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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Lembaga keuangan berperan penting dalam pengembangan dan 

pertumbuhan masyarakat industri modern. Lembaga keuangan merupakan 

tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui 

mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving. 

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan 

lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah bank sentral, 

bank umum, dan BPR, sedangkan lembaga keuangan bukan bank yaitu Baitul 

Mall wat Tamwil (BMT), asuransi, leasing, anjak piutang (factoring), modal 

venture, pegadaian, dana pensiun, kartu kredit, dan lembaga pembiayaan 

konsumen.
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  Bank syariah lahir di Indonesia pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya 

setelah ada Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992, yang kemudian direvisi 

dengan UU No. 10 Tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya 

dengan sistem bagi hasil 
2
. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci 

landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan 

diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga 

                                                 
1
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(Yogykarta: University Press, 2006), hal.7 
2 Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah, (Yogyakata: 

UII Press, 2004), hal.1.  
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memberikan arahan bagi bank-bank konvensional diri secara total menjadi 

bank syariah.
3
  

  Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum 

Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau 

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai 

dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 

(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 

(musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan  

(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni 

tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan 

atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
4
  

  Kehadiran perbankan berfungsi melayani masyarakat di daerah perdesaan 

atau pinggiran, atau bisa dikenal dengan rural banking. Di Indonesia, rural 

banking diakomondasikan dalam bentuk lembaga Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut Undang-

Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (BPRS) adalah bank 

syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu 

lintas dalam pembayaraan.
5
  

  Secara umum menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah 

                                                 
3
  Ibid 

4
 Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Malang : UIN-Malang Press, 

2009), hal.. 113.  
5 Rizal Yahya, Akuntansi Perbankan Syariah (BI, PAPS) Edisi 2, (Jakarta : Erlangga, 2014), 

hal.20.  
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kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) meliputi sebagai berikut.  

 a. Kegiatan usaha penghimpunan dana dalam bentuk:  

(1) Simpanan berupa tabungan atau yang di samakan dengan itu 

berdasarkan akad wadi‟ah atau akad lain yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah; dan  

(2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang di 

persamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad 

lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;  

b. Penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk:  

(1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau 

musyarakah;  

(2) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna‟;  

(3) Pembiayaan berdasarkan akad qardh;  

 (4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada 

nasabah berdasarkan akad ijarah; dan sewa beli dalam bentuk ijarah 

muntahiya bittamlik; dan  

 (5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah;  

 c. Penyertaan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan 

akad wadi‟ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad 

lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.  

 d. Kegiatan usaha berupa pemindahan uang, baik untuk kepentingan sendiri 

maupun kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat 
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Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan 

Unit Usaha Syariah; dan  

 e. Penyediaan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya 

yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank 

Indonesia.
6
  

  Dalam berbagai kegiatan yang dijalankan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah di atas salah satu bentuk pembiayaan yang bersifat produktif dan 

menyalurkan dana tersebut untuk pengusaha mikro, kecil maupun menengah 

yaitu pembiayaan musyarakah. Menurut Ahmad Dahlan, musyarakah (join 

venture profit sharing) adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk 

suatu usaha tertentu.
7
 Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk 

pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank bersama-sama menyediakan 

dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah 

mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepekati untuk 

bank.
8
  

  Musyarakah merupakan jenis pembiayaan yang umumnya 

diperuntukkan bagi pedagang atau pengusaha untuk menambah modal 

mereka dalam mengembangkan usahanya. Pembiayaan musyarakah 

merupakan pencampuran modal dimana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dananya dengan keuntungan atau kerugian ditanggung bersama 

                                                 
6 Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Malang : UIN-Malang Press, 

2009), hal.123-124.  
7 Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik, (Yogyakarta : Teras, 2012), hal.169.  
8 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani, 2001), 

hal.93.  
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dengan porsi yang telah disepakati kedua belah pihak ketika akad. 

 Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru yang berkedudukan di Jl. Raya Solo  

 Permai Blok CA 61 Solo Baru-Sukoharjo  mempunyai beberapa 

produk-produk pembiayaan yang dapat ditawarkan kepada calon nasabahnya 

yaitu pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, pembiayaan multi 

jasa dan lainnya. Akad musyarakah merupakan akad dimana mitra dan BPRS 

mempunyai kesepakatan dalam penggabungan modal usaha untuk melakukan 

suatu usaha tertentu dengan adanya suatu perjanjian di antara kedua belah 

pihak.  

  Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru  dalam aplikasi akad pembiayaan 

musyarakah menggunakan jenis syirkah ‘inan yaitu kontrak antara dua orang 

atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan 

kerugian dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak dalam 

keuntungan dan kerugian dibagi berdasarakan kesepakatan. Akan tetapi, porsi 

masing-masing pihak, baik dalam dana maupan kerja atau hasil, tidak harus 

sama sesuai dengan kesepakatan mereka.13  

  Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru selaku Lembaga Keuangan 

Syariah (LKS) memiliki satu produk pembiayaan yang ditawarkan kepada 

nasabahnya yakni pembiayaan penambahan modal usaha yang menggunakan 

prinsip mark up atau jasa pada bentuk bagi hasil yang dilakukan dengan 

sistem flat dan menurun. Di mana nisbah bagi hasil yang digunakan dalam 

mark up di Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru ialah sebesar 2% dari 

jumlah pembiayaan secara flat dan 3% dari jumlah pembiayaan untuk 
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angsuran menurun. Namun dalam kesepakatan yang telah dilakukan 

cenderung menghadapi masalah pada nasabah yang bermasalah. Kadang ada 

nasabah yang tidak hanya bermasalah disatu tempat tetapi tempat lain juga 

bermasalah. Oleh karena itu perlu upaya dari masing-masing Bank Syariah 

untuk melakukan koordinasi dalam rangka mempersempit gerakan nasabah 

yang bermasalah. Sehingga Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa No. 

17/DSNMUI/ IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang menunda 

pembayaran menurut prinsip syariah Islam, untuk dijadikan pedoman LKS. 

Sanksi didasarkan pada prinsi denda yaitu bertujuan agar nasabah disiplin 

dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi yang diberikan dapat berupa 

denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan 

dibuat saat akad ditandatangani. Apabila nasabah tidak atau belum mampu 

membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi. 

 Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru  dengan Judul: 

MUSYARAKAH (Studi tentang Akad Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri 

KCP Solo Baru). 

B. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang  yang telah  diuraikan sebelumnya, 

penulis menetapkan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hubungan hukum dalam akad pembiayan musyarakah di Bank 

Syariah Mandiri KCP Solo Baru? 
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2. Bagaimana  perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam 

akad pembiayan musyarakah di Bank Syariah Mandiri KCP Solo 

Baru? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun mengenai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui hubungan hukum dalam akad pembiayan musyarakah di 

Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru. 

2. Mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam 

akad pembiayan musyarakah di Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat 

yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman bagi penulis, khususnya yang berkaitan dengan poembiayaan 

pada perbankkan syariah akibat hukum yang timbul.  

2. Bagi Ilmu Hukum 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum 

pada umumnya dan hukum ekonomi syariah pada khususnya 

Pembiayaan Musyarakah. 

3. Bagi Masyarakat  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi 
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masukan serta tambahan pengetahuan bagi para masyarakat yang terkait 

dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang pada 

kesempatan lain mempunyai minat untuk mengkaji permasalahan yang 

sejenis. 

E. Kerangka Pikir 

1. Hubungan hukum dalam akad pembiayan musyarakah di Bank 

Syariah Mandiri KCP Solo Baru 

Pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad 

kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana 

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan 

bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan 

kesepakatan.
9
  Dengan demikian perjanjian pembiayaan musyarakah 

merupakan hubungan hukum antara dua pihak yaitu pihak bank dengan 

pihak nasabah masing-masing sebagai mitra pemilik modal untuk 

membiayai dan menjalankan suatu usaha yang halal dan produktif. 

Hubungan hukum ini akan menimbulkan akibat hukum, yaitu hak dan 

kewajiban timbal balik bagi masing-masing pihak. Pada praktik di Bank 

Syariah Mandiri KCP Solo Baru, hubungan hukum pemberian fasilitas 

pembiayaan musyarakah antara bank dengan nasabah dituangkan dalam 

kontrak atau akad pembiayaan alMusyarakah. 

 Pasal 1618 KUH Perdata mengatur persekutuan adalah suatu 

perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk 

                                                 
9 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal.. 163-164 
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memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama, dengan maksud untuk 

membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Pengertian bagi hasil atau 

partnership (maatschap) yang dijabarkan di atas adalah sama yaitu: a. 

Perjanjian kerja sama dua orang atau lebih. b. Tujuannya mencari 

keuntungan c. Dengan cara memasukkan modal masing-masing d. 

Hasilnya dibagi bersama. 

a. Subjek Hukum 

Pihak-pihak yang terkait dalam Perjanjian Musyarakah ini yaitu: 

1. Syarik (mitra) boleh berupa orang (syakhshiyah thabi'iyah 

natuurlijke persoon) atau yang disamakan dengan orang, baik 

berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (syakhshiyah 

i'tibariyah/syakhshiyah hulmiyah/rechtsperson), berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

2. Syarik (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Syarik (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal 

usaha (ra's al-ma) serta memiliki keahlian/keterampilan usaha. 

  Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

pembiayaan musyarakah menetapkan  beberapa ketentuan:  

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 

dengan memperhatikan hal-hal berikut.  
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 (1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 

tujuan kontrak (akad).  

 (2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.  

 (3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 

dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.  

   2. Pihak - pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan 

memperhatikan hal-hal berikut.  

(1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan 

perwakilan.  

(2)  Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap 

mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.  

(3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah 

dalam proses bisnis normal.  

 (4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk 

mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi 

wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan 

memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan 

kelalaian dan kesalahan yang disengaja.  

 (5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau 

menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.  

b. Objek Hukum 

   Obyek akad menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 

08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah terdiri dari : 
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 (1)  Modal  

 a. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau 

yang nilainya sama. Modal dapat terdiri atas aset 

perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan 

sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih 

dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.  

 b. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, 

menyumbangkan atau menghadiahkan modal modal 

musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar 

kesepakatan.  

 c. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada 

jaminan, namun untuk menghindari terjadinya 

penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.  

 (2)  Kerja  

a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 

pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja 

bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh 

melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan 

dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan 

tambahan bagi dirinya.  

b. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas 

nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-
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masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam 

kontrak.  

(3) Keuntungan  

a. Keuntungan harus dikuantufikasi dengan jelas untuk 

menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi 

keuntungan atau penghentian musyarakah. Setiap 

keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas 

dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang 

ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra. 

Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan 

melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu 

diberikan kepadanya.  

b. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas 

dalam akad.  

(4) Kerugian  

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional 

menurut saham masing-masing dalam modal.  

2. Hak dan kewajiban para pihak akibat terjadinya kegiatan 

pembiayaan musyarakah di perbankan syariah: 

  Peraturan BAPEPAM No. IX.A.14 (Kep.430/BL/2012) tentang 

Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syari’ah 

menjelaskan bahwa Hak dan Kewajiban pihak-pihak dalam Musyarakah 

adalah: 
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1. Wajib menyediakan modal sesuai dengan tujuan musyarakah, baik 

dalam porsi yang sama atau tidak dengan pihak lainnya 

2. Wajib menyediakan tenaga dalam bentuk partisipasi dalam kegiatan 

usaha musyarakah, dalam hal satu atau lebih pihak tidak dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan usaha musyarakah, maka hal ini wajib 

disepakati dalam musyarakah 

3. Berhak menerima bagian keuntungan tertentu sesuai dengan 

rasio/nisbah yang disepakati dalam musyarakah atau proporsional 

4. Wajib menanggung kerugian secara proporsional berdasarkan 

kontribusi modal masing-masing pihak  

5. Berhak mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah 

tertentu, maka kelebihan dimaksud dapat diberikan kepada satu atau 

lebih pihak, dan 

6. Berhak meminta jaminan kepada pihak lain dalam musyarakah untuk 

menghindari terjadinya penyimpangan. 

3. Perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam akad 

pembiayan musyarakah. 

  Secara Umum, keputusan fatwa DSN-MUI nomor 08/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah menjelaskan dalam 

ketentuan mengenai obyek syirkah terkait dengan keuntungan dan 

kerugian yakni : 
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1. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan 

perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika 

penghentian musyarakah 

2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar 

seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang 

ditetapkan bagi seorang mitra 

3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah 

tertentu, kelebihan atau prosesntase itu diberikan kepadanya 

4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. 

5. Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut 

saham masing-masing dalam modal. 

   Dalam hukum Islam seorang mitra dapat meminta untuk menyediakan 

jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Keuntungan harus 

dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa 

pada waktu alokasi keutungan atau ketika penghentian musyarakah.10 

  Menurut pendapat Maliki, dan mazhab Syafi‟i  dalam alokasi keuntungan 

di antara mitra, keuntungan proposional sesuai modal dimana keuntungan 

harus dibagi diantara para mitra secara proporsional tidak memandang jumlah 

pekerjaan yang dilaksanakan para mitra sama atau tidak. Sedangkan menurut 

pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hambali menyetujui pembagian 

                                                 
10

 Afandi, Yazid Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah, 

Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009. hal..156. 
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keuntungan yang tidak proporsional terhadap modal bila pada akad telah 

ditentukan di awal dan disepakati kedua belah pihak.11
  

  Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut 

saham masing-masing dalam modal.12
 Para ulama sepakat bahwa kerugian 

harus dibagi diantara para mitra secara proporsional terhadap saham masing-

masing dalam modal. Mereka mendukung pendapat ini dengan perkataan Ali 

bin Abi Thalib r.a., “Keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, 

sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka”.13
  

  Dalam fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/VI/2000 dijelaskan juga 

mengenai biaya operasional dan persengketaan. Biaya Biaya operasional 

dibebankan pada modal bersama. Jika salah satu pihak tidak menunaikan 

kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak 

tercapai kesepakatan melalui musyawarah.14
  

F.  Metode Penelitian 

Dalam mengemukakan pengertian metode penelitian hukum, penulis 

mengemukakan kerangka berpikir dalam pendapat ahli hukum, penulis 

menggunakan metode penelitian baik berupa penelitian, pengumpulan data, 

dan analisa data. 

Menurut Soerjano Soekanto, penelitian hukum yaitu suatu kegiatan 

ilmiah, yang didasarkan padasistematika. Pemikiran, pada metode yang 

                                                 
11 Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/VI/2000.  
12

 Ibid 
13

 Ismail, 2011. Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal.57.  
14

 Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/VI/2000. 
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mempunyai tujuan untuk memperoleh sesuatu atau beberapa gejala hukum, 

dengan cara menganalisisnya. Dan juga diadakan pemeriksaan mendalam 

terhadap faktor hukum, dan mengusahakans uatu pemecahan atas 

permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam gejala yang 

bersangkutan.
15

 

1. Metode Pendekatan  

Penelitian hukum ini didasarkan pada penelitian hukum dengan 

pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan, 

sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga 

atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu 

lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di 

masyarakat.  Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah terbatas 

pada peraturan perundang-undangan  yan tertulis yang berkaitan dengan 

objek yang diteliti. Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis 

normative  yang dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang 

berupa, inventarisasi peraturan perundang-undangan dan pengkajian 

terhadap penemuan hukum in-concreto. 

2. Spesifikasi Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif.
16

  untuk memberikan 

gambaran secara jelas terhadap pemilihan topik permasalahan yang akan 

                                                 
15

Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal.18 
16

 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, hal. 25. “Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat 

sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan 

penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala 

dengan gejala lain dalam masyarakat 
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dikaji dalam penelitian mengenai objek yang akan diteliti, yaitu 

mendeskripsikan profil terkait hubungan hukum dan perlindungan hukum 

bagi para pihak yang terlibat dalam akad pembiayan musyarakah.  

3. Sumber Data 

 Data sekunder dalam penelitian ini, berupa bahan-bahan hukum yaitu akad 

perjanjian musyarakah Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini dengan cara 

menggunakan penelitian studi kepustakaan, yaitu suatu metode 

pengumpulan data sekunder dengan cara mencari, mempelajari, dan 

mengiventarisasi, akad perjanjian musyarakah Bank Syariah Mandiri KCP 

Solo Baru.  

5. Metode Analisis Data 

 Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan 

menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang 

dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang 

telah diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-

doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.  

  Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan 

inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

persoalan yang menjadi objek kajian.  Data yang terkumpul akan 

diidentifikasikan secara analisis doktrinal, dengan menggunakan teori 

Hukum Murni dari Hans Kelsen. Sedangkan untuk tahap kedua akan 
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dilakukan pembahasan yang berupa penemuan hukum in-concerto.  

  Pada pembahasan tahap kedua ini, penarikan kesimpulan akan 

dilakukan secara deduktif, dimana: 

a.  Peraturan perundang-undangan lain yang ada (disamping juga doktrin 

dan teori hukum), dijadikan sebagai premis mayornya,   

b.  Data sekunder yang lain serta data primer yang terkait, sebagai premis 

minornya,    

c.  Konklusi akan diambil dengan cara membandingkan data sekunder 

yang ada dan yang sudah diolah dengan berbagai peraturan 

perundang-undangan, doktrin dan teori hukum yang ada, sehingga 

pada tahap akhirnya akan ditemukan hukum in-concertonya.  

 

G. Sistematika Penulisan 

Agar lebih mudah dalam memahami dan memepelajari hasil penelitian 

dan pembahasannya yang tertuang dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi 

ini dibagi dengan sistematika sebagai berikut 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

D. Kerangka Pemikiran 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penelitian 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Syarat Sah Perjanjian 

3. Subjek dan Objek Perjanjian 

4. Asas-asas Perjanjian 

5. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya 

6. Overmacht dan Akibat Hukumnya 

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Musyarakah 

1. Pengertian Perjanjian Musyarakah  

2. Subjek dan Objek dalam Perjanjian Musyarakah 

3. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Musyarakah 

4. Overmacht dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Musyarakah 

C. Tinjauan Umum Tentang Perbankan Syariah 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Saran 


