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ABSTRAK

Nama Penyusun : Nurekawanty
NIM : 10200106048
Judul Skripsi : “Analisis Bagi Hasil Revenue Sharing Pembiayaan

Musyarakah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
Unit Syariah Makassar (Studi atas Bidang Konstruksi
Proyek Perumahan Tipe 45 Periode 2006-2009)”

Skripsi ini adalah studi tentang penerapan bagi hasil revenue sharing
pada PT. Bank Tabungan Negara (Pesero) Unit Syariah Makassar. Pokok
permasalahan adalah bagaimana pola perhitungan bagi hasil revenue sharing.
Masalah ini dilihat dengan pendekatan ekonomi islam dan manajemen yang
dibahas dengan metode kualitatif.

Bank islam dalam beroperasi berbeda dengan bank konvensional. Bank
islam beroperasi atas dasar prinsip bagi hasil. Di dalam perhitungan bagi hasil
menggunakan dua metode yaitu metode revenue sharing dan profit sharing.
Namun, bank-bank syariah yang ada semuanya menggunakan metode revenue
sharing, termasuk PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Syariah Makassar.
Oleh karena itu, skripsi ini penting untuk membahas semua hal tentang revenue
sharing.

Adapun hal-hal yang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah:
1. Bagaimana pola pembagian hasil revenue sharing?
2. Apakah revenue sharing lebih menguntungkan dibandingkan dengan profit

sharing?
3. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan pihak bank menggunakan

revenue sharing?
4. Apa kelemahan dan kelebihan revenue sharing?

Dalam skripsi ini, yang menjadi populasi adalah nasabah pembiayaan
musyarakah. Penelitian ini menggunakaan beberapa insrumen penelitian yaitu
wawaancara dengan informan yang dianggap perlu, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, bagi hasil dengan
metode revenue sharing adalah pendistribusian pendapatan sebelum
mengurangkan dengan biaya-biaya operasional.. PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) Unit Syariah Makassar menggunakan revenue sharing dengan alasan
bahwa masyarakat belum terbiasa untuk berbagi hasil dan berbagi resiko, adanya
landasan hukum fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 14/DSN-MUI/IX/2000
tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari’ah.
Metode revenue sharing dinilai lebih baik dibandingkan dengan prinsip profit
sharing. Maka hasil dari prinsip revenue sharing dapat memberikan keuntungan
yang lebih besar untuk masing-masing pihak.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Islam sekarang ini telah dikenal secara luas di belahan dunia

muslim dan barat. Perbankan Islam merupakan bentuk perbankan dan pembiayaan

yang memberi pelayanan kepada nasabah dengan bebas bunga (interest). Para perintis

perbankan Islam berargumentasi bahwa bunga (interest) termasuk riba, dan jelas-jelas

dilarang dalam hukum Islam. Alasan tersebut mendorong beberapa sarjana muslim

dan para penanam modal untuk menemukan alternatif lain cara pengembangan sistem

perbankan yang sesuai dengan aturan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan

larangan riba.1

Bunga secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram, di

sejumlah negara Islam yang penduduknya mayoritas Muslim mulai timbul usaha-

usaha untuk mendirikan lembaga bank alternatif non-ribawi.2

Ide pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di

Malaysia pada pertengahan tahun 1940-an, tetapi usaha ini tidak sukses. Eksperimen

1 Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi
Kontemporer (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 1

2 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, edisi ketiga (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2008), h. 22
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lain dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 1950-an, di mana suatu lembaga

perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan negara itu.

Namun demikian, eksperimen pendirian bank syariah yang paling sukses dan

inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya

Mit Ghamr Local Saving Bank. Bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat di

Mesir, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan.

Kesuksesan Mit Ghamr ini memberi inspirasi bagi umat Muslim di seluruh

dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih

dapat diaplikasikan dalam bisnis modern.3

Maraknya perbankan syariah dewasa ini bukan merupakan gejala baru dalam

dunia bisnis syariah. Keadaan ini ditandai dengan semangat tinggi dari berbagai

kalangan, yaitu: ulama, akademisi, dan praktisi untuk mengembangkan perbankan

tersebut sekitar pertengahan abad ke-20. Dewasa ini bank syariah sedang menjadi

pilihan bagi pelaku bisnis perbankan sampai dengan pertengahan tahun 2001.4

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah

Bank Muamalat Indonesia (BMII). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila

dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia

akan terus berkembang.5

3 Ibid., h. 23

4 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah: Strategi
Memaksimalkan Return dan Meninimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat
Masalah Agency, edisi pertama (Jakarta: Rajawali, 2008), h. 1

5 Adiwarman A. Karim, op. cit., h.25
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Pada tahun 1998 muncul UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.

7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana terdapat beberapa perubahan yang

memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah.6

Dengan latar belakang adanya suatu keyakinan dalam agama Islam yang merupakan

suatu alternatif atas perbankan dengan kekhususannya pada prinsip syariah. 7

Kemudian muncul Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah yang kian mempertegas eksistensi keberadan perbankan syariah di

Indonesia.

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, seperti

halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi

(intermediary institution), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan

kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk

pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya

tidak berdasarkan bunga (interest free), tetapi berdasarkan prinsip pembagian

keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing principle atau PLS principles)8

Salah satu karakteristik bank syariah adalah adanya mekanisme bagi hasil.

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit

6 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di
Indonesia, edisi revisi (Cet. III; Jakarta: 2006), h. 61

7 Malayu S.P Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 39

8 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan
Indonesia (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), h. 1
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sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit

sharing diartikan : “disribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu

perusahaan”.9

Dalam perjanjian kontrak bagi hasil, jumlah yang menjadi dasar pembagian

dapat bervariasi: berdasarkan profit (dan loss) atau revenue.10 Hal ini sesuai dengan

ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang

Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah dan ketentuan Fatwa

Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi

Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Saat ini bank syariah belum ada yang mempergunakan perhitungan

pembagian hasil usahanya mempergunakan prinsip profit sharing. Dalam prinsip

profit sharing pendapatan hasil usaha yang dibagi merupakan pendapatan bersih.11

Hingga saat ini bank syari’ah di Indonesia masih menerapkan mekanisme

revenue sharing atau bagi penerimaan. Mekanisme ini diterapkan dengan asumsi

bahwa para nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil dan berbagi

risiko, di samping untuk menerapkan profit sharing bank harus secara terinci

mendisclose biaya-biaya operasional yang dibebankan kepada para pemilik dana.12

9 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 101.

10 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 215.

11 Wiroso, Produk Perbankan Syariah, edisi I (Cet. I; Jakarta: LPFE Usakti, 2009),h.385.

12 Muhammad, Manajemen Bank, h. 243-244.
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Secara bahasa revenue berarti pendapatan. Dalam istilah perbankan revenue

sharing berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan

biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang

didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana-dana, dan tidak termasuk fee

atau komisi atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut

pertama-tama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank.

Salah satu bank syariah di Indonesia yang menerapkan mekanisme bagi hasil

revenue sharing adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Syariah Makassar.

Hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dan nilai-nilai rohani

dalam operasionalisasinya, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Syariah

Makassar, menjadikan hal tersebut sebagai solusi dan kiprah baru perbankan

Indonesia.

Adapun alasan penulis mengangkat judul “Analisis Bagi Hasil Revenue

Sharing Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Unit

Syariah Makassar (Studi atas Bidang Konstruksi Proyek Perumahan Tipe 45 Periode

2006-2009)” dengan objek penelitian yaitu bagi hasil Revenue Sharing adalah karena

hingga saat ini bank-bank syariah di Indonesia masih menerapkan bagi hasil revenue

sharing dalam operasionalnya padahal dari sisi pelaksanaan revenue sharing ini

bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil

tentunya shohibul maal bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia

juga memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam

usaha maka shohibul maal ikut menanggung kerugiannya.
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Adapun alasan penulis memilih PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Unit

Syariah Makassar sebagai tempat penelitian adalah:

1. Lokasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Syariah Makassar yang

strategis karena berada di pusat kota makassar sehingga memudahkan akses jalan

penulis untuk meneliti.

2. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Syariah Makassar adalah salah satu

dari sekian bank-bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil revenue

sharing dalam penentuan hasil bagi para nasabahnya.

3. Penulis merasa lebih mudah mendapatkan data-data yang dibutuhkan pada PT.

Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Syariah Makassar.

Untuk mengarahkan arah dari penelitian ini, penyusun membatasi pada salah

satu produk pembiayaan atau penyertaan yang disediakan, yaitu produk pembiayaan

musyarakah dalam bidang konstruksi proyek perumahan.  Hal ini didasarkan bahwa

semakin banyaknya permintaan nasabah akan kebutuhan tempat tinggal. Adapun

penyusun lebih mengkhususkan proyek perumahan tipe 45 adalah karena perumahan

tipe 45 lebih banyak diminati nasabah karena secara finansial terjangkau untuk

kalangan menengah ke bawah maupun kalangan menengah ke atas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas,

maka yang menjadi permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah bagaimana

penerapan bagi hasil revenue sharing pada pembiayaan musyarakah dalam bidang
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konstruksi proyek perumahan tipe 45 periode 2006-2009 pada PT. Bank Tabungan

Negara (Persero) Unit Syariah Makassar.

Dari pokok pemikiran di atas, maka dapat dikemukakan beberapa sub

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pembagian bagi hasil revenue sharing pada PT. Bank Tabungan

Negara (Persero) Unit Syariah Makassar pada pembiayaan musyarakah dalam

bidang konstruksi proyek perumahan tipe 45 periode 2006-2009?

2. Apakah pola perhitungan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah dengan

revenue sharing lebih menguntungkan pihak PT. Bank Tabungan Negara

(Persero) Unit Syariah Makassar?

3. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan oleh pihak PT. Bank Tabungan

Negara (Persero) Unit Syariah Makassar untuk menggunakan pola perhitungan

bagi hasil revenue sharing?

4. Apakah kelebihan dan kelemahan pola bagi hasil revenue sharing?

C. Hipotesis

Untuk memperoleh gambaran umum mengenai pembahasan skripsi ini, maka

penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Bagi hasil revenue sharing diterapkan juga pada pembiayaan musyarakah PT.

Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Syariah Makassar, dalam hal ini pada

bidang konstruksi proyek perumahan tipe 45 periode 2006-2009. Pola revenue

sharing yang digunakan adalah pihak bank menyediakan dana maksimal 80%
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dari kebutuhan nasabah. Pembagian hasil dilakukan sebelum mengurangkan

dengan biaya-biaya operasional.

2. Karena menggunakan revenue sharing maka pembagian hasil keuntungan

dilakukan sebelum mengurangkan dengan biaya-biaya operasional. Hal ini

berarti semua biaya-biaya operasional yang telah dikeluarkan selama proyek

berjalan dibebankan pada modal bersama. Oleh karena itu, metode perhitungan

bagi hasil revenue sharing pada pembiayaan musyarakah menguntungkan pihak

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Syariah Makassar.

3. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan oleh pihak PT. Bank Tabungan Negara

(Persero) Unit Syariah Makassar adalah karena masyarakat belum bisa menerima

kondisi untuk berbagi hasil dan berbagi resiko.

4. Landasan penggunaan bagi hasil revenue sharing adalah sebagai pengganti

sistem bunga. Olehnya itu, kelebihan revenue sharing adalah merupakan alat

yang terbaik untuk menghapus sistem bunga dan kekurangannya adalah di

samping belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah pola revenue sharing

tidak berbeda statusnya dengan wadi’ah.

D. Pengertian Judul

Judul skripsi ini adalah “Analisis Bagi Hasil Revenue Sharing Pembiayaan

Musyarakah pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Unit Syariah Makassar

(Studi atas Bidang Konstruksi Proyek Perumahan Tipe 45 Periode 2006-2009)”

dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis
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terlebih dahulu akan mengemukakan beberapa pengertian kata dan istilah yang

terdapat dalam judul skripsi ini.

“Analisis” adalah  proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang

berangkat dari dugaan akan kebenarannya; penyelidikan terhadap suatu peristiwa

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.13

“Bagi hasil” adalah bilangan dari hasil pembagian.14 Sedangkan menurut

Muhammad mendefinisikan bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara

pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.15

“Revenue sharing” adalah pembagian pendapatan; pembagian persentase

antara sekutu umum dan sekutu terbatas atas semua laba, rugi distribusi tunai, dan

pendapatan.16

“Pembiayaan” adalah perbuatan (hal dsb) membiayai atau membiayakan.17

Sedangkan menurut Muhammad, pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang

diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.18

13 Tim Reality, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Dengan Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD) (Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2008), hal. 48.

14 Ibid.

15 Muhammad, Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman (Cet. I;
Yogyakarta: EKONISA, 2002), h. 18

16 Sumadji P, Yudha Pratama, Rosita, Kamus Ekonomi Edisi Lengkap (Cet. I: Wipress, 2006),
h. 574.

17 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesi Edisi Ketiga (Jakarta: Balai
Pustaka, 2007), h.154.

18Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,
2005), h. 17.
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“Musyarakah” adalah saling bekerja sama, berkongsi, berserikat, bermitra

(cooperation, partnership). Pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak

aau lebih untuk suatu usaha tertentu, dan masing-masing pihak memberikan

kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang

disepakati. Kerugian ditanggung masing-masing pihak sebesar partisipasi modal yang

disertakan dalam usaha. Dalam aplikasi perbankan syariah, pembiayan musyarakah

digunakan untuk modal kerja atau investasi. Dalam hal ini, dana dari bank merupakan

partisipasi modal bank dalam usaha yang dikelola nasabah, dan bank berhak ikut serta

dalam mengelola usaha.19 Sedangkan menurut Muhammad Firdaus, memberikan

definisi secara etimologi, musyarakah atau al-syirkah berarti ikhtilath (pencampuran),

yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan.20

”PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Syariah Makassar”, adalah salah

satu bank syari’ah yang seperti halnya bank-bank Syariah lainnya melaksanakan

fungsi sebagai lembaga intermediasi. Salah satu  fungsi pentingnya yaitu penyaluran

dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

“Konstruksi” adalah cara membuat (menyusun) bangunan-bangunan

(jembatan dan sebagainya.21

19Ahmad Subagyo dan Muhammad Fudhail Rahman, Kamus Istilah Ekonomi Islam (Jakarta:
Elex Media Komputindo), h. 29

20Muhammad Firdaus NH, dkk., Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Cara Mudah
Memahami Akad-akad Syariah (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 43

21W.J.S. Poerwadarminta, op. cit., h.154.
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“Proyek” adalah rancangan pembangunan (pengairan, pembangkit tenaga

listrik, dsb) yang akan atau sedang dikerjakan.22

“Perumahan” adalah kumpulan beberapa rumah23

Jadi, berdasarkan secara umum pengertian dari judul ini adalah menyelidiki

konsep pembagian hasil pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Syariah

Makassar dari sebuah persentase pendapatan, keuntungan, maupun kerugian dari

sebuah pembiayaan atas kerjasama dalam bidang pembangunan perumahan tipe 45

periode 2006-2009.

Pengertian judul yang dimaksud oleh penulis adalah menganalisis atau

menyelidiki pola pembagian hasil pendapatan baik itu keuntungan maupun kerugian

dari sebuah kerjasama dalam hal pembiayaan di bidang proyek perumahan tipe 45

periode 2006-2009 antara pihak nasabah dengan PT. Bank Tabungan Negara

(Persero) Unit Syariah Makassar.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan skripsi ini mengemukakan tentang bagi hasil revenue sharing

pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Syariah

Makassar (Studi atas Bidang Konstruksi Proyek Perumahan Tipe 45 Periode 2006-

2009). Setelah menelusuri berbagai referensi penulis mengemukakan berbagai buku

yaitu:

22Ibid., h. 913
23 Ibid., h. 992
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1. Understanding Islamic Finance, oleh Muhammad Ayub, yang membahas tentang

mode-mode dasar, yang diikuti oleh prosedur yang digunakan guna mendanai

sejumlah nasabah yang sesuai dengan hukum syariah.

2. Produk Perbankan Syariah, oleh Wiroso, yang membahas tentang berbagai

macam produk-produk perbankan yang ada di bank syariah.

3. Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, oleh Zainul Arifin, yang membahas

tentang definisi dan ruang lingkup keuangan dan perbankan Syari’ah, dilanjutkan

dengan pengenalan prinsip-prinsip dasar transaksi muamalah dalam perbankan.

Selain itu, juga membahas masalah pengkonversian dari sistem konvensional ke

sistem syariah, termasuk prosedur konversi baik dari sisi aktiva maupun passiva,

juga keunggulan-keunggulan sistem yang baru berikut cara pelaporannya  ke

Bank Indonesia.

4. Manajemen Bank Syariah, oleh Muhamad, yang membahas tentang masalah

ekonomi dan perbankan sampai kepada bagaimana mencapai kesuksesan dalam

pengelolaan bank syariah.

5. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, oleh Muhammad Syafi’i Antonio, yang

membahas tentang prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, sistem operasional

dan aplikasi akad-akad syariah dalam perbankan, baik berkaitan dengan produk

penhimpunan dana maupun pembiayan, serta aspek-aspek pendukung sistem

perbankan syariah.
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6. Manajemen Pembiayaan Bank  Syariah, oleh Muhammad, diantaranya membahas

tentang ketentuan dan teknik pembiayaan di bank syariah, analisis kelayakan

pembiayaan di bank syariah serta pembiayaaan sistem bagi hasil di bank syariah.

7. Akad dan Produk Bank Syariah, oleh Ascarya, yang membahas tentang akad dan

produk yang ada pada bank syariah baik di Indonesia maupun di luar negeri.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan tertentu baik untuk kepentingan

pribadi atau yang lain. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Menganalisis pola bagi hasil revenue sharing pada PT. Bank Tabungan

Negara (Persero) Cabang Syariah Makassar.

b. Menganalisis pola perhitungan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah

dengan revenue sharing lebih menguntungkan atau tidak pihak PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) Cabang Syariah Makassar.

c. Untuk mengetahui fakor-faktor yang menjadi pertimbangan pihak PT.

Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Syariah Makassar untuk

menggunakan pola bagi hasil revenue sharing.

d. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan pola bagi hasil revenue

sharing.

2. Kegunaan Penelitian
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Dan adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi  ini

yaitu:

a. Agar dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan bahan bacaan bagi

civitas akademik dan masyarakat pada umumya.

b. Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding

bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sejenis. Di

samping itu, guna meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan

yang akan membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki

lapangan kerja.

c. Penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang

jelas mengenai bagi hasil revenue sharing pembiayaan musyarakah pada

bank syariah.

G. Garis-garis Besar Isi

Skripsi ini disusun dalam lima bab. Pembahasan dari bab satu sampai bab

lima tersebut dirangkum dalam garis besar isi sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai berbagai

aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini. dengan adanya pendahuluan

ini akan membantu pembaca dalam memahami latar belakang masalah, rumusan

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

Bab kedua, berisi tentang teori untuk mengantarkan permasalahan bagi hasil

revenue sharing pembiayaan musyarakah. Pertama, membahas mengenai bagi hasil
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revenue sharing secara umum yang berisi pengertian revenue sharing, landasan

hukum revenue sharing, dan mekanisme pembagian revenue sharing. Kedua,

membahas mengenai filosofis bank syariah, yang mencakup persoalan pengertian

bank syariah, landasan hukum bank syariah, dan manajemen dana bank syariah.

Ketiga, membahas tentang pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hal ini

musyarakah, yang mencakup pengertian pembiayaan, pengertian musyarakah, rukun

dan syarat musayarakah, dan musyarakah dalam teknik perbankan.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang mencakup populasi dan

sampel, instrumen penelitian, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, berisi inti pembahasan dan penelitian tentang analisis bagi hasil

revenue sharing pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Unit Syariah Makassar (Studi atas Bidang Kontruksi Perumahan Tipe 45 Periode

2006-2009). Bab ini  berisi hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang mengacu

pada rumusan masalah. Pertama, membahas tentang gambaran umum lokasi

penelitian. Kedua, membahas tentang analisis pola pembagian hasil revenue sharing

pada PT. BTN (Persero) Unit Syariah Makassar. Ketiga, membahas tentang pola

perhitungan bagi hasil revenue sharing pada PT. BTN (Persero) Unit Syariah

Makassar. Keempat, membahas tentang faktor-faktor pertimbangan penggunaan pola

bagi hasil revenue sharing PT. BTN (Persero) Unit Syariah Makassar. Kelima,

membahas tentang kelebihan dan kelemahan pola bagi hasil revenue sharing.

Bab kelima, penutup yaitu berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah

dilakukan dan saran-saran.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Filosofis Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah bank syariah.

menurut ensiklopedia Islam, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha

pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta

peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip

syariat islam.1

Bank syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk

menegakkan aturan-aturan ekonomi islami.2

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan

pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah

lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan

berlandaskan pada Al- quran dan hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, bank

syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokonya memberikan

pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran

uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.3

1 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 1

2 Muhammad, Model-model Akad Pembiayan di Bank Syariah (Panduan Teknis
Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah) (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 2

3 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: UPP AMP YKPM, 2005),
h. 1
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2. Landasan Hukum Bank Syariah

Bank syariah di tanah air mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya

deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu

diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk no persen (atau

peniadaan bunga sekaligus). Sungguh pun demikian kesempatan ini belum

termanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor bank baru.

Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 di mana pemerintah mengeluarkan

Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kemudian

posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkan UU Perbankan No. 7

Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis

imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan

bagi hasil.4

Pada tahun 1998 muncul UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU

No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana terdapat beberapa perubahan

yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan

syariah.5

3. Manajemen Dana Bank Syariah

Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga

bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari

aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing, dengan harapan

4 Idem, Bank Syariah Analisis Kekuatan Peluang, Kelemahan dan Ancaman (Yogyakarta:
EKONISA, 2002), h. 59-59

5 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di
Indonesia, edisi revisi (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2006), h. 61
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bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas,

rentabilitas dan solvabilitasnya.6

Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara bank syariah dengan

nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan

hubungan kemitraan antara penyandang dana (shahib al maal) dengan

pengelola dana (mudharib). Oleh karena itu tingkat laba bank syariah bukan

saja berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah

menyimpan dana. Dengan demikian kemampuan pengelola investasi yang baik

(professional investment manager) akan sangat menentukan kualitas usahanya

sebagai lembaga intermediary dan kemampuannya menghasilkan laba.7

B. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Musyarakah)

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang

merupakan defisit unit.8

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak

6 Muhammad, op. cit., h. 228

7 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Alvabeta, 2002), h. 51

8 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Cet. 1; Jakarta:
Gema Insani, 2001), h. 160
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peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan

imbalan atau bagi hasil.9

Konsep pembiayaan bank islam dapat dilihat pada skema berikut:10

Skema I

Konsep Pembiayaan Bank Islam

2. Pengertian akad Musyarakah

9 H. veithzal Rivai, Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi:
Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa (Cet. 1; Jakarta:
RajaGrafindo, 2008), h. 4

10 Idem, h.116

Pembiayaan

(Financing)

Bagi Hasil Jual Beli Pemb. Lain Pinj. kebjk

Musyarakah

Mudharabah

Murabahah

Salam

Istishna’

Ijarah wa Iqtina

Hawalah

Rahn

Qard
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Al- Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk

suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi

dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.11

Dalam Glossari Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan

pengertian musyarakah adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk uatu

usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana

(modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko (kerugian) akan

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.12

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, Bank Indonesia

menjelaskan pengertian musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan atas

kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa

kerugian dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian

ditanggung oleh para pihak ebesar partisipasi modal yang disertakan dalam

usaha.13

Dalam sebuah musyarakah, pihak pengusaha (pelaksana) menambahkan

sebagian modalnya sendiri pada modal yang dipasok oleh para investor,

dengan begitu maka ia membuka diri terhadap resiko kehilangan modal.14

11 Muhammad, op. cit., h. 90

12 Wiroso, Produk Perbankan Syariah (Cet. I; Jakarta: LPFE Usakti, 2009) h. 277.

13 Ibid.

14 Mervvyn Lewi dan Latifa Algaoud, Islamic Banking (Cet. II; Jakarta: PT. Serambi Ilmu
Semesta, 2005), h. 68-69
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Alur transaksi musyarakah dapat dilihat pada skema di bawah ini:15

Skema II

Alur Transaksi Musyarakah

Nisbah 80% Nisbah 20%

Modal syirkah 70% Modal syirkah 30%

Proporsional modal 70% Proporsional modal 30%

Penjualan / pemindahan kepesertaan Pembelian secara bertahap

secara bertahap kepada nasabah / kepesertaan lembaga keuangan

mitra aktif syariah / mitra pasif

Dari skema tersebut dapat dijelaskan sbagai berikut:

a. Dalam suatu proyek, sesuai kesepakatan Bank Sayriah akan

menyerahkan modal sebesar 70% dari nilai proyeksnya dan nasabah

memberikan kontribusi modal sebesar 30% dari nilai proyek. Pada

prinsipnya dalam usaha ini, masing-masing pemodal, baik bank syariah

maupun nasabah melakukan pengelolaan usaha secara bersama-sama.

Apakah haknya dipergunakan atau tidak merupakan haknya masing-

masing pemodal. Jika pemodal tidak mempergunakan haknya untuk

15 Wiroso, op. cit., h. 281-282

Bank Syariah
/ Mitra Pasif

Nasabah /
Mitra Aktif

Syirkah

Rugi

Laba
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ikut mengelola usaha (hanya setor modal saja) ini yang disebut dengan

mitra pasif. Sedangkan pemodal selain memberikan modal juga

mengelola usaha disebut dengan mitra aktif.

b. Pembagian hasil usaha dilakukan sesuai nisbah yang disepakati di awal

akad. Besarnya nisbah tidak harus sama dengan besarnya kontribusi

modal yang diberikan dalam usaha tersebut, karena dimungkinkan

pemodal/mitra yang satu memiliki keahlian lebih dibandingkan yang

lain. Sedangkan kerugian yang dialami dalam usaha tersebut dibagi

kepada masing-masing mitra/pemodal sesuai besarnya kontribusi modal

yang diserahkan dalam usaha tersebut. Dalam contoh diatas kerugian

ditanggung oleh bank syariah sebesar 70% dan ditanggung oleh

nasabah sebsar 30%.

c. Pengembalian modal musayarakah dilakukan sesuai kesepakatan. Jika

salah satu mitra/pemodal melakukan sebagian modal musyarakah

kepada mitra/pemodal yang lain secara bertahap sehingga pada akhir

akad seluruh kepemilikan modal musyarakah menjadi milik salah satu

mitra, disebut dengan musyarakah menurun. Jika porsi modal tetap

sampai berakhirnya akad musyarakah disebut dengan musyarakah

permanen.

3. Rukun dan Syarat Musyarakah

a. Rukun Musyarakah:16

16 Muhammad Firdaus NH, dkk., Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Cara
Mudah Memahami Akad-akad Syariah (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 48
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1) Sighat (Ucapan): Ijab dan qabul (Penawaran dan penerimaan)

2) Pihak yang berkontrak

3) Objek kesepakatan berupa modal dan kerja.

b. Syarat Musyarakah:17

1) Ijab Qabul

Persyaratan khusus untuk kontraj Musyarakah tidak ada, yang

ada hanya ucapan/ungkapan yang menyatakan tujuannya.

Perjanjian/kontrak tersebut sebaiknya sesuai dengan apa yang

dijanjikan dan tercantum dalam akad yang tertulis. Perjanjian

musyarakah sebaiknya menggunakan notaris secara tertulis di

hadapan para saksi.

2) Para pihak yang membuat kontrak

Adalah perjanjian antara pihak yang mempunyai

kepentingan/kompeten dalam menetapkan persyaratan yang

ditetapkan dalam kontrak/perjanjian

3) Pokok masalah dalam kontrak (dana dan pekerjaan)

a) Modal

i. Modal harus berbentuk tunai dan bisa berupa emas atau

perak yang setara.

ii. Modal bisa saja berbentuk trading aset seperti barang,

properti, dan peralatan lainnya. Modal mungkin saja juga

berbentuk hak tak berujud, seperti hak paten, hak gadai,

17 Wiroso, Produk Perbankan Syariah, edisi I (Cet. I; Jakarta: LPFE Usakti, 2009),h.279-
280,
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paten dan lain-lain. Pemberian modal berbentuk tipe-tipe

aset di atas, nilai aset sebanding dengan nilai uang tunai dan

disepakati bersama.

iii. Mazhab Syafi’i dan Maliki mengatakan bahwa dana yang

diperoleh dari mitra harus dicampur agar tidak ada hak

istimewa di antara mereka. Meskipun demikian mazhab

Hanafi tidak menentukan pembagian dana dalam bentuk

tunai, dan mazhab Hambali tidak mensyaratkan adanya

percampuran modal.

b) Pekerjaan

Partisipasi dari para mitra dalam pekerjaan musyarakah

merupakan dasar hukum dan dilarang salah satu pihak untuk

menghindari atau tidak mau terlibat. Meskipun demikian,

persamaan pekerjaan bukan merupakan hal yang pokok. Salah

satu mitra diperbolehkan untuk melakukan lebih banyak usaha

dibandingkan dengan mitra lainnya dan diperbolehkan untuk

mengisyaratkan bagi dirinya sendiri bagian ekstra keuntungan.

4. Musyarakah dalam Teknis Perbankan

a. Pengertian

1) Musyarakah merupakan akad kerjasama pembiayaan antara Islamic

Banking, atau beberapa lembaga keuangan secara bersama-sama,

dan nasabah untuk mengelola suatu kegiatan usaha. Masing-masing
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memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati.

Pengelolaan kegiatan usaha, dipercayakan kepada nasabah.

2) Selaku pengeola, nasabah wajib menyampaikan laporan berkala

mengenai perkembangan usaha kepada bank-bank sebagai pemilik

dana. Di samping itu, pemilik dana dapat melakukan intervensi

kebijakan usaha.

b. Aplikasi

1) Pembiayaan dalam modal kerja; dapat dialokasikan untuk

perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, industri,

perdagangan, dan jasa.

2) Pembiayan investasi; dapat dialokasikan untuk perusahaan yang

bergerak dalam bidang industri.

3) Pembiayan secara sindikasi; baik untuk kepentingan modal kerja

maupun investasi.18

C. Bagi Hasil Revenue Sharing

1. Pengertian Revenue Sharing

Perhitungan bagi hasil menurut revenue sharing adalah perhitungan bagi

hasil yang mendasarkan pada revenue (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu

18 Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management Teori,
Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan
Mahasiswa (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 122-123
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pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan

pendapatan usaha tersebut.19

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan revenue

sharing yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total

pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan

yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana

akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku.

Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan

investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan

hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana

pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat

harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk

produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan tingkat

profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana.

2. Landasan Hukum Revenue Sharing

Prinsip revenue sharing diterapkan berdasarkan pendapat dari Syafi'i yang

mengatakan bahwa mudharib tidak boleh menggunakan harta mudharabah

sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan)

karena mudharib telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak

19 Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah (Cet. II;
Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 57
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mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan

mendapat yang lebih besar dari bagian shahibul maal.20

Adapun yang menjadi landasan syariah metode bagi hasil ialah

a. Firman Allah QS. Shad [38]:24 :

 …              

      ...

Artinya : “… Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang

bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain,

kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shale; dan amat

sedikitlah mereka ini …”

b. Firman Allah QS. Al-Ma’idah [5]: 1 :

        …

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

c. Hadis riwayat Tirmidzi 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.”

20 Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah (Jakarta: PT.
Grasindo,2005), hal. 118
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d. Kaidah fiqh:

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada

dalil yang mengharamkannya.”

3. Mekanisme Pembagian Revenue Sharing

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam distribusi hasil usaha

berdasarkan prinsip bagi hasil (revenue sharing) adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Operasi Utama

Pendapatan operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari

penyaluran dana pada investasi yanng dibenarkan syariah yaitu pendapatan

penyaluran dana prinsip jual beli, bagi hasil dan prinsip ujroh. Besarnya

pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha

dengan prinsip bagi hasil (revenue sharing) ini adalah pendapatan

(revenue) dari pengelolaan dana (penyaluran) sebesar porsi dana

mudharabah (investasi tidak terikat) yang dihimpun tanpa adanya

pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah.

b. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat

Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat merupakan porsi

bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syariah

kepada pemilik dana mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat).

Penentuannya dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang

sering disebut dengan profit distribution.

c. Pendapatan operasi lainnya
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Praktik dalam penyaluran dana bank syariah mengenakan fee

administrasi atas penyaluran tersebut yang besarnya disepakati antara bank

sebagai pemilik dana dan debitur sebagai pengelola dana (mudharib).

Pendapatan operasi lain yang diperoleh bank syariah adalah pendapatan

atas kegiatan usaha bank syariah dalam memberikan layanan jasa

keuangan dan kegiatan lain yang berbasis imbalan seperti pendapatan fee

inkaso, fee transfer, fee LC dan fee kegiatan yang berbasis imbalan

lainnya.

d. Beban Operasi

Pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (revenue sharing)

semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai mudharib, baik

beban untuk kepentingan bank syariah sendiri maupun untuk kepentingan

pengelolaan dana mudharabah, seperti beban tenaga kerja, beban umum

dan administrasi, beban operasi lainnya ditanggung oleh bank syariah

sebagai mudharib.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah field

research, yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dengan mendatangi

perusahaan secara langsung sebagai objek penelitian

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa merode

pendekatan penelitian. Adapun metode yang penulis maksud adalah sebagai

berikut:

a. Pendekatan ilmu ekonomi islam, yaitu suatu pendekatan yang

memandang dari sisi ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

b. Pendekatan ilmu manajemen, yaitu suatu pendekatan yang melihat

permasalahan lebih trstruktur, terorganisir dan sistematik dalam

identifikasi.

B. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti

untuk mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih muda dan hasilnya lebih baik,
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dalam artian lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah dikelola.1

Instrumen penelitian merupakan suatu unsur yang amat penting dalam suatu

penelitian, karena fungsinya sebagai sarana pengumpul data yang banyak

menentukan keberhasilan suatu peneitian yang dituju. Oleh karena itu, instrumen

penelitian yang digunakan harus sesuai dengan situasi dan kondisi dari penelitian

itu sendiri. Sehingga nantinya memudahkan dalam merangkum permasalahan.

Pemilihan instrumen penelitian sangat ditentukan oleh beberapa hal, yaitu

objek penelitian, sumber data, waktu, dana yang tersedia, jumlah tenaga peneliti,

dan teknik yang akan dipergunakan untuk mengelola data bila telah terkumpul.2

Dengan melihat permasalahan dan aspek yang hendak diukur dan diteliti dalam

penelitian ini, maka penulis menggunakan instumen sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview): yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan

mengadakan tatap muka atau wawancara pada pihak PT. Bank Tabungan

Negara (Persero) Unit Syariah Makassar untuk memberikan data yang

diperlukan dalam proses penelitian.

2. Observasi (pengamatan): yaitu suatu metode penelitian dengan jalan

mengadakan pegamatan dilapangan atau dapat juga dikatakan bahwa

observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan

pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dengan melakukan review

terhadap dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.

1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penulisan Karya Ilmiah (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta,
2002), h. 136

2 Ibid., h. 137
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C. Prosedur Pengumpulan Data

1. Tahap Persiapan

Tahap ini dimulai pada waktu penyusunan draft skripsi telah usai,

terutama pada bagian komposisi bab sebagai acuan pembahasan. Setelah

selesai penulis kemudian melanjutkan pengurusan surat pengantar dari

fakultas untuk memperoleh izin penelitian dari gubernur pada bagian

penelitian. Surat pengantar yang diperoleh kemudian dibawa ke kantor

walikota pada bagian kesatuan bangsa guna diteruskan pada obyek penelitian

yaitu PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Syarah Makassar. Pada saat

tersebut peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian seperti pedoman

wawancara.

2. Tahap Pelaksanaan

Adapun metode pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan

dalam penyusunan ini dilakukan melalui beberapa metode berikut ini:

a. Penelitian lapangan (field research), yaitu penulis mengumpulkan data

dilapangan dengan memilih obyek penelitian yaitu PT. Bank Tabungan

Negara (Persero) Cabang Syariah Makassar. Dalam penelitian ini,

penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1) Observasi, yaitu mengamati obyek yang akan diteliti.

2) Interview, yaitu penulis mengadakan tanya jawab secara langsung

dengan informan yang dianggap perlu.
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3) Dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan data yang ada dengan

cara mencatat dan mengambil data-data dokumentasi.

b. Library Research, yaitu proses pengumpulan data dengan mengkaji dan

mendalami beberapa buku literatur yang dianggap memiliki relevansi

dengan kajian yang dibahas dalam penelitian ini. dalam pengkajian dan

pengelolaan literatur ini, data yang dibutuhkan kemudian dimasukkan

sebagai pelengkap atau penjelas atas dasar-dasar yang diteliti dengan

menggunakan tata cara penulisan sebagai berikut:

1) Kutipan langsung, yaitu penulis membaca buku-buku yang berkaitan

dengan masalah yang dibahas kemudian isi pada buku  dikutip tanpa

mengurangi dan menambah kata-katanya.

2) Kutipan tidak langsung, yaitu setelah penulis membaca buku yang

berkaitan dengan masalah yang dibahas. Kemudian penulis

menganalisanya lalu dirangkai menjadi suatu kalimat yang

dibahasakan sendiri tetapi tidak lepas dari hasil bacaan.

D. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti mengumpulkan data baik dari lokasi penelitian maupun

dari literatur-literatur lainnya, bertanda data tersebut siap di kelola. Adapun teknis

analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menganalisis data

yang terkumpul dari hasil kepustakaan, objek penelitian berupa segala sumber-

sumber tertulis yang ada kemudian data tersebut siap dikelola. Data yang bersifat

kuantitatif  sendiri diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.



34

Data primer dan sekunder yang telah terhimpun kemudian disusun secara

sistematis lalu dianalisis secara kuantitatif  yang mana di sini banyak di tuntut

menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data,

serta penampilan dari hasilnya. Namun harus diingat bahwa data kuantitatif ini

hanyalah sebagai pendukung data kualitatif.3 Untuk itu data-data kuantitatif amat

di butuhkan dalam penelitian lapangan. Adapun teknik analisis adalah sebagai

berikut :

1. Analisa Kualitatif

Teknik analisa data secara kualitatif adalah upaya membahas dan

menginterpretasi data yang bersifat kualitas atau uraian kalimat yang diperoleh

dari study kepustakaan, wawancara ataupun observasi yang telah diseleksi serta

dianalisa sebelumnya.

2. Analisa kuantitatif

Teknik analisa data secara kuantitatif dilakukan untuk data-data yang

berbentuk jumlah yang diterangkan untuk gambaran baru, kemudian dijelaskan

kembali dalam bentuk kalimat atau uraian.

3 Syamsuddin Pasamai, Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum,
(Makassar: Umitoha, 2007), h. 152.
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BABIV

HASILPENELITIAN

A.GambaranUmumLokasiPenelitian

1.SejarahSingkatBerdirinyaPT.BankTabunganNegara(Persero)

UnitSyariahMakassar

PTBankTabunganNegara(Persero)sebagaisalahsatubank

BUMN kemudian pada perkembangannya membuka UnitUsaha

Syari’ah(UUS)yangbertujuanuntukmemperluascakupanpelayanan

dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

Hadirnyaunitusahasyari’ahmerupakanlahirdarivisidanmisiPT.

BankTabunganNegara(Persero)yangberorientasikepadakepuasan

nasabah.Dalamhalini,dengandualbankingsystemmakaPT.Bank

Tabungan Negara (Persero) akan dapat menjangkau seluruh

kebutuhan nasabah,baik melaluilayanan konvensionalmaupun

layanansyari’ah.

PT.BankTabunganNegara(Persero)UnitSyariahMakassar

diluncurkanpadatanggal14Februari2005denganpembukaanKantor

CabangBTNSyari’ahJakarta,setelahmemperolehpersetujuanizin

prinsipyangdikeluarkanBankIndonesiaNomor6/1350/Dpbs/tanggal

15 Desember2004.Setelahsuksesdenganpembukaancabang
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JakartakemudianditeruskandenganpembukaanCabangBandung,

Surabaya,Yogyakarta,Makassar,MalangdanSolo.

BankBTNKantorUnitSyari’ahMakassartelahdiresmikanpada

tanggal11April2005berdasarkansuratKuasaDireksiNomor23

tanggal11Februari2005.PeresmianPT.BankTabunganNegara

(Persero)UnitSyari’ahMakassarsaatitudihadiriolehpemdakota

Makassar,DeveloperdanmasyarakatkotaMakassar.1

2.VisidanMisiPT.BankTabunganNegara(Persero)UnitSyariah

Makassar

VisidanmisibankBTNSyari’ahsejalandenganvisibankBTN

yang merupakan Strategic Business Unitdengan peran untuk

meningkatkan pelayanan dan pangsapasarsehinggabankBTN

tumbuhdanberkembangdimasayangakandatang.BTNsyari’ahjuga

sebagaipelengkapdaribisnisperbankandimanasecarakonvensional

tidakdapatterlayani.

a.VisiBankBTNSyari’ah

“menjadiSBUBankSyari’ahterkemuka,sehatdanmenguntungkan

dalam menyediakanjasakeuangansyari’ahdanmengutamakan

kemaslahatanbersama”.

1PaduanBukuBankBTNSyari’ah2009,MajudanSejahteraBersama,(Jakarta:
2009),h.8
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b.MisiBankBTNSyari’ah

1)MendukungpencapaiansasaranlabausahaBTN.

2)Memberikanlayananjasakeuangansyari’ahyangungguldalam

pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan

syari’ahterkaitsehinggadapatmemberikankepuasanbagi

nasabahdanmemperolehpangsapasaryangdiharapkan.

3)Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuaidengan

prinsipsyari’ahsehinggadapatmeningkatkanketahananBTN

dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta

meningkatkanshareholdersvalue.

4)Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan

segenapstakeholderssertamemberikanketentramanpada

karyawandannasabah.

Banksyari’ahmerupakanStrategicBussinessUnit(SBU)daribank

BTNSyari’ahUnitMakassaryangmenjalankanprinsipsyari’ah.2

3.StrukturOrganisasiPT.BankTabunganNegara(Persero)Unit

SyariahMakassar

Dalam usahapencapaiantujuanperusahaan,strukturorganisasi

memegangperananpenting.Strukturorganisasimerupakansuatualat

2PaduanBukuBankBTNSyari’ah2009,Ibid,h.10
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untukmengimplementasikanberbagaistrategiyangtelahditetapkan

sehinggadapatmengimplementasikanberbagaiperanan,hubungan

pelaporandanpertanggungjawabansertawewenangparaanggota

organisasi.

Untuk melihat sejauh mana kerja sama dalam organisasi,

wewenangdanpertanggungjawabansetiapindividu,makadapat

digambarkanstrukturorganisasidiPTBTNKCSMakassar.

BRANCHMANAGER

(KEPALACABANG)

RETAILSERVICE/OPERATION

(KASIRETAIL/OPERATION)

ACCOUNTOFFICER

(MARKETING)

CUSTOMERSERVICE

(LAYANANNASABAH)

ACCOUNTING&

CONTROL

(AKUNTANSI&

KONTROL)

GENERALBRANCH

ADMINISTRATION

FINANCING

ADMINISTRATION

(ADMINISTRASI

PEMBIAYAAN)

TELLERSERVICE

(LAYANANTELLER)
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SetiapunitkerjayangadadiPTBTNKCSMakassarmengemban

tugasyangberbeda-beda,namunmembentuksuatulinkataumata

rantaialurpekerjaanyang bermuarapadapemberianpelayanan

kepada nasabah dengan kualitas pelayanan sesuaistandar yang

ditetapkan.3

Adapun pembagian tugasdan tanggung jawab pada struktur

organisasipadaPT.BankTabunganNegara(Persero)UnitSyariah

Makassaradalahsebagaiberikut:

a.BRANCHMANAGER(KepalaCabang)

1)Memimpinkantorcabangdanbertindakatasnamadireksi.

2)Pengelolaan keuangan,harta kekayaan Bank dan seluruh

kegiatan kantor cabang berdasarkan prinsip-prinsip

ketatalaksanaan administrasisesuaidengan ketentuan dan

proseduryangditetapkandirensi.

3)Memeliharakedinasandalamrangkakerjasamadenganinstansi,

lembagadanbadanusahalainnya,Bankpemerintahmaupun

swasta didaerah wilayah kantorcabang sesuaidengan

ketentuanyangberlaku.

4)Pendayagunaantenagakerjadanperalatangunameningkatkan

3PaduanBukuBankBTNSyari’ah2009,Ibid,h.18-19
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kemampuankerja,pengetahuandanhubungankerjasamayang

baikantarpegawaiuntukmencapaihasilyangmaksimal.

5)BertanggungjawabataskebenaranpenyusunanlaporanMaupun

insidentialdan laporan-laporan lainnya sehubungan dengan

fungsikantorcabang.

6)Koordinasi dan pengawasan terhadap tugas-tugas yang

diberikan kepada bawahan dengan mengadakan evaluasi

terhadaptugas.

b.RETAILSERVICE/OPERATION

1)Membantupelaksanaankerjasamadalam pelaksanaantugas

danfungsisemuaunitkerjayangadadalamkantor.

2)Penerimaandanpengesahandokumenpembukuankeuangan.

3)Koordinasidanbertanggungjawabataspenyusunanrencana

anggaran pengeluaran dan pemantauan laporan realisasi

anggarankantor.

4)Mengkoordinirdanbertanggungjawabpelaksanaantugas-tugas

yangmenjaditanggungjawabkaryawannyadenganbidangnya.

c.GENERALBRANCHADMINISTRATION

1)Melakukanpembukuantransaksikliringakuratdantepatwaktu.

2)MembuatnotakliringdanmelakukanproseskliringdiBank

IndonesiasesuaidenganketentuanBIdanBankBTN.

3)Menyelesaikancomplainyangberkaitandengantransaksikliring.

4)Meenyelesaikan administrasipembukuan aktiva tetap dan
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akumulasipenyusutannyasecaraakuratdantepatwaktu.

5)Melakukanpenyetorandanpelaporanpajaksecaraakuratdan

tepatwaktu.

6)Menanganisurat-menyuratdantugasadministrasilainnyayang

berkaitandenganPTdanGBA,baikinternmaupunekstern.

d.ACCOUNTINGandCONTROL(ACC)

1)Melakukan pemeriksaan atas kebenaran semua transaksi

operasionalBank.

2)Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dalam

menindaklanjutihasilpemeriksa,baikinterndanekstern.

3)Melakukansuspensedanrekeningselisihakibatsistem.

4)Melakukan entry nota jurnalharian (SL-GL / melakukan

pembukuan)

5)Pencetakanlaporankeuangancabang.

6)MelakukanpenyusunanURAPdanRKAP.

7)MelakukanimputlaporankepihakGlostern.

8)Melakukanperhitunganatashasilkinerja.

9)Melakukan pengarsipan semua transaksioperasionalbank

sesuaidenganperaturanyangberlaku.

e.FINANCINGADMINISTRATION(FA)

1)Mengadministrasikandokumenpembiayaan

a)File-filenasabahpembiayaan

b)Dokumen pokok yang berhubungan dengan legalitas
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pembiayaan,misalnya:SertifikatHakMilik/HakGuna

Bangunan,IMB,BPKB,Faktur,dll.

2)Melakukanpencairandanahasilrealisasipembiayaan

3)Melakukan orderke asuransiuntuk pembiayaan seperti:

AsuransiJiwa,AsuransiAllRisk,danAsuransiKebakaran.

4)Memproses pembayaran tagihan ke pihak ketiga (Notaris,

Apraisa,Asuransi).

f.ACCOUNTINGOFFICER(AO)

1)Pelayanan informasibaik melaluitelepon,suratmaupun

nasabah/costumeryangdatanglangsung.

2)Melayaniprosespelunasanpembiayaan.

3)Melayanidanmemprosespermohonanpembayaranekstra,

advancepaymentsesuaidenganketentuanyangberlaku.

4)Melayaniklaimasuransipembiayaan

5)Melayaniprosespengambilandokumenpokokbaginasabah

yangmelunasipembiayaan.

6)Melakukan aktivitas surat-menyurat dan menatausahakan

seluruhberkasyangsesuaidenganruanglingkuppekerjaannya.

7)Memantaupersediaanformuliraplikasipembiayaan.

g.TELLERSERVICE(LayananNasabah)

1)Menerimatransaksitunai/nontunai(warkatkliring,inkaso,KU,

pajak,kaskliring,dll).

2)Menghitungdanmenanganiuangtunai.
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3)Menerimasetorandanpermintaanuangdarikantorkas/capem

4)Memprosespenerimaansetoranvabanglain.

5)Memprosespenutupankliring

6)Memprosespencairandeposito,giro,SPM,dll

7)MenerimabukusetoranKPR,pelunasan,denda,asuransidari

nasabah.

8)Membukakasbesaruntukoperasionalharian.

9)Memonitorlikuiditascabang(hanyatunai).

10)Menghitunguangmasukdenganmenambahsaldokasawalhari

dengantotalpenabung/pembayarankteditdanmengurangi

totalpenarikantunai.

h.COSTUMERSERVICE(CS)atauPelayananNasabah

1)Pencapaiantargetsurpluspenghimpunandanapihakke3

2)Pelayanandanpemeliharaannasabah

3)Melakukanpemprosesanpembukaandanpenutupanrekening

giro,deposito,tabungan.

4)Pemasteran,UpdateCIFnasabahbarudanadministrasiberkas

tabungan,giro,deposito.

5)Mengadministrasikandatanasabahdandokumenberharga

(bilyet,deposito,cek,ATM).

4.Produk-produkPerbankanPT.BankTabunganNegara(Persero)

UnitSyariahMakassar

ProdukdiBTN syari’ahterdiriatasprodukdanadanproduk
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pembiayaan,dimanaprodukdanadanprodukpembiayaaninijuga

terbagi-bagidandapatdijelaskansecararinci.4

a.PRODUKDANA

ProdukdanadibankBTNSyari’ahterdiridariTabungan,girodan

depositoyangterdiriatas:

1)TABUNGANBATARAiB

Produktabungan sebagaimedia penyimpanan dana dalam

rupiahdenganmenggunakanakadsesuaisyari’ahyaituwadi’ah,

banktidakmenjanjikanbagihasiltetapidapatmemberikanbonus

yangmenguntungkandanbersaingbaginasabah.

2)TABUNGANINVESTASIBATARAiB

Produktabungan sebagaimedia penyimpanan dana dalam

rupiah dengan menggunakan akad sesuai syari’ah yaitu

mudharabah (investasi),bank menjanjikan bagihasilyang

menguntungkandanbersaingbaginasabahatassimpanannya.

3)TABUNGANBAITULLAHiB

Produktabungansesuaimediapenyimpanandanadalamrupiah

untukbiayaperjalananibadahhajidenganmenggunakanakad

sesuaisyari’ahyaitumudharabah(investasi),bankmenjanjikanbagi

hasilyang menguntungkan dan bersaing baginasabah atas

simpanannya.

4)TABUNGANKUiB

4InformasiProdukSyari’ah,BrosurProdukBTNSyari’ahCabangMakassar
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Adalahproduktabunganperorangandengansyaratyangmudah

danringanyangditerbitkansecarabersama-samaolehbank-bank

diIndonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta

meningkatkankesejahteraanmasyarakat.

5)GIROBATARAiB

Sebagai sarana pendukung bisnis terpercaya dengan

menawarkantransaksiperbankanyangmenguntungkanmelalui

Giro BataraiB.simpanandanaperorangan/korporasiuntuk

memperlancaraktivitasbisnisdanpenarikandanadapatdilakukan

dengancek/bilyetgiroatausaranapemindah-bukuanlainnya.

Menggunakan akad sesuaisyari’ah yaitu wadi’ah,bank tidak

menjanjikan bagihasiltetapiboleh memberikan bonus yang

menguntungkanbaginasabah.

6)DEPOSITOBATARAiB

Produkpenyimpanandanadalam bentuksimpanandeposito

denganjangkawaktutertentusesuaipilihan/keinginannasabah

dan menggunakan akad sesuaisyari’ah yaitu mudharabah

(investasi),bank memberikan bagihasilyang bersaing bagi

nasabahatassimpanandepositonya.

b.PRODUKPEMBIAYAAN

AdapunprodukpembiayaandiBankBTNSyari’ahterdiriatas:5

1)PEMBIAYAANKPRBTNiB

5InformasiProdukSyari’ah,BrosurProdukBTNSyari’ahCabangMakassar
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Produkpembiayaandalamrangkapembelianrumah,ruko,rusun

/apartemen baginasabah perorangan dengan menggunakan

prinsip/akadMurabahah(jual-beli).

2)PEMBIAYAANSWAGRIYABTNiB

Pembiayaanpadarumahtinggal,sedangkantanahnyamilik

nasabah.Kepemilikanatastanahdibuktikandengansertifikattanah.

Jadi,BTNhanyamembiayaibangunannyasaja.

3)PEMBIAYAANMODALKERJABTNiB

Produkpembiayaanyangdisediakanuntukmemenuhikebutuhan

belanja modalkerja nasabah lembaga /perusahaan dengan

menggunakan prinsip akad Mudharabah (bagihasil),dengan

rencana mengembalikan berdasarkan proyeksi kemampuan

nasabah.

4)PEMBIAYAANINVESTASIBTNiB

Produkpembiayaanyangdisediakanuntukmemenuhikebutuhan

belanjabarangmodalperusahaan/lembagadenganmenggunakan

prinsipakadMurabahah(jual-beli)dan/atauMusyarakah(bagi

hasil) dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi

kemampuannasabah.

5)PEMBIAYAANMULTINIAGABTNiB

PembiayaanmultiniagaBTNsyari’ahadalahfasilitaspembiayaan

berdasarkanakadMurabahah,diperuntukkanbagipemohondalam

rangkamembelikendaraanmobilataumotor.
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6)KPRBTNIDENSYAHiB

Fasilitaspembiayaanberdasarkanakadishtisna,diperuntukkan

bagipemohondalamrangkamembelitanahataurumahdaribank

yangdibangunolehpengembangsesuaipesanandarinasabah.

B.AnalisisPolaPembagianHasilRevenueSharingpadaPT.BTNUnit

SyariahMakassar

Halmendasaryangmembedakanantaralembagakeuangannon

syariahdansyariahadalahterletakpadapengembaliandanpembagian

keuntunganyangdiberikanolehnasabahkepadalembagakeuangan

dan/atauyangdiberikanolehlembagakeuangankepadanasabah.Oleh

karenaitu,muncullahistilahbungadanbagihasil.6

Secaramendasarperbedaansistem bungadengansistem bagi

hasildapatdikajidariberbagaisisi,sebagaimanaterteradalam tabel

berikutini:

Tabel4.1.

PerbedaanSistemBungadenganSistemBagiHasil

Hal SistemBunga SistemBagiHasil

Penentuan besarnya

hasil

Sebeumnya Sesudah berusaha,

sesudah ada

untungnya

6 Muhammad,ManajemenBankSyariah(Yogyakarta:UPPAMPYKPN,2002),h.
73
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Yang ditentukan

sebelumnya

Bunga, besarnya

nilairupiah

Menyepakatiproporsi

pembagian untung

untuk masing-masing

pihak,misalnya50:50,

40:60,35:65,dst.

Jikaterjadikerugian Ditanggung

nasabahsaja

Ditanggung kedua

belahpihak,nasabah

danlembaga

Dihitungdarimana? Dari dana yang

dipinjamkan, fixed,

tetap

Dariuntungyangbakal

diperoleh,belum tentu

besarnya

Titik perhatian

proyek/usaha

Besarnya bunga

yangharusdibayar

nasabah/pasti

diterimabank

Keberhasilan

proyek/usha jadi

perhatian bersama:

nasbahdanlembaga

Berapabesarnya? Pasti: (%) kali

jumlah pinjaman

yang telah pasti

diketahui

Proporsi (%) kali

jumlah untung yang

belum diketahui =

belumdiketahui

Statushukum Berlawanandengan

QS.Luqman:34

Melaksanakan QS.

Luqman:34

Sumber:M.Syafe’iAntonio,Bank“IslamTeoridanPraktek,Jakarta:TazkiaInstitute
bekerjasamadenganGemaInsaniPers,2001

Padamekanismebanksyariah,pendapatanbagihasiliniberlaku

untukproduk-produkpenyertaan,baikpenyertaanmenyeluruhmaupun

sebagian-sebagian,ataubentukbisniskoorporasi(kerjasama).

Pembagianbagihasilusahabanksyari’ahdapatmempergunakan

revenuesharingmaupunprofitsharing.Saatiniseluruhbanksyari’ah

masihmenggunakanrevenuesharingbaikdalam berbagihasilbank
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syari’ahsebagaipengeloladanadenganpemodal(penghimpundana)

maupun bank syari’ah sebagaipemodalkepada nasabah debitur

(pengeloladanadenganprinsipmudharabahdanmusyarakah).7

Berdasarkan asumsi bahwa para nasabah belum terbiasa

menerimakondisiberbagihasildanberbagiresiko,makasebagianbank

syariahdiIndonesiasaatinimenempuhpolapendistribusianpendapatan

(revenuesharing)8

DarihasilwawancarabersamaIbuSorayaLatiefselakuCostumer

Service,mengatakanbahwa:9

“Perjanjianmusyarakahmerupakansalahsatuprodukbagihasil
yangdilaksanakandengansistem revenuesharingolehBTN
SyariahUnitMakassardenganberdasarkanprinsipsyariah
pada umumnya. BTN Syariah Unit Makassar lebih
memfokuskanbisnisusahanyapadaprodukpembiayaanrumah,
pembiayaankomersialmeliputiPembiayaanModalKerjaBTN
iBdanYasaGriyaBTNiB,dantransaksiritellainnya.Kelebihan
yangdimilikiolehprodukBTNSyariahUnitMakassaradalah
pengembangan pada produk-produk pembiayaan sektor
perumahan,mengingatBankBTN merupakanbankpenyalur
kreditperumahanterbesardiIndonesia”.

Yang dimaksud dengan pembiayaan musyarakah adalah

pembiayaanyangdilakukanolehpihakbankbersamanasabahdengan

7Wiroso,ProdukPerbankanSyari’ah,(Cet.I;Jakarta:LPFEUsakti,2009),h.383

8ZainulArifin,Dasar-dasarManajemenBankSyariah,(Jakarta;PustakaAlvabet,
2006),h.58

9 HasiwawancaradenganIbuSorayaLatiefdiBankTabunganNegaraCabang
SyariahMakassar,padatanggal15februari2010
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masing-masingmemberikankontribusimodal.Padabanksyariahbagi

hasilditentukansesuaidengankesepakatanantaranasabahdanpihak

bank.Kesepakatanbagihasiliniditetapkandengansuatuangkarasiobagi

hasilataunisbah.Nisbahantarabankdengannasabahnyaditentukandi

awal,misalnyaditentukanporsimasing-masingpihak60:40,yangberarti

atashasilusahayangdiperolehakandidistribusikansebesar60%bagi

nasabahdan40%bagibank.

HalinijugadibenarkanolehBapakBayuDwiHariyantoselaku

AccountOfficerMarketingmengatakanbahwa:10

“Perhitungan bagi hasil telah ditentukan berdasarkan
kesepakatan antara pihak bank dan nasabah dengan
menggunakan sistem revenue sharing.Pada pembiayaan
musyarakahyangdilakukanolehpihakbank,jumlahmaksimal
danayangdiberikanadalahhingga80% daridanaproyek.
Sebelummelakukanakadpihakbanklebihdahulumenjelaskan
skim bagihasiltermasukperolehannisbahuntukmasing-
masing pihak.Pembiayaan dalam halkontruksiproyek
perumahan biasanya yang menjadijaminan adalah lokasi
proyekperumahan.”

Sistem polabagihasilrevenuesharingyangdimaksudadalah

prosesdistribusipendapatanyangdilakukansebelum memperhitungkan

biayaoperasional.BankSyariahmenjalinpersetujuandengannasabahnya

atasdasarrasiopembagianhasilyangditentukansaatkontrak.Rasiobagi

hasilinibergantungpadakekuatanbargainingnasabah,prediksilaba,

10HasilwawancaradenganBapakBayuDwiHaryantodiBankTabunganNegara
CabangSyariahMakassar,padatanggal15Februari2010.
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karakteristiknasabah,marketabilitasbarang daganganatauprospek

usaha,danjangkawaktuyangdigunakan.11

DarihasilwawancaradenganBapakYayatHidayatselakuAccount

OfficerFinancing,mengatakanbahwa:12

“Sebelumpembiayaandilakukan,pihakbanktelahmenentukan
persentase nisbah yang akan dibagikan kepada nasabah.
Penentuannisbahinibiasanyauntukpihakbankberkisarantara
50%hingga80%danuntuknasabahberkisarantara20%hingga
50%.Penentuan nisbah initergantung dari karakteristik
nasabah,prediksilabadanjangkawaktupembiayaanserta
prospekusahayangakandibiayai”.

Berikutakandiberikancontohperhitunganbagihasilrevenue

sharing dalam pembiayaan musyarakah bidang kontruksiproyek

perumahanperiode2006-2009:

PT.MegaRezkyadalahsebuahperusahaanbergerakdibidang

developerperumahan,bermaksudmembangunsebuahperumahanbaru.

Denganketerbatasanmodal,padatanggal6juli2006PT.MegaRezky

mengajakPT.BankTabunganNegara(Persero)UnitSyariahMakassar

untukmembiayaiusahabarunyadenganakadsebagaiberikut:

1.Nilaiproyek :Rp.55.000.000,-

11Muhammad,ManakemenPembiayaanMudharabahdiBankSyariahStrategi
MemaksimalkanReturndanMeminimalkanRisikoPembiayaandiBankSyariahsebagai
AkibatMasalahAgency,(Jakarta:Rajawali,2008),h.36.

12 HasilwawancaradenganBapakYayatHidayatdiBankTabunganNegara
CabangSyariahMakassar,padatanggal26Juli2010.
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2.Porsibank :Rp.40.000.000,-

3.Lamapembiayaan :4tahun(48bulan)

4.BiayaAdministrasi :Rp.300.000,-

5.Graceperiode :12bulan

6.Pelunasan :angsuranperbulan

7.Pembagiankeuntungan :per-6bulan

Persentasenisbahbagihasildisepakatisesuaidenganbesarmodal

yangdiberikankeduamitra.Pembayaranangsuranpokokdanpembagian

keuntunganyangadadiPT.BankTabunganNegara(Persero)UnitSyariah

Makassar baru sampaiakhir desember 2008.Maka perhitungan

persentasenisbahbagihasilsebagaiberikut:

Porsibank:

×100% =73%
Rp.40.000.000,-

Rp.55.000.000,-

Porsinasabah:

×100% =27%
Rp.15.000.000,-

Rp.55.000.000,-

Makajurnal-jurnalperlakuanakuntansiyangterjadidaribulanjuli

2006sampaidesember2008adalahsebagaiberikut:
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1.Penyerahandanamusyarakahkepadanasabah

Db.Pembiayaanmusyarakah Rp.40.000.000,-

Kr.Rekeningnasabah Rp.40.000.000,-

2.Pengeluaranbiayadalamrangkaakadmusyarakah

Db.Rekeningnasabah Rp.300.000,-

Kr.Pendapatanadministrasi Rp.300.000,-

3.Pembayaranangsuranbulanke-13bulanjulitahun2007

a.Pembukuandiakhirbulanjatuhtempo

Db.Piutangmusyarakahjatuhtempo Rp.111,111,-

Kr.Pembiayaanmusyarakah Rp.111,111,-

b.Pembayaranolehnasabah

Db.Rekeningnasabah/kas Rp.111,111,-

Kr.Piutangmusyarakahjatuhtempo Rp.111,111,-

×100% =Rp.111,111,-
Rp.40.000.000,-

Rp.55.000.000,-

4.PengumumanpendapatansebesarRp.10.000.000padabulanjuli

2007tahunke-2

Hakbank:73%XRp.10.000.000,-=Rp.7.300.000,-
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a.Jurnalpadaakhirbulanjulitahunke-2(pengakuanbagihasil)

Db.Tagihanpend.B.hasilmusyarakahRp.7.300.000,-

Kr.Piutangbagihasilmusyarakahakrual Rp.7.300.000,-

Db.Piutangmusyarakahjatuhtempo Rp.111,111,-

Kr.Pembiayaanmusyarakah Rp.111,111,-

b.Padawaktupembayaran

Db.Rekeningnasabah/kas Rp.111,111,-

Kr.Piutangmusyarakah Rp.111,111,-

Db.Rekeningnasabah/kas Rp.7.300.000

Kr.Tagihanpend.bagihasilmusyarakah Rp.7.300.000,-

Db.Pend.B.hasilmusyarakahakrual Rp.7.300.000,-

Kr.PendapatanBagihasilmusyarakahcashRp.7.300.000,-

5.PengumumanpendapatanRp.7.000.000,-padaakhirtahunke-2

(desember2007)

Hakbank73%XRp.7.000.000,-=Rp.5.110.000,-

(saldotidakcukupuntukmembayarkepadabankdanpembayaran

dilakukanpadabulanjanuari2008)

a.Jurnalpadaakhirbulan(Pengakuanbagihasil)
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Db.Tagihanpend.B.hasilmusyarakah Rp.5.110.000,-

Kr.Pendapatanbagihasilmusyarakahakrual Rp.

5.110.000,-

Db.Piutangmusyarakahjatuhtempo Rp.111,111,-

Kr.Pembiayaanmusyarakah Rp.111,111,-

b.Pembayaranterhadapangsuranpokokdanbagihasilpadaawal

tahunke-3(Januari2008)

Jurnalpadawaktupembayaran:

Db.Rekeningnasabah Rp.111,111,-

Kr.Piutangmusyarakahjatuhtempo Rp.111,111,-

Db.Rekeningnasabah Rp.5.110.000,-

Kr.TagihanpendapatanbagihasilmusyarakahRp.

5.110.000,-

Db.Pend.B.hasilmusyarakahakrual Rp.5.110.000,-

Kr.PendapatanbagihasilmusyarakahcashRp.5.110.000,-

6.Bulanjuli2008tahunke-3pengumumanpendapatansebesarRp.

9.500.000,-

Hakbank:73%XRp.9.500.000,-=Rp.6.935.000,-
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a.Jurnalpadaakhirbulanjuli2008tahunke-3

Db.Tagihanpend.B.hasilmusyarakah Rp.6.935.000,-

Kr.Piutangbagihasilmusyarakahakrual Rp.6.935.000,-

Db.Piutangmusyarakahjatuhtempo Rp.111,111,-

Db.Pembiayaanmusyarakah Rp.111,111,-

b.Padawaktupembayaran

Db.Rekeningnasabah/kas Rp.111,111,-

Kr.Piutangmusyarakah Rp.111,111,-

Db.Rekeningnasabah Rp.6.935.000,-

Kr.Tagihanpend.bagihasilmusyarakah Rp.6.935.000,-

Db.Pend.B.hasilmusyarakahakrual Rp.6.935.000,-

Kr.PendapatanbagihasilmusyarakahcashRp.6.935.000,-

7.PengumumanpendapatansebesarRp.8.200.000,-,padabulan

desember2008tahunke-3

Hakbank:73%XRp.8.200.000,-=Rp.5.986.000,-

a.Jurnalpadaakhirbulandesember2008tahunke-3(pengakuan

bagihasil)

Db.Tagihanpend.B.hasilmusyarakah Rp.5.986.000,-
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Kr.Piutangbagihasilmusyarakah Rp.

5.986.000,-

Db.Piutangmusyarakahjatuhtempo Rp.111,111,-

Kr.Pembiayaaanmusyarakah Rp.111,111,-

b.Padawaktupembayaran

Db.Kas/rekeningnasabah Rp.111,111,-

Kr.Piutangmusyarakah Rp.111,111,-

Db.Kas/rekeningnasabah Rp.5.986.000,-

Kr.Tagihanpend.bagihasilmusyarakah Rp.5.986.000,-

Db.Pend.B.hasilmusyarakahakrual Rp.5.986.000,-

Kr.PendapatanbagihasilmusyarakahcashRp5.986.000,-

Tabel4.2.

PerhitunganBagiHasilpadaTahunke-2Juli2007-Desember2007

Bulan Cicilanpokok

Bagihasil

Nasabah(27%) Bank(73%)

Januari - - -

Februari - - -
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Maret - - -

April - - -

Mei - - -

Juni - - -

Juli 111,111 2.700.000 7.300.000

Agustus 111,111 - -

September 111,111 - -

Oktober 111,111 - -

November 111,111 - -

Desember 111,111 1.890.000 5.110.000

Tabel4.3.

PerhitunganBagiHasilpadaTahunke-3Januari2008-Desember

2008

Bulan Cicilanpokok

Bagihasil

Nasabah(27%) Bank(73%)

Januari 111,111 - -
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Februari 111,111 - -

Maret 111,111 - -

April 111,111 - -

Mei 111,111 - -

Juni 111,111 - -

Juli 111,111 2.565.000 6.935.000

Agustus 111,111 - -

September 111,111 - -

Oktober 111,111 - -

November 111,111 - -

Desember 111,111 2.214.000 5.986.000

Analisadarikasusdiatas:

AngsuranpokoksebesarRp.111,111,-didapatdarimodalbank

yangdiberikankepadamitrasebesarRp.40.000.000,-dibagi36bulan

untukjulitahun2009jurnalnyasamadengantahunsebelumnya.Jika

terjadikerugian yang dialamioleh mitra maka kerugian tersebut

ditanggungbersama,dampakdarikerugianituangsuranpokokyang
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didapatolehbankberkurangsebesarkerugiantersebut,disinilahprinsip

syariahberjalanberbedadenganprinsipdibankkonvensional.

PendapatanbagihasildiatassebesarRp.3.723.000,-ditahun

pertamabulanjuli2007Rp.3.197.400,-dibulandesember2007ke-2dan

seterusnya,yangbelumditerimasecarakashanyapengakuansajamaka

pendapatantersebutbukansebagaiunsurpendapatandalampembagian

hasilusaha,danakanmenjadiunsurpendapatandalampembagianhasil

usahasetelahpendapatantersebutditerimasecarakas.Berdasarkanhasil

perhitungandiatasmakapenulismengetahuimetodeyangdigunakan

adalahrevenuesharing.

Penyelesaianataupembagianhasildarinasabahkepadabank

dilakukandengancaramengangsurpokok.Dengandemikian,nasabah

akanmemberikanangsuranpokoksetiapbulanselamamasapinjaman.

Jumlahangsuranpokokadalahsebesarmodalyangdipinjam dibagi

dengan kemampuan nasabah dalam mengangsurnya.Kemampuan

mengangsursangatditentukanolehpendapatanusahayangdilakukan

olehnasabah.

Darikasusdiatas,dapatditarikkesimpulanbahwapolapembagian

hasilrevenue sharing adalah pendistribusian pendapatan sebelum

mengurangkanbiayaoperasional.Biayaoperasionalmerupakanbeban

padamodalbersama,yangberarti50% ditanggungnasabahdan50%

ditanggungolehpihakbank.Persentasebiayayangmenjadipembebanan
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padamodalbersamabiasanyaberkisarantara30% hingga70% dari

proyeksiusaha.Keuntunganataupunkerugianselamaproyekberjalan

akandibagiberdasarkankesepakatanyangterjadipadawaktuakadantara

nasabahdanpihakbank.

C.Pola Perhitungan BagiHasilRevenue Sharing pada PT.Bank

TabunganNegara(Persero)UnitSyariahMakassar

Bagihasilmenurutprinsipprofitsharingpadadasarnyahampir

samadenganrevenuesharing.Dalamprofitsharinghasilyangakandibagi

adalahprofityaituoperatingrevenuedaripembiayaan,misalnya30%dari

operatingrevenue.Disampingitu,nisbahatauratiobagihasilbiasanya

lebihbesarbagideposan.Untukselanjutnyaprosesbagihasilberdasarkan

revenuesharing.

Berikutiniperhitunganlaba/rugipengeloladanamusyarakah:

Penjualan Rp.1.000.0000,-

Hargapokokpenjualan Rp. 600.000,-

Labakotor Rp. 400.000,-

Biaya-biaya Rp. 300.000,-

Laba/rugibersih Rp. 100.000,-



62

Metodebagihasil:

1.Bilaprofitsharing,dengannisbahBTNSyariah:Nasabah=40%:

60%makabagihasiluntuk:

BTNSyariah 40%XRp.100.000,-=Rp.40.000,-

Nasabah 60%XRp.100.000,-=Rp.60.000,-

2.Bilametoderevenuesharing,nisbahBTNSyariah:Nasabah=40%

:60%makabagihasil:

BTNSyariah 40%XRp.1.000.000,-=Rp.400.000,-

Nasabah 60%XRp.1.000.000,-=Rp.600.000,-

Dalam perhitunganlaba/rugipengeloladanamusyarakahterlihat

aplikasikeduanyainimempunyaikelebihandankekuranganmasing-

masing.Padaprofitsharing,semuapihakyangterlibatdalamakadakan

mendapatkanbagihasilsesuaidenganlabayangdiperolehataubahkan

tidakmendapatkanlabaapabilapengeloladanamengalamikerugianyang

normal.Disiniunsurkeadilandalam berusahabetul-betulditerapkan.

Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar,sedangkan kalau

labanyakecilmakapemilikdanajugamendapatkanbagihasildalam

jumlahyangkecilpula.

Dalam revenue sharing, kedua belah pihak akan selalu

mendapatkanbagihasil,karenabagihasildihitungdaripendapatan
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pengeloladana.Sepanjangpengeloladanamemperolehrevenuemaka

pemilikdanaakanmendapatkandistribusibagihasil.Dariuraiandiatas

terlihatbahwaprofitsharingmerupakanpendapatanusahadikurangi

denganbebanusahauntukmendapatkanpendapatantersebut.Maka

hasilnyarevenuesharingdapatmemberikankeuntunganyanglebihbesar

untukkeduabelahpihak.

D.Faktor-faktorPertimbanganPenggunaanPolaBagiHasilRevenue

SharingPT.BankTabunganNegara(Persero)CabangSyariahMakassar

Sistem perekonomianIslam merupakanmasalahyangberkaitan

denganpembagianhasilusahaharusditentukanpadaawalterjadinya

kontrakkerjasama(akad),yangditentukanadalahporsimasing-masing

pihak,misalkan20:80yangberartibahwaatashasilusahayangdiperoleh

akandidistribusikansebesar20%bagipemilikdana(shahibulmaal)dan

80%bagipengeloladana(mudharib).

BagiHasiladalahbentukreturn(perolehankembaliannya)dari

kontrakinvestasi,dariwaktukewaktu,tidakpastidantidaktetap.Besar-

kecilnyaperolehankembaliitubergantungpadahasilusahayangbenar-

benarterjadi.Dengandemikian,dapatdikatakanbahwasistembagihasil

merupakansalahsatupraktikperbankansyariah.13

13AdiwarmanKarim,BankIslamAnalisisFiqihdanKeuangan(Jakarta:PT.Raja
GrafindoPersada,2004)h.191
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Metodebagihasilterdiridariduasistem:

a.Bagiuntung(ProfitSharing)adalahbagihasilyangdihitungdari

pendapatansetelahdikurangibiayapengelolaandana.Dalam sistem

syariahpolainidapatdigunakanuntukkeperluandistribusihasilusaha

lembagakeuangansyariah;

b.Bagihasil(RevenueSharing)adalahbagihasilyangdihitungdaritotal

pendapatanpengelolaandana.Dalam sistem syariahpolainidapat

digunakanuntukkeperluandistribusihasilusahalembagakeuangan

syariah.

Aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat

menggunakansistem profitsharingmaupunrevenuesharingtergantung

kepadakebijakanmasing-masingbankuntukmemilihsalahsatudari

sistem yangada.Bank-banksyariahyangadadiIndonesiasaatini

semuanyamenggunakan perhitungan bagihasilatasdasarrevenue

sharinguntukmendistribusikanbagihasilkepadaparapemilikdana

(deposan).

DarihasilwawancarabersamaBapakYayatHidayatselakuAccount

OfficerFinancing,mengatakanbahwa:14

“Perhitungan bagi hasil telah ditentukan berdasarkan
kesepakatan antara pihak bank dan nasabah dengan
menggunakansistem revenuesharingdenganalasanbahwa
masyarakatdalam halininasabahbelum terbiasamenerima
kondisiberbagihasildanberbagiresiko.Selainitu,penggunaan
sistem revenuesharinginiberdasarkanpadafatwaDewan

14 HasilwawancaradenganBapakYayatHidayatdiBankTabunganNegara
CabangSyariahMakassar,padatanggal7Juli2010
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Syari’ahNasionalNo.14/DSN-MUI/IX/2000tentangSistem
DistribusiHasilUsahadalamLembagaKeuanganSyari’ahyang
membolehkanmenggunakansistem AccuralBasicmaupun
CashBasicdalamadministrasikeuangan.”

HalinijelasbahwaPT.BankTabunganNegara(Persero)Unit

SyariahMakassartidakmengesampingkankepentingannasabahyang

padadasarnyabelumsiapuntukkondisiberbagihasildanresiko.

Menurutpenulis,penyataanBapakYayatHidayatselakuAccount

OfficerFinancinghanyaberlakuuntuknasabahpenabungdalam halini

penabungdeposito.Penabungdepositohanyainginmenjaminkannilai

investasinyakarenapenabungtakutakanberbagirisiko.Dengankatalain

bankmenjaminnilainominalinvestasinasabah.Tetapiuntuknasabah

pembiayaanjustrumenginginkanadanyabagihasilyangadilyaituberbagi

hasildanberbagiresiko.

Sebagaibanksyariah,PT.BankTabunganNegara(Persero)Unit

SyariahMakassartentunyaharusmenjalankanaktivitasnyasesuaidengan

prinsip-prinsipsyariah.

DenganmengacupadafatwaDewanSyari’ahNasionalNo.14/DSN-

MUI/IX/2000tentangSistem DistribusiHasilUsahadalam Lembaga

KeuanganSyari’ahyangmembolehkanmenggunakansistem Accural

Basicmaupun Cash Basicdalam administrasikeuangan,PT.Bank

Tabungan Negara (Persero)UnitSyariah Makassarmenjadikan hal

tersebutsebagaidasarkebijakanpenggunaansistemrevenuesharing.
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DidalamFatwaDewanSyariahNasionalNo.14/DSN-MUI/IX/2000

tentangSistemDistribusiHasilUsahaDalamLembagaKeuanganSyariah

mengatakanbahwa:15

“Padaprinsipnya,LKS bolehmenggunakansistem Accural
BasismaupunCashBasisdalamadministrasikeuangan.Dilihat
dari segi kemaslahatan (al-ashlah), dalam pencatatan
sebaiknyadigunakansistem accuralbasis,akantetapidalam
distribusihasilusaha hendaknya ditentukan atas dasar
penerimaanyangbenar-benarterjadi(cashbasis).Penetapan
sistemyangdipilihharusdisepakatidalamakad”.

HalinidibenarkanolehBapakBayuDwiHaryantoselakuAccount

OfficerMarketing,mengatakanbahwa:16

“Bebankepercayaan(trust)yangtanggungolehbanksyari'ah
jugamenjadialasanmengapamekanismeinidiberlakukan,
dimananasabahterbiasadenganmemperolehhasildaridana
yangditabungkandibank-bank,alasanlainyangjugamenjadi
bahan pertimbangan adalah pelaksanaan mekanisme ini
sebagaiupayadaripihakbankuntukmeningkatkannasabah
penyimpandanaataupenabung,sebabnasabahiniakankeluar
jika mereka tidak memperoleh apa-apa dari dalam
penyimpanandananya,pendekataniniditerapkansemata-mata
untukmeraihpasar”

Menurutpenulis,pernyataandariBapakBayuHaryantodalam

wawancara hanya ditujukan pada nasabah deposito.Namun,untuk

15 Perpustakaan NasionalKDT,Himpunan Undang-undang dan Peraturan
PemerintahtentangEkonomisyariah,(Yogyakarta:PustakaZeedny,2009),h.169

16HasilwawancaradenganBapakBayuDwiHaryantodiBankTabunganNegara
CabangSyariahMakassar,padatanggal15Februari2010
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nasabahtabunganbiasatidakterlalumenjadimasalahkarenaadanya

berbagaimacam alasanyangmenjadipendorongmasyarakatuntuk

menabungdibanksyariahbukanhanyasekedarbagihasilyangharus

diterimanasabah.

Polaperhitunganbagihasilrevenuesharingternyatamenjadihal

yangpentingdalam diribanksyariahkhususnyaPT.BankTabungan

Negara(Persero)UnitSyariahMakassar.Mekanismebagihasiladalah

salahsatualasanyangmendorongnasabahuntukbermitradenganpihak

bank.

DarihasilwawancaradenganBapakSubhanselakunasabahPT.

BankTabunganNegara(Persero)UnitSyariahMakassar,mengatakan

bahwa:17

“PerananbankBTNsyari’ahinisudahcukupmemuaskanuntuk
nasabahnyadenganadanyaketerbukaanyangdilakukanoleh
karyawan bank BTN syari’ah dan juga bank inimemiliki
peluang/perananstrategisdalamberpartisipasimenggerakkan
ekonomiumat,khususnyadalam halpenyaluranpembiayaan
baikitudalampembiayaankecilmaupunmenengah.Bagihasil
yangdiberlakukanjugasudahcukupadiluntuknasabahdengan
adanyakesepakatantanpaharusadapihakyanglebihdominan
dalam penghitunganbagihasil.DantidakhanyaitubankBTN
syari’ahinijugamempunyaijaringanyangsudahcukupluas,
kebersihandankenyamanan,sertakeramahandankesopanan
jugamenjadialasanuntukbermitradibankBTNSyari’ahini.”

BankBTNsyariahmenyediakanpembiayaanbagiPT,CV,Koperasi,

17HasilwawancaradenganBapakSubhandiBankTabunganNegaraCabang
SyariahMakassar,padatanggal7Juli2010



68

FirmadanPeroranganuntukpembiayaanmodalkerjadanatauinvestasi

bagiindustridan perdagangan yang terkait dengan perumahan.

pembiayaaninimenawarkanpembiayaanjangkamenengahuntukproyek

pembangunan perumahan sebesar maksimal 80% dari biaya

pembangunan(biayakonstruksi).

Dalam halpembiayaan,PT.BankTabunganNegara(Persero)

CabangUnitSyairahMakassarmengalamipeningkatancukupbaikdari

tahun2006hinggapadatahun2009.Halinidapatterlihatpadadata

realisasipembiayaaansyariahdaritahun2006hinggatahun2009padaPT.

BankTabunganNegara(Persero)UnitSyariahMakassar.Berikuttabel

realisasipembiayaansyariahdaritahun2006hingga2009:

Tabel4.4

RealisasiPembiayaanSyariahdaritahun2006hingga2009

(DalamMiliarRp)
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Pembiayaan 2006 2007 2008 2009

KPRRSHSyariah 20 88 88 71

KPRSyariahKomersial 90 148 317 354

SwagriyaSyaifah - - - 13

Musyarakah 50 31 132 155

MultigunaSyariah 20 39 30 4

Gadai - - - 266

Mudharabah 105 132 473 721

PembiayaanInvestaSyariah - - 13 90

Total 285 396 1.053 1.407

Sumber:LaporanTahunanBankTabunganNegara(Persero)CabangSyariah

Makassar

Daritabeldiatasterlihatbahwarealisasipembiayaansecaraumum

daritahunketahunmengalamipeningkatanscaraterus-menerus.Halini

berartibahwakepercayaanmasyarakatterhadapPT.BankTabungan

Negara(Persero)UnitSyariahMakassardalam halpembiayaancukup

mendapatresponyangbaik.

Namun,untukpembiayaanmusyarakahdalam bidangkontruksi

perumahan tidak sepertirealisasipembiayaan secara keseluruhan.
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Persentasepertumbuhannasabahpembiayaanbidangkonstruksiproyek

peumahanpadaPT.BankTabunganNegara(Persero)UnitSyariah

Makassardapatdilihatpadagambarberikut:

Grafik4.1

PersentasePertumbuhanNasabahPembiayaan

BidangKonstruksiProyekPerumahanPeriode2006-2009

Padagrafikdiatasjelasterlihatbahwapetumbuhannasabah

mengalamifluktuatif.Daridatayangdiperolehpadatahun2006ada2

nasabah yang tercatat kemudian pada tahun 2007 mengalami

peningkatanyangcukupdrastismenjadi26nasabahyangkemudian

mengalamipenurunanmenjadi23nasabahpadatahun2008.Kemudian

terusturunhinggapadatahun2009mencapai10nasabah.

Walaupundemikian,tetapitidakmembuatPT.BankTabungan

Negara(Persero)UnitSyariahMakassariniputusasa,denganterus

menjalankanusahanyadenganmenggunakanprinsip-prinsiputamadalam
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menerapkanperbankansyari’ah.PT.BankTabunganNegara(Persero)

UnitSyariahMakassardenganpengunaanbagihasilrevenuesharingtetap

mencarisolusiagarkepuasaandisisinasabahterpenuhiagarnasabah

bisamerasakanbagaimanasuatusaatakanmendapatkanbagihasilyang

tinggi.Disisilain,inimemacuparakaryawanPT.BTN UnitSyariah

Makassaruntukbekerjalebihkerasuntukmenjagaagarusahadan

investasiyang mereka lakukan bisa seoptimalmungkin sehingga

memberikanimbalbagihasilyangselalubagusuntukdibagikepada

nasabahsebagaibagiuntung.Bagihasilyangsepertiinimerupakan

keunggulanPT.BTNUnitSyariahMakassarterhadapbankkonvensional,

daninisesuatuyangdicariolehsetiapnasabah,terutamanasabahyang

inginmenabungdiPT.BTNUnitSyariahMakassar,jugamenjaditarget

untukbanksyari’ahiniuntukselaludikejar.

E.KelebihandanKelemahanReveneueSharing

Dalammekanismerevenuesharing,berartipihakbankharussecara

rincimemaparkanbiayaoperasionalyangdibebankankepadaparapemilik

dana.Proses distribusipendapatan sepertiitu dilakukan sebelum

memperhitungkan biaya operasionalyang dibebankan kepada para

pemilikdana.

Halinimemberikankelebihanpadasistemrevenuesharing,bahwa
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keduabelahpihakakanselalumendapatkanbagihasil,karenabagihasil

dihitungdaripendapatanpengeloladana.Sepanjangpengeloladana

memperolehrevenuemakapemilikdanaakanmendapatkandistribusi

bagihasil.Dengankatalain,keuntunganrevenuesharingterletakpada

pembebananpembiayaanyangterletakpadamodalbersamadalam hal

pembiayaan.

RevenueSharingmengandungkelemahan,karenaapabilatingkat

pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank,setelah

pendapatandidistribusikanolehbank,tidakmampumembiayaikebutuhan

operasionalnya(yanglebihbesardaripadapendapatanfee)sehingga

merupakankerugianbankdanmembebani parapemegangsaham

sebagaipenanggungkerugian.Sementarapenyandangdanaatauinvestor

laintidakakanpernahmenanggungkerugianakibatbiayaoperasional

tersebut.Dengankatalainsecaratidaklangsungbankmenjaminnilai

nominalinvestasinasabah,karenapendapatanpalingrendahyangakan

dialamiolehbankadalahnoldantidakmungkinterjadipendapatannegatif.

Selainbelum sepenuhnyasesuaidenganprinsipsyariah,polarevenue

sharingtidakberbedastatusnyadenganwadi’ah.Olehkarenaitutidak

dapatdikategorikansebagaikuasiekuitas.18

18 Muhammad,ManajemenBankSyariah,(Yogyakarta:UPPAMPYKPN,2002),h.
244.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hal ini, penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif dengan

menjelaskan dan menganalisis penerapan bagi hasil revenue sharing pembiayaan

musyarakah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Syariah Makassar.

Maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Pola bagi hasil revenue sharing yang diterapkan pada PT. Bank Tabungan

Negara (Persero) Unit Syariah adalah :

a. Tahap pertama, bank menetapkan nisbah bagi hasil yang akan dibagikan

kepada nasabah. Nisbah untuk pihak bank biasanya berkisar antara 50%

hingga 80%. Penetapan nisbah harus memperhatikan data usaha,

kemampuan angsuran, hasil usaha, dan karakteristik nasabah.

b. Tahap kedua, bank akan mengalikan nisbah dengan pendapatan usaha

tanpa mengurangkan dengan biaya-biaya operasional terlebih dahulu.

c. Pada revenue sharing, biaya-biaya operasional dibebankan pada pemilik

modal, dalam hal ini modal bersama berdasarkan rumus pembagian yang

ditetapkan oleh pihak bank.

2. Karena menggunakan revenue sharing maka pembagian hasil keuntungan

dilakukan sebelum mengurangkan dengan biaya-biaya operasional. Hal ini

berarti semua biaya-biaya operasional yang telah dikeluarkan selama proyek
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berjalan dibebankan pada modal bersama. Oleh karena itu, metode

perhitungan bagi hasil revenue sharing pada pembiayaan musyarakah

menguntungkan pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Syariah

Makassar. Keuntungan yang diperoleh terletak pada adanya pembebanan

pembiayaan pada modal bersama.

3. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pihak PT. Bank Tabungan Negara

(Persero) Unit Syariah Makassar menggunakan sistem revenue sharing

adalah

a. Belum adanya kesiapan nasabah untuk berbagi hasil dan berbagi resiko.

b. Adanya landasan hukum yang kuat dengan dikeluarkannya fatwa Dewan

Syari’ah Nasional No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi

Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari’ah yang membolehkan

menggunakan sistem Accural Basic maupun Cash Basic dalam

administrasi keuangan.

c. Penerapan sistem revenue sharing sebagai upaya untuk mengikat

nasabah dalam pendekatan  pangsa pasar.

4. Penerapan sistem revenue sharing pada dasarnya memiliki kelebihan dan

kelemahan. Kelebihan pada sistem revenue sharing, bahwa kedua belah pihak

akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari

pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh revenue

maka pemilik dana akan mendapatkan distribusi bagi hasil. Namun, di sisi

lain revenue sharing mengandung kelemahan, karena apabila tingkat

pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan
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didistribusikan oleh bank, tidak mampu membiayai kebutuhan operasionalnya

(yang lebih besar daripada pendapatan fee) sehingga merupakan kerugian

bank dan membebani  para pemegang saham sebagai penanggung kerugian.

Sementara penyandang dana atau investor lain tidak akan pernah

menanggung kerugian akibat biaya operasional tersebut.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyarankan:

1. Seiring dengan semakin menjamurnya perbankan-perbankan Islam maka PT.

Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Syariah Makassar harus tetap berjalan

sesuai prinsip syariah. Dengan mekanisme revenue sharing yang diterapkan,

justru lebih memicu PT. BTN (Persero) Unit Syariah Makassar untuk

memperbaiki kinerja keuangannya.

2. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Syariah Makassar harus lebih

meningkatkan mutu layanan terhadap nasabah yang merupakan salah satu

faktor penunjang peningkatan perbankan syaraiah di masa mendatang.
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