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ABSTRAK 

Pembiayaan mud}a>rabah merupakan salah satu produk unggulan yang 

merupakan produk khas dari Bank Syariah. pembiayaan ini dilakukan antara 

s}a>hibul ma>l sebagai pemilik modal dan mud}a>rib sebagai pengelola modal 

dengan sistem bagi untung dan rugi (profit and loss sharing).  Dalam hal ini 

modal 100 % dari s}a>hibul ma>l, sementara pengelolaan dan laporan keuangan 

dikendalikan oleh mud}a>rib, Keuntungan usaha secara mud}a>rabah dibagi 

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan jika mengalami 

kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh sa>hibul ma>l. Namun apabila 

kerugian terjadi karena kesalahan dan kelalaian mud}a>rib maka kerugian 

ditanggung oleh mud}a>rib. Hal ini dipertegas dalam Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mud}a>rabah pada 

bagian ketiga angka 3 bahwa “pada dasarnya, dalam mud}a>rabah tidak ada ganti 

rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah kecuali akibat dari kesalahan 

disegaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan”. Namun tidak ada penjelasan 

lebih rinci mengenai kesalahan dan kelalaian seperti apa yang bisa dijadikan 

s}a>hibul ma>l bukti agar menjadi sebab munculnya ganti rugi yang harus 

ditanggung oleh mud}a>rib nantinya. 

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang  menarik untuk 

dikaji adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang ganti rugi atas 

kesalahan dan kelalaian dalam akad pembiayaan mud}a>rabah, dan apa kriteria 

kesalahan dan kelalaian mud}a>rib dalam akad pembiayaan mud}a>rabah dalam 

Fatwa DSN No.07/DSN/MUI/2000. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui  

analisis hukum Islam tentang ganti rugi atas kesalahan dan kelalaian mud}a>rib 

dalam akad pembiyaan mud}a>rabah dan untuk mengetahui kriteria kesalahan 

dan kelalaian  dalam akad pembiayaan mud}a>rabah yang termasuk dalam Fatwa 

DSN No.07/DSN/MUI/2000. 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yang 

bersifat deskriptif analisis, menggunakan suatu pendekatan Content Analysis 

(analisis isi), yaitu teknik sistematik untuk menganalisis isi dengan pembahasan 

mendalam dan mengolah pesan. Data primer diperoleh dari salinan fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Pembiayaan mud}a>rabah, 

sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan 

Pembiayaan mud}a>rabah. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Pandangan hukum 

Islam tentang ganti rugi atas kesalahan dan kelalaian dalam akad pembiayaan 

mud}a>rabah adalah boleh, apabila kerugian benar-benar diakibatkan karakter 

buruk mud}a>rib, misalnya karena mud}a>rib melakukan kesalahan dan lalai 

dalam melaksanakan kesepakatan kontrak mud}a>rabah, maka mud}a>rib yang 

menanggung kerugian. Unsur kesalahan dan kelalaian dalam Fatwa DSN Nomor 

07/DSN/MUI/IV/2000 merujuk pada Kitab Undang- Undang Hukum Perdata 

yakni kesalahan sebagai wujud perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH 

Perdata), dan kelalain sebagai wujud wanprestasi (ingkar janji) (Pasal 1234 

KUH Perdata).  



 

 



 



 

MOTTO 

         

 

Artinya: “…Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang 

sakit dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia 

Allah”. (Q.S. Al-Muzzammil(73) : 20)
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jawa Barat: CV Penerbit 

Diponegoro, 2010), h. 574 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami skripsiini, maka perlu adanya uraian 

terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan 

tujuan skripsiini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang 

digunakan, selain itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap 

pokok permasalahan yang akan dibahas. 

Adapun skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang 

Kesalahan Dan Kelalaian Mud}a>ribDalam Akad Pembiayaan 

Mud}a>rabah(Study Pada Fatwa DSN No.07/DSN/MUI/2000)”. Untuk itu 

perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut yaitu sebagai 

berikut : 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (perbuatan) untuk 

mendapatkan fakta yang tepat, atau penguraian pokok persoalan atas 

bagian-bagian, atau hubungan antara bagian-bagian itu untuk mendapatka 

pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
1
 

                                                             
1
 Peter Salim dan Yenni Salim, Kamus Bahasa Besar Indonesia Kontemporer, (Jakarta: 

Modern English Press,1999), h. 61. 



 

 

2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 

sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 

diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang Islam.
2
 

3. Kesalahan adalah kekeliruan; perihal salah; kealapan.
3
 

4. Kelalaian adalah keadaan, perbuatan, dan sebagainya lalai.
4
 

5. Mud}a>ribadalah pengusaha atau pengelola dana dalam akad 

mud}a>rabah.
5
 

6. Akad adalah perjanjian. Kata akad berasal dari kata al-a>qd, yang berarti 

mengikat, menyambung atau menghubungkan (al-rabt).
6
 

7. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank dengan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
7
 

8. Mud}a>rabah adalah memberikan modal dagang kepada seseorang, baik 

berupa uang, emas, atau harta lainnya dengan kesepakatan bersama bahwa 

apabila memperoleh laba (keuntungan) dibagi bersama, yaitu untuk orang 

                                                             
 2

 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Cet. Ketiga, (Jakarta: Bumi Askara, 

1999), h. 17 
3
 Peter Salim dan Yenni Salim, Kamus Bahasa Besar Indonesia Kontemporer,(Jakarta: 

Modern English Press, Jakarta, 1999), h. 1312 
4
Ibid. h. 816 

 
5
 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta, Gema 

Insani Press, 2002), h. 98 
6
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah,  (Jakarta: PT.Raja Grafindo  Persada,  

2007),      h. 68 

 7
 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), h. 92 



 

 

yang member modal dan untuk orang yang memperdagangkan modal, dan 

apabila terjadi kerugian ditanggung bersama.
8
 

9. Pembiayaan Mud}a>rabah adalah kerjasama yang dilakukan antara 

pemilik dana (sa>hibul ma>l) dengan pengusaha (mud}a>rib) untuk 

melakukan suatu usaha bersama dan pemilik modal tidak boleh 

mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari, dan keuntungan yang 

diperoleh antara keduanya dengan perbandingan (nisbah) yang telah 

disepakati sebelumnya.
9
 

10. Fatwa DSN MUI adalah singkatan dari Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia, yaitu dewan yang dibentuk MUI untuk menangani 

masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan 

syariah.
10

 Adapun fatwa Fatwa DSN No.07/DSN/MUI/2000 pada bagian 

ketiga angka ketiga berbunyi “Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak 

ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-

amanah), kecuali akibat dari kesalahn disengaja, kelalaian, dan 

pelanggaran kesepakatan”. 

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud judul tersebut adalah 

penguraian dan pemahaman apa kriteria kesalahan dan kelalaian pada 

perjanjian mud}a>rabah yang menyebabkan mud}a>rib ganti rugi 

                                                             
 

8
 Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan 

bisnis,(Bandar Lampung,Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 

200 
9
 Muhammad, Manajemen Dana bank Syariah,(Yogyakarta: Ekonisa, 2005, h. 25 

10
Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, Life and general,(Jakarta, Gema Insani, 

2004), h. 543 

 



 

 

berdasarkan pandangan hukum Islam dan Fatwa DSN 

No.07/DSN/MUI/2000. 

 

 

 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan objektif 

a. Unsur kesalahan dan kelalaian mud}a>rib dalam fatwa Fatwa DSN 

No.07/DSN/MUI/2000 tidak dijelaskan secara terperinci dalam 

Undang-undang yang menjadi dasar pembiayaan mud}a>rabah. 

b. Unsur kesalahan dan kelalaian mud}a>rib dalam akad pembiayaan 

mudharabah merupakan suatu gejala sosial yang umum dikalangan 

masyarakat. Unsur ini perlu dikaji untuk menyelaraskan dengan 

kaidah-kaidah hukum Islam. 

2. Alasan subyektif 

a. Dari aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut serta 

tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat mungkin dilakukan 

penelitian. 

b. Judul ini dipilih karena sangat relevan dengan disiplin ilmu yang 

ditekuni penulis di fakultas syariah jurusan hukum ekonomi syariah. 

 

C. Latar Belakang Masalah 



 

 

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang 

sangatstrategis dalam menyerasikan dan mengembangkan perekonomian dan 

pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap 

dana dari masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi Bank sebagai perantara 

(intermediary) antara pihak-pihak kelebihan dana (surplus of funds) dan 

pihak yang memerlukan dana (luck of funds). Sebagai agent of development, 

Bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa 

melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagaiperantara 

keuangan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.
11

 

Munculnya bank-bank yang beroperasi dengan prinsip syariah ini 

baru ada setelah berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 atas 

perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

Pada Undang-Undang ini terdapat perubahan yang memberikan peluang 

yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia, bank 

syariah lahir sebagai salah satu alternatif terhadap persoalan bunga Bank, 

karena Bank Syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang 

beroperasi dan produknya dengan prinsip dasar tanpa menggunakan sistem 

bunga dengan menawarkan sistem lain yang sesuai dengan syariah Islam.
12

 

Bank Syariah menggunakan sistem non bunga melalui transaksi 

dengan menggunakan sistem profit and loss sharingyaitu bagi hasil 

                                                             
 11

 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia,  (Jakarta: Kencana,  2006),  h. 3 
12

 Wirdyaningsih, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 

67 



 

 

keuntungan dan kerugian yang terjadi ditanggung oleh kedua belah pihak 

yaitu mud}a>ribdan sa>hibulma>l.
13

 

Pada praktiknya Bank Syariah memberikan suatu pilihan baru dalam 

proses perbankan, yakni dengan memberikan produk-produk yang 

didasarkan pada prinsip jual-beli dan bagi hasil sesuai dengan syariah Islam. 

Salah satu produk bank syariah yang banyak diminati adalah pembiyaan 

mud}a>rabahyaitu perjanjian bagi hasil ketika pemilik dana/pemodal yang 

biasa disebut sa>hibulma>l, menyediakan modal 100 persen kepada 

pengusaha sebagai pengelola yang biasa disebut mud}a>rib, untuk 

melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang 

dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang sudah 

ditentukan sebelumnya dalam akad.
14

 Pengelola tidak ikut menyertakan 

modal dan tidak juga meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya, 

tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya. Pemilik dana hanya 

menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam 

manajemen usaha yang dibiayainya.
15

 

Pembiayaan mud}a>rabahmerupakan salah satu produk unggulan 

yangmerupakan produk khas dari Bank Syariah. pembiayaan ini dilakukan 

antarasa>hibulma>lsebagai pemilik modal dan mud}a>ribsebagai pengelola 

modal dengan sistem bagi untung dan rugi (profit and loss sharing).  Dalam 

hal ini modal 100 % dari sa>hibulma>l, sementara pengelolaan dan laporan 
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 Ascarya, Akad Dan Produk bank Syariah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011),  h. 6

  
15

 Ibid, h. 61  



 

 

keuangan dikendalikan oleh mud}a>rib, sehingga dalam kerja sama ini 

sangat diperlukan prinsip kehati-hatian, kepercayaan dan keterbukaan guna 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Keuntungan usaha secara 

mud}a>rabahdibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, 

sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung pemilik modal selama 

kerugian tidak dikarenakan kelalaian pengelola.
16

 

Hal ini dipertegas dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 

07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mud}a>rabahpada bagian ketiga 

angka 3 bahwa “pada dasarnya, dalam mud}a>rabahtidak ada ganti rugi, 

karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali 

akibat dari kesalahan disegaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan”. 

 

Firman Allah Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 283  

                       

          ُهلل 
                    ُهلل 

     

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika 

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang 

dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan 

persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya 
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 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, 

(Yogyakarta: Ekonisia,  2004),  h. 70.   



 

 

ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan”.
17

 

 

Dalam ayat di atas menjelaskan tentang bermuamalah secara tidak 

tunai seperti hutang piutang, gadai, mud}a>rabahapabila terdapat unsure 

saling percaya, maka tidak sepatutnya salah satu pihak berkhianat kepada 

pihak yang lainnya demi perserikatan yang telah dibangun bersama. Syariat 

islam yang mengedapankan prinsip kepercayaan inilah yang relevan dan 

dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan kerjasama antar sesama 

manusia. Namun agar tidak terjadi perselisihan maka hendaknya ada barang 

tangguhan dan yang dipegang oleh sa>hibul ma>l. Jadi apabila mud}a>rib 

melakukan kesalahan maka jaminan tersebut diambil oleh sa>hibul ma>l.

  

Untuk menghindari  adanya moral hazarddari pihak mud}a>rib yang 

lalai atau menyalahi kontrak ini, maka sa>hibul ma>ldibolehkan meminta 

jaminan tertentu kepada mud}a>rib. Jaminan ini akan disita oleh mud}a>rib 

bila ternyata timbul kerugian karena mud}a>ribmelakukan kesalahan yakni 

lalai atau ingkar janji. Fungsi jaminan pada akad mud}a>rabahadalah untuk 

menjamin berjalannya akad mud}a>rabahsesuai dengan kesepakatan yang 

telah dibuat sebelumnya dan untuk menjamin apabila terjadi kegagalan 

dalam akad perjanjian yang merupakan kesalahan mud}a>rib. Jika 

mud}a>ribmenderita kerugian yang murni bukan karena kesalahan, kelalaian 
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Departemen Agama RI, Al-Qur-an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoeo: 2003),    h. 60 

 



 

 

dan pelanggaran kesepakatan maka jaminan tidak dapat disita. Agunan pada 

akad mud}a>rabahpada hakikatnya hanya untuk menjamin mud}a>ribagar 

tidak melakukan suatu penyimpangan 
18

 

Dari penjelasan di atas, permasalahan yang menarik untuk dikaji 

adalah bagaimana  kesalahan dan kelalaian mud}a>rib yang bisa dijadikan 

bukti sa>hibul ma>l, agar menjadi sebab munculnya ganti rugi yang harus 

ditanggung oleh mud}a>ribnantinya.  

 

 

 

 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan 

masalah dalam skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang ganti rugi atas kesalahan 

dan kelalaian dalam akad pembiayaan mud}a>rabah. 

2. Apa kriteria kesalahan dan kelalaian mud}a>ribdalam akad pembiayaan 

mud}a>rabahdalam Fatwa DSN No.07/DSN/MUI/2000 ? 

 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Peneltian: 
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 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiyaan Bermasalah Di Bank Syariah, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012), h. 30 

 



 

 

a. Untuk mengetahui  pandangan hukum Islam tentang ganti rugi atas 

kesalahan dan kelalaian mud}a>rib dalam akad pembiyaan 

mud}a>rabah. 

b. Untuk mengetahui kriteria kesalahan dan kelalaian dalam akad 

pembiayaan mud}a>rabahdalam Fatwa DSN No.07/DSN/MUI/2000. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan pemahaman mengenai kriteria kesalahan dan kelalaian 

dalam akad pembiayaan mud}a>rabahdan diharapkan dapat 

memperkaya khazanah pemikiran islam pada umumnya civitas 

akademik Fakultas Syari’ah  jurusan muamalah pada khususnya. Selain 

itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitan selanjutnya sehingga 

proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil 

yang maksimal.   

b. secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat 

memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.HI pada Fakultas 

Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Menurutjenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan 

(Library Research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan 

mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur 

dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan 



 

 

dengan permasalahan yang diteliti.
19

 Dalam hal ini saya membaca dan 

mengambil teori-teori dari buku yang berkaitan dengan masalah tersebut 

dan menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut.  

2. Sifat Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, menggunakan suatu 

pendekatan yang bersifat Content Analysis atau analisis isi, yaitu teknik 

sistematik untuk menganalisis isi dengan pembahasan mendalam dan 

mengolah pesan.
20

Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang 

bagaimana analisis unsur kesalahan dan kelalaian mud}a>ribdalam akad 

pembiayaan mud}a>rabahbermasalah ditinjau dari kompilasi hukum 

ekonomi syariah. 

 

3. Data dan Sumber Data 

Data-data dalam penelitian ini termasuk data sekunder, yaitu data-

data yang bersumber dari sumber-sumber bacaan. Data sekunder ini 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

Yaitu sumber utama yang dijadikan bahan rujukan dalam 

penelitian untuk menganalisa pokok permasalahan, Bahan hukum 

primer penulis pergunakan adalah Pada Fatwa DSN 
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Sumadi  Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,  

2013),  h. 10 
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Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial Agama, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya Offset Bandung, 2003), h. 154. 



 

 

No/07/DSN/MUI/2000, KUHPer, KHI,Al-Qur’an, Hadist, dan kitab 

undang-undang hukum perdata, Kompilasi Hukum Islam. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder antara lain mencangkup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud 

laporan dan sebagainya. Bahan hukum sekunder penulis peroleh dari 

referensi, buku-buku, atau tulisan-tukisan yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier. 

Bahan hukum tersier berasal dari buku-buku penunjang seperti 

eklopedia Islam dan kamus. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, 

yaitu mencari data mengenai obyek penelitian dalam penelitian.
21

Dalam 

penelitian ini dokumentasi dengan cara mengambil dokumen dari tempat 

penelitian berupa bahan tertulis yang berisi keterangan-keterangan yang 

ada kaitannya dengan penelitian ini. 

5. Pengolahan Data 

a. Pemeriksaan data atau editing  adalah memeriksa daftar pertanyaan 

yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu 
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untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada dalam daftar 

pertanyaan yang telah diselesaikan.
22

 

b. Sistematika Data (sistemstizing)Bertujuan menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah,
23

 dengan 

cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian 

diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah. 

6. Analisis Data 

Selanjutnya setelah data diperoleh dianalisa secara analisis 

Kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang 

dapat diamati.
24

 

Kesimpulan akhir menggunakan pendektan metode deduktif yaitu dengan 

cara menjelsakan dalil-dalil umum atau generalisasi-generealisasi atau 

teori-teori umum sebagai dasar untuk memudahkan peneliti dalam 

meneliti masalah ini, metode ini dipakai untuk menganalisa data-data 

umum kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
25
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Mud}a>rabah 

1. PengertianMud}a>rabah 

Secara etimologis atau bahasa, mud}a>rabahdiambil dari kata 

َض َاْل ِض ِض ىالَض َاْل ُب  .yang artinya melakukan perjalanan untuk berdagang اَاْل
1
 

 Dalam bahasa Arab mud}a>rabahberasal dari kata َضلَاْل ِض ُب  -  َض رىًا  - 

 yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau َض َض َض 

berjalan ini lebih tepatnya yaitu proses seseorang memukulkan kakinya 

dalam menjalankan usaha.
2
 Selain al-dharb, disebut juga 

mud}a>rabahberasal dari kata al-qard}u, berarti al-qathu(potongan) 

karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan 

memperoleh sebagian keuntungannya.
3
 Jadi mud}a>rabahdengan 

qira>dsama artinya, dalam bahasa Irak digunakan kata mud}a>rabah, 

sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya qira>d.
4
 Dalam Al-Qur‟an kata 

mud}a>rabahtidak disebutkan secara jelas dengan istilah mud}a>rabah. 

Al-Qur‟an hanya menyebutkannya secara musytaq dari kata  َض َض َض  yang 

diulang sebanyak 58 kali.
5
 

Secara terminologis, pengertian mud}a>rabahadalah sebagai berikut: 
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 Ahmad  Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah,  2010),  h. 365 

 
2
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank  Syariah dari Teori ke Praktik, cetakan pertama 

(Jakarta: Gema Insani, 2001),  h. 95 

 
3
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2014), h. 135 

 
4
 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan 

Praktis, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) , h. 71 

 
5
Ibid, h. 71 



 

 

Ulama‟ fiqih memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang 

mud}a>rabah. Ulama Mazhab Hanafi memberikan definisi bahwa 

mud}a>rabahmerupakan akad perjanjian untuk bersama-sama dalam 

membagi keuntungan dengan lantaran modal dari satu pihak dan pekerjaan 

dari pihak lain.
6
 Ulama Mazhab Maliki menerangkan bahwa 

mud}a>rabahatau qira>dmenurut syara‟ ialah akad perjanjian mewakilkan 

dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk meniagakannya secara 

khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang sah 

untuk tukar menukar kebutuhan hidup. Pemilik modal secara segera 

memberikan kepada pihak penerima sejumlah modal yang ia kehendaki 

untuk diniagakan.
7
 Ulama Mazhab Hambali menjelaskan bahwa 

mud}a>rabahatau kerjasama perniagaan adalah suatu pernyataan tentang 

pemilik modal menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada 

orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari 

keuntungannya.
8
 Dan Ulama Mazhab Syafi‟i menerangkan bahwa 

mud}a>rabahatau qira>dialah suatu perjanjian kerjasama yang 

menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar 

ia melakukanniaga dengannya dan masing-masing pihak akan memperoleh 

keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan.
9
 

Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul “Fiqh al-

Sunnah”, menjelaskan bahwa mud}a>rabahadalah akad antara kedua 
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belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan 

sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan 

keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.
10

Menurut 

Wahbah Zuhaili berpendapat, mud}a>rabahadalah akad penyerahan 

modal oleh si pemilik kepada pengelolauntuk diperdagangkan dan 

keuntungan dimiliki bersama antarakeduanya sesuai dengan persyaratan 

yang mereka buat.
11

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

mud}a>rabahadalah bentuk kontrak antara dua pihak yang satu pihak 

berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan seluruh modalnya 

untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pengelola usaha dengan tujuan 

untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan 

kesepakatan. Sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal 

selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha. 

 

2. Dasar Hukum Mud}a>rabah 

a. Al-Qur‟an 

Secara umum, dasar hukum mud}a>rabahlebih mencerminkan 

pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam firman 

Allah pada Al-Qur‟an surat Al-Muzzamil (73): 20. 
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 Sayyid, Sabiq, Fiqih Sunnah, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dalam 

“Fiqh al-Sunnah”, Juz 3, (Beirut: Darul-Falah al-Arabiyah, t.th), h. 297. 
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 Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit. h. 366 



 

 

…              ِا … 
 

Artinya : 

Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit 

dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia 

Allah. (Q.S Al-Muzzamil (73): 20)
12

 

 

 Adanya kata yadribun pada ayat diatas dianggap sama dengan akar 

kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Ayat 

tersebut mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya atau usaha 

yang telah diperintahkan Allah SWT.
13

 

 

                  

    ا 
               

   

 
Artinya:  

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) 

dari Tuhanmu.Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, 

berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan 

menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan 

Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang 

yang sesat”.(Q.S. Al-Baqarah (2) : 198)
14
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Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemah, (Jawa Barat: CV Penerbit 

Diponegoro, 2010), h. 574 
13

 Muhammad Syafi‟I Antonio, Op. cit. h. 95 
14

Departemen Agama RI, Op. cit.h.31  



 

 

                 ِا     ِا 
     

 

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-

banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S. Al-Jumu‟ah (62) : 10 )
15

 

b. Hadist 

ى ِفى ى  اْي ُة قَثى َث َث ُةى وَث َث ُةى اْي َبُة ِّر ى َث ُةى اْي َبَث ْي ُةى ِفاَث ى اَث ٍل ى اْي َبَث َث اشَّنعِف ْي ِفىى ى َث َثى ٌث ِف ْي ِف َّن
ى َث َثىاِف ْي َبَث ْي ِفى 16اِف ْي َبَث ْي ِف  

“Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi 

modal, dan mencampur gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan 

untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah). 

 

Mengenaiasalmuladanvaliditashistorisnya,katamud}a>rabahber

asaldaridharb fi al-„ard, yang  artinya orang-orang yang  bepergian 

diatas bumi (yadribuna fi al-ard) mencarikaruniaAllah‟(QSal-

Muzzammil:20).Karenapekerjaandanperjalanannya, 

muda>ribmenjadiberhakatassebagiankeuntunganusaha. 

Darisegisunah,para fuqaha 

bersandarpadapresedendariperjanjianmud}a>rabahyang 

ditandatanganiantaraNabiSaw 

denganKhadijahsebelumpernikahannya,yanghasilnyaadalah Nabi Saw 
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 Abu Abdillah bin Zayid Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majjah, Juz I, no. 2280  (Beirut: Dar 

Al-Fikr, t.t) h. 630 



 

 

mengadakan perjalanan keSyria.Jadidalilhukumyang 

digunakanuntukmendukungmodeliniadalah Al-Qur‟an dan Sunnah.
17

 

 

c. Ijma‟ 

Diriwayatkan oleh sejumlahsahabatmenyerahkan(kepada 

orang,muda>rib) hartaanakyatimsebagaimud}a>rabahdan tidak 

seorangpun mengingkarimereka. Karenannya, halitu dipandang sebagai 

ijma.
18

 

 

d. Qiyas 

Transaksi mud}a>rabahdiqiyaskan  dengan transaksi 

musa>qah(mengambil  upah  untuk  menyiram  tanaman).  Ditinjau 

darisegikebutuhanmanusia, karena sebagian orang ada yang kaya, dan 

ada yang  miskin, terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak 

berkemampuan  memproduktifkannya dan ada juga orangyang tidak 

mempunyaihartatetapimempunyaikemampuan 

memproduktifkannya.Karenaitu, syariat membolehkan muamalah 

inisupayakeduabelah pihak dapat mengambil manfaatnya.
19

 

 

3. Rukun dan Syarat Mud}a>rabah 
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Pada dasarnya faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad 

mud}a>rabahadalah: 

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) 

Pelaku akad mud}a>rabahsama dengan rukun dalam akad jual 

beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisba>hkeuntungan. Dalam 

akad mud}a>rabahharus ada minimal dua pelaku. Pihak 

pertamabertindak sebagai pemilik modal (sa>hibulma>l), sedangkan 

pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mud}a>rib atau 

a>mil). Tanpa kedua pelaku ini maka akad mud}a>rabahtidak ada.
20

 

 

b. Objek Mud}a>rabah(Modal dan Kerja)  

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek 

mud}a>rabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya 

sebagai objek mud}a>rabah. Modal yang diserahkan dapat berbentuk 

uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya.Sedangkan kerja 

yang diserahkan dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, 

management skill, dan lain-lain.
21

 Para fuqaha telah sepakat bahwa 

tidak boleh mud}a>rabahdengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, 

berarti sa>hibul ma>ltidak memberikan kontribusi apapun. Ulama 

Syafi‟i dan Maliki melarang hal itu, karena merusak akad. Para fuqaha 

juga tidak membolehkan modal mud}a>rabahberbentuk barang. Modal 

harus berbentuk uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan 
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taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya 

modal mud}a>rabah. Namun, para ulama mazhab Hanafi 

membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus 

disepakati pada saat akad oleh muda>ribdan s}a>hibul ma>l.
22

 

 

 

c. Persetujuan Kedua Belah Pihak (Ijab Qabul) 

Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab 

dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu: pertama,Jala‟ul ma‟na, 

yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat 

dipahami jenis akad yang dikehendaki; kedua,Tawafud, yaitu adanya 

kesesuaian antara ijab dan qabul; ketiga,Jazmul Iradataini, yaitu antara 

ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak 

ragu, dan tidak terpaksa.
23

Persetujuan kedua belah merupakan 

konsekuensi dari prinsip an-taradhin minkum (sama-sama rela). Kedua 

belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam 

akad mud}a>rabah. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk 

mengkontribusikan dana. Sedangkan pelaksana usaha setuju dengan 

perannya untuk mengkontribusikan kerja. 

d. Nisbah Keutungan 

Nisbah keuntungan merupakan rukun yang khas dalam akad 

mud}a>rabah. nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima 
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oleh kedua pihak yang ber-mud}a>rabah.Muda>ribmendapatkan 

imbalan atas kerjanya, sedangkan s}a>hibul ma>lberhak mendapatkan 

imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang 

akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak 

mengenai cara pembagian keuntungan.
24

 Salah satu segi penting dalam 

mud}a>rabahadalah pembagian keuntungan diantara dua pihak harus 

secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus 

atau yang pasti kepada pemilik modal (s}a>hibul ma>l).
25

 

Apabila usaha tersebut menderita kerugian, pertama-tama yang 

harus dikaji dahulu adalah penyebab dari kerugian tersebut.Apabila 

kerugian tersebut bukan kelalaian dari muda>ribmaka bank 

menanggung kerugian tersebut sebatas modalnya.Namun apabila 

kerugian disebabkan kelalaian muda>rib, maka muda>rib harus 

menanggung kerugian tersebut.
26

 

Sedangkan Syarat-syarat mud}a>rabahadalah sebagai berikut:
27

 

a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus 

orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat 

sebagai wakil. 

b. Syarat yang berkaitan dengan modal yaitu : 

1) Berbentuk uang. 

2) Jelas Bentuknya. 

3) Tunai. 
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4) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau yang mengelola 

(muda>rib) 

Apabila modal berbentuk barang, menurut ulama tidak 

diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. 

Demikian juga halnya dengan hutang,  tidak bisa dijadikan sebagai 

modal mud}a>rabah. Namun apabila modal itu berupa al-wadi‟ah 

(titipan) pemilikmodal kepada pedagang, boleh dijadikan modal 

mud}a>rabah.Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi‟i apabila 

modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak diserahkan 

sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan.Namun menurut mazhab 

Hambali, boleh saja asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha 

perusahaan tersebut.
28

 

c. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian 

keuntungan harus jelas persentasenya  seperti 60% : 40%, 50% : 50% 

dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.
29

 

Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, 

misalnya Rp.1.000.000, Rp.5.000.000, dan seterusnya. Karena 

keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya. 

Oleh itu, maka pembagian berdasarkan presentase, bukan berdasarkan 

jumlah tertentu.
30
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Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut 

ulama mazhab Hanafi akad itu fasid (rusak).Demikian juga halnya, 

apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung 

bersama, maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian 

tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Oleh sebab itu mazhab 

Hanafi menyatakan bahwa mud}a>rabahitu ada dua bentuk, yaitu 

mud}a>rabahsa>hiha>hdan mud}a>rabahfa>sida>h. Jika 

mud}a>rabahitu fasid, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima 

upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagan 

didaerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal 

(mazhab Hanafi, Syafi‟i dan Hambali). Sedangkan ulama mazhab 

Maliki menyatakan, bahwa dalam mud}a>rabahfa>sida>h, status 

pekerja tetap seperti dalam mud}a>rabahsa>hiha>hyaitu tetap 

mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.
31

 

 

4. Jenis-jenis Mud}a>rabah 

Pada prinsipnya, mud}a>rabahsifatnya mutlak yaitu s}a>hibul 

ma>l 

tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada muda>rib.
32

 

Namun, dalam praktik perbankan syariah modern, terdapat dua 

kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana dalam 

mengaplikasikan akad mud}a>rabah, yaitu mud}a>rabah mut}laqah 

(Unrestricted Investment Account atau URIA) dan mud}a>rabah 
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muqayyadah (Restricted Investment Account atau RIA).
33

 Berikut adalah 

penjelasan macam-macam mud}a>rabah: 

a. Mud}a>rabah Mut}laqah (Unrestricted Investment Account atau 

URIA) 

Mud}a>rabah mut}laqah(investasi tidak terikat) yaitu pihak 

pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa 

larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek 

itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan 

pelanggan. Investasi tidak terkait ini pada Bank Syari‟ah diaplikasikan 

pada produk tabungan dan deposito.
34

 Dari penerapan mud}a>rabah 

mut}laqahini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga 

terdapat dua jenis produk penghimpunan dana, yaitu tabungan 

mud}a>rabahdan deposito mud}a>rabah. 

Adapun ketentuan umum dalam produk ini adalah sebagai 

berikut:
35

 

1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah 

dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian 

keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari 

penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal 

tersebut harus dicantumkan dalam akad. 
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2) Untuk tabungan mud}a>rabah, bank dapat memberikan buku 

tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau 

alat penarikan lainya kepada penabung. Untuk deposito 

mud}a>rabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda 

penyimpan (bilyet) deposito kepada deposan. 

3) Tabungan mud}a>rabahdapat diambil setiap saat oleh penabung 

sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak 

diperkenakan mengalami saldo negatif. 

4) Deposito mud}a>rabahhanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka 

waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah 

jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi 

bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka 

tidak perlu dibuat akad baru. 

5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan 

dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

prinsip syari‟ah. 

b. Mud}a>rabah Muqayyadah (Restricted Investment Account atau RIA) 

Mud}a>rabah Muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha 

antara dua pihak yang pihak pertama sebagai pemilik dana (s}a>hibul 

ma>l)dan pihak kedua sebagai pengelola dana (muda>rib). s}a>hibul 

ma>l menginvestasikan dananya kepada mudharib, dan memberi 

batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasan nya 



 

 

antara lain tentang tempat berinvestasi, jenis investasi, objek investasi, 

dan jangka waktu.
36

 

Jenis Mud}a>rabah Muqayyadahini dibedakan menjadi dua yaitu: 

1) Mud}a>rabah Muqayyadah on Balance Sheet 

Jenis Mud}a>rabahini merupakan simpanan khusus dimana 

pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus 

dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan untuk bisnis tertentu, 

atau disyaratkan untuk nasabah tertentu.
37

 

Adapun kerakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:
38

 

a) Pemilik dana wajib menerapkan syarat-syarat tertentu yang 

harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang 

mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. 

b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai 

nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau 

pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan 

dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, 

maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. 

c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti 

simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari 

rekening lainya. 
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d) Untuk deposito mud}a>rabah, bank wajib memberikan 

sertifikat atau tanda penyimpan (bilyet) deposito kepada 

deposan. 

 

2) Mud}a>rabah Muqayyadah off Balance Sheet 

Mud}a>rabah Muqayyadah off Balance Sheet merupakan 

jenis mud}a>rabahyang penyaluran dana mud}a>rabahlangsung 

kepada pelaksana usahanya, bank bertindak sebagai perantara 

(arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan 

pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat 

tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan 

usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usaha. 

Adapun kerakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:
39

 

a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti 

simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari 

rekening lainya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri 

dalam rekening administratif. 

b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung 

kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. 

c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. 

Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku 

nisbah bagi hasil. 
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Dengan demikian dapat diketahui bahwa mud}a>rabahterdiri dari 

dua jenis yaitu yang bersifat tidak terbatas (mut}laqa>h) dan yang bersifat 

terbatas (muqayyad). Pada jenis mud}a>rabahyang pertama, pemilik dana 

memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada muda>ribuntuk 

menginvestasikan atau memutar uangnya. Pada jenis mud}a>rabahyang 

kedua, pemilik dana memberi batasan kepada muda>rib. Diantara batasan 

itu misalnya jenis investasi, tempat investasi dan sebagainya. 

 

5. Hikmah Dan Manfaat Mud}a>rabah 

Agama Islam telah menetapkan mud}a>rabah sebagai salah satu 

bentuk mu‟amalah (ajaran) yang diperbolehkan untuk memudahkan bagi 

manusia dalam melakukan usaha mencari karunia Allah. Sebab, 

adakalanya sebagian dari mereka memilki harta tetapi tidak memiliki 

kemampuan unuk mengembangkannya, sebagian yang lain adakalanya 

memiliki kemampuan untuk mengembangkan harta tetapi tidak memiliki 

modal. Disini islam memperbolehkan mud}a>rabahsupaya dapat 

memberikan manfaat bagi kehidupannya. Pemilik harta dapat mengambil 

manfaat dari keahlian muda>ribdalam mengembangkan hartanya dan 

muda>ribdapat mengambil manfaat dari harta yang 

dikembangkan.Berikut ini hikmah dan manfaat mud}a>rabah :
40

 

1) Dapat menumbuhkan sikap tolong menolong dan keperdulian terhadap 

sesama. 
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2) Terciptanya hubungan persaudaraan yang harmonis antara pemilik 

modal dengan pengelola modal. 

3) Dapat mendatangkan keuntungan bersama bagi pemilik modal dan 

pengelelola modal. 

4) Terciptanya kesempatan kerja (usaha) khususnya bagi orang-orang 

yang tidak mempunyai modal. 

5) Membantu program pemerintah dalam menciptakan lapangan 

pekerjaan dan pemerataan pendapatan. 

B. Pembiayaan Mud}a>rabah 

1. Pengertian Pembiayaan 

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, 

pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dan pihak lainyang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak 

pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah.  Aturan yang digunakan 

yaitu sesuai dengan hukum Islam.
41

Adapun pengertian pembiayaan 

lainnya adalah pendanaan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain 

untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan 

sendiri maupun lembaga.
42
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Dalam kegiatan penyaluran dana  bank syariah atau lembaga 

keuangan syariah lainnya melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut 

investasi karena prinsip yang dilakukan adalah prinsip penanaman dana 

atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung kepada 

kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai dengan 

nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.  Disebut pembiayaan 

karena bank syariah maupun lembaga keuangan syariah menyediakan dana 

guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak 

memperolehnya.
43

 Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar  

kepercayaan. Dengan demikian pemberian pembiayaan adalah 

pemberian kepercayaan.Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar 

harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai 

dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.
44

 

 

2. Pengertian Pembiayaan Mud}a>rabah 

 Pembiayaan mud}a>rabahmerupakan akad pembiayaan antara 

bank syariah sebagai s}a>hibul ma>l dan nasabah sebagai muda>rib untuk 

melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal 

sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usaha atas pembiayaan 

mud}a>rabahakan dibagi antara bank syariah dan nasabah denan nisbah 
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bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.
45

 Pengertian pembiayaan 

mud}a>rabah lainnya adalah perjanjian antara penanam dana dan 

pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan 

pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang 

telah disepakati sebelumnya. Aplikasi nya ke pembiayaan modal kerja, 

pembiayaan proyek, dan pembiayaan ekspor.
46

 

Menurut A. Wangsawidjaja, pembiayaan atas dasar akad 

mud}a>rabahdiberikan dalam bentuk uang atau barang, serta bukan dalam 

bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad 

mudharabah diberikan dalam bentuk uang maka harus dinyatakan secara 

jelas jumlahnya.
47

  

Bank syariah memberikan pembiayaan mud}a>rabah kepada 

nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada 

nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur 

terpenting dalam transaksi pembiayaan mud}a>rabah, karena dalam 

pembiayaan mud}a>rabahbank syariah tidak ikut campur dalam 

menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberi modal 100%. 

 Bank syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada 

muda>ribdalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha 

yang optimal. Dalam hal pengelolaan muda>rib berhasil mendapatkan 

keuntungan, maka bank syariah memperoleh keuntungan dari bagi hasil 
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yang diterima, sebaliknya apabila muda>rib gagal menjalankan usahanya 

dan mengakibatkan kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh 

s}a>hib al-ma>l. muda>rib tidak menanggung kerugian sama sekali atau 

tidak ada kewajiban mudharib untuk ikut menanggung atas kegagalan 

usaha yang dijalankan.
48

 

 

 

3. Landasan Dasar hukum Pembiayan Mud}a>rabah 

a. Dasar Hukum Positif
49

 

1) Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c UU No. 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah. 

2) Pasal 21 huruf b angka 1 UU Perbankan Syariah. 

3) Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 

07/DSN.MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mud}a>rabah. 

4) Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan 

prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran 

dana serta pelayanan jasa bank syariah, berikut perubahannya 

dengan Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008. 

 

b. Dasar Hukum Syariah 

 

.....                      ِا   …. 
Artinya: “Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 

Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
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(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya” (Q.S. 

Al-Baqarah (2) : 285)
50

 

 

 

كاََن َسيُِّدناَ  ْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد  ْلُمطَلِِّب ِ َذ  َدفَع  ْلَما ل ُمَضاَربًَة ِ ْشتَ َرَط 
َعَلَى َصا ِحِبِه أْن ال َيْسُلَك ِبِه بضْحرً ، َوالَ يَ ْنزَِل ِبِه َو ِديَا، َوالََيْشََتَِي 

َرُسوَل ِبِه َد بًَّة َذ َت َكِبٍد َرْطَبٍة، فَِأْن فَ َعل َذِلَك َضِمَن، فَ بَ َلَغ َشْرطُُه 
51َعَلْيِه َو َلِِه َوَسلََّ  فََأَ اَز ُ  اِ   

Artinya: “Abbasbin AbdulMuthallibjikamenyerahkanhartasebagai 

mudharabah,ia mensyaratkankepadamudharib-nyaagartidak 

mengarungilautandantidakmenurunilembah,serta tidak 

membelihewanternak.Jikapersyaratanitu dilanggar,ia (mudharib) harus  

menanggung resikonya. Ketika  persyaratanyangditetapkanAbbasitu 

didengarRasulullah,beliau 

membenarkannya.”(HR.ThabranidariIbnuAbbas). 

 

 

3. Rukun Dan Syarat Pembiayaan Mud}a>rabah 

 Mud}a>rabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara 

dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi 

dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. 

Menurut madzhab Hanafi dalam kaitannya dengan kontrak tersebut unsur 

yang paling mendasar adalah ijab dan qobul, artinya bersesuainya 

keinginan dan maksud dari dua pihak tersebut untuk menjalin ikatan 

kerjasama.Namun beberapa madzhab lain seperti Syafi‟I mengajukan 

beberapa unsur tidak hanya adanya ijab dan qobul saja, tetapi juga adanya 

dua pihak, adanya kerja, adanya laba, dan adanya modal.
52

 

                                                             
50

Departemen Agama RI, Op. Cit. h. 64 
51

Nuruddin al-Haitsami, Majma‟ az-zawaid, (Kairo; Daar al-Ilmy,tth)Vol. 4, h. 161 

 
52

 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Akademi Manajemen dan 

percetakan, Yogyakarta, 2005, h. 102 



 

 

Menurut Ascarya rukun mud}a>rabah yang harus dipenuhi dalam 

transasksi yaitu:
53

 

a. Pelaku akad, yaitu s}a>hibul ma>l adalah pihak yang memiliki modal 

tetapi tidak bisa berbisnis, dan muda>rib adalah orang yang pandai 

berbisnis tetapi tidak memiliki modal. 

b. S}igha>h, yaitu ijab dan qobul. 

c. Objek akad, yaitu modal (ma>l), kerja (d}ura>bah), dan keuntungan 

(ribh).  

 

Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam 

mud}a>rabahterdiri dari modal dan keuntungan.  

a. Syarat modal yaitu:
54

 

1) Modal harus berupa uang; modal harus jelas dan diketahui 

jumlahnya serta diketaui oleh kedua belah pihak pada waktu 

dibuatnya akad mud}a>rabah sehingga tidak menimbulkn sengketa 

dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah; 

2) Modal harus tunai bukan hutang, modal harus dibayarkan kepada 

muda>rib,baik secara bertahap maupun sekaligus, sesuai dengan 

kesepakatan dalam akadmud}a>rabah; 

3) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja. 

b. Syarat keuntungan yaitu:
55
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1) Pembagian keuntungan harus dengan kesepakatan kedua belah 

pihak 

2) Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat 

akad dalam bentuk nisbah bagi hasil. 

3) Penyedia dana menganggung semua kerugian, kecuali kerugian 

akibat kesalahan yang disengaa oleh muda>rib. 

 

4. Skema Pembiayaan Mudharabah 

 

a. Akad Pembiayaan Mudharabah 

 

 

b.Modal 0%   c. Modal 100% 

    

 

 

d.Pengelolaan Usaha 

 

 

                     % Nisbah Bagi Hasil       % Nisbah Bagi Hasil 

 

 

 Sumber: Buku Akad  dan  Produk Bank Syariah, halaman 63 

  

Keterangan: 

MUDHARIB 

NASABAH

 

  

 NA 

SHAHIBUL MAAL 

BANK SYARIAH 

KERJA SAMA 

USAHA 

 e. PENDAPATAN 

 f. MODAL 100% 



 

 

a. Bank syariah dan nasabah mendatangani akad pembiayaan 

mud}a>rabah. 

b. Nasabah tidak menyerahkan dana sama sekali, namun melakukan 

pengelolaan proyek yang dibiayai 100% oleh bank. 

c. Bank syariah menyerahkan modal 100% dari kebutuhan proyek usaha. 

d. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh muda>rib. Bank syariah 

tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan. 

e. Hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbahyang telah ditentukan dalam 

akad mud}a>rabah. 

f. Presentase tertentu menjadi hak bank syariah, dan sisanya diserahkan 

kepada nasabah. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh nasabah, 

maka semakin besar pendapatan yang diperoleh bank syariah dan 

nasabah.
56

 

 

5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Mud}a>rabah 

Prinsip-prinsip pembiayaan mud}a>rabah ini tidak terlepas dari 

prinsip-prinsip mu‟amalah Islam. Oleh karenanya pembiayaan 

mud}a>rabah ini harus tetap mengacu pada aturan syariat Islam dan 

aturan fiqh muamalah menjadi indikatornya. Artinya sesuai atau tidaknya 

mekanisme dalam pembiayaan mud}a>rabah ini sangat ditentukan oleh 

kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. 

Dalam hukum muamalah Islam terdapat empat prinsip utama, 

yaitu: 
57

 

a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang 

ditentukan oleh Al-Qur‟an dan sunnah Rosul. 
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b. Muamalah itu dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa mengandung 

unsur paksaan. 

c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat 

dan menghindari mudharat bagi manusia atau masyarakat. 

d. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari 

unsur penganiyayan, kedzaliman, penipuan manipulasi, spekulasi, dan 

hal-hal yang tidak dibearkan syara‟. 

Prinsip-prinsip tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk akad-

akad muamalah Islam. Dalam muamalah Islam terdapat berbagai bentuk 

akad, diantaranya adalah: jual beli (bai‟), titipan (wadiah), pinjam-

meminjam („ariyah), sewa menyewa (ijarah), bagi hasil (mud}a>rabah 

dan musya>rakah), jaminan (rahn) dan lain sebagainya. 

 Adapun prinsip-prinsip mudharabah dala muamalah Islam adalah 

sebagai berikut:
58

 

a. Prinsip kebolehan melakukan akad mud}a>rabah, artinya bahwa akad 

mudharabah itu dibenarkan oleh Al-Qur‟an dan sunnah Rosul. Dalam 

pembiayaan mudharabah harus tetap berpegang teguh pada ketentuan 

syariat Islam sebagaimana telah dijelaskan pada landasan hokum 

mud}a>rabah diatas (al-Qur‟an dan Sunnah).  

b. Prinsip sukarela tanpa paksaan. 

Menurut Sayid Sabiq, “mud}a>rabah ini terjadi apabila terdapat ijab 

qobul antara pemilik modal dengan pengusaha”.
59

 Akad ijab qabul ini 
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tidak akan terlaksana apabila tidak ada slah satu pihak yang 

melaksanakan akad. Karena akad ini mencerminkan kerelaan untuk 

bekerjasama, “maka tidak pula boleh salah satu pihakpun dari salah 

satu orang yang melakukan akad mud}a>rabah dalam keadaan 

terpaksa”.
60

 

c. Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. 

Sebagai mahluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak 

dengan pihak yang lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan 

kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain tidak bisa 

diabaikan.Kenyataan menunjukan bahwa sebagian manusia memiliki 

modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, tetapi 

berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan 

mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang membutuhkan. 

Disisi lain tidak jarang orang yang memiliki kemampuan dan keahlian 

berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan 

modal usaha. Berdasarkan kenyataan inilah diperlukan adanya kerja 

sama antara orang-orang yang memiliki modal dengan orang-orang 

yang tidak memiliki modal. 

Pada bentu kerja sama mudharabah, kedua belah pihak sangat 

diuntungkan, disatu pihak pemilik modal akan mendapatkan 

keuntungan dari investasi yng diberikan, di sisi lain, bagi orang yang 

kekurangan modal ia akan merasa terbantu dalam berusaha. Ia bisa 
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berusaha dalam lapangan ekonomi serta terhindar dari pengangguran, 

dan dapat meningkatkan taraf hidup dan taraf perekonomian mereka.  

Berdasarkan hal-hal diatas, maka kaum muslimin sepakat 

bahwa mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama yang 

dibenarkan oleh Islam, karena membawa kemashalatan dan dapat 

menghilangkan kemudharatan, seperti kemiskinan dan pegangguran. 

d. Prinsip keadilan. 

Dalam pembiayaan mud}a>rabah tampak jelas sifat dan semangat 

yang menjadi prinsip kerjasama ini, yaitu semangat kebersamaan dan 

keadilan. Hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam 

menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, dimana kerugian 

akan ditanggung oleh pemilik modal apabila kerugian ini akibat dari 

bisnis, bukan karena rekayasa, dan pihak pengusaha menanggung 

kerugian skill, dan waktu, sedangkan apabila mendapatkan 

keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang 

telah disepakati oleh kedua belah pihak.
61

 

 

6. Konsep Nisbah Bagi Hasil PembiayaanMud}a>rabah 

Sebagai sebuah kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang 

berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Mud}a>rabah 

memerlukan beberapa kesepakatan kedua pihak antara lain mengenai 

manajemen mud}a>rabah. Ketika mudharib telah siap dan menyediakan 

tenaga untuk kerjasama mud}a>rabah maka saat itulah ia mulai mengelola 
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modal shahibul maal. Pengelolaan usaha tersebut membutuhkan kreatifitas 

dan ketrampilan tertentu yang kadang-kadang hanya mudharib sendiri 

yang mengetahuinya. Oleh karena itu kebebasan muda>rib dalam 

merencanakan , merancang dan mengatur usaha merupakan faktor yang 

menentukan.
62

 

Pembahasan yang paling menarik dalam mud}a>rabah adalah 

sistem bagi hasilnya. Karena termasuk dalam persyaratan utama untuk 

melaksanakan mud}a>rabah adalah adanya pembagian hasil usaha atau 

keuntungan, jika perkonsingan tersebut berhasil dan begitu juga dengan 

ketentuan penanggung kerugian, jika mud}a>rabah tersebut 

bangkrut.Menurut ketentuan Islam, pembagian keuntungan yang berlaku 

dari tiap-tiap kontrak usaha yang dibuat berbeda antara satu kontrak 

dengan yang lainnya. Walaupun berbeda namun tidak terlepas dari asas 

kesepakatan besama dan tidak saling mendhalimi. 

Jika kontrak kerja yang dibuat itu berupa murni (pihak yang 

berkongsi sama-sama memberikan modal dan sama-sama mengolahnya) 

maka nisbah keuntungan kedua pihak adalah ditentukan dari besar modal 

yang diberikan. Jika besar modal yang diberikan itu sama dengan pihak 

lainnya maka besarnya nisbah keuntungan adalah sama. Namun jika salah 

satu pihak lebih banyak sumbangan tenaganya dalam usaha tersebut maka 
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diperbolehkan nisbah keuntungan tersebut lebih besar dari pihak yang 

sedikit tenaganya . Inilah keadilan yang diinginkan dalam Islam. 

Sedangkan kerugian yang terjadi, maka dibagi manurut besarnya 

modal yang diberikan, pihak yang menyetor modal lebih besar akan 

menanggung prosentase kerugian lebih besar pula dan pihak pemodal yang 

lebih kecil akan menanggung prosentase kerugian yang lebih sedikit. Jadi, 

jika ada suatu akad kerjasama yang salah satu pihak tidak mau 

menanggung kerugian maka akad seperti itu tidak sah menurut syara‟. 

Demikian pula jika sebuah akad kerjasama yang mensyaratkan bahwa 

keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.
63

 

Menurut al-Mawardi dalam al-Hawi al-Kabir, bahwa bagi pihak yang 

memiliki modal lebih besar dalam bentuk maka akan mendapat nisbah 

keuntungan yang lebih banyak. Demikian pula jika mengalami 

kebangkrutan maka pihak pemodal yang lebih besar akan menanggung 

kerugian yang lebuh banyak pula. Jadi. Besar kecilnya nisbah keuntungan 

adalah tergantung dari bentuk kongsi yang disepakati. Jika berbentuk inan, 

maka besar kecilnya nisbah keuntungan diukur dari besarnya modal yang 

ditanamkan. Jika berbentuk mudharabah maka besarnya nisbah 

keuntungan diukur dari tenaga yang dikeluarkan atau juga besarnya nisbah 

keuntungan itu bisa diukur dari tenaga dan modal yang dikeluarkan.
64
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Dalam pembagian prosentase hasil usaha tidaklah harus sama, 

namun berdasarkan kesepakatan bersama dan harus jelas besar kecilnya 

nisbah. Karena tujuan diadakan kontrak kerja adalah memperoleh 

keuntungan. Maka jika salah satu pihak yang berkontrak tidak mengetahui 

besarnya nisbah keuntungan yang dia peroleh maka kontrak tersebut tidak 

sah menurut syara‟. Demikian pula jika salah satu pihak mensyaratkan 

bahwa jika terjadi kerugian pada usaha, maka akan ditanggung oleh 

muda>rib, akad seperti ini tidak sah. Karena pada hakekatnya kerugian 

yang teradi pada akad mud}a>rabah adalah dianggap sebagian dari 

berkurangnya modal. Oleh karena itu kerugian materi hanya ditanggung 

oleh pihak pemodal bukan muda>rib.Adapun kesepakatn rasio presentasi 

hendaknya ditentukan dengan persen, seperti: 25:75 atau 40:60 atau 99:1 

atau yang lainnya sesuai dengan kesepakatan dengan ketentuan tidak 

100:0.
65

 

Pembagian secara prosentase dilakukan untuk mengantisipasi 

adanya kecurangan dari salah satu pihak. Karena dasar dibolehkannya 

mud}a>rabah adalah untuk toleransi bagi manusia. Jika dalam kontrak 

tersebut ditetapkan bagi hasilnya dengan jumlah nominal maka akad 

mud}a>rabah batal. Karena dalam mud}a>rabah keuntungan itu menjadi 

milik bersama. Sedangkan penentuan keuntungan untuk salah satu pihak 

menjadikan syarat kebersamaan menjadi hapus. Karena ada kemungkinan 

pekerja itu tidak mendapat keuntungan kecuali hanya kembali modal saja. 

                                                             
65 



 

 

Maka keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja dan itu tidak termasuk 

mud}a>rabah. Seperti seseorang menetapkan keuntungan seratus ribu atas 

kerjasama yang dibuat, maka hal itu dilarang. Sebab akad 

mud}a>rabahadalah akad bagi hasil.
66

Berdasarkan hal ini, maka 

mud}a>rabah dengan penetapan keuntungan tertentu yang dibuat oleh 

bank-bank selama ini menyimpang dari aturan islam. 

C. Ganti Rugi 

1. Pengertian Ganti Rugi. 

Ta‟wid dalam bahasa adalah ganti rugi, kompensasi.Secara istilah 

definisi ta‟wid yang dikemukakan oleh ulama kontemporer Wahbah al–

Zuhaili, Ta'wid (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat 

pelanggaran atau kekeliruan.
67

 

Menurut Syamsul Anwar, konsep ganti rugi dalam Islam lebih 

menitikberatkan pada hak dan kewajiban antara pihak debitur dan pihak 

kreditur. Menurutnya, ganti rugi dalam islam hanya dibebankan oleh pihak 

debitur apabila pihak kreditur dirugikan oleh pihak debitur akibat tidak 

melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Ganti rugi hanya 

dibebankan kepada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang 

dialami kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar 

janji atau ingkar akad dengan debitur. Tanggung jawab akad memiliki tiga 

unsur pokok: 
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a. Adanya ingkar janji yang dapat dipersalahkan. 

b. Adanya ingkar janji itu menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur. 

c. Kerugian kreditur disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat 

dengan) perbuatan ingkar janji debitur. 

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur yaitu biaya, rugi, dan 

bunga.Yang dimaksudkan dengan biaya adalah segala pengeluaran atau 

pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluaran oleh satu pihak.Yang 

dimaksudkan istilah rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang 

atau modal kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si 

debitur.Sedangkan yang dimaksudkan dengan bunga adalah kerugian yang 

berupa kehilangankeuntungan yang sudah dihitung atau dibayangkan oleh 

kreditur.
68

 

 

2. Dasar Hukum Ganti Rugi 

1) Al-Qur‟an 

                 

Artinya : “Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, 

dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan 

makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.S. 

Yusup (12) : 72)
69

 

 

2) Hadist 
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أْهدْت بَ ْعُد أَْزَو ِج  لنَِّبِّ َصلَّ  اُ َعَلْيِه َوَسلََّ  َطعاًَما ِف : َعْن أَنٍس قَاَل 
فَ َقا َل , فَأَ ْلَقْت َما ِفي َْها, َفَضَربْت َعا ِئَشُة  ْلَقْ َعَة بَِيِد َها, َقْ َعةٍ 

.َو ِ َنا ٌ  بِِ  نَا  ٍ , َطَعا ٌ  ِبَطَعا  ٍ :  لنَِّبِّ َصلَّ  اُ َعَلْيِه َوَسلََّ  
70

 

 

Artinya : “Dari Anas ra ia berkata, “Salah seorang isteri nabi Saw 

menghadiahkan kepada beliau makanan yang diletakkan disuatu 

wadah. Kemudian Aisyah memukul wadah iitu dengan tangannya dan 

menumpahkan isinya. Maka nabi Saw bersabda, “makanan diganti 

dengan makanan,, wadah diganti dengan wadah.”  

 

ى  ِضمُب  يَاْلمُب غَض ؤَض دَّ ةُب وَض  ازَّ عِض ى ِض  َضةُب مُب 71( و ه  رو د ودو ات مزى) اعَض  
 

Artinya:“Pinjaman hendaknya dikembalikan dan orang yang 

menanggung hendaknya membayar”. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi) 

3. Rukun Ganti Rugi
72

 

a. Dari orang yang menjamin 

 Syarat orang yang menjamin harus orang yang berakal, baligh, 

merdeka dalam mengelola hartan bendanya dan atas kehendaknya 

sendiri.Dengan demikian, anak-anak, orang gila dan orang yang berada 

dibawah pengampuan tidak dapat penjadi penjamin. 

b. Orang yang berpiutang 

 Orang yang menerima jaminan syaratnya adalah diketahui oleh 

penjamin.Sebab watak manusia berbeda-beda dalam menghadapi 

orang yang berhutang, ada yang keras dan ada yang lunak.Terutama 
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sekali dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan di belakang hari 

bagi penjamin. 

c. Orang yang berhutang  

 Orang yang berhutang, tidak disyaratkan baginya kerelaan 

terhadap penjamin, karena pada prinsipnya hutang itu harus lunas, baik 

orang yang berhutang, rela maupun tidak, namun lebih baik dia rela. 

d. Objek jaminan hutang berupa uang atau barang  

Obyek jaminan hutang disyaratkan bahwa keadaan diketahui 

dantelah ditetapkan. Oleh sebab itu, tidak sah daman(jaminan), jika 

obyekjaminan hutang tidak diketahui dan belum ditetapkan, karena 

adakemungkinan hal ini ada gharar/tipuan. 

e. Sighat 

Yaitu pernyataan yang diucapkan penjamin, disyaratkan 

keadaan Sighat mengandung makna jaminan, tidak digantungkan pada 

sesuatu, misalnya: “Saya menjamin hutangmu kepada A”, dan 

sebagainya yang mengandung ucapan jaminan. Sighat hanya 

diperlukan bagi pihak penjamin.Dengan demikian, damman adalah 

pernyataan sepihak saja. 

 

4. Konsep Ganti Rugi Menurut Hukum Islam 

Menurut Asmuni Mth dalam tulisannya, Teori Ganti Rugi 

(Dhaman) Perspektif Hukum Islam, menyebutkan secara gamblang sebagai 

berikut: 



 

 

“Ide ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah 

diebutkan oleh nash Al-Qur‟an mapun hadist Nabi. Dari nash-nash 

tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh yang berhubungan 

dengan dhaman atau ganti rugi.Memang diakui sejak awal, para fuqaha 

tidak menggunakan istilah masuliyah madaniyah sebagai sebutan 

tanggungan perdata, dan juga masuliyah al-jina‟iyah untuk sebutan 

tanggung jawab pidana. Namun demikian sejumlah pemikir hokum islam 

klasik terutama al-Qurafi dan al-„Iz Ibn Abdi Salam memperkenalkan 

istilah al-jawabir untuk sebutan ganti rugi perdata, dan al-jawazir untuk 

sebutan ganti rugi pidana. Walaupun dalam perkembangannya kemudian 

terutama era kekinian para fuqaha seringg menggunakan istilah masuliyah 

dan tidak lain merupakan pengaruh dari karya-karya tentang hukum barat. 

Dhaman dapat terjadi karena penyimpangan terhadap akad yang disebut 

dhaman al-aqdi, dan dapat pula terjadin akibat pelanggaran yang disebut 

dhaman „udwan.Di dalam penetapan ganti rugi, unsur-unsur yang paling 

penting adalah dharar atau kerugian pada korban. 

Dharar dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga 

kerusakan pada moral dan perasaan atau disebut dengan dharar adabi 

termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolak ukur ganti rugi baik 

kualitas maupun kuantitas sepadan dengan dharar yang diderita oleh 



 

 

korban, walaupun dalam kasus-kasus tertentu pelipatgandaan ganti rugi 

dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku.
73

 

Berbeda halnya dengan Syamsul Anwar, konsep ganti rugi lebih 

menitikberatkan pada hak dan kewajiban antara pihak kreditur dan pihak 

debitur. Menurutnya,ganti rugi dalam islam hanya dibebankan pada pihak 

debitur apabila pihak kreditur dirugikan oleh pihak kreditur akibat tidak 

melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Ganti rugi hanya 

dibebankan oleh debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami 

kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji 

atau ingkar akad dengan debitur. Tanggung jawab akad memiliki tiga 

unsur pokok: 

a. Adanya ingkar janji yang dapat dipersalahkan. 

b. Adanya ingkar janji itu menimbulkan kerugian bagi para kreditor. 

c. Kerugian kreditor disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab 

akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur. 

Dalam istilah tanggung jawab yang terkait dalam konsep ganti rugi 

dibedakan menjadi dua: 

a. Daman akad (daman al‟akd), yaitu tanggung jawab perdata untuk 

memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad. 

b. Daman udwan (daman al‟udwan), yaitu tanggung jawab perdata 

untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan 

                                                             
73

 A. Rahmad Asmuni, Ilmu Fiqh 3, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat 

Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 120-123 



 

 

yang merugikan (al-fi‟l adh-dharr) atau dalam istilah hokum 

perdata indonesia disebut dengan perbuatan melawan hokum.
74

 

Pengertian dhaman dalam khazanah hukum Islam cuskup 

bervariatif, bahwa kata dhaman memiliki makna yang cukup beragam, 

baik makna secara bahasa maupun makna secara istilah.Secara bahasa 

dhaman diartikan sebagai ganti rugi atau tanggungan. Sementara 

secara istilah mengutip dari Asmuni mth adalah tanggungan seseorang 

untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan keharta bendaan, fisik 

maupun perasaan seperti nama baik.
75

 

Jika diuraikan secara lengkap, pengertian diatas memberikan 

cangkupan yang cukup luas dalam hukum perikatan Islam. 

Sebagaimana diuraikan oleh Asmuni Mth dalam tulisannya bahwa 

definisi dhamanakan mencangkup makna-makna sebagai berikut:
76

 

a. Obyek wajib dhaman terletak pada zimmah (perjanjian) 

Kewajiban dhaman tidak akan gugur kecuali dengan memenuhi 

atau dibebaskan oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi 

tersebut. Pihak yang dirugikan (mutadarrar) berhak mengadukan 

mutasabbib (penyebab kerugian) ke pengadilan agar memenuhi 

kewajibannya.Berbeda dengan keajiban yang bersifat moral atau 

keagamaan, syar‟i hanya mendorong untuk memenuhinya tanpa 

implikasi hukuman keduniaan karena merupakan khitab al-targib 

yang meliputi makruhat dan mandubat.Zhimmah menurut bahasa 

adalah al-ahdu (perjanjian).Menurut tradisi fuqaha zimmah adalah 
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sesuatu yang mejadikan sesorang mempunyai kompetensi untuk 

menerima hak atau melakukan kewajiban. 

Ahlu zimmah adalah mereka yang melakukan perjanjian dimana 

dengan perjanjian itu mereka memiliki hak dan kewajiban. 

b. Kewajiban atas dasar dhaman berbeda dengan kewajiban atas 

dasar „uqubah, baik pada karakter maupun tujuannya. Dhaman 

ditetapkan untuk melindungi hak-hak individu sedangkan „uqubah 

ditetapkan karena adanya unsure pelanggran terhadap hak-hak 

Allah SWT. Kewajiban pada dhaman bertujuan untuk mengganti 

atau menutupi kerugian pada korban. Sedangkan „uqubah 

ditetapkan untuk menghukum pelaku kejahatan agar jera dan 

tidak melakukan perbuatan itu lagi. 

c. Sebab-sebab dhaman adalah adanya unsure „taaddi, yaitu 

melakukan perbuatan terlarang dan atau tidak melakukan 

kewajiban menurut hokum. Ta‟addi dapat terjadi karena 

melanggrar perjanjian dalam akad yang seharusnya dipenuhi. 

Ta‟adi juga dapat terjadi karena melanggar hokum syariah 

(mukhalafatu ahkam syariah) seperti pada kasus perusakan 

barang(al-itlaf), perampasan (al-ghasb), maupun kelalaian atau 

penyia-nyiaan barang secara sengaja (al-ihmal). 

d. Ta‟adi mewajibkan dhamman benar-bernar menimbulkan dharar 

(kerugian). Jika tidak menimbulakn kerugian, maka tidak ada 

dhaman, karena secara faktural tidak ada dharar yang harus 

digantirugikan.  

e. Antara ta‟addi (pelanggaran) dengan dharar (kerugian) harus 

memiliki hubungan kausalitas. Artinya dharar dapat dinisbatkan 

kepada pelaku pelanggran secara langsung. Jika dharar 

dinisbatkan kepada sebab-sebab lain, bukan perbuatan pelaku 

sendiri, maka dhaman tidak dapat diberlakukan karena seseorang 

tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat perbuatan orang 

lain. 



 

 

f. Dharar harus bersifat umum sesuai dengan keumuman, tingkat 

dharar diukur berdasarkan urf (kebiasaaan) yang berlaku. Hal ini 

sejalan dengan kaidah ushl:yajibu hamlu al-lafdzi „ala ma‟nahu 

al-muhadadad fi asy-syar‟i in wijida, wa illa wjaba hamluhu „ala 

ma‟nahu al-„urfi (sesuatu keharusan membawa kata kepada 

maknanya yang definitive secara syara‟ jika ditemukan, tetapi 

kalau tidak ada, maka dialihkan kepada mkana definitive 

berdasarkan „urf. Karena syar‟i tidak menetapkan makna dharar, 

sehingga ukurannya baik kualitas maupun kuantitas, mengacu 

pada „urf.Dharar yang diganti rugi berkaitan dengan harta benda, 

manfaat harta benda, jiwa, dan hak-hak yang berkaitan dengan 

kehartabendaan jika selaras dengan „urf yang berlaku ditengan 

masyarakat. 

g. Kualitas dan kuantitas dhaman harus seimbang dengan dharar. 

Hal ini sejalan dengan filosofi dhaman, yaitu untuk mengganti 

dan menutupi kerugian yang diderita pihak korban, bukan 

membuat pelakunya gara menjadi jera. Kendati demikian, tujuan 

ini selalu ada dalam berbagai sanksi, walau hanya bersifat 

konvensional. 

Ganti rugi (ta‟wid) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan 

sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimoang dari 

ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besar ganti 

rugi (ta‟wid) adalah sesuai dengan nilai kerugian yang rill (real loss) yang 

pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian 

yang diperkirakan akan terjadi (potentional loss) karena adanya peluang 

yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dhai‟ah). Ganti rugi 

ta‟wid hanya boleh dikenakan dalam transaksi (akad) yang menimbulkan 



 

 

utang piutang (dain), seperti salam, istishna‟ serta murabahah dan 

ijarah.
77

 

 

5. Sebab-Sebab Ganti Rugi 

Sebab-sebab ganti rugi dalam perspektif hukum Islam fiqh 

muamalat yang berkaitan dengan hukum perikatan Islam.Ada beberapa 

faktor yang dapat dijadikan sebagai sebab adanya ganti rugi. Menurut 

Syamsul Anwar, ada dua macam sebab terjadinya ganti rugi (dhaman). 

Pertama, tidak melaksanakannya akad, dan kedua, alfa dalam 

melaksanakan akad.Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah 

menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh debitur, atau 

dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka 

terjadilah kesalahan di pihak debitur, baik kesalahan itu karena 

kesengajaanya untuk tidak melaksanakan akad, atau kesalahan karena 

kelalaiannya.Kesalahan dalam ilmu fiqh disebut dengan at-ta‟addi, yakni 

suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dan tidak 

diizinkan oleh syarak.Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak 

dan kewajiban.
78

 

Wanprestasi dilakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak 

menepati kewajibannya terhadap bank dalam suuatu perjanian. Dalam 

hokum islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi 
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setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.
79

 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Anfal (8) :27 

yang berbunyi : 

         ِا 
           

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati 

Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 

mengetahui”.
80

 

 

Menurut Asmuni Mth dalam jurnalnya menjelaskan: Seseorang 

tidak dapat dibebankan ganti rugi kecuali memenuhi dua rukun, yaitu: al-

i‟tida‟dan al-darâr. Al-i‟tidâ‟ adalah melampaui batas yang menurut para 

fuqaha‟ mengandung unsur kezaliman, rasa permusuhan, dan melampaui 

hak.Kriterianya adalah menyimpang dari perilaku normal.Adapun sebab-

sebab dhaman ada tiga, yaitu aqad, yad, dan itlâf.Dhaman pada aqad 

dapat terjadi ketika ada pihak yang melakukan interpretasi terhadap 

ketentuan eksplisit dari redaksi perjanjian atau makna implisitnya sesuai 

dengan keadaan dan situasi (al-„urf ataual-„âdah) yang berlaku.Sedangkan 

wadh‟u al-yad dapat menjadi sumber ganti rugi baik itu al-yad 

mu‟tamanah maupun bukan mu‟tamanah.Yad al-mu‟tamanah seperti yad 

al-wâdi‟ dan al-mudhârib, al-„âmil al-musâqi, al-ajir al-khâs, al-washi 

„ala mâl al-yatim, hakimdan al-qadhi „ala sunduq al-aitâm, dan lain-
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lain.Mereka ini jika melakukan ta‟addi (personal abuse case) atau taqshir 

dibebani/dikenakan ganti rugi.Namun jika tidak ada unsur ta‟addi atau 

taqshir tidak dapat dibebankan ganti rugi karena mereka tergolong al-aydi 

al-amânah (tangan-tangan amanah). Adapun al-yad gairu al-mu‟tamanah 

yang melakukan sesuatu terhadap harta orang lain tanpa izin dari pemilik 

seperti pencuri dan perampas, atau dengan seizin pemilik seperti al-yad al-

bâ‟i‟ terhadap barang yang dijual sebelum serah terima, atau al-musytari 

setelah serah terima barang, dan penyewa hewan tunggangan atau 

semisalnya jika melakukan ta‟additerhadap syarat-syarat yang sudah 

ditentukan atau ketentuan yang sudah biasa berlaku. Mereka ini wajib 

memberikan ganti rugi terhadap kerusakan barang pada saat berada di 

tangannya, apapun penyebab kerusakan sekalipun terpaksa seperti bencana 

alam dan lainnya.Adapun al-itlâf menjadi sebab ganti rugi baik langsung 

maupun hanya sebagai penyebab.Itlâfbiasanya diartikan mendisfungsikan 

barang.al-Itlâf dibagi dua yaitu al-itlaf al-mubasyir (perusakan langsung), 

dan al-itlaf bi al-tasabbub (perusakan tidak langsung).
81

 

Sedangkan menurut hukum perdata, ada 2 sebab timbulnya ganti 

rugi:  

a. Gantirugikarenawanprestasi. 

Gantirugikarenawanprestasidiaturdalambuku  IIIKUHPerdata, yang 

dimulaidari Pasal1243-

1252KUHPerdata.Gantirugikarenawanprestasi   
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adalahsuatubentukgantirugiyang bebankan 

kepadadebituryangtidakmemenuhi isiperjanjianyangdibuat 

antarakrediturdandebitur.
82

 

Apabila debitur tidak elakukan apa yang dijanjikannya, maka 

dikatakan ia melakukan “wanprestasi” ia alpa atau “lalai” atau ingkar 

janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau 

berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi 

(kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat 

macam:  

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi atau dilakukannya. 

2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan. 

3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh  

dilakukannya.  

 

b. Gantirugikarenaperbuatanmelawanhukum. 

Gantirugikarena 

perbuatanmelawanhukumdiaturdalampasal1365KUHPerdata. 

Adapun bunyi Pasal 1365 KUHPerdata  adalah “Tiap perbuatan 

yang melanggar 

hukumdanmembawakerugiankepadaoranglain,mewajibkanorangyan
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gmenimbulkankerugianitukarenakesalahannyauntukmenggantikerug

iantersebut”. Ganti rugi karena  perbuatanmelawanhukum adalah 

suatu bentuk 

gantirugiyangdibebankankepadaorangyangtelahmenimbulkan 

kesalahan kepadapihakyang  dirugikannya. 

Gantirugiinitimbulkarenaadanya 

kesalahan,bukankarenaadanyaperjanjian. 

Perbuatan yang merugikan anggota masyarakat lainnya, dan 

peraturan-peraturan hukum perdata meberikan hak kepada pihak 

yang dirugikan itu untuk menerima ganti rugi atau upaya hokum 

perdata lainnya. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada 

orang lain karena dilakukan dengan kesalahan, dalam hukum perdata 

disebut “kesalahan perdata” (tort). Kesalahan perdata menimbulkan 

pertanggungjawaban perdata (civil liability).Hukum yang mengatur 

tentang kesalahan perdata dan pertanggungjawaban perdata disebut 

“hokum kesalahan perdata” (law of tort). 

 Pertanggungjawaban dalam kesalahan perdata biasanya memerlukan 

suatu unsur kesalahan atau kesengajaan pada pihak yang melakukan 

pelanggaran itu, walaupun tingkat kesengajaan yang diperlukan 

biasanya lebih kecil.Suatu unsur yang esensial dari kebanyakan 

kesalahan perdata adalah bahwa penggugat harus sudah menderita 

kerugian fisik atau finansial sebagai akibat dari perbuatan tergugat.
83
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BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional MUI 

Dewan syariah nasional adalah dewan yang dibentuk MUI untuk 

menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga 

keuangan syariah.
1
 Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah 

di tanah air, berkembang pulalah jumlah Dewan Pengawas Syariah 

(selanjutnya disebut DPS) yang ada dan mengawasi masing-masing lembaga 

tersebut. Banyak dan beragamnya DPS dimasing-masing lembaga keuangan 

syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga di waspadai. 

Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang 

berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan 

membingungkan umat dan nasabah.  

MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah 

air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional 

dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank 

syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syarih Nasional 

atau DSN.  

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan 

hasil rekomendasi lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang 

sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama 
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Indonesia dipimpin oleh ketua umum Majelis Ulama Indosnesia dan sekertaris 

(ex-officio). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh 

Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekertaris serta beberapa 

anggota.
2
  

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-

produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini 

bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti 

asuransi, reksadana, modal ventura dan sebagainya. Untuk keperluan 

pengawasan tersebut Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk 

syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini 

menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-

lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-

produknya. 

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi 

fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan 

Syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah 

direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang 

bersangkutan.  

Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama 

yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga 

keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada 

lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari 
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garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah 

Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga 

yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Jika lembaga keuangan syariah 

tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional 

dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia 

dan departemen di keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan 

tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindaknnya yang tidak 

sesuai dengan syariah.
3
  

Dewan Syariah Nasional memiliki Tugas Pokok yaitu Menumbuh-

kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada 

umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis 

kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah 

dan mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.  

Wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu mengeluarkan fatwa 

yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan 

syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait, mengeluarkan fatwa 

yang menjadi landasan bagi ketentuan / peraturan yang dikeluarkan oleh 

instansi yang berwenang, seperti (Kementerian Keuangan) dan Bank Indonesia, 

memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang 

akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan 

syariah, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang 

diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter 
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 Ibid., h. 236.  



 

/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri, memberikan peringatan kepada 

lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang 

telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, megusulkan kepada instansi 

yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak 

diindahkan.
4
 

 

B. Sifat Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI 

Fatwa ialah suatu perkataan dari bahasa arab yang memberi arti 

pernyataan hukum mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang 

ingin mengetahuinya. Barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu hukum 

syara‟ tentang masalah agama, maka perlu bertanya kepada orang yang 

dipercayai dan terkenal dengan keilmuannya dalam bidang ilmu agama (untuk 

mendapat keterangan mengenai hukum tentang sesuatu perkara berarti 

menjelaskan kepadanya). Dengan demikian pengertian fatwa berarti 

menerangkan hukum-hukum Allah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah 

secara umum dan menyeluruh. Keterangan hukum yang telah diberikan itu 

dinamakan fatwa. Orang yang meminta atau menanyakan fatwa disebut 

mustafti, sedangkan yang dimintakan untuk memberikan fatwa disebut mufti.  

Fatwa dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

mempunyai peran yang penting dalam upaya pengembangan produk hukum 

perbankan syariah. Kedudukan fatwa DSN-MUI menempati posisi yang 

strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Karena dalam 
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 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta, 

Erlangga, 2003), h. 9.  



 

pengembangan ekonomi dan perbankan syariah mengacu pada sistem hukum 

yang dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah (Hadis) yang keberadaannya 

berfungsi sebagai pedoman utama bagi mayoritas umat Islam pada khususnya 

dan umat-umat lain pada umumnya. 

Fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pengembangan lembaga 

ekonomi dan perbankan syariah dikeluarkan atas pertimbangan Badan 

pelaksana Harian (BPH) yang membidangi ilmu syariah dan ekonomi 

perbankan. Dengan adanya pertimbangan dari para ahli tersebut, maka fatwa 

yang dikeluarkan DSN-MUI memiliki kewenangan dan kekuatan mengikat, 

sebelumnya perlu diadopsi dan disahkan secara formal ke dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan. Namun, agar peraturan perundang-undangan 

yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah dapat dijalankan dengan baik, maka 

DSN-MUI perlu membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap 

lembaga keuangan syariah. 

Tujuan pembentukan DPS ialah untuk menjalankan fungi pengawasan 

terhadap aspek syariah yang ada dalam perbankan, meskipun secara teknis 

pengawasan perbankan syariah tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia 

(BI). 

Untuk memperkuat kewenangan sebagai bank sentral yang mengurusi 

sistem keuangan syariah dalam negara republik Indonesia, Bank Indonesia 

menjalin kerja sama dengan DSN-MUI yang memiliki otoritas di bidang 

hukum syariah. Bentuk kerja sama antara Bank Indonesia dengan DSN-MUI 

diwujudkan melalui nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) 



 

untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan 

syariah. Dengan adanya kerja sama tersebut, berarti keberadaan DSN-MUI 

menjadi sangat penting dalam pengembangan sistem ekonomi dan perbankan 

syariah di negeri ini.
5
 

 

C. Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 

Menimbang: 

1. bahwa  dalam  rangka  mengembangkan  dan  meningkatkan  dana lembaga 

keuangan syari‟ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada 

pihak lain dengan cara mud}a>rabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha 

antara dua pihak di mana pihak pertama (ma>lik, s}a>hib al-ma>l, LKS) 

menyediakan seluruh modal, sedang pihak   kedua   (‘a>mil, mud>arib, 

nasabah)   bertindak   selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di 

antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. 

2. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari‟ah Islam, DSN 

memandang  perlu menetapkan  fatwa tentang mud}a>rabah  untuk 

dijadikan pedoman oleh LKS. 
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Mengingat: 

1. Firman Allah QS. al-Nisa‟ (4): 29: 

               

    

“Hai orang yang beriman!  Janganlah kalian saling memakan 

(mengambil)  harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…”. 

 

 

  

2. Firman Allah QS. al-Ma‟idah [5]: 1: 

       

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu….” 

 

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283: 

             

“…Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia 



 

bertakwa kepada Allah Tuhannya…”. 

 

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani: 

 

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai 

mud}a>rabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak 

mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan 

ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mud>arib)  harus  menanggung  

resikonya.  Ketika  persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar 

Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas). 

 Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

  

. 

“Nabi bersabda, „Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak 



 

secara tunai, muqa>rad}ah  (mud}a>rabah),  dan mencampur gandum 

dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. 

Ibnu Majah dari Shuhaib). 

 

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari „Amr bin „Auf: 

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram; dan kaum muslimin  terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali 

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” 

 

7. Hadist Nabi 

"Tidak boleh membahayakan  diri sendiri maupun orang lain” (HR, Ibnu 

Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa‟id al- Khudri). 

8. Ijma.  Diriwayatkan,   sejumlah  sahabat  menyerahkan   (kepada orang, 

mud>arib) harta anak yatim sebagai mud}a>rabah dan tak ada   seorang   

pun   mengingkari   mereka. Karenanya,   hal   itu dipandang sebagai ijma‟. 

9. Qiyas.   Transaksi   mud}a>rabah diqiyaskan   kepada   transaksi 



 

musa>qah. 

10. Kaidah fiqh: 

 

“Pada  dasarnya,  semua  bentuk  muamalah  boleh  dilakukan kecuali 

ada dalil yang mengharamkannya.” 

 

Memperhatikan:   

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, 

tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUD}A>RABAH 

(QIRA>D) 

Pertama          :  Ketentuan Pembiayaan: 

1. Pembiayaan mud}a>rabah adalah pembiayaan yang  

disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha 

yang produktif. 

2. Dalam  pembiayaan  ini  LKS  sebagai  (pemilik dana) 

membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), 

sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai 

mud>arib atau pengelola usaha. 

3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan 



 

pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan  

kesepakatan kedua  belah pihak (LKS dengan pengusaha). 

4. Mud>arib  boleh  melakukan  berbagai  macam  usaha  

yang telah disepakati  bersama dan sesuai dengan 

syari‟ah; dan LKS tidak ikut serta dalam managemen 

perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk 

melakukan pembinaan dan pengawasan. 

5. Jumlah dana pembiayaan  harus dinyatakan  dengan 

jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua 

kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mud>arib  

(nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau 

menyalahi perjanjian. 

7. Pada   prinsipnya,   dalam   pembiayaan mud}a>rabah   

tidak  ada jaminan, namun agar Mud>arib  tidak 

melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta  jaminan  

dari Mud>arib  atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya 

dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan  

pelanggaran  terhadap  hal-hal  yang telah  disepakati 

bersama dalam akad. 

8. Kriteria   pengusaha,   prosedur   pembiayaan,   dan   

mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS 

dengan memperhatikan fatwa DSN. 



 

9. Biaya operasional dibebankan kepada mud>arib  . 

10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan 

kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap 

kesepakatan, mud>arib  berhak mendapat ganti rugi atau 

biaya yang telah dikeluarkan. 

Kedua             :  Rukun dan Syarat Pembiayaan: 

1. Penyedia  dana (sahibul  maal)  dan pengelola  

(mudharib)  harus cakap hukum. 

2. Pernyataan  ijab  dan  qabul  harus  dinyatakan  oleh  

para  pihak untuk   menunjukkan   kehendak   mereka   

dalam mengadakan kontrak (akad), dengan 

memperhatikan hal-hal berikut: 

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  aset yang 

diberikan  oleh penyedia  dana  kepada  mudharib  untuk  

tujuan  usaha  dengan syarat sebagai berikut: 

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 



 

b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang 

dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka 

aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. 

c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus 

dibayarkan kepada mud>arib, baik secara bertahap 

maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 

 

4.  Keuntungan  mud}a>rabah  adalah  jumlah  yang  

didapat  sebagai kelebihan   dari  modal.  Syarat  

keuntungan   berikut   ini  harus dipenuhi: 

a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh 

disyaratkan hanya 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  keun-tungan sesuai kesepakatan. 

Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. 

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat 

dari mud}a>rabah, dan pengelola tidak boleh   

menanggung kerugian  apapun  kecuali  diakibatkan  

dari  kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran 

kesepakatan. 

5.  Kegiatan usaha oleh pengelola (mud>arib), sebagai 



 

perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh 

penyedia dana,   harus memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Kegiatan   usaha   adalah   hak   eksklusif   mud>arib,   

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 mud}a>rabah, yaitu 

keuntungan. 

c. Pengelola  tidak  boleh  menyalahi  hukum  Syari‟ah  

Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan 

mud}a>rabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang 

berlaku dalam aktifitas itu. 

Ketiga             : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan: 

1. mud}a>rabah boleh dibatasi pada periode tertentu. 

2. Kontrak   tidak   boleh   dikaitkan   (mu‟allaq)   dengan   

sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. 

3. Pada dasarnya, dalam mud}a>rabah  tidak ada ganti rugi, 

karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-

amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, 

kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 

atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, 



 

maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi 

Syari‟ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah. 

Ketentuan Penutup :  Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat 

kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 

sebagaimana mestinya.
6
 

 

D. Ganti  Rugi Dalam Pembiayaan Mud}a>rabah 

Dalam pembiayaan bank syariah, mud}a>rabah merupakan sesuatu 

bentuk kerjasama usaha yang terjadi dengan satu pihak sebagai penyedia 

modal sepenuhnya dan pihak lainnya sebagai pengelola agar keduanya 

berbagi keuntungan menurut kesepakatan bersama dengan kesanggupan 

untuk menanggung resiko. Bagian keuntungan yang disepakati harus 

berbentuk presentase (nisbah) dan yang berasal dari kesepakatan kedua belah 

pihak. Akan tetapi jika terjadi kerugian yang ditimbulkan dari resiko bisnis 

dan bukan gara-gara kelalaian pengusaha, maka pemilik modal akan 

menanggung kerugian modal itu seluruhnya dan pengusaha terkena kerugian 

dari kehilangan seluruh tenaga dan waktunya atau 0% modal. Pembagian 

kerugian ini didasarkan kepada kemampuan menanggung kerugian masing-

masing yang tidak sama.
7
 Pada konsepnya, mud}a>rabah menggunakan 
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prinsip bagi untung rugi yang dianggap merupakan konsekuensi dari adanya 

ketidakpsatian dalam kontrak investasi.  

Menurut Adiwarman, nisbah  keuntungan harus dinyatakan dalam 

presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal 

Rp tertentu dan bukan berdasarkan porsi setoran modal. Jadi nisbah 

keuntungan itu misalnya adalah 50:50 atau 60:40 tidak boleh dinyatakan 

dalam bentuk nominal tertentu misal s}a>hib al-ma>l mendapat Rp 50 ribu 

dan mud>arib mendapatkan Rp 50 ribu. Bila bisnis dalam akad 

mud}a>rabah ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan 

didasarkan atas nisbah tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak 

karena ada perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian di antara 

kedua belah pihak. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan 

proporsi modal, dan karena modal s}a>hib al-ma>l dalam kontrak ini adalah 

100%, maka kerugian ditangung 100% pula oleh shahibul maal, sedangkan 

mud>arib akan menanggung kerugian sebesar 0%. Memang terdengar tidak 

adil, namun sesungguhnya mud>arib akan menanggung kerugian hilangnya 

kerja, usaha, dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. 

Jadi, sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tetapi 

bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan 

objek mud}a>rabah yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribuksikan 

adalah uang, resikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan bila yang 

dikontribusikannya adalah kerja, resikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan 

                                                                                                                                                                       
 



 

waktu yang tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama 

berbisnis.
8
 

Namun demikian, ketentuan pembagian kerugian seperti diatas hanya 

berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis, 

bukan karena karakter buruk mud>arib. Bila kerugian terjadi karena karakter 

buruk, misalnya karena mud>arib lalai dan/ atau melanggar kesepakatan 

kontrak mud}a>rabah, maka shahibul maal tidak perlu menanggung keugian 

seperti ini. Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan 

tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad 

syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah business risk (resiko bisnis). 

Sedangkan untuk character risk (karakter buruk), mud>arib pada hakikatnya 

menjadi wakil dari s}a>hib al-ma>l dalam mengeola dana dengan seizin 

shahibul maal, sehingga wajib baginya berlaku amanah. Jika mud>arib 

melakukam keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga 

dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam 

prilakunya yang tidak termasuk bisnis mud}a>rabah yang disepakati, atau ia 

keluar dari ketentuan yang disepakati, mud>arib tersebut harus menanggung 

kerugian mud}a>rabah sebesar kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung 

jawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena telah kelalaian dan prilaku 

dzalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan 

kepadanya diluar ketentuan yang telah disepakati.
9
 

Menurut Muhammad Akram Khan dalam bank Islam, di mana pada 
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posisi bank sebagai pemilik modal, bank akan menanggung seluruh resiko 

(kerugian) kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak mud>arib 

(nasabah), seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana 

mud}a>rabah. Bila adanya penyelewengan dan penyimpangan oleh 

mud>arib, maka ia menanggung seluruh resiko (kerugian) dan tidak 

mendapatkan apapun dari jerih payahnya.
10

 Begitu juga bila mud>arib ingkar 

dari ketentuan kesepakatan awal, misalnya tidak membayar kewajiban atau  

menunda kewajiban, ia dapat dikenakan sanksi administrasi.
11

 Imam Malik 

dalam hal ini sama dengan yang diterapkan dalam bank Islam, di mana ia 

menilai kerugian (risiko) akan ditanggung mud>arib bila terjadi malpraktek 

atau perbuatan tak benar. Jadi, kerugian semacam ini tidak bisa dibebankan 

kepada pihak pemilik modal, sebab, kesalahan dilakukan pihak rekanan kerja 

(yang melaksanakan pekerjaan) sendiri.
12

  

Untuk menghindari moral hazard dari pihak mud>arib yang telah 

lalai atau menyalahi kontrak ini, maka shahibul maal boleh meminta jaminan 

tertentu kepada mud>arib. Jaminan ini akan disita oleh shahibul maal jika 

ternyata timbul kerugian karena mud>arib melakukan kesalahan yaitu lalai 

dan/ atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan pada akad 

mud}a>rabah adalah untuk menghindari moral hazard mud>arib bukan 

untuk mengamankan nilai inves tasi shahibul mall apabila terjadi kerugian 

karena factor resiko bisnis. Tegasnya bila kerugian yang timbul disebabkan 
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oleh factor resiko bisnis jaminan mud>arib tidak dapat disita oleh s}a>hib 

al-ma>l .
13
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  BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Pandangan Hukum Islam Tentang Ganti Rugi Atas Kesalahan dan 

Kelalaian Dalam Akad Pembiayaan Mud}a>rabah 

Akad mud}a>rabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau 

investasi  yang berdasarkan  kepercayaan.  Kepercayaan  merupakan 

unsur  terpenting  dalam  akad  mud}a>rabah,  yaitu  kepercayaan  dari  

pemilik  dana kepada pengelola dana. Sa>hibul ma>l harus menyerahkan 

modal mud}a>rabah kepada muda>rib agar kontrak ini menjadi sah.
 

Muda>rib bebas menginvestasikan dan menggunakan modal tersebut dalam 

batas-batas kontrak mud}a>rabah yang secara umum menetapkan jenis 

usaha yang dipilih, jangka waktu kongsi, dan lokasi- lokasi  tempat  

muda>rib  boleh  menjalankan  usahanya.  Dalam pembiayaan bank 

syariah konsep bagi hasil dan bagi rugi yang ditawarkan adalah konsep 

profit and loss sharing, dimana untung dan rugi dari sebuah kerjasama 

ditanggung oleh semua pihak yang berkongsi. Nisbah  bagi  hasil  antara 

pemodal dan pengelola  harus disepakati di awal perjanjian. Apabila 

bisnis menguntungkan maka hasilnya dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil 

yang sudah disepakati pada awal perjanjian . Nisbah bagi hasil bisa 

dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40,  atau proporsi  lain  yang  

disepakati.  Pembagian  keuntungan  yang  tidak  diperbolehkan adalah 

dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak.  



 

 

Sebaliknya bila bisnis itu rugi, maka kerugiannya dibagi 

berdasarkan porsi modal masing-masing. Hal itu dilakukan karena adanya 

perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian diantara kedua belah 

pihak. Kemampuan s}a>hibul ma>l untuk menanggung kerugian finansial 

tidak sama dengan kemampuan muda>rib. Dengan demkian karena 

kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal dan karena proporsi modal 

s}a>hibul ma>l dalam hal ini adalah 100%, maka kerugian finansial 

ditanggung 100% oleh s}a>hibul ma>l. Di sisi lain, karena proporsi modal 

muda>rib dalam kontrak ini adalah 0% maka andaikata terjadi kerugian, 

maka muda>rib akan menanggung kerugian finansial 0% pula. Pada 

dasarnya kedua pihak sama-sama menanggung kerugian, namun bentuk 

kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan obyek 

mud}a>rabah yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikannya 

adalah uang, maka resikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan 

bila yang dikontribusikannya adalah kerja, maka resikonya adalah 

hilangnya kerja, usaha dan waktu dengan tidak mendapat hasil apapun 

atas jerih payahnya selama berusaha. Inilah yang dikenal dengan dua jenis 

kerugian dalam mud}a>rabah. Sehingga jika muda>rib diharuskan juga 

memikul kerugian finansial maka artinya ia memikul dua jenis kerugian 

oleh satu pihak yaitu muda>rib saja dan ini tidak adil makanya dilarang 

dalam Islam. 

Namun melihat perkembangan lembaga perbankan syari’ah yang 

semakin pesat dan tingkat permasalahan yang semakin kompleks, dimana 



 

 

moralitas dari para pengusaha masih sangat rendah, memungkinkan 

timbulnya penyelewengan-penyelewengan terhadap modal usaha yang 

diberikan,  melakukan pelanggaran kesepakatan,  dan melakukan kesalahan 

dan kelalaian maka dalam hal ini kerugian ditanggung oleh muda>rib. 

Hal ini berdasarkan hadits nabi yang berbunyi:  

  

Artinya: “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai 

mud}a>rabah, ia mensyaratkan kepada muda>rib-nya agar tidak 

mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan 

ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (muda>rib)  harus  menanggung  

resikonya.  Ketika  persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar 

Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas). 

 

Dalam  fatwa DSN MUI NO.07/DSN/MUI/2000 bagian ketiga kebolehan 

adanya ganti rugi dalam akad pembiayaan mud}a>rabah, fatwa tersebut 

berbunyi: ”Pada dasarnya, dalam mud}a>rabah tidak ada ganti rugi, 

karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali 

akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan”.   



 

 

Fatwa DSN tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 6 h Peraturan 

Bank Indonesia  Nomor: 7/46/PBI/2005  Tentang  Akad  Penghimpunan  Dan  

Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 

Berdasarkan Prinsip Syariah ditegaskan bahwa : “Bank  menanggung seluruh 

risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan 

kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian 

usaha”. 

Apabila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena 

muda>rib lalai atau melanggar kesepakatan kontrak mud}a>rabah, maka 

s}a>hibul ma>l tidak perlu menanggung kerugian seperti ini. Muda>rib pada 

hakikatnya menjadi wakil dari shahibul maal dalam mengeola dana dengan 

seizin s}a>hibul ma>l, sehingga wajib baginya berlaku amanah. Jika 

muda>rib melakukan kesalahan, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan 

menjaga dana, maka mudharib tersebut harus menanggung kerugian 

mud}a>rabah sebesar kesalahan dan kelalaiannya sebagai sanksi dan 

tanggung jawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena telah kelalaian 

dan prilaku dzalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang 

dipercayakan kepadanya diluar ketentuan yang telah disepakati.  

Dalam mud}a>rabah ada beberapa faktor yang dapat dijadikan 

sebagai sebab adanya ganti rugi, Pertama, tidak melaksanakannya akad, dan 

kedua, alfa dalam melaksanakan akad. Yakni apabila akad yang sudah 

tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh 

muda>rib, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada 



 

 

kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak muda>rib, baik kesalahan itu 

karena kesengajaanya untuk tidak melaksanakan akad, atau kesalahan karena 

kelalaiannya. Kesalahan dalam ilmu fiqh disebut dengan at-ta’addi, yakni 

suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dan tidak diizinkan 

oleh syarak. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan 

kewajiban. Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan 

sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari 

ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besaran ganti 

rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami 

dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi 

(potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity  loss). 
 

Ketentuan umum yang yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa menutup  

kerugian  dalam  bentuk  benda  (dharar)  dan memperbaiki benda yang 

dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti 

mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila  hal  

tersebut  sulit  dilakukan,  maka  wajib  menggantinya  dengan benda yang 

sama (sejenis) atau dengan uang. Sementara itu hilangnya keuntungan dan  

terjadinya  kerugian  yang  belum  pasti  di  masa  akan  datang  atau  

kerugian immateriil,   menurut   ketentuan   hukum   fiqh   hal   tersebut   

tidak   dapat   diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti 

rugi adalah harta yang ada dan kongkret. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan s}a>hibul ma>l boleh 

meminta ganti rugi pada pihak muda>rib apabila muda>rib memang benar-



 

 

benar melakukan kesalahan, kelalaian dan pelanggaran kesepakatan pada 

akad yang sudah dibuat. Namun apabila kerugian itu karena resiko bisnis atau 

atau disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaanya maka 

kerugian ditanggung oleh s}a>hibul ma>l sepenuhnya. 

 

B. Kriteria Kesalahan dan Kelalaian Dalam Akad Pembiayaan 

Mud}a>rabah Dalam Fatwa DSN NO.07/DSN/MUI/2000. 

Dalam pembiayaan mud}a>rabah kerugian usaha itu atas kesalahan 

mudharib maka dia yang menanggung semua kerugian usaha yang terjadi. 

dalam fatwa NO.07/DSN/MUI/2000 bagian ketiga yang berbunyi:  

”Pada dasarnya, dalam mud}a>rabah  tidak ada ganti rugi, karena pada 

dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari 

kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan”.   

Pada prinsipnya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang 

menjadi dasar akad perjanjian mud}a>rabah dalam hukum perbankan 

Indonesia seperti Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c UU No. 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 21 huruf b angka 1 UU 

Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 tentang 

pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan 

penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 

Mud}a>rabah,  dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang 

mud}a>rabah, tidak mengatur secara jelas baik secara substantif dan 



 

 

secara  prosedural  tidak  mengatur  serta  tidak  memberikan  pengertian  

tentang  kriteria kesalahan dan kelalaian yang dimaksudkan dalam akad 

perjanjian mud}a>rabah. Dengan demikian menurut penulis akad 

pembiayaan mud}a>rabah lebih rinci dan spesifik di atur dalam akad 

perjanjian dan di sempurnakan dengan peraturan  perundang-undangan yang 

ada. 

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menganalisis unsur kesalahan dan 

kelalain dalam akad mud}a>rabah y a n g  merujuk pada hukum perdata 

dan hukum Islam:  

1) Kesalahan dan kelalaian merujuk pada hukum perdata 

Kriteria kesalahan yang dilakukan oleh muda>rib bila dikaitkan 

dengan suatu perbuatan melawan hukum yang terdapat pada pasal 1365 

Kitab Undang-undang Hukum  Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan 

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain 

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut”.  Ganti  rugi  karena  perbuatan melawan 

hukum  adalah  suatu  bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang 

yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. 

Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya 

perjanjian.  

 KUH  Perdata  mensyaratkan  adanya  unsur  kesalahan (schuld) 

terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Unsur kesalahan tersebut 

dianggap ada jika memenuhi salah satu diantara 3 (tiga) syarat yaitu ada 



 

 

unsur kesengajaan atau ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan tidak  

ada  alasan  pembenar  atau  alasan  pemaaf  (rechtvaardigings  grond), 

seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.
1
 

Unsur-unsur perbuatan melawan: Adanya suatu perbuatan, 

perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, 

adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan sebab kausal antara 

perbuatan dengan kerugian, bertentangan dengan hukum si pelaku, 

melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, 

bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap  hati-hati  

yang  seharusnya  dimiliki  seseorang  dalam  pergaulan  dengan sesama 

warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.  

Kriteria  kelalaian  mudharib  sering disebut juga dengan 

wanprestasi, wanprestasi  adalah  tidak  memenuhi  prestasi  atau  lalai  

melaksanakan  prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian yang 

dibuat oleh muda>rib dan s}a>hibul ma>l. Pada dasarnya sudah bisa 

dilihat apakah muda>rib telah melakukan wanprestasi atau tidak, ini 

didasarkan pada kualitas produktif dilihat dari aspek kemampuan 

membayar angsuran muda>rib apakah dalam kriteria lancar, dalam 

perhatian khusus, kurang lancar, diragukan,  atau macet. 

Wanprestasi berkaitan dengan Pasal 1243 KUH Perdata yang 

berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak 

terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun 

                                                             
1
 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, (Bandung,: Citra 

Aditya Bakti, 2013), h. 45. 



 

 

telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika 

sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan 

atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah 

ditentukan”. 

Unsur-unsur yang terdapat pada pasal 1243 KUH Perdata adalah: 

Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasinya; Debitur memenuhi 

sebagian prestasi; Debitur terlambat dalam melakukan prestasinya; 

Debitur keliru dalam melaksanakan prestasinya; Debitur melaksanakan 

sesuatu yang dilarang di dalam akad.  

 

2) Kesalahan dan kelalaian merujuk pada hukum Islam 

Kesalahan dalam ilmu fiqh disebut dengan at-ta’addi, yakni suatu 

sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dan tidak diizinkan 

oleh syara. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan 

kewajiban. Dalam Hukum Islam, kesalahan atau perbuatan melawan 

hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak-hak adami 

(privat), khususnya dalam hak kebendaan individu, baik yang bersumber 

dari normatif maupun dari perjanjian yang telah disepakati. Maka dari itu 

konsekuensi dari suatu tindakan melawan hukum diatur dalam hukum 

tanggungan atau jaminan (al-d}aman, al-kafalah,at-tagrim). 

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut hukum 

perikatan Islam antara lain: adanya perbuatan atau tindakan, perbuatan 

itu melawan hak orang lain, perbuatan itu bertentangaan dengan 



 

 

kewajiban hukum pelaku dan menimbulkan kerugian materil pihak lain.  

 Wanprestasi dilakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu 

tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanian. 

Dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan 

mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. 

Sedangkan bila melanggar atau menghianati suatu akad perjanjian 

merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum dan agama.  

Wanprestasi dalam hukum Islam secara komprehensif dapat 

dilihat pada pembahasan mengenai konsep ganti rugi. Ganti rugi hanya 

dibebankan pada pihak debitur apabila pihak kreditur dirugikan oleh 

pihak debitur akibat lalai atau tidak melaksanakan tanggung jawab. 

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana 

yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka tentu akan 

menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain. Dalam Hukum Islam 

tanggungan jawab melaksanakan akad disebut dengan dhaman al-

Dhamman al-‘qdi adalah bagian dari tanggung jawab perdata.  

3) Perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. 

Orang sering mencampuradukan antara gugatan wanprestasi dan 

perbuatan melawan hukum. Adakalanya, orang mengajukan gugatan 

perbuatan melawan hukum, namun dari dalil-dalil yang dikemukakan 

sebenarnya lebih tepat kalau diajukan gugatan wanprestasi. Ini akan 

menjadi celah yang akan dimanfaatkan tergugat dalam tangkisannya  



 

 

Perbuatan melawan hukum lahir dari perikatan karena Undang-

undang. Sedangkan, wanprestasi lahir dari perikatan karena perjanjian. 

Akibat akhir dari perbuatan melawan hukum adalah pemulihan keadaan 

seperti semula dang anti rugi, sedangkan akibat akhir dari wanprestasi 

adalah pelaksanaan prestasi dang anti rugi. Bentuk perbuatan melawan 

hukum adalah perbuatan melawan kewajiban hukumnya, atau melanggar 

hak subjektif orang lain, atau melanggar kesusilaan, atau melanggar 

kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Sedangkan bentuk wanprestasi 

adalah keterlambatan, tidak sesuai dengan isi perjanjian atau tidak 

melaksanakan perjanjian.  

Ditinjau dari sumber hukum wanprestasi menurut pasal 1243 

KUHPer timbul dari persetujuan (agreement) sedangkan perbuatan 

melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPer timbul akibat perbuatan 

orang. Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi timbul dari pasal 1243 

KUHPer yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi). 

Sedangkan hak menunt ganti rugi pada perbuatan melawan hukum tidak 

perlu somasi. Kapan saja terjadi perbuatan melawan hukum pihak yang 

dirugikan langsung mendapatkan hak untuk menuntut ganti rugi.  



 

 BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, kiranya di kemukakan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dalam pembiayaan bank syariah konsep bagi hasil dan bagi rugi yang 

ditawarkan Islam adalah sistem mud}a>rabah atau disebut dengan 

konsep profit and loss sharing, yaitu bagi untung rugi. Pandangan hukum 

Islam tentang ganti rugi atas kesalahan dan kelalaian dalam akad 

pembiayaan mud}a>rabah adalah boleh, apabila kerugian benar-benar 

diakibatkan karakter buruk muda>rib, misalnya karena muda>rib 

melakukan kesalahan dan lalai dalam melaksanakan kesepakatan kontrak 

mud}a>rabah, maka muda>rib yang menanggung kerugian. 

2.  Dalam fatwa DSN MUI NO.07/DSN/MUI/2000 menyebutkan ”Pada 

dasarnya, dalam mud}a>rabah  tidak ada ganti rugi, karena pada 

dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari 

kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan”.  Namun 

peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjadi dasar akad 

perjanjian mud}a>rabah tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai 

kesalahan dan kelalaian seperti apa yang bisa dijadikan shahibul maal 

bukti agar menjadi sebab munculnya ganti rugi yang harus ditanggung 

oleh mudharib nantinya. Unsur kesalahan dan kelalaian dalam akad 



 

mud}a>rabah dalam hukum perdata Indonesia merujuk pada Kitab 

Undang- Undang Hukum Perdata yakni kesalahan sebagai wujud 

perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), dan kelalain 

sebagai wujud wanprestasi (ingkar janji) (Pasal 1234 KUH Perdata). 

Sedangkan dalam Islam kesalahan disebut dengan at-ta’addi diartikan 

sebagai perbuatan yang melanggar hak-hak adami (privat), khususnya 

dalam hak kebendaan individu, baik yang bersumber dari normatif 

maupun dari perjanjian yang telah disepakati. Maka dari itu konsekuensi 

dari suatu tindakan melawan hukum diatur dalam hukum tanggungan 

atau jaminan (al-d}aman, al-kafalah, at-tagrim). Kesalahan dan 

wanprestasi dilakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak 

menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanian. 

Wanprestasi dalam hukum Islam secara komprehensif dapat dilihat 

pada pembahasan mengenai konsep ganti rugi. 

 

B. Saran  

Sebagai akhir dari tulisan ini peneliti ingin memberikan saran-saran kepada 

pihak-pihak sebagai berikut:  

A. Kepada Pembuat Peraturan Perundang-undangan 

Saran   yang   diberikan   kepada   pembuat   peraturan   perundang-

undangan   khususnya peraturan yang berkaitan dengan Ekonomi 

Syariah, agar diperjelas kembali apa yang dimaksaud dengan kesalahan, 

kelalaian dalam peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor  



 

07/DSN/MUI/IV/2000  tentang  pembiayaan  mud}a>rabah pada  bagian  

ketiga angka 3 bahwa “pada dasarnya, dalam mud}a>rabah tidak ada 

ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-

amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau 

pelanggaran kesepakatan”. Hal ini penting mengingat landasan 

penentuan kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan 

ada pada peraturan ini, tujuannya yakni agar mempermudah Lembaga 

Perbankan Syariah untuk mementukan kriteria kesalahan dan kelalain 

yang dimaksud. 

B. Kepada Lembaga Perbankan Syariah 

Saran yang diberikan kepada Lembaga Perbankan Syariah yakni agar 

dalam membuat akad pembiayaan mud}a>rabah dijeaskan pula 

mengenai unsur-unsur kesalahan dan kelalaian  dalam  isi  akad,  hal  ini  

penting  karena  pencantuman  unsur  kesalahan  dan kelalian dalam isi 

akad pembiayaan mud}a>rabah akan memberikan batasan-batasan sikap 

dan tindakan mudharib dalam menjalankan isi akad. 
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