayaan yang diberikannya juga akan semakin tinggi resiko yang akan 

dihadapi oleh Bank Syariah tersebut. 

Dengan lahirnya bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip 

bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank konvensional, 

merupakan peluang bagi umat islam untuk memanfaatkan jasa bank secara 

optimal. Merupakan peluang, karena umat islam untuk memanfaatkan jasa 

bank secara optimal. Merupakan peluang, karena umat islam akan 

berhubungan dengan perbankan dengan tenang, tanpa keraguan dan didasari 

oleh motivasi keagamaan yang kuat di dalam memobilisasi dana masyarakat 

untuk pembiayaan pembangunan ekonomi kuat. 

Mudharabah menurut para fuqaha adalah akad antara dua pihak 

(orang)  saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada 

pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari 

keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah 

ditentukan.
3
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Menurut Muhammad Muslaehuddin kontrak Mudharabah hanya dapat 

dilaksanakan dua orang, yaitu antara pemilik modal dan pelaksana. Pihak yang 

bekerja tidak dapat menanamkan modal miliknya sendiri didalam usaha yang 

dimodali oleh bank. Bank islam tidak akan memberi pinjaman pada 

perusahaan-perusahaan yang baru saja menanamkan modalnya sendiri pada 

usaha-usaha mereka.
4
 

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) pertama tentang Ketentuan 

Pembiayaan Nomor 7 berbunyi pada prinsipnya, dalam pembiayaan 

mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan 

penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. 

Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan 

pelanggaran terhadap hal-hal yag telah disepakati bersama dalam akad.
5
 

Dalam konsep Bank Syariah tidak boleh ada jaminan, sedangkan 

dalam prakteknya di Indonesia ada jaminan sebagaimana yang ada dalam 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 

diputuskan bahwa pada prinsipnya tidak ada jaminan di Bank Syariah, namun 

agar Mudharib atau pihak ketiga (debitur) tidak melakukan penyimpangan, 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan dari debitur.
6
 

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mengikat secara hukum 

karena keberadaan mereka disahkan oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

                                                           
4
Ibid, Hal.285. 
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sehingga para praktisi ekonomi islam harus mematuhi fatwa tersebut. Di 

Indonesia, PBI setara dengan peraturan yang dikeluarkan oleh menteri dan 

peraturan ini memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebuah fatwa dapat 

bertindak sebagai sebuah institusi dalam hukum islam karena menyediakan 

jawaban dan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh agama Islam. 

Bahkan, umat Islam pada umumnya mengacu pada fatwa dan adanya fatwa 

pasti penting bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. 
7
 

Berkaitan dengan keberadaan jaminan syariah dan aturan hukumnya 

terutama dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehari-hari, keberadaan prinsip 

hukum merupakan syarat mutlak (condition sine qua non ). Prinsip hukum 

jaminan syariah akan berfungsi sebagai tuntunan etis, landasan, dan pedoman 

serta batu uji untuk memvalidasi aturan hukum tentang jaminan syariah. 

Sampai saat ini, apa yang menjadi prinsip hukum jaminan syariah (al-Rahn) 

masih terdapat persoalan, karena sulit  sekali untuk mendapatkan kitab fiqih 

yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan untuk mengetahui apakah yang 

sesungguhnya menjadi prinsip hukum Jaminan Syariah.
8
 

Pada dasarnya jaminan terbagi dalam dua kategori, yaitu: 

1. Jaminan perseorangan, 

Jaminan perseorangan menimbulkan hak-hak perseorangan, sehingga 

terdapat hubungan hukum khusus antara kreditur dan orang yang 

menjamin pelunasan hutang debitur (penjamin). 
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Syariah”, Jurnal Hukum, Nomor 8, (2013), hal.2. 
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2. Jaminan Kebendaan 

Jaminan ini merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu, berupa 

bagian dari harta kekayaan debitur atau penjamin, sehingga memberikan 

kedudukan preference kepada kreditur lainnya atas benda tersebut. 

Jaminan kebendaan terdiri dari benda tetap (benda tidak bergerak), benda 

bergerak, benda bergerak tetapi ukuran bersihnya melebihi 20 m
3
, dan 

benda yang didirikan di atas alas hak milik pihak lain.
9
 

Dalam skema kerjasama (mudharabah), penetapan jaminan tidak 

bertujuan untuk menjamin modal yang dimasukkan oleh bank karena 

menjamin harta modal tidak diperbolehkan. Penempatan jaminan disini 

dimaksudkan unuk menjamin kemungkinan terjadinya kerugian dimasa 

depan karena kesalahan ataupun kelalaian si pengelola dana. Jaminan 

tersebut dapat dicairkan apabila mudharib melakukan pelanggaran 

terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad.
10

 

Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas penulis terdorong untuk 

melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan 

judul “URGENSI PELEMBAGAAN JAMINAN KEBENDAAN 

UNTUK AKAD MUDHARABAH DITINJAU DARI HUKUM 

JAMINAN DAN EKONOMI SYARIAH” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

                                                           
9
 Devita Purnamasari, Irma, 2011, Hukum Jaminan Perbankan, Bandung: Mizan Pustaka, Hal. 3-5. 

10
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1. Bagaimana pelaksanaan perikatan jaminan pada akad Mudharabah ditinjau 

dari hukum jaminan dan ekonomi syariah? 

2. Apa urgensi pelembagaan jaminan kebendaan pada akad mudharabah 

ditinjau dari hukum jaminan dan ekonomi syariah? 

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan perikatan jaminan pada akad 

mudharabah ditinjau dari hukum jaminan dan ekonomi syariah. 

b. Untuk mengetahui urgensi pelembagaan jaminan kebendaan untuk 

akad mudharabah ditinjau dari hukum jaminan dan ekonomi syariah. 

2. Manfaat 

a. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam kaitannya dengan jaminan kebendaan pada akad mudharabah ditinjau 

dari hukum jaminan dan ekonomi syariah. 

b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam 

memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait 

dengan masalah yang diteliti dan masyarakat umum. 

D. Kerangka Pemikiran 

Produk pembiayaan Bank Syariah berdasarkan prinsip bagi hasil 

Mudharabah merupakan salah satu pembeda antara bank konvensional dan 

bank syariah. Pembiayaan Mudharabah bertujuan untuk menghindari riba atau 

bunga yang umumnya terdapat pada bank konvensional.  
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Menurut Fatwa MUI-DSN pengertian Mudharabah adalah akad 

kerjasama suatu usaha antara dua pihak, pihak pertama (malik,shahibal-mal, 

LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (amil, mudharib, 

nasabah) bertidak sebagai pengelola usaha, dan keuntungan usaha dibagi 

diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.  

Ketentuan hukum pembiayaan Mudharabah : 

a. Mudharabah boleh dibatasi dalam waktu tertentu 

b. Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang 

belum tentu terjadi, 

c. Pada dasarnya, dalam Mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada 

dasarnya dalam akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan 

yang disengaja,kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 

d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan 

melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan 

melalui musyawarah. 

Muhammad Syafii Antonio mengungkapkan tentang konsep bunga dan 

keunggulan bank syariah dalam menghindari bunga dengan memberi 

alternativ sebuah sistem yang islami yakni prinsip kerjasama dengan model 

bagi hasil Mudharabah. Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi 

hasil, penerapan prinsip bagi hasil atau Mudharabah agar selalu sesuai dengan 
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prinsip syariah haruslah mendapatkan peran aktif dari Bank Indonesia untuk 

melakukan pengawasan.
11

 

Contoh alur mekanisme pembiayaan mudharabah sebagai berikut : 

 

 

            

             Modal 100%              keahlian / keterampilan 

 

 

 

         nisbah X%     nisbah Y% 

 

       Akad Mudharabah 

1. Bank dan Nasabah bersepakat untuk melakukan transaksi dengan akad 

Mudharabah 

2. Bank bertindak sebagai investor atau pemilik dana (shahibul maal) 

menanamkan dana kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana 

(mudharib) dalam suatu kegiatan usaha. 

3. Bank menanamkan modal atau dana sebesar 100 persen dari total kegiatan 

usaha. 

4. Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau proporsi bagi hasil 

yang telah disepakati sebelumnya. 

                                                           
11 Antonio Muhammad Syafii, 2001, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 

hal. 54. 

Akad 

Mudharabah 

bank nasabah 

usaha 

Pembagian 

Pengembalian 

modal usaha 
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5. Jumlah penggunaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan 

pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. 

6. Kerugian usaha nasabah ditanggung bank sebesar maksimal sebesar 

pembiayaan yang diberikan. 

 

E. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris. Maka 

yang diteliti pada awalnya data sekunder, kemudian dilanjutkan pada data 

primer di lapangan atau terhadap masyarakat. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif. Karena penelitian ini bermaksud menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini sejelas mungkin 

tentang bagaimana urgensi pelembagaan jaminan kebendaan untuk akad 

Mudharabah ditinjau dari hukum jaminan dan ekonomi syariah. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan  di BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta, 

pertimbangan lokasi ini  dipilih karena mengingat ketersediaan sumber 

data atau informasi yang dibutuhkan penulis berada di lokasi tersebut. 
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4. Sumber Data 

a. Bahan Hukum Primer 

Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini 

adalah hasil dari Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder ini meliputi: jurnal, literatur, buku, 

laporan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data 

sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder yang ada 

hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya data yang 

diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasi, dan selanjutnya dianalisis 

lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara dalam hal ini 

wawancara dilakukan dengan pegawai BNI Syariah Kantor Cabang 

Surakarta. 
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6. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan penulis adalah dengan 

menerapkan analisis secara kualitatif, yang memusatkan perhatiannya pada 

prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala 

yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-

gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat 

yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran pola-pola yang berlaku.
12

 

Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian ini 

mendasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang dan kemudian akan 

dihubungkan dengan hasil wawancara, teori-teori yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen,  literatur, dan buku kepustakaan yang berhubungan 

dengan penelitian ini, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang 

dikaji dan dapat ditarik kesimpulan. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan gambaran dan untuk mempermudah dalam 

melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka 

penulis menyusun sistematika penelitian ini, maka penulis menyusun 

sistematika penelitian ini menjadi 4 (empat) bab yang setiap sub bab dalam 

penelitian ini saling berkaitan antara sub bab satu dengan yang lainnya, maka 

penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut : 

 

 

                                                           
12 Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hal.20-21. 



12 
 

 
 

BAB I: PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian 

D. Kerangka Pemikiran 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Skripsi 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Mengenai Perbankan Syariah 

B. Tinjauan Mengenai Mudharabah 

C. Tinjauan Mengenai Jaminan Menurut Hukum Islam dan 

Hukum Positif 

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

BAB VI: PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

  




