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Di Indonesia saat ini organisasi bisnis Islam yang berkembang adalah bank 

syariah. Salah satu penyebab yang menjadikan bank syariah terus mengalami 

peningkatan adalah mekanisme pembagian keuntungannya. Pada bank syariah, 

jumlah keuntungan bank yang semakin besar akan memberikan bagi hasil yang 

besar pula yang akan diterima oleh nasabah, demikian juga sebaliknya, untuk itu 

terdapat perhitungan bagi hasil pada perbankan syariah. Adanya bagi hasil yang 

didapat dari kerjasama antara shahibul maal  dan mudharib memberikan 

keuntungan bagi pihak yang melakukan kerjasama. Untuk itu tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi pembiayaan 

mudharabah serta perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank 

Muamalat Indonesia Cabang malang. 

 Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang 

selanjutnya disebut penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan cara melakukan 

wawancara dengan Relationship Manager dan nasabah sebagai pembandingnya. 

Penelitian ini dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan perhitungan 

bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Malang menggunakan metode revenue sharing di mana pendapatan atau hasil 

penjualan yang didapat oleh nasabah dikalikan dengan prosentase nisbah yang 

disepakati di awal perjanjian kerjasama tanpa harus dikurangi dengan beban 

operasional usaha, perhitungan tersebut untuk mengetahui besaran angsuran 

pokok yang harus dibayar oleh nasabah serta berapa bagi hasil yang didapat oleh 

bank. Metode ini dipilih oleh bank karena apabila menggunakan metode profit/ 

loss sharing adanya kemungkinan dana akan tercampur dengan modal usaha 

nasabah dan untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan berupa loss atau 

berkurangnya modal yang diberikan bank kepada nasabah. Bagi hasil yang 

didapat bersifat fluktuatif dari pendapatan atau hasil penjualan usaha yang 

diterima setiap bulannya, untuk itu nasabah wajib melaporkan kondisi laba rugi 

usahanya setiap bulan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang . Oleh 

karena itu Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang menyalurkan pembiayaan 

mudharabah kepada lembaga keuangan yaitu BMT, BPRS, koperasi Syariah, 

koperasi simpan pinjam, KPRI karena lebih efektif dan menghindari risiko yang 

tidak diinginkan. 


