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ABSTRAK 
 

STUDI KOMPARATIF PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL (PROFIT 
SHARING) DALAM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA DAN 

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH     

MUH. GUNIUL HILMI NAPSIAH 
D1A 111 197 
Pembimbing : 

MUHAMMAD SOOD dan YUDHI SETIAWAN 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara Modal 
Ventura dengan Pembiayaan Musyarakah ditinjau dari penerapan bagi hasil dan 
jaminan pembiayaan serta perbandingan penyelesaian wanprestasi antara Modal 
Ventura dengan Pembiayaan Musyarakah. Metode penelitian yang digunakan 
penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan 
sistem bagi hasil dalam pembiayaan modal ventura dan pembiayaan musyarakah 
dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, disisi lain kedua jenis pembiayaan 
ini sama-sama menerapkan jaminan, sedangkan penyelesaian wanprestai dalam 
pembiayaan modal ventura melalui tindakan penyehatan dan penyelesaian, 
sedangkan pembiayaan musyarakah melalui restrukturisasi pembiayaan dan 
jaminan. 
 
Kata kunci : Penerapan Prinsip Bagi Hasil. 

ABSTRACT  

COMPARATIVE STUDY FOR APPLICATION OF (PROFIT SHARING) 
PRINCIPLE IN VENTURE CAPITAL FINANCING AND MUSYARAKAH  

MUH. GUNIUL HILMI NAPSIAH 
D1A 111 197 

Adviser : 
MUHAMMAD SOOD and YUDHI SETIAWAN 

 
The purpose of this research was to know the comparation between the Venture 
Capital financing and Musharakah in terms of the application of the profit sharing 
and financial guarantees as well as comparison of default settlement between the 
Venture Capital Financing and Musharakah. The method used normative research. 
Based on the research results revealed that the application of the profit sharing 
system in venture capital financing and Musharakah financing made by mutual 
agreement of the parties, beside these two types of financing equally apply to 
guarantees, while settlement of default venture capital financing through the 
terminaon of restructuring and settlement, while Musharakah financing through 
the restructuring of financing and guarantees.  
 
Keywords: Application Of The Principle Of Profit Sharing.  
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I. PENDAHULUAN 

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia pada umumnya 

tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya arus perdagangan nasional maupun 

internasional, hal ini memicu meningkatnya permintaan pembiayaan usaha. 

Lembaga pembiayaan tersebut dapat berbentuk lembaga pembiayaan bank 

dan lembaga pembiayaan bukan bank. Kelahiran sistem perbankan syariah 

membawa dampak tersendiri bagi dunia usaha di Indonesia. Jenis produk 

pelayanan yang berbeda dengan produk jasa bank konvensional 

dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu ciri yang 

membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah adanya sistem 

bagi hasil. Sistem bagi hasil dianggap sangat baik karena dengan sistem ini 

nasabah dan bank syariah bersama-sama menentukan bentuk dan arah 

pengelolaan dana yang disetorkan nasabah. Keuntungan yang diperoleh 

dibagi di antara kedua belah pihak dengan transparansi. Dengan kelebihannya 

ini perbankan syariah secara perlahan mulai dijadikan alternatif sumber 

pembiayaan bagi para pelaku usaha. Jika di dalam perbankan syariah terdapat 

produk pembiayaan Musyarakah yang bertujuan menyalurkan dana bagi 

masyarakat maka dalam lembaga lain yaitu lembaga pembiayaan juga 

memiliki bidang yang mempunyai tujuan hampir sama dengan pembiayaan 

Musyarakah yaitu Modal Ventura (venture Capital). Kedua pembiayaan ini 

memiliki kemiripan dalam penentuan bagi hasil dan perolehan balas jasa 

berdasarkan keuntungan yang telah dibiayai sesuai dengan kesepakatan 

bersama dalam perjanjian pembiayaan. Di samping itu 
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pembiayaanMusyarakah dan pembiayaan Modal Ventura juga tidak 

menerapkan unsur bunga. Berdasarkan pada adanya kesamaan aspek yaitu 

pembiayaan atau penyertaan modal dengan prinsip bagi hasil (profit sharing) 

seperti yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengambil judul 

mengenai “Studi Komparatif Penerapan Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing) 

Dalam  Pembiayaan Modal Ventura Dan Pembiayaan Musyarakah. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa 

permasalahan di antaranya 1). Bagaimanakah penerapan bagi hasil dan 

jaminan dalam pembiayaan modal ventura dan pembiayaan musyarakah? 2). 

Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan modal ventura 

dan pembiayaan musyarakah?. Tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu 

a).untuk mengetahui penerapan bagi hasil dan jaminan dalam pembiayaan 

modal ventura dan pembiayaan musyarakah; b). Untuk mengetahui 

penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan modal ventura dan pembiayaan 

musyarakah. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah a). Manfaat 

Akademis: Merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada 

strata satu (S1) program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Mataram; b). Manfaat Teoritis: Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat 

menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya 

dapat diketahui penerapan bagi hasil dan jaminan dalam pembiayaan modal 

ventura dan pembiayaan musyarakah serta penyelesaian wanprestasi dalam 

pembiayaan modal ventura dan pembiayaan musyarakah; c). Manfaat Praktis: 

Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran dalam 
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pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada 

khususnya terutama dalam bidang lembaga pembiayaan. Jenis penelitian yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan 

menggunakan metode pendekatan perundang-undangan(statute aproach) dan 

pendekatan perbandingan (comparative approach). Sumber dan jenis bahan 

hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dianalisis 

secara kualitatif dengan menggunakan dengan menggunakan alur deduktif. 
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II. PEMBAHASAN 

Penerapan Bagi Hasil Dan Jaminan Dalam Pembiayaan Modal Ventura 
Dan Pembiayaan Musyarakah 

1. Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Modal Ventura 

pembiayaan dengan pola bagi hasil terutama disediakan bagi usaha 

kecil atau perusahaan yang belum berstatus badan hukum PT. Namun 

demikian, pembiayaan dengan memilih pola bagi hasil dapat saja 

dilakukan antara Perusahaan Modal Ventura (PMV) dengan Perusahaan 

Pasangan Usaha (PPU) yang telah berbadan hukum perseroan, apabila 

kedua belah pihak dapat saling menyetujui.  

Pola pembiayaan bagi hasil merupakan pola pembiayaan kepada 

perusahaan pasangan usaha dengan menentukan suatu presentase tertentu 

dari hasil keuntungan yang didapat perusahaan pasangan usaha. Pola bagi 

hasil sangat sederhana jika dibandingkan dengan pembiayaan langsung 

ataupun dengan obligasi konversi. Dengan sistem ini, perusahaan modal 

ventura dapat memberikan dana/modal ke dalam suatu usaha tertentu, baik 

yang masih dalam proses ataupun sudah berjalan dan perusahaan modal 

ventura dapat dianggap sebagai mitra oleh pendiri usaha tersebut dan juga 

pendiri tidak merasa bahwa kepemilikan sahamnya menjadi terancam akan 

diambil oleh perusahaan modal ventura. Selain itu, dengan konsep ini 

terjadi suatu kondisi dimana keduanya wajib menyukseskan usaha modal 

ventura, karena perusahaan modal ventura tidak hanya wajib menuntut 

bagi hasil keuntungan, tetapi juga bagi hasil terhadap kerugian yang 

diderita.Adapun prinsip bagi hasil meliputi: a. Kesepakatan terhadap nilai 
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proyek/rencana usaha dan jumlah kebutuhan pembiayaan. b. Kesepakatan 

terhadap perhitungan dan presentase bagi hasil. c. Kesepakatan terhadap 

jangka waktu pembiayaan. d. Kesepakatan untuk menjalankan 

usaha/proyek. e. Kesepakatan terhadap perlakuan pembukuan dan 

pelaporannya. Dalam melakukan pola pembiayaan bagi hasil, perusahaan 

modal ventura akan bertindak sebagai penyedia modal dan pelaksanaan 

kegiatan operasional dapat diserahkan kepada perusahaan pasangan usaha. 

Metode perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan modal ventura 

dapat menggunakan metode profit sharing dan revenue sharing  

khususnya dalam pembiayaan yang menggunakan pola bagi hasil. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 18/PMK.010/2012 tentang perusahaan modal ventura yang 

menentukan bahwa pembiayaan berdasarkan pembagian hasil usaha dapat 

dilakukan dengan pola pembagian atas hasil usaha berdasarkan laba (profit 

sharing) yang dihasilkan dari selisih lebih total pendapatan dengan biaya-

biaya yang dikeluarkan atau pembagian atas hasil usaha berdasarkan 

pendapatan (revenue sharing). 

2. Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah 

Salah satu akad pembiayaan bagi hasil yang sering diterapkan oleh 

bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat adalah akad 

pembiayaan Musyarakah, akad ini merupakan penanaman dana dari 

pemilik dana untuk mencampurkan dana mereka pada usaha tertentu, 

dengan bagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati 
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sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pemilik dana 

berdasarkan bagian dana masing-masing.1 

Instrumen bagi hasil merupakan pembagian pendapatan yang 

disepakati bersama oleh para pihak yang dibagikan sesuai dengan 

nisbah/perhitungan yang disepakati bersama. Adapun nisbah merupakan 

presentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil 

atas usaha yang dikerjasamakan. Dalam suatu kontrak pembiayaan 

musyarakah, para pihak bekerjasama dengan cara menyatukan modalnya 

untuk melakukan usaha tertentu sedangkan untuk pengelolaan usahanya 

bisa dilakukan oleh salah satu pihak.  Sedangkan nisbah (porsi) bagi hasil 

dibagi sesuai dengan kesepakatan dimuka. 

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati 

diawal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak 

diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan para pihak. Dalam 

pembiayaan musyarakah, nisbah bagi hasil biasa dibagi rata 50:50, tetapi 

bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Jumlah bagi 

hasil akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan atau keuntungan 

yang diperoleh oleh pihak yang dibiayai, bagi hasil akan berfluktuatif 

karena dalam pelaksanaannya tidak bisa lepas dari pengaruh perekonomian 

nasional. Dapat dikatakan bahwa Jika keuntungan atau pendapatan yang 

diperoleh oleh pihak yang dibiayai (nasabah)  besar maka bagi hasil yang 

diperoleh oleh pihak bank juga akan besar sebaliknya jika keuntungan atau 

                                                             
1 Yumanita Diana, Pembiayaan Bagi Hasil Di Perbankan Syariah,Tazkia, Jakarta, 2005, 

hlm. 97 
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pendapatan yang diperoleh oleh pihak yang dibiayai (nasabah) kecil, maka 

bagi hasil yang diterima oleh bank juga akan kecil. Hal inilah yang 

membedakan sistem bagi hasil dengan sistem bunga, keuntungan yang 

berasal dari bunga sifatnya tetap tanpa memperhatikan hasil usaha pihak 

yang dibiayai   

a. Penerapan Jaminan Dalam Pembiayaan Modal Ventura 

Secara legalitas penerapan jaminan oleh modal ventura 

dibenarkan, Karena dalam peraturan yang mengatur tentang 

pembiayaan modal ventura tidak dijumpai adanya larangan untuk 

meminta jaminan.  Namun disisi lain adanya penerapan jaminan yang 

dilakukan oleh perusahaan modal ventura bertentangan dengan 

karakteristik dari modal ventura itu sendiri dimana modal ventura 

dikatakan sebagai suatu usaha yang memiliki risiko tinggi, dikatakan 

sebagai usaha yang memiliki risiko tingggi karena dalam usaha ini 

sama sekali tidak menerapkan adanya jaminan khususnya dengan pola 

pembiayaan bagi hasil.  

Namun dalam praktik di lapangan menunjukkan bahwa dalam 

perjanjian bagi hasil yang dibuat oleh Perusahaan Modal Ventura 

dengan Perusahaan pasangan usaha mensyaratkan bahwa perusahaan 

pasangan usaha wajib menyediakan jaminan (collateral) berupa bukti 

pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atau sertifikat hak atas tanah. Hal 

ini tergantung dari besarnya permohonan pinjaman yang diajukan. 

Meskipun perjanjian yang dibuat antara perusahaan modal ventura 
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dengan perusahaan pasangan usaha merupakan perjanjian pembiayaan 

dengan pola bagi hasil, namun adanya jaminan merupakan suatu 

keharusan yang diberikan perusahaan pasangan usaha. Padahal 

terminologi dari pola bagi hasil sebenarnya tidak mensyaratkan adanya 

jaminan dalam bentuk apapun. 

b. Penerapan Jaminan Dalam Pembiayaan Musyarakah 

Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan 

kredit/pembiayaan. Jaminan kredit/pembiayaan berupa watak, 

kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur 

merupakan jaminan immateril yang berfungsi sebagai first way out. 

Dengan jaminan immateriltersebut diharapkan debitur dapat mengelola 

perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan 

(revenue) bisnis guna melunasi kredit/pembiayaan sesuai yang 

diperjanjikan. Jaminan kredit/pembiayaan berupa agunan bersifat 

materiil/kebendaan berfungsi sebagai second way out, pelaksanaan 

penjualan/eksekusi agunan baru dilakukan apabila debitur gagal 

memenuhi kewajibannya melalui first way out. 

Dalam Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.08/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah dijelaskan bahwa pada 

prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun 

untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta 

jaminan. Jaminan ini hanya dicairkan apabila nasabah terbukti 

melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati. 
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Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam memberikan 

pembiayaan kepada nasabah, bank syariah dapat  meminta jaminan. Hal 

ini dilakukan sebagai langkah preventif yang dilakukan oleh bank jika 

sewaktu-waktu nasabah tersebut tidak melaksanakan kewajibannya atau 

melakukan hal-hal yang menyimpang dari perjanjian. 

Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Modal Ventura Dan 
Pembiayaan Musyarakah  

 
1. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Modal Ventura 

Perusahaan pasangan usaha yang termasuk dalam kategori 

bermasalah atau wanprestasi, maka dilakukan tindakan penyehatan atau 

penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan. Pertama-tama akan 

dilakukan pendekatan persuasif oleh Perusahan modal ventura kepada 

perusahaan pasangan usaha dengan jalan melakukan negosiasi untuk 

menghindari proses litigasi. Proses negosiasi antara perusahaan modal  

Ventura dengan perusahaan pasangan usaha yang bermasalah akan 

menghasilkan penanganan yang berbeda. Untuk menentukan penanganan 

yang tepat, pihak Perusahaan modal Ventura akan melakukan identifikasi 

atau uji tuntas untuk penanganan perusahaan pasangan usaha yang 

bermasalah. Identifikasi atau uji tuntas ini bertujuan untuk menentukan 

tindakan yang tepat oleh Perusahaan modal Ventura terhadap perusahaan 

pasangan usaha yang bermasalah tersebut.2 

                                                             
2Totok Budisantoso Dan  Sigit Triandaru,Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba 

Empat, Jakarta, 2006, hlm.250 
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Identifikasi atau uji tuntas terhadap perusahaan pasangan usaha yang 

bermasalah yang dilihat dari aspek:3 a. Usaha, berjalan atau tidak berjalan. 

b. Hukum, bagus atau tidak bagus. c. Asset atau jaminan, cukup atau tidak 

cukup. d. Karakter pengelola, kooperatif atau tidak kooperatif. e. 

Kemampuan personal pengelola, ada atau tidak ada.  

Dari kelima aspek tersebut, dapat ditentukan cara penyelesaiannya, 

yaitu:4 1) Apabila perusahaan pasangan usaha tersebut usahanya masih 

berjalan, hukumnya bagus, memiliki asset atau jaminan yang cukup, 

karakter pengelola yang kooperatif serta pengelolaannya memiliki 

kemampuan personal, maka dilakukan tindakan “penyehatan”. 2) 

Perusahaan pasangan usaha tersebut memiliki usaha yang sudah tidak 

berjalan, hukumnya tidak bagus, asset atau jaminannya tidak cukup, 

karakter pengelolaannya tidak kooperatif serta pengelolaannya tidak 

memiliki kemampuan personal, maka dilakukan tindakan “penyelesaian”. 

2. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Musyarakah 

Pada dasarnya, setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus 

dapat dilaksanakan secara sukarela, namun seringkali perjanjian yang 

dibuat tersebut dilanggar oleh salah satu pihak. Debitur tidak melakukan 

apa yang dijanjikannya maka dikatakanlah ia melakukan wanprestasi, alpa, 

lalai atau cidera janji atau melanggar perjanjian. Dalam konteks BW 

wanprestasi seorang dapat terdiri dari 4 (empat) macam:5 a. Tidak 

melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.b. Melaksanakan apa 
                                                             

3 Ibid 
4Ibid 
5Subekti, Op.Cit, hlm.45 
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yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan c. Melakukan 

apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. d. melakukan yang menurut 

perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Jika nasabah wanprestasi, maka akan dilakukan tindakan berupa 

restrukturisasi pembiayaan yaitu upaya yang dilakukan bank dalam rangka 

membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain 

melalui :6 1) Restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi ini diatur dalam 

peraturan bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas 

peraturan bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi 

pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Restrukturisasi 

pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu 

nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. 2) Penyelesaian melalui 

jaminan. Apabila evaluasi ulang pembiayaan tidak berhasil, karena 

nasabah sudah tidak memiliki usaha lagi dan nasabah sudah tidak lagi 

mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan, maka dilakukan 

penyelesaian melalui jaminan.  

 

 

 

 

 

                                                             
6Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, Cet. 1, 

Sinar Grafika, Jakarta, 2012,hlm.83. 
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III. PENUTUP 

Simpulan 

Dari pembahasan yang telah dikemukakan secara sistematis sesuai 

dengan tujuan penelitian, dapat diambil beberapa kesimpulan yang sesuai 

dengan rumusan masalah, yaitu: 1) Penerapan sistem bagi hasil dalam 

pembiayaan modal ventura dan musyarakah didasarkan atas kesepakatan para 

pihak. Besarnya presentase/nisbah bagi hasil yang diterima oleh masing-

masing pihak ditentukan diawal perjanjian. Di samping itu kedua jenis 

pembiayaan ini sama-sama menerapkan jaminan. 2) Penyelesaian wanprestasi 

dalam pembiayaan modal ventura diselesaikan melalui tindakan penyehatan 

dan penyelesaian. Sedangkan penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan 

musyarakah diselesaikan melalui restrukturisasi pembiayaan dan 

penyelesaian melalui jaminan.  

Saran  

Berdasarkan simpulan di atas ada beberapa saran yang penulis 

kemukakan dalam tulisan ini, antara lain: 1) Hendaknya dalam pembiayaan 

musyarakah dan modal ventura yang menggunakan pola pembiayaan bagi 

hasil  tidak menerapkan aspek jaminan karena pada dasarnya kedua jenis 

pembiayaan ini merupakan kerjasama usaha, di mana masing-masing pihak 

menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha 

bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan 

bersama. 2) Untuk mencegah terjadinya wanprestasi oleh Perusahaan 

Pasangan Usaha  sebaiknya perusahaan modal ventura lebih mengedepankan 
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cara-cara yang bersifat preventif yang dapat berupa tindakan pencegahan 

sejak permohonan pembiayaan diajukan, diantaranya pelaksanaan analisa 

yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan, 

pengikatan agunan, sampai dengan pengawasan atau pemantauan terhadap 

pembiayaan yang diberikan. 
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