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PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA 

LEMBAGA PEMBIAYAAN ISLAM 2 
 
 

A. Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah 

Secara etimologis, jaminan diistilahkan dengan dhaman. 

Jaminan hadir pada konteks akad utang piutang, yaitu untuk 

menguatkan/meneguhkan kepercayaan pada urusan utang piutang 

(Jamilah, 2012). Obyek jaminan dapat berupa barang atau orang baik 

itu barang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak 

bergerak, atau bentuk lain.  

Bagaimana dengan akad mudharabah? Apakah memerlukan 

jaminan? Akad mudharabah merupakan akad kerjasama kemitraan 

antara dua pihak yaitu shahibul maal dan mudharib. Jelas, akad ini 

bukan akad utang piutang tetapi akad investasi. Konsep klasik dan 

konsep awal mudharabah menempatkan bahwa akad ini merupakan 

akad kerjasama yang didasari oleh prinsip kepercayaan (trust) karena 

kedua pihak ini biasanya saling kenal. Akad syirkah/kemitraan 

dibangun berdasarkan asas tsiqah (saling percaya) dan Amanah (dapat 

dipercaya; yang mana keberkahan akan sulit direalisasi jika salah satu 

atau kedua asas tersebut tidak ada. Hal ini termaktub dalam hadist 

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam (HR. Abu Daud: 3383): 

 

احدهام صاحبهيقول هللا تعىل: اان اثلث الرشيكني ما مل خين  . 
“Allah Ta’ala berfirman, ‘Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang 

yang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati 

mitranya’. 

 

 



2| Judul Buku 
 
Hadits yang lain menyebutkan (HR. Daruquthni: 3/35): 

 

 .يد هللا عىل الرشيكني ما مل يتخاوان

 

“Tangan Allah di atas dua orang yang berserikat selama keduanya 

tidak saling mengkhianati.”  

 

Oleh karena itu, pada dasarnya tidak ada jaminan atas akad 

kemitraan seperti akad mudharabah. Ulama berpendapat bahwa pada 

akad syirkah (investasi/kemitraan) tidak perlu ada jaminan atau 

menyaratkan agunan sebagai jaminan. Ini merupakan konteks 

business risk. Jadi, pembiayaan mudharabah secara prinsip tidak 

memerlukan jaminan. Dengan kata lain, tidak adanya jaminan tidak 

menyebabkan akad mudharabah menjadi tidak syah, juga tidak ada 

ganti rugi dalam akad mudharabah karena akad ini bersifat amanah 

(yad amanah). Akad mudharabah mendudukkan kedua mitra 

(mudharib dan shahibul maal) pada derajat yang setara.  

Namun demikian secara praktik, perkembangan dunia bisnis 

yang melibatkan Lembaga Keuangan Islam (LKI) sebagai shahibul 

maal yang mana tidak mengenal mitra (mudharib) secara mendalam, 

maka memunculkan celah keraguan terhadap sifat amanah dan 

kredibilitas serta kinerja mitra (mudharib). Demikian pula sebaliknya 

pada sisi mudharib menimbulkan potensi lalai dan melanggar akad. 

Pada posisi tidak saling mengenal dengan baik ini, membuat LKI 

tidak dapat meletakkan kepercayaan kepada mudharib secara penuh 

sebagaimana skema mudharabah klasik, oleh karena itu jaminan 

berperan sebagai instrumen substitusi untuk menumbuhkan 

kepercayaan LKI bahwa dananya akan dikelola dengan baik untuk 

memaksimalkan keuntungan kedua mitra. Ini merupakan 

pertimbangan pada konteks character risk. 



Judul Bab |3 
 

Jadi, skema mudharabah telah mengalami pergeseran praktik 

dengan menghadirkan jaminan, menyesuaikan dengan karakter 

manusia dalam berbisnis yang mudah lalai atau berpotensi melanggar, 

maka LKI dapat meminta jaminan dari mudharib atau dari pihak 

ketiga. Jika mudharib terbukti melakukan pelanggaran akad sehingga 

menyebabkan kerugian pada usaha kemitraan ini, maka jaminan 

mudharabah dapat dicairkan untuk menutup kerugian shahibul maal. 

Jadi, tidak ada jaminan pada akad mudharabah kecuali untuk 

menghindari adanya kemungkinan moral hazard oleh mitra akad 

(Islami, 2021). Jaminan berfungsi sebagai isyarat kehati-hatian bagi 

mudharib agar tidak main-main mengelola bisnisnya. Jaminan 

memang tidak wajib ada, tetapi LKI boleh meminta jaminan yang 

sifatnya lebih untuk menghindarkan perilaku moral hazard mudharib 

di kemudian hari. Hal ini didasarkan pada prinsip Maslahat al-

mursalah (Adam et al., 2016).  

Ini berarti, pergeseran perlakuan pada akad mudharabah terkait 

jaminan muncul untuk menyesuaikan dengan perkembangan karakter 

bisnis era saat ini. Perlu dipahami sekali lagi bahwa kedudukan mitra 

pada akad mudharabah adalah setara, yang mana mudharib bukan 

debitur dan shahibul maal juga bukan merupakan kreditur. Posisi 

jaminan pada akad ini bukan seperti jaminan pada skema utang 

piutang atau pinjam meminjam sehingga jaminan pada skim 

mudharabah tidak menempatkan mudharib pada posisi inferior. 

DSN-MUI sebagai otoritas fatwa, telah menerbitkan fatwa No. 

07/DSN-MUI/IV/2000 yang membolehkan LKI dapat meminta 

agunan/jaminan. Fatwa ini lebih ditujukan untuk kemaslahatan para 

mitra. Jaminan selalu dikaitkan dengan aspek risiko. LKI menerapkan 

jaminan pada fungsi untuk meminimalisir risiko mudharabah. 

Kembali kepada posisi LKI sebagai lembaga mediasi keuangan yang 

menghimpun dana masyarakat, maka LKI perlu melakukan mitigasi 

risiko atas setiap kegiatan pembiayaannya agar tidak merugi yang 
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pada akhirnya dapat merugikan nasabah pada sisi lainnya. Penekanan 

pada hal ini adalah karena dana yang disalurkan oleh LKI merupakan 

dana masyarakat yang dapat ditarik sewaktu-waktu (Jamilah, 2012). 

Jaminan berfungsi sebagai instrumen pengamanan dana, jika 

mudharib terindikasi unsur kesengajaan untuk melakukan kelalaian. 

Eksekusi jaminan tetap harus berdasarkan persetujuan mudharib. 

Jaminan pada pembiayaan mudhârabah tidak difungsikan untuk 

menutup seluruh kerugian usaha, sebagaimana jaminan pada kredit 

konvensional yang berbasis bunga, yang mana nasabah bertanggung 

jawab atas seluruh kredit yang diterima. Jaminan merupakan 

implementasi penting prinsip kehati-hatian (prudential principle) 

bagi LKI untuk mengendalian risiko sesuai regulasi yang berlaku. 

Jaminan pada akad mudharabah berfungsi sebagai pengaman dan 

sebagai penenang jika muncul risiko mudharabah bermasalah 

(Jamilah, 2012). LKI tidak kehilangan seluruh modal jika terjadi 

wanprestasi oleh mudharib karena masih ada jaminan yang dapat 

diuangkan. Jaminan adalah sumber terakhir pengembalian modal 

mudharabah bila mudharib sudah tidak memiliki kemampuan 

ekonomi lagi pada saat akad mudharabah berakhir atau jatuh tempo 

atau mudharib terindikasi melakukan kecurangan dengan 

kesengajaan. 

Kedudukan jaminan semata-mata sebagai ihtiyath (penghati-

hati) pada konteks character risk dan bukan merupakan hal prinsip 

(syarat wajib) dalam memutuskan pembiayaan mudharabah oleh 

LKI. Keputusan pembiayaan kemitraan mudharabah tetap didasarkan 

pada kelayakan usaha dan kemampuan mudharib (business feasibility 

and business risk). 

 

B. Konsep Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah 

Akad mudharabah merupakan salah satu karunia Allah bagi 

umat manusia agar mereka dapat berbisnis tanpa berkecimpung 
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dengan riba (dosa). Al-Mudharabah ini merupakan sebuah solusi 

bisnis baik skala besar maupun skala kecil.  

Akad mudharabah merupakan akad kemitraan. Mudharabah 

mendudukkan kedua pihak yaitu pemilik dana (shahibul maal) dan 

pengelola dana (mudharib) secara setara. Kesetaraan ini 

merepresentasi keadilan yang dengannya Allah melarang riba. 

Dengan kesetaraan antara para mitra dalam menanggung risiko dan 

pembagian hasil sehingga diharapkan tumbuh saling ridla dan saling 

tanggungjawab di antara para mitra. 

Setiap entitas bisnis termasuk juga LKI dapat dipastikan 

berorientasi profit dan ini dihalalkan oleh syariat. Masalahnya adalah 

bagaimana keuntungan ini ditentukan dan dialolasikan pada kedua 

mitra. Mudharabah mengatur prinsip bagi hasil (profit sharing) dan 

bagi rugi (loss sharing) yang merupakan karakteristik inti dari sebuah 

akad kemitraan (kerjasama).  

Kaidah umum yang melekat pada setiap aktivitas bisnis adalah 

bahwa setiap harapan keuntungan selalu diikuti oleh risiko. 

Selanjutnya pada teori investasi atau portofolio yang sangat terkenal 

yaitu Markowitz’s Portfolio Theory (MPT), dikenali kaidah umum 

bahwa hanya mereka yang bersedia menanggung lebih tinggi risiko 

yang akan menuai return yang lebih besar (Markowitz, 1991; 

Modigliani & Pogue, 1974). Kaidah ini berlaku pada setiap bentuk 

investasi apapun. Investasi merupakan komitmen yang diwujudkan 

dengan menanam sejumlah modal untuk memperoleh return di masa 

depan. Dengan berinvestasi berarti telah berkomitmen untuk 

mengorbankan konsumsi saat ini dengan harapan dapat meningkatkan 

nilai dan kualitas konsumsi di waktu mendatang (Jogiyanto, 2017). 

Profit atas investasi dengan demikian merupakan kompensasi atas 

risiko dan waktu yang dikorbankan atas konsumsi saat ini. 

Masalahnya kemudian bagaimana produk mudharabah 

mengatur pola risk and return ini di antara kedua mitra. Kembali pada 
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pola bahwa setiap akad bisnis selalu diikuti oleh potensi profit atau 

rugi sehingga kedua mitra juga secara setara berpotensi berhadapan 

dengan profit dan loss.  

Pada kondisi profit, kesetaraan alokasi profit diwujudkan dengan 

nisbah (porsi) pembagian profit bagi kedua mitra menurut 

kesepakatan di antara keduanya. Detailnya bahwa keuntungan yang 

diperoleh dari hasil pengelolaan mudharib akan dibagi sesuai nisbah. 

Bagaimana pola pengaturan jika usaha mudharib mengalami 

kerugian? Apakah menggunakan pola yang sama pada kondisi profit? 

Hal ini akan kembali pada peran kedua mitra, yang mana mudharib 

berperan mengelola dana, sedang LKI sebagai shahibul maal 

berperan sebagai investor atau pemilik modal. Oleh karena itu, jika 

terjadi kerugian maka kerugian ini akan ditanggung oleh LKI sebagai 

pemilik modal sehingga kerugian material ini akan mengurangi 

jumlah modal LKI. Adapun mudharib sebagai pengelola modal, 

menanggung kerugian dalam bentuk tidak menerima reward atas 

effort kerjanya atau tidak memperoleh imbalan atas hasil kerjanya. 

Pola ini sejalan dengan ketentuan Fatwa MUI No. 07 tahun 2000 

tentang Pembiayaan Mudharabah bahwa LKI sebagai shahibul maal 

menanggung kerugian pengelolaan dana mudharabah. 

Dalam hal ini, investor atau shahibul maal tidak boleh menuntut 

pengelola dana bila pengusaha telah amanah dalam menjalankan 

tugasnya. Shahibul maal dapat meminta ganti rugi kepada mudharib 

yang nyata-nyata lalai atau sengaja tafrith dan atau ta’addi. Tafrith 

adalah bentuk ketidaksungguhan (tidak amanah) dalam menjalankan 

usaha seperti lalai terhadap bisnisnya atau tidak menggunakan modal 

kerja sesuai dengan kesepakatan (akad). Ta’addi berarti 

menggunakan modal kerja untuk kepentingan pribadi seperti 

membangun rumah atau mengembangkan bisnis pribadi lainnya. 

Para ulama mensyaratkan tiga hal dalam alokasi dan distribusi 

profit (Yai, n.d.), pertama harus disepakati bahwa modal pada syirkah 
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ini adalah untuk memperoleh bagi hasil, bukan sekedar pinjaman. 

Kedua, nisbah atau proporsi pembagian keuntungan bagi pemilik 

modal dan pengelola modal harus ditetapkan misalnya 40% untuk 

pemilik modal dan 60% untuk pengelola dana. Proporsi ini diatur 

berdasarkan kesepakatan kedua mitra. Ketiga, keuntungan tidak boleh 

dialokasikan kepada pihal lain diluar mitra syirkah. Perlu ditekankan 

bahwa pembagian profit didasarkan pada keuntungan, bukan 

prosentase dari modal. 

Ruh bisnis LKI tidak terlepas dari pola return and risk ini. 

Investor/nasabah harus siap dan bersedia menanggung bersama 

sharing profit maupun loss. Jangan sampai hanya bersedia menerima 

pembagian profit namun tidak bersedia menerima alokasi loss. Jika 

berinvestasi pada LKI, dana investor 100% terjaga keamanannya dan 

tidak ada potensi kerugian, tidakkah nurani kita mengenali ini sebagai 

praktik riba atau setidaknya zalim terhadap pengelola dana?  

Hikmah dari akad mudharabah ini adalah mengatur keadilan di 

antara mitra, atau menghindari kezaliman di antara pemodal dan 

pengelola dana yang diwujudkan dengan metode profit and loss 

sharing. LKI secara manajerial perlu menyeimbangkan antara 

profitabilitas dan risiko (safety) yang menekankan pada pengaturan 

sumber dana yang dihimpun dari pihak ketiga dengan penyaluran aset 

produktif yang berkualitas, terutama dari akad mudharabah dan 

musyarakah. 

 

C. Metode Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan 

Mudharabah 

Distribusi keuntungan dalam bisnis syariah termasuk pada LKI 

menggunakan istilah nisbah. Nisbah bagi hasil merupakan salah satu 

syarat yang khas yang harus dipenuhi pada akad mudharabah yang 

tidak ada pada akad jual beli. Artinya, proporsi bagi hasil harus 
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tertuang dalam akad. Jadi, nisbah bagi hasil merupakan aspek penting 

dalam akad mudharabah yang harus disepakati oleh para mitra akad. 

Nisbah mencerminkan imbalan yang menjadi hak dan akan 

diterima oleh para mitra. Nisbah bagi hasil merupakan prosentase 

keuntungan yang akan diperoleh shahibul mal dan mudharib. Oleh 

karena itu, nisbah bagi hasil sering dikenal dengan nisbah keuntungan 

(Muhamad, 2017). Besaran atau proporsi nisbah bagi hasil diatur 

berdasarkan kesepakatan.  

Nisbah keuntungan bagi para mitra harus dinyatakan dengan 

basis prosentase, bukan menggunakan basis angka mutlak (nominal). 

Contoh cara menyatakan nisbah bagi shahibul maal dan mudharib 

misalnya 60:40, 70:30 50:50, atau bahkan 99:1, namun terlarang 

dengan nisbah 0:100 atau 100:0. Hal ini didasarkan dari kesepakatan 

para Ulama yang menyatakan bahwa mudharabah tidak sah apabila 

keuntungan dipersyaratkan bagi salah satu pihak saja.  

Penetapan nisbah keuntungan akan mencegah terjadinya 

perselisihan tentang cara pembagian keuntungan bagi para mitra. 

Pada praktiknya di transaksi syariah modern terutama di LKI, nisbah 

dapat ditentukan berdasarkan negosiasi antara shahibul maal dengan 

mudharib. Hal ini biasanya dilakukan oleh calon investor dengan 

dana yang besar sehingga memiliki daya tawar yang cukup tinggi. 

Nisbah pada kondisi ini biasa dikenal dengan istilah nisbah spesial. 

Sementara itu, akad mudharabah juga mengatur distribusi 

kerugian bagi para mitra. Kerugian pada akad mudharabah tidak 

didasarkan pada nisbah, tetapi mengikuti porsi modal para pihak. 

Oleh karena pada akad mudharabah, 100% modal merupakan 

kontribusi shahibul maal, maka kerugian merupakan tanggungan 

shahibul maal 100%. Sebaliknya, pada sisi mudharib yang dengan 

kontribusi modal 0%, maka mudharib akan menanggung kerugian 

0%. Sekilas, mudharib tampak tidak menanggung kerugian, namun 

sejatinya mudharib telah merugi dengan kehilangan imbalan atas 
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upaya tenaga, pikiran, dan waktu yang telah dikorbankan untuk 

mengelola bisnis tersebut. Jadi, kedua mitra pada akad mudharabah 

menangung kerugian secara berbeda, yang didasarkan pada kontribusi 

mitra atas obyek mudharabah. Dengan demikian, karena kerugian 

material menjadi tanggungan shahibul maal, sehingga kerugian ini 

akan mengurangi jumlah modal shahibul maal. 

Nisbah bagi hasil perlu mempertimbangkan data usaha, expected 

return, actual return, nisbah pembiayaan, dan kemampuan angsuran 

(Muhamad, 2005). Dasar penentuan nisbah bagi hasil secara prinsip 

dapat menggunakan dua metode yaitu metode revenue sharing dan 

profit sharing.  

PSAK 105 tentang Mudharabah membolehkan prinsip bagi hasil 

pada akad mudharabah dengan prinsip bagi hasil usaha atau bagi 

laba. Prinsip bagi hasil usaha didasarkan pada gross profit (laba 

bruto), bukan didasarkan pada omset. Jadi, metode revenue sharing 

merupakan cara menetapkan bagi hasil berbasis pada laba bruto, yaitu 

berbasis pendapatan dikurangi dengan beban pokok namun tidak 

dikurangkan terhadap biaya-biaya untuk mengelola akad 

mudharabah. Bagi hasil dengan metode revenue sharing berarti 

mengalikan nisbah bagi hasil terhadap laba bruto. 

 

Bagi hasil = nisbah bagi hasil x laba bruto  (1) 

 

Metode profit/loss sharing adalah penentuan bagi hasil yang 

didasarkan pada pendapatan neto usaha, yaitu total pendapatan 

dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengelola akad 

mudharabah. Jadi, dasar bagi hasil dihitung dari laba atau rugi usaha. 

PSAK 105 tentang mudharabah menjelaskan prinsip bagi laba yaitu 

mengurangi laba bruto terhadap beban yang berkaitan dengan 

pengelolaan usaha mudharabah. 
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Dengan cara ini, kedua pihak akan menikmati keuntungan jika 

usaha mudharib pada posisi profit dan akan ikut menanggung 

kerugian jika usaha mudharib mengalami kerugian. 

 

Bagi hasil = nisbah bagi hasil x laba/rugi operasional (2) 

 

Ilustrasi metode revenue sharing dan profit/loss sharing adalah 

sebagai berikut: LKI Amanah sebagai shahibul maal, menyalurkan 

pembiayaan mudharabah kepada Tn. Hamim (mudharib). Nisbah 

disepakati oleh kedua pihak adalah mudharib: shahibul maal = 30:70. 

Sebagai contoh pada tahun pertama Tn. Hamim sebagai mudharib 

memperoleh pendapatan atas pengelolaan usaha mudharabah sebagai 

berikut:  

 

Pendapatan 10.000.000  

Beban pokok  6.000.000  

Laba bruto 4.000.000 Basis revenue sharing 

Beban-beban operasional 1.500.000  

Laba (rugi) operasional 2.500.000 Basis profit sharing 

 

Berdasarkan ilustrasi perhitungan pendapatan di atas maka, 

dengan nisbah 30:70 maka,  

a. LKI (shahibul maal), akan memperoleh bagi hasil sebagai berikut: 

Laba Basis revenue sharing Basis profit sharing 

4.000.000 70% x Rp4.000.000 

=2.800.000 

 

2.500.000  70% x Rp2.500.000 = 

1.750.000.000 

 

b. Tn. Hamim (mudharib) akan memperoleh bagi hasil sebagai 

berikut: 

Laba Basis revenue sharing Basis profit sharing 
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4.000.000 30% x Rp4.000.000 

=1.200.000 

 

2.500.000  30% x Rp2.500.000 = 

750.000.000 

 

Beberapa hasil riset menyebutkan bahwa praktik pembiayaan 

mudharabah oleh LKI biasanya menganut prinsip revenue sharing 

(Hadibowo & Mulawarman, 2013). Praktik ini sejalan dengan 

ketentuan (Fatwa) Dewan Syariah Nasional tentang Prinsip Distribusi 

Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah No. 15 Tahun 2000. 

Fatwa ini memang menganjurkan LKI menggunakan pendekatan 

revenue sharing karena mempertimbangkan aspek kemashlahatan. Ini 

berarti bahwa, bagi hasil yang diterima shahibul maal terbatas pada 

laba bruto, belum mempertimbangkan biaya operasional mudharib.  

Beberapa rasionalisasi penggunaan revenue sharing dikaitkan 

dengan ketidaksiapan masyarakat Indonesia dengan pola bagi rugi. 

Selain itu, dilihat dari sisi LKI sebagai penyedia modal (shahibul 

maal) memang akan lebih menguntungkan jika mengenakan metode 

revenue sharing terhadap pengelola dana. Hal ini disebabkan pada sisi 

lainnya, LKI sebagai penghimpun dana masyarakat (mudharib) 

bertanggungjawab untuk membagikan hasil usaha kepada nasabah 

sehingga LKI selalu dituntut pada posisi laba, dan tidak mungkin pada 

posisi defisit (laba minus). Tekanan ini mendorong LKI untuk 

menetapkan pola revenue sharing pada perannya sebagai shahibul 

maal. Pada titik ini, perspektif mashlahat yang digunakan adalah 

mashlahat pada aspek matematis. 

Rasionalisasi matematis lainnya adalah bahwa pada sisi LKI 

sebagai shahibul maal, metode PLS dinilai tidak efisien, karena 

belum memperhitungkan ICC (incentive compatibility constrain) dan 

WPCC (willingness to pay constrain). Metode revenue sharing lebih 

diminati karena risikonya lebih kecil. LKI sebagai shahibul maal 
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hanya berhadapan dengan ketidakpastian fluktuasi pendapatan 

mudharib tanpa harus menghadapi risiko (ketidakpastian) biaya usaha 

mudharib (Aswad, 2014). Pola ini lebih memungkinkan shahibul 

maal selalu menikmati surplus karena tidak perlu memperhitungkan 

fluktuasi biaya operasional mudharib, apakah efisien atau tidak.  

Khasanah (2009) dan Hafid et al. (2018) menyatakan adanya 

indikasi ketidakadilan dalam praktik bagi hasil dengan penekanan hal 

ini belum sejalan dengan konsep PLS (Profit and Loss Sharing) yang 

diharapkan dari akad-akad partnership. Beberapa konfrontasi 

terhadap pendekatan revenue sharing juga menggunakan perspektif 

mashlahat. Khasanah (2009) menyarankan implementasi PLS dengan 

pertimbangan bahwa semua pengeluaran rutin operasional untuk 

pengelolaan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi 

mudharib, lebih mashlahat karena lebih menjamin distribusi bagi 

hasil yang lebih baik, karena mencerminkan alokasi sumber daya 

ekonomi yang lebih sesuai. Pada sisi ini, mashlahat ditekankan pada 

prinsip kemashlahatan aktivitas dunia akhirat (Khasanah, 2009).  

Kurangnya mental mashalat pada perspektif akhirat (spiritual) inilah 

yang menyebabkan belum diterapkannya pendekatan profit sharing 

pada LKI (Hadibowo & Mulawarman, 2013). 

 

↜oOo↝ 
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