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A. Perbandingan presentase akad mudharobah dan musyarokah bank BCA 

Syariah 

Data yang didapat sebagai berikut (Dalam Jutaan Rupiah) :  

AKAD  2011  2012  2013  JUMLAH  

MUDHARABAH  3.593  312  16.080  19.985  

MUSYARAKAH  8.543  3.292  47.935  59.770  
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A. Syarat-syarat dan flochart pembiayaan Mudharabah dan Musyarokah di bank 

Syariah 

Persyarat mengajukan pembiayaan di bank BCA Syariah: 

No Dokumen  Pemohon 

Individual  Perusahaan 

1 Fotokopi KTP Pemohon √ √ *) 

2 Fotokopi KTP Suami/Istri √ - 

3 Fotokopi Kartu Keluarga √ - 

4 Fotokopi Akte Nikah/cerai √ - 

5 Fotokopi NPWP √ √**) 

6 Fotokopi SIUP - √ 

7 Fotokopi TDP - √ 

8 Fotokopi Izin Praktek - - 

9 Fotokopi Akte Pendirian/ Perubahan - √ 

10 Asli Slip Gaji/Surat Keterangan Penghasilan (1 bulan 

terakhir) 

√ - 

11 Fotokopi Rekening koran/ tabungan 3 bulan terakhir √ √ 

12 Asli Surat Keterangan Kerja √ - 

13 Laporan Keuangan 2 tahun terakhir - √ 

14 Past performance 2 tahun terakhir - √ 

15 Data obyek pembiayaan √ √ 

Keterangan: 

*) pemohon dan pengurus 

**) NPWP perusahaan dan pengurus 

Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah  

1. Shahibul maal dan mudharib harus cakap hukum  

2. Pernyataan ijab dan Kabul => dengan  memperhatikan :  

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak 

(akad)  

b. Penerimaan  dari penawaran dilakukan pada saat kontrak 

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan 

menggunakan cara-cara komunikasi modern 

 

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh shahibul maal kepada 

mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat:  

a. Harus diketahui junlah dan jenisnya  

b. Dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika dalam bentuk asset, harus 

dinilai pada waktu akad  

c. Tidak berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara 

bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad  

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, 

dengan syarat yang harus dipenuhi : 



a. Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan untuk satu 

pihak 

b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan 

dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi 

(nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus 

berdasarkan kesepakatan  

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan 

pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari 

kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan  

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan modal yang 

disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan :  

a. Kegiatan usaha adalah hak ekslusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia 

dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.  

b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa 

yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.  

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya 

yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang 

berlaku dalam aktifitas itu 

 

 

 



Penjelasannya: 

1. Nasabah datang ke bank mengajukan pembiyaan mudharabah untuk memperoleh 

modal usaha. 

2. Bank  memproses, apakah bisa diberikan atau tidak. Jika ya terjadi akad mudharabah 

dan perjanjian bagi hasil antara bank dan nasabah. Bank bertindak selaku shahibul 

maal (memberikan modal 100%) dan nasabah selaku mudharib (menjalankan usaha 

dengan keahlianya). Jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan 

merupakan kelalaian nasabah maka kerugian di tanggung oleh bank.  

3. Setelah proses usaha berjalan kemudian keuntungan harus disisihkan dahulu untuk 

tabungan pengembalian modal  kebapa bank. Selebihnya keuntungan dibagi antara 

bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka . 

 

Syarat Pembiayaan Musyarokah 

1. Perserikatan merupakan transaksi yang bisa diwakilkan, menurut Iman Hanafi, semua 

jenis syirkah mengandung arti perwakilan. Berarti salah satu pihak diperbolehkan 

untuk menerima atau mengirimkan wakilnya untuk bertindak hukum terhadap objek 

perserikatan sesuai dengan izin pihak – pihak lainnya.  

2.  Presentase pembagian keuntunagn untuk masing-masing pihak yang berserikat 

hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad.  

3. Keuntungan untuk masing – masing pihak ditentukan secara global berdasarkan 

presentase tertentu sesuai kesepakatan, tidak boleh ditentukan dalam jumlah 

tertentu/pasti.  

 



 

Penjelasanya: 

1. Nasabah datang ke bank mengajukan pembiyaan dengan akad musyarakah untuk 

mendapatkan tambahan modal usahanya. 

2. Bank memproses, apakah bisa diberikan atau tidak. Jika ya terjadilah akad 

musyarakah antara bank dan nasabah. 

3. Antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini dalam hal ini antara 

kedua belah pihak saling bekerja sama dalam mengelola usaha yang mana 

keuntunganya dibagi sesuai kesepakatan ,jika terjadi kerugian maka di tanggung 

bersama sama dan tidak ada pihak yang dirugikan 

B. Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Bank Syariah Untuk Pembiayaan 

Mudharabah dan Musyarakah 

Permasalahan bembiayaan mudharobah: 

1. Terjadinya modal hazard (perilaku negatif) 

Moral hazard yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang mudharib tidak 

seluruhnya diketahui oleh pemberi pinjaman (bank). Problem modal hazard akan 

terjadi bila mudharib mengurangi kapasitas kerja dan usahanya dengan alasan bahwa 



pada akhirnya sebagian besar keuntungan dari kerja kerasnya hanya akan dinikmati 

oleh pemilik modal. 

2. Verifikasi yang mahal 

Disebabkan dengan adanya kewenangan penuh mudharib untuk menentukan berapa 

keuntungan yang akan dibagikannya, maka dikhawatirkan akan terjadi pemalsuan 

pelaporan keuntungan yang akan dijadikan objek bagi hasil, mau tidak mau perbankan 

dituntut untuk melakukan pengawasan dan verifikasi rutin terhadap setiap laporan 

keuntungan yang akan dibagi hasil. Dampak negatifnya, dengan keharusan untuk 

mengadakan pengawasan  tersebut, maka bank harus menyediakan dana untuk 

membiayai tim pengawas, sehingga menimbulkan biaya yang lebih besar. 

3. Adverse selection 

Adverse Selection adalah masalah ketidakseimbangan informasi yang dilakukan oleh 

salah satu pihak, yang menyebabkan pihak lain tidak mengetahui kondisi yang 

sebenarnya terhadap suatu usaha. Sehingga pilihan yang ditetapkan hanya 

menguntungkan satu pihak saja, dan merugikan pihak yang lain. 

 

Permasalahan Pembiyaan Musyarakah 

1. Side Streaming ,nasabah menggunakan dana yang di berikan bank bukan seperti yang 

di sebut dalam kontrak 

2. Lalai dan kesalahan yang di sengaja 

3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur 

 

C. Langkah –langkah mengoptimalkan pembiayaan mudharabah dan musyarokah 

1. Langkah pertama adalah kesinambungan dan transparansi informasi terhadap usaha 

yang akan dijalankan. Informasi usaha dan pasar adalah sesuatu yang sangat penting 

dan berharga dalam setiap usaha. Oleh karena itu langkah ini bisa dimaksimalkan 

melalui database yang aktual, rinci, dan faktual, sambil terus mencari dan menemukan 

format usaha yang sesuai dengan iklim usaha tersebut. 

2. Langkah lainnya adalah dengan pengembangan industri-industri kecil yang dibina 

langsung oleh bank syariah. Industri ini benar-benar milik rakyat, prospektif, dan 

dikelola dengan amanah. Industrialisasi adalah salah satu kunci penting bagi negara 

kita untuk dapat survive di saat krisis seperti ini, dan melatih bangsa kita menjadi 

bangsa yang mandiri. 



3. Langkah terakhir adalah dengan membuat aturan dan regulasi yang tepat, 

terstandarisasi, dan sesuai dengan prinsip syariah. Kita semua sangat berharap 

legalisasi produk bank syariah bisa dipertimbangkan oleh DPR untuk menjadi hukum 

yang positif. Aturan ini nantinya menjadi payung yang sah terhadap gerak-gerik 

pelaksanaan pembiayaan mudharabah terhadap industri-industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


