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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

1. Kondisi Geografis Kota Palangka Raya 

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113˚30`- 

114˚07` Bujur Timur dan 1˚35`- 2˚24` Lintang Selatan, dengan luas 

wilayah 2.678,51 Km2 (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah 

datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%.80 Secara 

administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan: 

Sebelah Utara : Dengan Kabupaten Gunung Mas 

Sebelah Timur : Dengan Kabupaten Pulang Pisau 

Sebelah Selatan : Dengan Kabupaten Pulang Pisau 

Sebelah Barat : Dengan Kabupaten Katingan 

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya 
 

Kota ini memiliki luas wilayah 2.678,51 km² dan berpenduduk 

sebanyak 220.223 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 62,89 jiwa 

tiap km².81 

 

 
                                                

80http://www.palangkaraya.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=23&I
temid=80 online tanggal 5 Maret 2012. 

81Hasil Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010. Lihat 
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palangka_Raya online tanggal 5 Maret 2012.  
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2. Kondisi Sosial Perekonomian Kota Palangka Raya 

Laju pertumbuhan ekonomi di kota Palangka Raya terus 

meningkat, hal ini dapat dilihat tahun 2007 sebesar 5,96%. Penurunan 

sumbangan lapangan usaha pertanian dalam PDRB dapat diimbangi oleh 

kenaikan sumbangan lapangan usaha industri pengolahan. Hal ini 

didukung pula oleh data bahwa jumlah unit usaha industri kecil yang 

beroperasi di kota Palangka Raya terus meningkat.  Pada awal tahun 

2009 jumlah unit dan kerja serta penyerapan tenaga kerja pada usaha 

perdagangan, UMKM dan koperasi meningkat.82 

Kota palangka Raya sebagai ibukota provinsi Kalimantan Tengah 

memiliki posisi strategis bagi pembangunan daerah, termasuk 

pembangunan di bidang ekonomi. Iklim investasi masih dapat 

ditingkatkan, karena memiliki beberapa potensi sumberdaya alam, seperti 

danau, rawa, lahan dan potensi pertambangan.  Namun, lapangan usaha 

masyarakat kota Palangka Raya di dominasi pada bidang jasa yang 

sebagian penduduknya adalah PNS dan berpenghasilan tetap.  

3. Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah Mandiri 

Sejarah perkembangan industri perbankan syariah tak terlepas dari 

keluarnya peraturan tentang Perbankan yaitu, UU No 7 tahun 1992 yang 

membolehkan operasional bank dengan sistem bagi hasil di Indonesia, 

UU No 10 tahun 1998, yang mengatur tentang dual banking-system yaitu 

peraturan yang membolehkan setiap bank konvensional membuka sistem 

                                                
82Dokumentasi Bappeda Kota Palangka Raya tahun 2009. 
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pelayanan syariah di cabangnya,83 dan terbitnya UU No 23 tahun 1999. 

Perkembangan selanjutnya adalah keluarnya fatwa tentang haramnya 

bunga bank yang dikeluarkan oleh MUI pada tahun 2003,84 keluarnya 

fatwa ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap laju 

pertumbuhan industri perbankan syariah.85 Hal ini terlihat dengan 

terjadinya over likuiditas perbankan syariah yang mencapai 300 miliar 

rupiah. Perkembangan selanjutnya dengan tumbuhnya industri perbankan 

syariah yang dapat dilihat dengan munculnya 3 bank umum syariah dan 

22 unit usaha syariah di beberapa bank konvensional di Indonesia.86 

PT. Bank Susila Bakti (PT. Bank Susila Bakti) yang dimiliki oleh 

Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan 

PT. Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997-1999 dengan 

berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada 

akhirnya memilih konversi menjadi Bank syariah dengan suntikan modal 

dari pemilik. Dengan terjadinya merger empat Bank (Bank Dagang 

Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank 

Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. 

                                                
83Tim Redaksi, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perbankan Syariah 

dan Surat Berharga Syariah Negara, Bandung: Fokus Media, 2008, h. 37. 
84Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga 

(interest/fa’idah). Lihat www.mui.or.id akses tanggal 3Juni 2011. 
85Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, 

h. 37. 
86www.bi.go.id akses tanggal 3 Juni 2011. 
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Bank Susila Bakti menjadi Bank syariah (dengan nama Bank Syariah 

Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero).87 

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung 

sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti 

menjadi Bank syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri 

(Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah 

Anggaran Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank 

Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny. Machrani M.S. SH, No. 

29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 

September 1999 Notaris: Sutjipto, SH nama PT Bank Syariah Sakinah 

Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.88 

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat 

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah 

memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila 

Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior 

Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank 

Indonesia telah menyetujui perubahaan nama PT. Bank Susila Bakti 

menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.89 

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 

merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. 
                                                

87http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/ 
akses tanggal 3 Juni 2011. 

88Ibid. 
89Ibid. 
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Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari 

para perintis Bank syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. 

Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran Bank syariah di 

lingkungan PT. Bank Mandiri (Persero). PT. Bank Syariah Mandiri hadir 

sebagai Bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai 

rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan 

nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT Bank 

Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia. 

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bank Syariah Mandiri 

meningkatkan jumlah jaringannya, hingga Desember 2010 PT. Bank 

Syariah Mandiri telah memiliki total asset sejumlah Rp. 40 Triliun dan 

510 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia dengan rincian sekitar 108  

kantor cabang, 237 kantor cabang pembantu unit layanan syariah, 32 

kantor kas, 52 kantor layanan syariah, dan 44 kantor payment point, 13 

kas keliling dan 14 gerai online.90  

Kehadiran kantor cabang Bank Syariah Mandiri di kota Palangka 

Raya diresmikan pada tanggal 4 Mei 2010 ditandai dengan peresmian 

oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, sebagai 

Direktur Bank Syariah Mandiri adalah Sugihato mengatakan, kantor 

cabang tersebut merupakan yang ke-76 dari 413 outlet yang mereka 

miliki di seluruh Indonesia. Pihaknya ekspansi ke Kalimantan Tengah 

setelah melihat kemajuan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi 

                                                
90www.republika.co.id Lihat juga www.syariahmandiri.com akses tanggal 3 Juni 2011. 
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yang cukup bagus di daerah itu. Pihaknya juga telah membuka cabang 

baru di daerah kabupaten Kalimantan Tengah seperti Sampit, Kapuas, 

Pangkalanbun dan Muara Teweh. Hal itu sebagai bentuk keyakinan 

mereka terhadap prospek usaha dan demi mendekatkan pelayanan kepada 

nasabah Bank Syariah Mandiri di seluruh Kalimantan Tengah yang 

menjangkau ke seluruh pelosok daerah.91 

Bank Syariah Mandiri didirikan dengan aturan perjanjian 

berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain. Kedekatan 

nasabah akan diimbangi dengan keterbukaan dalam layanan produk Bank 

Syariah Mandiri sesuai syariah, modern, dan universal. Dua tahun berada 

di kota Cantik ini belum bisa dibilang lama dalam dunia perbankan. Bank 

Syariah Mandiri tahu persis hal itu. Meski sudah menjadi bank syariah 

terbesar dengan jaringan terluas di Tanah Air, Bank Syariah Mandiri 

masih terus berupaya mewujudkan visi untuk menjadi bank syariah 

tepercaya pilihan mitra usaha. Layanan perbankan yang real time dan 

online di 91 kantor cabang yang tersebar di 19 provinsi di Indonesia 

cuma menjadi salah satu upaya buat meraih predikat sebagai Bank 

syariah tepercaya.92 

4. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri 

Visi dari Bank Syariah Mandiri adalah menjadi bank syariah 

terpercaya pilihan mitra usaha.  

Sedangkan misi yang ingin diraih adalah: 
                                                

91http://forum.banjarmasinpost.co.id/read/artikel/2010/7/7/49514/hubungikami akses 
tanggal 5 Maret 2012. 

92Ibid. 
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1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan; 

2) Mengutamakan penghimpunan dana customer dan penyaluran 

pembiayaan pada segmen UMKM; 

3) Merekrut dan mengembangakan pegawai professional dalam 

lingkungan kerja yang sehat; 

4) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal; 

5) Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang 

sehat.93 

5. Struktur Organisasi 

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi serta memudahkan 

dalam kegiatan operasional perusahaan, maka dibentuklah struktur 

organisasi agar mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing 

pegawai. Adapun struktur organisasi Bank Syariah Mandiri adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
93Dokumentasi Profil Perusahaan dan Produk Bank Syariah Mandiri pada Tahun 2010. 

Lihat www.syariahmandiri.co.id akses tanggal 5 Maret 2012. 
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  94Dokumentasi Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya tanggal 21 Februari 2012. 
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6. Produk Dana dan Jasa Bank Syariah Mandiri 

1) Produk Dana Bank Syariah Mandiri 

Fungsi Bank di Indonesia adalah sebagai penghimpun, 

penyalur dan pelayan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta 

peredaran uang di masyarakat. Dengan demikian, produk dana dan 

jasa dalam menghimpun dana Bank Syariah Mandiri cabang 

Palangkaraya sama halnya dengan produk-produk dana dan jasa 

Bank Syariah Mandiri yang berkantor di pusat. Berikut ini adalah 

produk dana dan jasa Bank Syariah Mandiri,95 yaitu:  

a)  Tabungan 

1. Tabungan Bank Syariah Mandiri 

Tabungan merupakan titipan pihak ketiga pada Bank 

Syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat 

tertentu yang disepakati dengan kwitansi, kartu ATM, sarana 

perintah pembayaran lainnya atau dengan cara 

pemindahbukuan.96 Tabungan dalam mata uang rupiah yang 

penarikannya dan peyetorannya dapat dilakukan setiap saat 

selama jam buka kas di konter Bank Syariah Mandiri atau 

melalui ATM. 

Manfaat: 

- Aman dan terjamin; 
                                                

95Sumber diambil dari Booklet Bank Syariah Mandiri pada waktu observasi penelitian di 
Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya tanggal 16 Februari 2012. Lihat juga 
www.syariahmandiri.co.id akses tanggal 5 Maret 2012. 

96Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Prabowo, Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan 
Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 145. 
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- Online di seluruh outlet Bank Syariah Mandiri; 

- Bagi hasil yang komprehensif; 

- Fasilitas Bank Syariah Mandiri Card yang berfungsi 

sebagai kartu ATM dan kartu debit; 

- Fasilitas e-Banking yaitu Bank Syariah Mandiri Mobile 

Banking dan Bank Syariah Mandiri Net Banking; 

- Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah. 

2. Tabungan Mabrur 

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu 

pelaksanaan ibadah haji dan umrah. 

Manfaat: 

- Aman dan terjamin; 

- Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan 

porsi haji; 

- Online dengan Siskohat Departemen Agama untuk 

kemudahan pendaftaran haji. 

3. TabunganKu 

TabunganKu merupakan tabungan untuk perorangan 

dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara 

bersama oleh Bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan 

budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Manfaat: 
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- Aman dan terjamin serta online di seluruh outlet Bank 

Syariah Mandiri; 

- Bonus wadiah diberikan sesuai kebijakan bank. 

Fasilitas:  

- Fasilitas kartu tabunganKu, berfungsi sebagai kartu 

ATM dan debit; 

- Fasilitas e-Banking yaitu Bank Syariah Mandiri Mobile 

Banking dan Bank Syariah Mandiri Net Banking; 

- Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah. 

4. Tabungan investa cendekia 

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan 

dengan jumlah setoran bulanan (installment) yang dan 

dilengkapi dengan perlindungan asuransi. 

Manfaat tabungan: 

- Bagi hasil yang komprehensif; 

- Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, 

khususnya pendidikan putra/i nasabah; 

- Perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa 

pemeriksaan kesehatan. 
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Manfaat Asuransi: 

 Tahun pertama 

kepesertaan 

Tahun kedua 

kepesertaan dan 

seterusnya  

Meninggal dunia 

karena sakit (bukan 

karena kecelakaan) 

Santunan meninggal 

sebesar 50 x setoran 

bulanan (setelah 3 bulan 

kepesertaan dan max. 

Rp. 50 juta) 

- Santunan manfaat 

asuransi sebesar 100 x 

setoran bulanan 

- Pembayaran sisa 

setoran bulanan untuk 

masa yang belum 

dijalani 

Meninggal dunia atau 

cacat tetap total karena 

kecelakaan 

- Santunan manfaat 

asuransi sebesar 50 x 

setoran bulanan 

- Pembayaran sisa 

setoran bulanan untuk 

masa yang belum 

dijalani 

- Santunan manfaat 

asuransi sebesar 100 x 

setoran bulanan 

- Pembayaran sisa 

setoran bulanan untuk 

masa yang belum 

dijalani 

 

Ketentuan premi asuransi: 

- Premi asuransi akan di debet secara otomatis dari setoran 

bulanan tabungan; 

- Premi asuransi ditentukan berdasarkan periode produk: 

Jangka waktu menabung Besarnya premi 

1 – 5 tahun 2.50% 

6 – 10 tahun 3.75% 

11 – 15 tahun 5.00% 

16 – 20 tahun 6.50% 
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5. Tabungan berencana 

Tabungan berjangka memberikan nisbah bagi hasil 

berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah 

ditetapkan. 

Manfaat: 

- Bagi hasil yang komprehensif; 

- Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka 

panjang; 

- Perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa 

pemeriksaan kesehatan; 

- Jaminan pencapaian target dana. 

 
Manfaat asuransi: 

Santunan tunai berfungsi untuk memenuhi kekurangan target 

dana, sehingga manfaat asuransi dihitung dengan cara: 

Tabungan dana – Saldo saat klaim 

 

6. Tabungan Simpatik 

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah97 yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-

syarat yang disepakati. 

                                                
97Prinsip wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat 

apabila nasabah yang bersangkutan menghendakinya. Penerima titipan bertanggungjawab atas 
pengembalian dana/barang yang dititipkan. Lihat Firdaus Furywardhana, Akuntansi syariah 
Mudah dan Sederhana dalam Penerapan di Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: PPPS, 
2009, h. 83. 

Tabungan dana – Saldo saat klaim 
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Manfaat: 

- Aman dan terjamin; 

- Online di seluruh outlet Bank Syariah Mandiri; 

- Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan 

Bank Syariah Mandiri; 

- Fasilitas Bank Syariah Mandiri card yang berfungsi 

sebagai kartu ATM dan debit; 

- Fasilitas e-Banking yaitu Bank Syariah Mandiri Mobile 

Banking dan Bank Syariah Mandiri Net Banking; 

- Penyaluran zakat, infak dan sedekah. 

7. Bank Syariah Mandiri Deposito 

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang 

rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah 

mutlaqah98. 

Manfaat: 

- Dana aman dan terjamin serta dikelola secara syariah; 

- Bagi  hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan 

pembiayaan; 

- Fasilitas Automatic Roll Over (ARO). 

 

 

                                                
98Prinsip mudharabah mutlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan 

kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Lihat Muhammad, Pengantar 
Akuntansi Syariah, Jakarta: Salemba Empat, 2005, h. 208. 
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b) Bank Syariah Mandiri Giro 

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk 

kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip 

wadiah yad dhamanah99. 

Manfaat: 

- Dana aman dan tersedia setiap saat; 

- Kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau B/G; 

- Fasilitas Intercity Clearing untuk kecepatan bayar inkaso 

(kliring antar wilayah); 

- Fasilitas Bank Syariah Mandiri card sebagai kartu ATM 

sekaligus debet (untuk perorangan); 

- Fasilitas pengiriman account statement setiap awal bulan; 

- Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan 

Bank Syariah Mandiri. 

2) Jasa Bank Syariah Mandiri 

Bank Syariah Mandiri terus mengembangkan kiprahnya 

dalam dunia perbankan dengan cara menambah fasilitas dan 

peningkatan layanan. layanan ini memberi banyak kemudahan bagi 

nasabah dalam melakukan transaksi perbankan diantaranya sebagai 

berikut: 

 
                                                

99Prinsip wadiah yad dhamanah adalah akad titipan dimana penerima titipan (custodian) 
adalah trustee yang sekaligus peminjam (guarantor) keamanan asset yang dititipkan. Penerima 
simpanan bertanggungjawab penuh atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada asset 
titipan tersebut. Lihat Zaim Saidi dan Imran N. Hosein, Tidak Islamnya Bank Islam Kritik Atas 
Perbankan Syariah, Jakarta: Pustaka ADINA, 2003, h. 21. 
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a) Bank Syariah Mandiri Card 

Bank Syariah Mandiri  Card merupakan sarana untuk 

melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan 

pemindahbukuan dana pada ATM Bank Syariah Mandiri, ATM 

Mandiri, ATM Bersama, maupun ATM Bank card. 

b) Sentra Bayar Bank Syariah Mandiri 

Sentra Bayar Bank Syariah Mandiri merupakan layanan 

bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan. 

c) Jual Beli Valas Bank Syariah Mandiri 

Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau 

mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan 

oleh Bank Syariah Mandiri  dengan nasabah.  

d) Bank Syariah Mandiri Electronic Payroll 

Pembayaran gaji karyawan institusi melalui teknologi 

terkini Bank Syariah Mandiri secara mudah, aman dan fleksibel.  

e) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Bank Syariah 

Mandiri 

Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah 

(applicant) yang mengikat Bank Syariah Mandiri sebagai bank 

pembuka untuk membayar kepada penerima atau order-nya atau 

menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang 

ditarik penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk 

melakukan pembayaran kepada penerima, atau untuk 
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menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas 

penyerahan dokumen (untuk saat ini khusus Bank Syariah 

Mandiri  dengan Bank Syariah Mandiri)  

f) Bank Syariah Mandiri Letter of Credit 

Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah 

(applicant) yang mengikat Bank Syariah Mandiri sebagai bank 

pembuka untuk membayar kepada penerima atau order-nya atau 

menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang 

ditarik penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk 

melakukan pembayaran kepada penerima, atau untuk 

menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas 

penyerahan dokumen.100 

B. DISTRIBUSI PROFIT BAGI HASIL 

Proses distribusi profit bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Cabang 

Palangka Raya, hasil wawancaranya penulis uraikan di bawah ini secara 

teralur sebagai berikut: 

1. Sumber Dana Bank Syariah Mandiri 

Sumber dana bank syariah terdiri dari: 

a. Modal Inti 

Adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para 

pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Modal inti terdiri dari: 

                                                
100Sumber diambil dari Booklet Bank Syariah Mandiri pada waktu observasi penelitian di 

Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya tanggal 16 Februari 2012. Lihat juga 
www.syariahmandiri.co.id akses tanggal 5 Maret 2012. 
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 Modal yang disetor oleh para pemegang saham, hal ini 

dikarenakan sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. 

 Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang 

disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian dikemudian 

hari. 

 Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan 

kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham 

sendiri (melalui rapat umum pemegang saham) diputuskan untuk 

ditanam kembali dalam bank.101 

b. Dana Pihak Ketiga 

1. Kuasi Ekuitas (mudharabah account) 

Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip 

mudharabah, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana dengan 

pengusaha untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik 

dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. 

Keuntungan yang diperoleh dibagi antar keduanya dengan 

perbandingan yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian 

finansial menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak 

memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan.102 

Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai 

pengusaha, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa: 

 Bank Syariah Mandiri Deposito 

                                                
101 Zainal Arifin, Dasar-dasar Manajemen . . ., h. 48 
102 Ibid, h. 94 
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 Tabungan Berencana  

 Tabungan Investa Cendekia103 

2. Titipan (wadi’ah) atau simpanan tanpa imbalan  

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada 

bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Motivasi utama 

orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana 

mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali 

dananya sewaktu-waktu.104 

Berdasarkan prinsip ini dalam kedudukannya sebagai 

pengusaha, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa: 

 Tabungan Bank Syariah Mandiri 

 Tabungan Sempatik 

 Bank Syariah mandiri Gero105 

Bank sebagai lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah 

menghimpun dana masyarakat harus memiliki suatu penghimpunan dana 

sebelum disalurkan ke masyarakat kembali. Secara umum sumber dana 

Bank Syariah berasal dari modal inti (core capital) dan dana pihak 

ketiga, yang terdiri dari dana titipan (wadi’ah) dan investasi 

                                                
103 Sumber diambil dari Booklet Bank Syariah Mandiri pada waktu observasi penelitian di 

Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya tanggal 16 Februari 2012. Lihat juga 
www.syariahmandiri.co.id akses tanggal 5 Maret 2012 

104 Zainal Arifin, Dasar-dasar Manajemen . . ., h. 50 
105 Sumber diambil dari Booklet Bank Syariah Mandiri pada waktu observasi penelitian di 

Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya tanggal 16 Februari 2012. Lihat juga 
www.syariahmandiri.co.id akses tanggal 5 Maret 2012 
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mudharabah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Bapak SDRN dalam 

wawancaranya sebagai berikut: 

Tugas dan fungsi Bank Syariah Mandiri sama halnya dengan 
Bank-bank lainnya yaitu menghimpun dana masyarakat baik 
dalam bentuk tabungan, deposito, giro dan investasi lainnya, 
dengan menerapkan prinsip sistem bagi hasil.106  

 
Wawancara di atas menegaskan bahwa pertumbuhan setiap Bank 

sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun 

dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa 

pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah Bank 

yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, Bank tidak 

dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak 

berfungsi sama sekali. Penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk 

produk tabungan, deposito dan giro atau investasi lainnya.  

Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, Bank syariah 

juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (intermediary) antara 

satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang 

mengalami kelebihan dana (surplus unit) dengan unit-unit lain yang 

mengalami kekurangan dana (deficit unit). Melalui bank kelebihan dana-

dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan 

memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. 

Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara Bank 

syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan 

                                                
106Wawancara dengan Bapak Sudarman tanggal 16 Februari 2012 di Bank Syariah 

Mandiri Cabang Palangka Raya. 
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kreditur, melainkan hubungan kemitraan/kerjasama antara penyandang 

dana (shahib al maal) dengan pengelola dana (mudharib). Oleh karena 

itu tingkat laba Bank Syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat 

bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap 

bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah menyimpan dana. 

Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan 

fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi 

yang baik (professional investment manager) akan sangat menentukan 

kualitas usahanya sebagai lembaga intermediary dan kemampuannya 

menghasilkan laba.107 

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh Bank 

dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi 

uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya 

berasal dari para pemilik Bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan 

atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau 

pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun 

secara berangsur-angsur. Berdasarkan data empiris selama ini, dana yang 

berasal dari para pemilik Bank itu sendiri, ditambah cadangan modal 

yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada 

bank, hanya sebesar 7 sampai 8 % dari total aktiva bank. Bahkan di 

Indonesia rata-rata jumlah modal dan cadangan yang dimiliki oleh bank-

bank belum pernah melebihi 4% dari total aktiva. Ini berarti bahwa 

                                                
107Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, 

Yogyakarta: Ekonisia, 2007, h. 56.  
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sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga 

keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari Bank Sentral.108 

Dalam pandangan syariah uang bukanlah merupakan suatu 

komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan 

nilai ekonomis (economic added value). Hal ini bertentangan dengan 

perbankan berbasis bunga dimana “uang mengembang-biakkan uang”, 

tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau 

tidak.109 Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan 

kegiatan ekonomi dasar (primary economic activities), baik secara 

langsung melalui transaksi seperti perdagangan, industri manufaktur, 

sewa-menyewa dan lain-lain, atau secara tidak langsung melalui 

penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha 

tersebut. 

Dilihat dari operasional Bank Syariah, dana yang diamanahkan 

oleh nasabah kepada Bank Syariah dapat berupa titipan giro dan 

tabungan wadi’ah maupun investasi dalam bentuk deposito mudharabah. 

Hal inilah yang membedakan dengan deposito pada bank konvensional 

yang jelas-jelas merupakan upaya membungakan uang. Deposito 

mudharabah pada bank syariah merupakan investasi yang menanggung 

risiko.110 Artinya, setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari 

usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko untuk 

                                                
108Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih . . ., h. 320. 
109Zainal Arifin, Dasar-dasar Manajemen . . ., h. 47. 
110Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih . . ., h. 297-301. 
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menerima kerugian. Implementasi konsep ini sangat adil dan transparan, 

dan konsep inilah yang menjadi ciri khas Bank Syariah, dimana Bank 

dengan nasabah sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun 

risiko. Oleh karena itu, pada saat Bank Syariah menentukan jumlah 

keuntungan (rate bagi hasil) yang akan didistribusikan kepada nasabah 

(pemilik dana) atau deposan, seharusnya tidak dipengaruhi oleh tingkat 

suku bunga Sertifikat Bank Indonesia. 

2.  Alokasi Pendapatan Bank Syariah Mandiri 

Bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang 

dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang 

telah digariskan. Menurut Bapak SDRN alokasi dana Bank harus 

diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan 

nasabah dapat dipenuhi. Sebagaimana pernyataan beliau di bawah ini: 

Dana-dana Bank yang diperoleh dari pihak kesatu, kedua dan 
ketiga selanjutnya dialokasikan melalui fungsi pembiayaan. 
Karena tingkat penghasilan dari pembiayaan merupakan tingkat 
penghasilan tertinggi bagi suatu Bank.111  

 
Jadi, jelaslah bahwa dana yang telah dihimpun Bank dari 

masyarakat akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan dana 

kepada masyarakat yang kekurangan dana guna pengembangan 

bisnisnya. Penyaluran dana itu oleh Bank Syariah dimaksudkan untuk 

memperoleh pendapatan. Kemudian dari pendapatan tersebut 

didistribusikan kepada para nasabah penyimpan dana. Dalam penyaluran 

                                                
111Wawancara dengan Bapak Sudarman  tanggal 16 Februari 2012 di Bank Syariah 

Mandiri Cabang Palangka Raya. 
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pembiayaan terseebut Bank syariah dengan menerapkan prinsip kehati-

hatian akan menyeleksi tingkat pembiayaan sesuaai dengan kebutuhan 

shahibul maal. 

Sesuai karakteristik dari sumber dananya, pada umumnya Bank 

memberikan pembiayaan jangka pendek dan menengah, meskipun 

beberapa pembiayaan dapat diberikan dengan jangka waktu yang lebih 

panjang. Tingkat penghasilan dari setiap jenis pembiayaan juga 

bervariasi, tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakan dan 

sektor usaha yang dibiayai. 

Prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) memposisikan 

Bank Syariah sebagai investment banking atau entreprenuer yaitu 

sebagai sebuah lembaga yang melakukan penempatan dana nasabah pada 

industri-industri yang menguntungkan. Dengan penggunaan prinsip 

syariah, pendapatan bank sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya 

keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah-nasabah pembiayaannya.  

Dari penempatan alokasi dana tersebut, maka pihak Bank 

Syariah akan memperoleh pendapatan. Menurut ibu IKW menyatakan 

bahwa: 

Sumber pendapatan Bank Syariah diperoleh dari (1) Bagi hasil 
atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah; (2) 
Keuntungan atas kontrak jual beli; (3) hasil sewa atas kontrak 
ijarah; dan (4) fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa 
lainnya.112 

 

                                                
112Wawancara dengan Ibu Intan Kusuma Wardhani tanggal 21 Februari 2012 di Bank 

Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. 
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Dengan demikian, pendapatan Bank Syariah tidak hanya 

bergantung pada DPK (Dana Pihak Ketiga) saja, tetapi juga bergantung 

pada dana bagi hasil dan angsuran pinjaman dari biaya usaha yang 

dipinjamkan pihak bank ke pihak nasabah. Sumber pendapatan ini akan 

didistribusikan kepada pemilik saham dan juga nasabah yang telah 

menginvestasikan dananya. Semakin tinggi pendapatan suatu Bank akan 

mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa 

Bank.  

3. Konsep Metode Bagi Hasil Bank Syariah Mandiri 

Bank Syariah menggunakan istilah nisbah113 keuntungan atau 

laba, bukan nisbah saja, yaitu prosentase hanya digunakan ketika bisnis 

mendapat laba.114 Di sinilah Islam menawarkan alternatif yang sangat 

adil demi kemaslahatan bersama, bukan untuk keuntungan satu pihak 

saja. Prinsip syariah yang berdasarkan bagi hasil adalah mudharabah, 

yaitu suatu perjanjian atau akad kerjasama usaha/bisnis antara pemilik 

modal atau yang disebut sebagai Rabb al-Maal dengan pengelolanya 

yaitu yang disebut sebagai mudharib. Pada perjanjian Mudharabah ini, 

rabb al-maal menyetorkan modal usaha yang akan dikelola oleh 

mudharib dan hasil keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan 

bersama kedua belah pihak dalam persentase: 50%:50%, 60%:40%, 

                                                
113Nisbah (ratio) adalah perbandingan pembagian pendapatan antara nasabah dengan 

Bank Syariah. Lihat Tim Penyusun Bank Indonesia, Kamus Perbankan, Jakarta: Bank Indonesia, 
1999, h. 120. 

114Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih . . ., h. 288. 
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70%:30%, 80%:20%, dari laba yang akan diperoleh. Hal senada juga 

dikatakan oleh Ibu IKW sebagai berikut: 

Nisbah bagi hasil untuk tabungan nasabah telah ditentukan oleh 
Bank, sebagai contoh produk tabungan Bank Syariah Mandiri 
nisbahnya 66 : 34, jadi 66% untuk bank dan 34% bagian untuk 
nasabah.115  
Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pada 

perbankan syariah, besarnya kompensasi yang didapatkan oleh nasabah 

bukan berasal dari perhitungan bunga yang ditetapkan diawal, namun 

kesepakatan mengenai proporsi keuntungan yang ditetapkan diawal. 

Maksudnya, dengan menempatkan dana dalam prinsip al-mudharabah, 

pemilik dana tidak mendapatkan bunga seperti halnya di bank 

konvensional, melainkan nisbah bagian keuntungan. Dalam praktiknya, 

nisbah untuk tabungan berkisar 34 atau 52 persen dari hasil investasi 

yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri.116 Hal ini sesuai dengan dalil 

dalam Al-Quran: 

ِى... ر ْ اتَد َ م َ ْسٌ  و بُ  نَف ِ س ْ اتَك َ اذ َّ ا م دً  117...غَ
 

Artinya: “ …….dan tidak ada seorangpun yang dapat memastikan apa 
yang dapat ia hasilkan esok hari…..”118  

 
 

Berdasarkan ayat di atas bahwa pemberian imbalan yang diterima 

nasabah akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung dari pendapatan 

                                                
115Wawancara dengan Ibu Intan Kusuma Wardhani tanggal 21 Februari 2012 di Bank 

Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. 
116Booklet Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri. Lihat juga dalam 

www.syariahmandiri.co.id akses tanggal 5 Maret 2012. 
117QS. Luqman [ 31]: 34. 
118Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 658. 
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hasil investasi yang dilakukan Bank Syariah pada bulan yang 

bersangkutan. 

Realisasi bagi hasil dan bonus yang diberikan kepada nasabah 

secara individual dilakukan berdasarkan kebijakan manajemen dengan 

metode perhitungan distribusi bagi hasil yang mengacu pada metode 

Revenue Sharing dengan rumus:  

Pendapatan Bagi Hasil =  

 

 
Maka akan diperoleh distribusi bagi hasil tiap nasabah. Selanjutnya 

untuk  bagi hasil nasabah menggunakan  rumus : 

Bagi Hasil =   

Rate Return =  

 

Keterangan :    BBH = Bonus Bagi Hasil 

                        SRH = Saldo Rata-rata Harian Pihak ke-3119 

 
Metode distribusi pendapatan bagi hasil yang digunakan Bank 

Syariah Mandiri untuk mendistribusikan pendapatan kepada nasabah 

pemilik dana (shahibul maal) adalah Metode Revenue Sharing. Distribusi 

pendapatan bagi hasil kepada masing-masing kelompok pemilik dana 

(shahibul maal) dilakukan setiap bulan masing-masing untuk nasabah 

atau pemegang rekening giro wadiah, tabungan mudharabah dan 

                                                
119Sumber Dokumentasi Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. 

Jumlah hari  X  %Rate Return  X   Jumlah Saldo Tabungan 
365 

% Nisbah  X  Distribusi Bagi Hasil 

BBH  X  Jumlah Hari dalam 1 tahun  X  100% 
SRH Jumlah Hari 
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deposito berjangka mudharabah baik dalam rupiah maupun valuta asing. 

Untuk rekening valuta asing distribusi pendapatan yang dibagihasilkan 

dinyatakan dalam rupiah. Pola perhitungan distribusi pendapatan bagi 

hasil dengan menggunakan Metode Revenue Sharing ditetapkan atau 

diatur sebagai berikut:  

1. Konsep Bagi Hasil berlaku sebagai berikut:  

a) Pemilik dana (shahibul maal) menginvestasikan atau menyimpan 

dananya melalui bank syariah yang bertindak sebagai pengelola 

dana (mudharib); 

b) Bank selaku pengelola dana selanjutnya akan menginvestasikan 

dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan 

menguntungkan serta memenuhi aspek syariah; 

c) Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi antara lain 

ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan atau jangka waktu 

berlakunya kesepakatan tersebut; 

2. Pendapatan untuk tujuan perhitungan bagi hasil menggunakan dasar 

kas (cash basis); 

3. Sumber Pendapatan yang dialokasikan dalam proses perhitungan 

distribusi pendapatan bagi hasil adalah pendapatan dari margin (jual-

beli), bagi hasil, sewa (ijarah) dan pendapatan bagi hasil investasi 

utama lainnya yang dinyatakan dalam rupiah.120 

                                                
120Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih . . ., h. 298-301. Lihat juga dalam  

http://www.akuntansyariah.com/?p=74 akses tanggal 5 Maret 2012. 
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Pelaksanaan mekanisme revenue sharing ini dipandang menjadi 

suatu hal yang baru dalam penetapan hasil di perbankan syariah, dimana 

dengan menggunakan sistem ini Bank Syariah dapat terlepas dari sistem 

bunga dan nasabah tetap mendapat hasilnya. Namun kebanyakan dari 

para nasabah tidak mengetahui dengan diberlakukannya mekanisme ini, 

pengetahuan nasabah tentang hasil dari dana yang ditabungkan 

diperoleh dari keuntungan yang diperoleh oleh Bank kemudian 

keuntungan tersebut dibagikan pada nasabah dan pihak Bank itu sendiri. 

Dengan penggunaan prinsip bagi hasil (revenue sharing) ini, 

pendapatan Bank Syariah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya 

keuntungan yang dihasilkan dari nasabah pembiayaannya. Secara teori, 

kegiatan operasional Bank Syariah lebih banyak terkait dengan sektor riil 

dibandingkan dengan sektor moneter dalam hal ini suku bunga pada 

Sertifikat Bank Indonesia. 

Persepsi Islam dalam transaksi finansial yang sesuai dengan 

syariat Islam itu dipandang oleh banyak kalangan muslim agamis, 

kemampuan Bank Syariah dalam menarik investor juga dengan sukses 

bukan hanya bergantung pada tingkat dan lembaga yang menghasilkan 

keuntungan banyak, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga keuangan 

tersebut secara sungguh-sungguh menerapkan syariat Islam dalam setiap 

transaksi juga dalam kegiatan operasionalnya. 
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Distribusi bagi hasil sesuai nisbah kepada nasabah dan juga Bank 

sesuai klasifikasi dana yang dimiliki. Proses pendistribusian bagi hasil itu 

melalui beberapa tahapan, menurut ibu IKW sebagai berikut: 

Distribusi pembagian hasil usaha Bank Syariah Mandiri dengan 
nasabah hanya didasarkan pada akad mudharabah saja yang 
dilakukan pada saat kesepakatan awal tentang pembagian nisbah. 
Kemudian untuk pembagian distribusi bagi hasilnya dilakukan 
dengan 4 tahapan yaitu: 1) Menghitung seluruh pendapatan aktiva 
produktif Bank Syariah yang telah diterima; 2) Menghitung 
seluruh pendapatan yang diterima Bank Syariah Mandiri yang 
berasal dari pembiayaan yang dananya bersumber dari dana 
masyarakat yaitu pendapatan yang dapat dibagikan dengan cara 
menghitung rasio investasi yaitu perbandingan antara pembiayaan 
yang disalurkan terhadap jumlah dana masyarakat yang diterima. 
3) Menghitung pendapatan yang dapat dibagikan untuk masing-
masing kelompok dana secara proporsional; 4) Menghitung 
pendapatan yang dapat dibagikan pada masing-masing kelompok 
dana kepada masing-masing nasabah secara profesional. 121 

 
Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa Bank 

Syariah Mandiri melalukan pendistribusian bagi hasil kepada masing 

masing nasabah pada tiap bulannya melalui beberapa tahapan yaitu 

dengan menghitung seluruh pendapatan dari aktiva produktif dan juga 

pendapatan dari hasil pembiayaan, kemudian menghitung pendapatan 

yang akan dibagikan untuk masing-masing kelompok dana secara 

proporsional, kelompok dana yang dimaksud adalah: 1) kelompok dana 

giro wadiah, 2) kelompok dana tabungan wadiah, 3) kelompok dana 

tabungan mudharabah, 4) kelompok dana deposito mudharabah. 

Selanjutnya, Bank Syariah Mandiri menghitung pendapatan yang akan 

dibagikan pada masing-masing kelompok dana tersebut kepada masing-

                                                
121Wawancara dengan Ibu Intan Kusuma Wardhani tanggal 21 Februari 2012 di Bank 

Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. 
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masing nasabah sesuai dengan dana yang dimilikinya di Bank Syariah 

Mandiri. 

Pembayaran imbalan bank syariah kepada deposan (pemilik dana) 

dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang 

diperoleh oleh bank sebagai mudharib atas pengelolaan dana 

mudharabah tersebut, apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang 

besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar 

sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang sangat 

kecil.maka kecil pula  distribusi bagi hasil kepada nasabah. 

Bank Syariah merupakan Bank dengan prinsip bagi hasil yang 

merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam 

penghimpunan maupun dalam penyaluran dana. Dana yang telah 

dihimpun melalui wadi’ah yad dhamanah, mudharabah mutlaqoh,  dan 

lain-lain, serta setoran modal dimasukkan ke dalam pooling of fund. 

Pooling of fund ini kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana 

dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah dan 

musyarakah), jual-beli (murabahah), dan sewa (ijarah). Dari pembiayaan 

dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil sesuai dengan 

kesepakatan awal (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing nasabah 

(mudharib) atau mitra usaha; dari pembiayaan dengan prinsip jual-beli 

diperoleh margin keuntungan; sedangkan dari pembiayaan dengan 

prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa. Keseluruhan pendapatan dari 

fooling of fund ini kemudian dibagihasilkan antara Bank dengan semua 
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nasabah yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya 

sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga 

akan didistribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian Bank akan 

dimasukan ke dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi 

utama.122 

Dengan sistem bagi hasil ini memungkinkan nasabah untuk 

mengawasi langsung kinerja Bank Syariah melalui monitoring atas 

jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jumlah keuntungan Bank semakin 

besar maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, 

demikian juga sebaliknya. Jumlah  bagi hasil yang kecil atau mengecil 

dalam waktu cukup lama menjadi indikator bahwa pengelolaan Bank 

merosot. Keadaan itu merupakan peringatan dini yang transparan dan 

mudah bagi nasabah. 

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan perlu menjaga 

kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Terlebih lagi Bank 

Syariah harus bersaing dengan Bank konvensional yang dominan dan 

telah berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini 

harus diimbangi dengan manajemen yang baik untuk bisa bertahan di 

industri perbankan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh Bank 

Syariah untuk bisa terus bartahan hidup adalah kinerja (kondisi 

keuangan) Bank. 

4. Perhitungan Bagi Hasil Yang Diterima Nasabah 
                                                

122Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih . . ., h. 271. Bandingkan juga dalam Zainul 
Arifin, Dasar-dasar Manajemen . . ., h. 55. 
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Tabungan Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu produk 

Bank Syariah Mandiri yang membedakan  dengan Bank Mandiri 

Konvensional dimana perbedaan tersebut terletak pada perhitungan bagi 

hasil yang diterima oleh nasabah. Berikut wawancara penulis dengan 

Bapak Sdrn dan Ibu IKW: 

Pendistribusian bagi hasil dilakukan sekali dalam sebulan yaitu 
tiap tanggal 1.123 Konsep perhitungan bagi hasil mengacu pada 
laporan keuangan di pusat, jadi pendapatan Bank Syariah Mandiri 
di tiap daerah dikumpulkan secara nasional dan akan 
dipublikasikan tiap periode.124 
Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pendistribusian bagi 

hasil dilakukan setiap bulan pada produk Tabungan mudharabah atau 

simpanan mudharabah merupakan salah satu bentuk penghimpunan dana 

yang dilakukan oleh Bank Syariah. Simpanan ini akan memperoleh hak 

bagi hasil dan langsung menambahkan saldo tabungan nasabah sesuai 

dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan. Bagi hasil diterima 

nasabah pada setiap bulan, besaran bagi hasil yang dibagikan tidak tetap, 

hal ini tergantung pada keuntungan yang diperoleh Bank tersebut. 

Berikut daftar nisbah bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri  

untuk produk tabungan Bank Syariah Mandiri  dihitung dengan metode 

Revenue Sharing Distribution: 

Tabel  1.2 

Daftar Nisbah Bagi Hasil Bagi Pihak Ke-3 Bank Syariah Mandiri 

                                                
123Wawancara dengan Ibu Intan Kusuma Wardhani tanggal 21 Februari 2012 di Bank 

Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. 
124Wawancara dengan Bapak Sudarman tanggal 16 Februari 2012 di Bank Syariah 

Mandiri Cabang Palangka Raya. 
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Produk Nasabah Bank Syariah Bank Syariah 

Tabungan BSM 34% 66% 

Sumber data: Bank Syariah Mandiri 

Tabel  1.3 

Distribusi Pendapatan Bagi Hasil Dana Pihak Ke-3 

Revenue Sharing Tabungan Bank Syariah Mandiri   

bulan Juli – Agustus 2011 

(dalam Jutaan Rupiah) 

Bulan Saldo Akhir Saldo Rata-Rata Distribusi Bagi 

Hasil 

Juli 2011 9.550.966.815.247,81 9.068.132.742.402,59 79.776.114.456,67 

Agustus 

2011 

10.081.444.435.229,20 9.402.138.902.747,66 82.990.223.080,55 

Sumber data: Bank Syariah Mandiri 

 
Ilustrasi Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah Mandiri 

Langkah-langkah: 

1. Bagi Hasil =  % Nisbah  X  Distribusi Bagi Hasil 

 
2. Rate Return =  

 
 

Keterangan:    BBH = Bonus Bagi Hasil 

                                  SRH = Saldo Rata-rata Harian Pihak ke-3  

Bulan Juli  2011: 

1. Bagi Hasil =  34%  X Rp. 79.776.114.456,67 =  Rp. 

27.123.878.915,27 

BBH  X  Jumlah Hari dalam 1 tahun  X  100% 
SRH Jumlah Hari 
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2.    Rate of Return   =  

                            

  =  3,52% 

Bulan Agustus 2011 : 

1. Bagi Hasil = 34%  X Rp. 82.990.223.080,55 = Rp. 

28.216.675.847,39 

 

2. Rate of Return  =     

 

                          = 3,65% 

 

Tabel 1.4 

Persentase Pendapatan Bagi Hasil Tabungan Bank Syariah Mandiri 

Tahun 2011 

Bulan % Pendapatan Bagi Hasil 

Juli 3,52% 

Agustus 3,65% 

Sumber data: Bank Syariah Mandiri 

Contoh: Transaksi Tabungan Bank Syariah Mandiri dan 

Perhitungan Pendapatan yang  Diterima Nasabah Secara 

Individual 

Rp.     27.123.878.915,27  X  365  X  100% 
Rp. 9.068.132.742.402,59 31 

 

Rp.     28.216.675.847,39  X  365  X  100% 
Rp. 9.402.138.902.747,66  30 
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EB125 melakukan transaksi Tabungan Bank Syariah Mandiri 

Cabang Palangka Raya pada bulan Juli dan Agustus 2011  dengan rincian 

sebagai berikut: 

  Tabel 1.5 

Laporan Rekening Tabungan Bulan Juli 2011 

No. Rekening : 321700xxx 

Nama Penabung : Elok Budiarti 

Periode  : Juli 2011 

Tanggal Sandi Mutasi Debet Mutasi Kredit Saldo 

01/07 8201   Rp. 1.210.497,88 

11/07 1000  Rp. 450.000,00 Rp. 1.660.497,88 

13/07 8871 Rp.     6.000,00  Rp. 1.654.497,88  

21/07 5004 Rp. 100.000,00  Rp. 1.554.497,88 

26/07 DILA Rp. 300.000,00  Rp. 1.254.497,88 

Sumber data: Buku tabungan Bank Syariah Mandiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1.6 

Laporan Rekening Tabungan Bulan Agustus 

                                                
125Elok Budiarti adalah salah satu nasabah Bank Sayriah Mandiri Cabang Palangka Raya. 

Observasi tanggal 25 Februari 2012.  
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No. Rekening : 321700xxx 

Nama Penabung : Elok Budiarti 

Periode  : Agustus 2011 

Tanggal Sandi Mutasi Debet Mutasi Kredit Saldo 

01/08 8201   Rp. 1.258.739,62 

09/08 1000  Rp. 500.000,00 Rp. 1.758.739,62 

12/08 8871 Rp. 6.000,00  Rp. 1.752.739,62 

23/08 1000  Rp. 700.000,00 Rp. 2.452.739,62 

Sumber data: Buku tabungan Bank Syariah Mandiri 
 

Keterangan:  100x = Setoran/pembayaran tunai 

               500x = Penarikan tunai, ATM dsb 

           8x02 = Bagi hasil/ bonus tab/ giro/ deposito 

              88xx = Biaya administrasi  

 DILA = Penarikan ATM BM dll 

Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Pada Nasabah=  

 

 

 

 

 

 

 

Bulan Juli: 

[01/07 – 11/07]    =    

 

Jumlah hari  X  %Rate of Return  X   Jumlah Saldo Tabungan 
365 

10 hari  X 3,52% X   Rp. 1.210.497,88   = Rp. 1.167,38 
 365 

10 hari  X 3,52% X   Rp. 1.660.497,88  = Rp.  1.601,37 
 365 
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[11/07 – 21/07]    =   

 

[21/07 – 26/07]    =    

 

[26/07 – 31/07]    =   

 

Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Elok bulan Juli                    =  Rp. 4.123,23 

 

Bulan Agustus : 

[01/08 – 09/08]    =   

 

[09/08 – 23/08]   =   

[23/10 – 30/10]     =   

 

Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Elok bulan Desember           =  Rp. 5.431,42 

 

Jadi dengan contoh di atas, dapat dilihat perolehan bagi hasil 

sebesar Rp. 5.431,42 atau setara dengan 3,65% per tahun pada bulan 

yang telah berjalan sebelum dipotong pajak dan zakat. Hasil yang 

diperoleh tidak sama setiap bulannya, tetapi bergantung kepada 

pendapatan yang diperoleh oleh Bank, bisa lebih tinggi atau bisa pula 

lebih rendah dari bulan yang telah berjalan, yang kemudian dibagikan 

secara proporsional dan sesuai dengan nisbah masing-masing produk 

5 hari  X 3,52% X   Rp. 1.554.497,88   = Rp.     749,57 
 365 

5 hari  X 3,52% X   Rp. 1.254.497,88   = Rp.     604,91 
 365 

8 hari  X 3,65% X   Rp. 1.258.739,62    = Rp.    1.006,99 
 365 

14 hari  X 3,65% X   Rp. 1.758.739,62   = Rp.   2.462,24 
 365 

8 hari  X 3,65% X   Rp. 2.452.739,62   = Rp.     1.962,19 
 365 
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dana. Dengan demikian bagi hasil yang diperoleh nasabah sudah bebas 

dari riba. 

C. POLA MANAJEMEN DISTRIBUSI BAGI HASIL 

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa perkembangan ekonomi 

Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Bank 

Syariah sebagai motor utama lembaga keuangan telah menjadi lokomotif bagi 

berkembangnya teori dan praktik ekonomi Islam secara mendalam. 

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan 

prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling 

menguntungkan bagi masyarakat dan Bank, serta menonjolkan aspek keadilan 

dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai 

kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan 

spekulatif dalam bertransaksi keuangan. 

1. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Produk Penghimpunan 

Dana 

Setiap Bank Syariah menginginkan adanya pendapatan bagi hasil 

yang tinggi. Hal ini dilakukan oleh Bank Syariah untuk memberikan 

penawaran yang menarik bagi para calon nasabah agar menyimpan 

dananya pada Bank tersebut dalam produk penghimpunan dana. 

Pendapatan bagi hasil yang tinggi akan bisa menarik dana dari nasabah 

dan calon nasabah, karena pada dasarnya nasabah menyimpan dananya 

pada Bank hanya menginginkan return yang tinggi. Pendapatan bagi 

hasil tersebut merupakan faktor yang sangat menentukan kelangsungan 

89 



89 
 

hidup sebuah Bank Syariah. Besar atau kecilnya produk penghimpunan 

dana dikaitkan dengan besar kecilnya pendapatan bagi hasil Bank 

Syariah. 

Ada 3 faktor yang mempengaruhi bagi hasil pada Bank Syariah 

Mandiri menurut Bapak Sudarman yaitu: 

1. Lamanya dana mengendap maksudnya adalah lamanya waktu 
mengendap dihitung sejak perubahan sampai terjadi perubahan 
bagi hasil; 

2. Tingkat margin keuntungan yang ditetapkan adalah persentase 
tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin 
keuntungan. Marjin keuntungan dapat dihitung secara harian, 
maka jumlah dari dalam setahun ditetapkan 360 hari; 
perhitungan marjin keuntungan secara bulanan, maka setahun 
ditetapkan 12 bulan; 

3. Biaya operasional  Bank adalah biaya yang dikeluarkan oleh 
bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk 
memperoleh dana pihak ketiga, termasuk pemberian layanan 
kepada nasabah, contohnya beban administrasi.126 

 
Berdasarkan wawancara di atas bahwa dalam sistem keuangan 

tanpa bunga (sistem keuangan syariah), yang berupaya dijalankan oleh 

para penganut prinsip-prinsip Islam, seseorang dapat memperoleh 

keuntungan  dari uang mereka hanya dengan cara tunduk pada resiko 

yang termasuk dalam skema bagi hasil. Oleh karena itu secara teori, 

seharusnya tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap penentuan 

rate bagi hasil Bank Syariah. Sedangkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat bagi hasil yang akan diterima nasabah adalah 

lamanya dana mengendap, tingkat margin yang telah disepakati dan 

biaya operasional Bank.  

                                                
126Wawancara Bapak Sudarman tanggal 16 Februari 2012 di Bank Syariah Mandiri 

Cabang Palangka Raya. 
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Pernyataan Bapak Sudarman di atas senada dengan kutipan 

penulis dalam buku Islamic Financial Management yang menyatakan 

bahwa pada Bank Syariah imbalan nasabah tergantung pada: 

1. Pendapatan yang diperoleh Bank Syariah; 
2. Nisbah Bagi Hasil antara Bank syariah dan nasabah; 
3. Nominal Tabungan Nasabah; 
4. Saldo Rata-rata; 
5. Jangka Waktu Tabungan;127 

 
Oleh karena itu, besar-kecilnya imbalan bagi hasil tabungan yang 

dinikmati oleh nasabah pemegang rekening tabungan mudharabah pada 

Bank Syariah sangat bergantung pada kegiatan utama Bank Syariah 

menghimpun dana dan penyaluran pembiayaan dengan prinsip syariah 

serta pengembangannya dalam menghadapi globalisasi dengan kegiatan 

usaha yang sesuai dengan kebutuhan bisnis nasabah sehingga mampu 

berkompetisi dalam menjaring nasabah dengan Bank lain karena 

memiliki spesifikasi dalam urusan bisnis nasabah. 

Dengan demikian, perlu disosialisasikan bahwa penempatan dana 

pada Bank Syariah juga dapat memberikan keuntungan finansial yang 

cukup kompetitif. Hal ini menjelaskan bahwa pendapatan bagi hasil pada 

Bank Syariah dapat mempengaruhi masyarakat untuk beralih menyimpan 

dananya pada  Bank Syariah. 

2. Manajemen Distribusi Bagi Hasil Bank Syariah 

                                                
127Veithzal Rivai, Islamic Financial Management: Teopri, Konsep dan Aplikasi: Panduan 

Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa, Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 2008, h. 141. Lihat juga Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek, 
Jakarta: Gema Insani Press, h. 139-140. 
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Mekanisme pembayaran imbalan diperbankan syariah adalah 

menggunakan instrumen bagi hasil, yaitu imbalan yang diterima 

berdasarkan hasil usaha yang diperoleh Saat ini kebanyakan dari kaum 

muslimin hanya mengetahui sebatas itu saja, tanpa mengetahui secara 

rinci bagaimana mekanisme dari sistem pembagian hasi usaha bank 

syariah. Sehingga ketertarikan kaum muslimin untuk bertransaksi di 

Bank Syariah pun kurang. Prinsip pendistribusian hasil usaha dalam 

Bank Syariah atau lembaga Syariah Non-Bank telah ditetapkan oleh 

MUI. Dalam fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/IX/2000 telah ditentukan 

cara pencatatan hasil usaha Bank dan Lembaga keuangan Syariah. 

Kaidah fiqih 

ْ اَ  ْ فِ  لُ صَ  أل َ عَ مُ ى ال ْ  تِ الَ ام َ بالِ ا ِ  ةِ احَ ــ َّ إ َ  ال ْ أ َ عَ  لٌ یْ لِ دَ  لَّ دٌ یَ  ن ِ حْ تَ  لى  ر
 اھَ مِ یْ 

Artinya:”Pada dasarnya,semua bentuk muamalah boleh dilakukan 

kecuali ada adil yang mengharamkannya”. 

Adapun para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang 

yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepan-daian dalam 

usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang 

tidak memiliki harta, namun dia mempunyai kemampuan dalam 

memproduktifkannya. Oleh karna itu adanya kerjasama diantara kedua 

pihak tersebut.128 

                                                
128 Mukhtan Alshodiq, fatwa-fatwa ekonomi syariah kontenporer, Jakarta: Renaisan, 

2005. 
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Sistem bagi hasil dalam Bank Syariah ada dua metode yang dapat 

digunakan, yaitu: 

1) Profit Sharing 

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik 

umum dan landasan dasar bagi operasional Bank Syariah secara 

keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah 

mudharabah.  

Jadi, dalam sistem profit and loss sharing jika terjadi kerugian 

maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara 

utuh, sedangkan bagi pengelola tidak akan mendapatkan upah dari 

kerjanya. Keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh 

pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama 

proses usaha.  

Keunggulan dan kelemahan dalam profit and loss sharing 

adalah sebagai berikut: 

a) Keunggulan 

(1) Sistem profit sharing merupakan karakteristik umum bahwa 

dalam landasan dasar bagi oprasional Bank Syariah 

didalamnya tersimpan unsur keadilan karena pada praktik 

oprasionalnya memberikan tanggung jawab yang sama 

antara shahibul maal dan mudharib dan begitu pula 

sebaliknya apabila ada kerugian; 
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(2) Nasabah akan tertekan dan terbebani ketika nasabah tidak 

mandapat keuntungan (rugi); 

(3) Menempatkan nasabah sebagai mitra bisnisnya dalam 

pengembangan usaha; 

(4) Nasabah akan termotivasi untuk meningkatkan usahanya 

apabila usaha yang dijalankan meningkat; 

(5) Shahibul maal dan mudharib mendapat porsi keuntungan 

yang sebenarnya di dapat. 

b) Kelemahan 

(1) Dengan menggunakan sistem ini, maka hasil dihitung dari 

Netto setelah dikurangi biaya operasionalnya, maka 

kemungkinan yang terjadi adalah bagi hasil yang diterima 

oleh para shahibul maal akan semakin kecil dan tentunya 

akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila 

ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi, 

kondisi ini mempengaruhi keingian masyarakat untuk 

menginvestasikan dananya pada Bank Syari’ah yang 

berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara 

keseluruhan; 

(2) Nasabah akan menanggung konsekwensi yang berakibat 

tidak memperoleh atau menerima bagi hasil apabila Bank 

rugi dan menanggung kerugian dan berdampak 

berkurangnya nilai uang yang investasikan atau bahkan 
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uangnya diinvestasikan tersebut tidak akan kembali sama 

sekali; 

(3) Bank Syariah harus mengsubsidi bagi hasil yang diterima 

kepada nasabah pemilik dana, bila bagi hasil nasabah 

pemilik dana lebih kecil dari suku bunga pasar untuk 

menghindari nasabah pemilik dana memindahkan dananya 

kepada Bank konvensional; 

(4) Sulitnya pengakuan estimasi biaya yang akan dikeluarkan 

dalam usaha serta rumitnya pola pembagiannya pada prinsip 

perbankan modern Bank memerlukan petugas yang 

memiliki spesifikasi khusus tentang bisnis tentunya kontrol 

terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah; 

(5) Membuka peluang bagi mudharib untuk memanipulasi data 

pendaftaran secara sepihak karena perolehan pendapatan 

uang diterima sangat kecil. 

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan 

dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu 

atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. 

Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha 

merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan 

dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya 

menjadi balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan 
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bersih (net profit) yang merupakan lebihan dari selisih atas 

pengurangan total cost terhadap total revenue. 

 

Contoh Perhitungan Keuntungan Tabungan Mudharabah 

Ibu Ratnaningsih memiliki tabungan Mudharabah di Bank 

Syariah A dengan saldo rata-rata bulan Mei sebesar Rp. 

15.000.000,00. Perbandingan nisbah antara Bank Syariah dengan 

nasabah adalah 40%:60%. Saldo rata-rata per bulan di seluruh Bank 

Syariah A sebesar Rp. 7.500.000.000,00. Kemudian keuntungan 

Bank Syariah yang dibagihasilkan adalah Rp. 30.000.000,00.  

Jadi, Keuntungan Ibu Ratnaningsih 

 

 

 

= Rp. 36.000,00 

Berarti keuntungan Ibu Ratnaningsih yang diperoleh selama bulan 

tersebut sebesar Rp. 36.000,00129 

 

 

 

 

2) Revenue Sharing 

                                                
129http://zanikhan.multiply.com/journal/item/435 12/10/2011 diakses tanggal 6 Mei 2012. 

= (Saldo rata-rata Ibu Ratnaningsih X Keuntungan Bank Syariah X 60%) 
Saldo rata-rata Bank Syariah 

= (Rp. 15.000.000,00 X Rp. 30.000.000,00 X 60%) 
Rp. 7.500.000.000,00 
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Revenue pada perbankan syari’ah adalah hasil yang diterima 

oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva 

produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini 

merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan 

hasil penerimaan bank. 

Adapun revenue sharing, proses distribusi pendapatan ini 

dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasionalisasinya yang 

ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan 

hanyalah pendapatan atas investasi dana dan tidak termasuk fee atau 

jasa-jasa yang diberikan oleh Bank. 

Mekanisme ini mengandung unsur peralihan mekanisme bagi 

hasil dari profit and loss sharing menjadi revenue sharing, 

perubahan dari penanggungan resiko menjadi tidak menanggung 

resiko, walaupun di dalam mekanisme ini tidak diketahui berapa 

besar jumlah keuntungan yang akan diperoleh, berbeda dengan 

bunga yang telah jelas berapa prosentase keuntungan yang akan 

diperoleh dari besarnya dana yang diinvestasikan. Memberikan 

alasan penerapan revenue sharing yaitu di ambil dari fatwa yang 

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.130 Adapun fatwa Dewan 

Syariah Nasional yang menetapkan tentang revenue sharing adalah 
                                                

130Dewan Pemgawas Nasional (DSN) adalah salah satu lembaga yang di bentuk oleh MUI 
untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam memajukan dan mendorong ekonomi umat di 
samping itu lembaga ini antara lain untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai serta prinsip-
prinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi Di Lembaga 
Keuangan Syariah serta mengawasi pelaksanaan implementasinya. Lembaga ini beranggotakan 
para ahli hukum Islam (fuqaha) serta ahli dan praktisi ekonomi terutama sektor keuangan baik 
Bank maupun Non-bank. 
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fatwa No. 15 /DSN-MUI/2000 tanggal 7 Jumadil Akhir 1421H atau 

16 September 2000M tentang prinsip distribusi bagi hasil dalam 

Lembaga Keuangan Syariah.131  

Perbedaan mendasar yang membedakan antara profit sharing 

maupun revenue sharing132 terletak pada hal-hal berikut: 

No.  Profit Sharing Revenue Sharing 

1. Distribusi bagi 

hasil 

Pendapatan bersih 

setelah pengurangan 

total cost terhadap 

total revenue. 

Pendapatan kotor dari 
penyaluran dana, tanpa 

harus dikalkulasikan 

terlebih dahulu 

dengan biaya-biaya 

pengeluaran operasional 

usaha. 

2. Biaya 

Operasional 

Biaya-biaya 

operasional akan 

dibeban ke dalam 

modal usaha atau 

pendapatan usaha, 

artinya biaya-biaya 

akan ditanggung oleh 

shahibul maal. 

Biaya-biaya akan 

ditanggung Bank 

Syariah sebagai 

Mudharib, yaitu 

pengelola modal. 

3. Pendapatan fee Pendistribusian 

pendapatan yang akan 

dibagikan adalah 

seluruh pendapatan, 

baik pendapatan dari 

Pendapatan yang akan 

didistribusikan hanya 

pendapatan dari 

penyaluran dana 

shahibul maal, 

                                                
131Fatwa No. 15 /DSN-MUI/2000. 
132http://azzanurlaila.blogspot.com/2009/06/analisa-fatwa-tentang-

kebolehan-revenue_22.html diakses tanggal 26 Maret 2012. 
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hasil investasi dana 

atau pendapatan dari 

fee atas jasa-jasa yang 

diberikan Bank setelah 

dikurangi seluruh 

biaya-biaya 

operasional. 

sedangkan pendapatan 

fee atas jasa-jasa Bank 

Syariah merupakan 

pendapatan murni 

Bank sendiri. Dari 

pendapatan fee inilah 

Bank Syariah dapat 

menutupi biaya-biaya 

operasional yang 

ditanggung Bank 

Syariah. 

Diolah dari berbagai sumber 
 

Jadi konsep bagi hasil Bank Syariah (baik yang 

menggunakan metode profit sharing maupun revenue sharing) hanya 

bisa berjalan jika dana nasabah di Bank di investasikan terlebih 

dahulu ke dalam usaha, barulah keuntungan usahanya dibagikan. 

Berbeda dengan simpanan nasabah di Bank konvensional, tidak 

peduli apakah simpanan tersebut disalurkan ke dalam usaha atau 

tidak, Bank tetap wajib membayar bunganya. 

 


