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ABSTRAK 

 

Pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh bank syariah memungkinkan 

terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan nasabah ingkar janji dengan 

tidak memberikan porsi bank atas nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan 

sehingga menimbulkan sengketa yang diselesaikan di Pengadilan Agama. 

Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama tentang sengketa bank syariah 

dengan nasabahnya dalam pembiayaan musyarakah, pada Putusan 

882/Pdt.G/2010/PA.Sit, yaitu sengketa antara PT.BPR Syariah Situbondo dengan 

Sayyid Mohammad Daud dan istrinya Zakiyah Syahab. Adapun permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentangMakna utang pada kewajiban 

pembayaran nisbah bagi hasil nasabah pada pembiayaan musyarakah dan Analisis 

ratio decidendi Putusan Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit. Pendekatan yang 

dipergunakan adalahpendekatan perundang-undangan (statute approach),  

pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case 

approach). Hasil Pembahasan dalam penelitian bahwa bilamana usaha dari 

nasabah masih berjalan dan ada pendapatan dari usaha tersebut tetapi nasabah 

pada pembiayaan musyarakah tidak memberikan nisbah bagi hasil yang 

merupakan hak dari bank syariah maka dikategorikan sebagai utang. Nisbah bagi 

hasil yang tertunggak wajib dibayar oleh nasabah kepada bank syariah, karena 

merupakan hak bank dari bagian atas pendapatan/penjualan. Sedangkan nisbah 

bagi hasil dari usaha nasabah yang telah berhenti bukan menjadi kewajiban dari 

nasabah untuk membayarnya pada bank syariah. Ratio decidenci dalam Putusan 

Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit tentang kewajiban pembayaran nisbah bagi hasil 

pada pembiayaan musyarakah sudah tepat karena tergugat tidak dapat 

membuktikan bahwa usahanya mengalami kerugian. Oleh karena usahanya, tidak 

terbukti mengalami kerugian berarti masih terdapat pendapatan yang diperoleh 

dari usahanya sehingga tergugat berkewajiban untuk memberikan nisbah bagi 

hasil yang tertunggak kepada penggugat. 
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