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Asal kata: aqada = mengikat atau mengokohan atau ikatan

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara 2 pihak atau
lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum
tertentu.

Klasifikasi dari akad berdasarkan:
1. Tujuan (Tabarru dan Tijarah)
2. Keabsahan (Sahih/valid, Fasid/voidable, bathal/void)
3. Pelaksanaan (nafiz/dapat dilaksanakan, mauwqut/rukun lengkap tapi

syarat terganggu karena ada hak orang lain pada obyek)

AKAD
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Tujuan Akad:
1. Tabarru
Berasal dari kata tabarra’a yang berarti derma. Akad ini berupa transaksi
atau perjanjian kontrak yang bersifat non laba atau social, semata-mata
untuk tujuan tolong-menolong. Cukup dengan ijab (pernyataan
menyerahkan) dari pemberi saja, lalu harta/dana tabarru berpindah
kepemilikannya kepada penerima. Pihak pemberi boleh meminta biaya
pengurusan kepada penerima untuk melakukan akad tabarru ini, namun
tidak boleh mengambil laba. 
2. Tijarah
Dilakukan untuk mencari keuntungan karena bersifat komersial.
Beberapa praktek menggunakan akad tijarah:
Investasi, jual beli, dan sewa menyewa.
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Bentuk kontrak kerjasama Bagi Hasil ada 4 akad:
1. Mudharabah
2. Musyarakah
3. Muzara’ah
4. Musaqah
Namun umumnya dipakai 1 dan 2 saja.

Mudharabah (Trustee Profit Sharing)
Investasi antara 2 pihak, yaitu pemilik modal dan pengusaha.
Modal diberikan seluruhnya oleh pemilik modal. Keuntungan dibagi dua
antara 2 pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja.
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Musyarakah (joint venture profit and loss sharing)
Investasi antara 2 pihak, yaitu pemilik modal dan pengusaha.
Modal diberikan oleh pemilik modal dan pengusaha, sehingga harta
modal bercampur sehingga tidak dapat dibedakan kepemilikannya. 
Keuntungan dan kerugian dibagi dua antara 2 pihak.

Muzara’ah dan Muzaqah
Kerjasama dalam mengelola tanah dan perkebunan.
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Suatu model Matematika skema pembagian laba-rugi pada investasi 
modal kecil di pasar tradisional.

Skema pembiayaan ini bersumber dari Akad Musyarakah dalam syariah
dan model ini diterapkan untuk investasi skala kecil pedagang tradisional
pasar. 

https://balisnorkelingtour.com/bajra-sandhi-monument-attractions-denpasar/badung-traditional-market-
traditional-art-market-attractions-in-denpasar/
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Skema ini diharapkan dapat menggantikan praktik meminjamkan uang dengan 
bunga tinggi oleh rentenir di pasar tradisional. 

Sistem investasi rentenir dengan sukubunga tinggi tidak peduli pada keadaan 
pedagang: keadaaan untung atau rugi, pedagang wajib membayar angsuran dengan 
pemberian denda untuk setiap keterlambatan. Terkadang peminjam lebih miskin
dari sebelum meminjam.

Keadilan perlu dirasakan oleh kedua pihak, pedagang dan investor, agar mencegah 
unsur eksploitasi, yakni pemberi pinjaman akan mendapatkan berlipat-lipat 
pembayaran tanpa berusaha keras, sedangkan peminjam akan bekerja keras untuk 
mengembalikan pinjaman modal dan bunganya. 

https://medium.com/corda/
how-might-distributed-
ledger-technology-
transform-the-justice-
system-ccd9c16ebe54
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Tujuan utama dari model : menemukan porsi pembagian atau 
nisbah yang tepat dari laba. 

https://www.spreadsheetweb.com/pie-chart-in-excel/

Jika porsi terlalu kecil, investor tidak akan tertarik berinvestasi. 

Jika porsi terlalu besar, pengusaha yang rajin sehingga berlaba tinggi 
akan merasakan ketidakadilan karena besarnya bagi hasil untuk
investor akan berlipat-lipat dibandingkan dengan modal dari investor.
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Dua persoalan utama :

• Pembangkitan data simulasi yang cukup mewakili data riil pedagang.

Awalnya, data asli laba pedagang dikumpulkan dari beberapa periode. Para 
pedagang tersebut diharuskan mencatat hasil laba yang mereka peroleh
setiap harinya. Namun pasti tidak mencukupi untuk membuat simulasi. 
Jadi jumlah data harus diperbanyak atau dibangkitkan secara numerik. 

• Penentuan fungsi tujuan untuk optimalisasi porsi bagi hasil.

Terdapat dua pihak yang terlibat: investor dan pedagang. 
Tujuan model ini adalah mencari nisbah yang adil untuk kedua pihak. 
Jika nisbah kecil, investor tidak tertarik pada investasi ini.
Namun jika nisbah besar, pedagang dapat mengalami kerugian akibat hasil
usahanya lebih banyak dinikmati investor.
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Pembangkitan Data Laba Harian
Data laba harian pedagang perlu diketahui distribusinya sehingga
jumlah data dapat diperbanyak untuk melaksanakan simulasi.
Sumber data yang digunakan merupakan laba dari lima pedagang di 
suatu pasar tradisional di Bandung.

Dua pendekatan menentukan pembangkitan data:
- distribusi lognormal atas laju kenaikan laba harian.
- distribusi lainnya berdasarkan pengujian distribusi.
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Pendekatan pertama: GBM 
Laju kenaikan atau penurunan laba harian dipakai sebagai analog 
dari model return dari harga saham yang mengikuti Geometric 
Brownian Motion (GBM). 

Perhatikan bahwa yang diamati distribusinya adalah laju 
kenaikan/penurunan laba harian, bukan laba hariannya langsung.

𝑙𝑖+1 =
𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖

𝑥𝑖
Laju kenaikan/penurunan laba harus berdistribusi Normal agar 
dapat menggunakan Model GBM.

Kolmogorov–Smirnov test
Test ini untuk menguji normalitas dari data.
Hipotesis yang dipakai
𝐻𝑜: data berdistribusi Normal
𝐻1: data tidak berdistribusi Normal 
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Test Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk membuktikan apakah sebuah
variabel memiliki sebaran data yang berdistribusi normal atau tidak. Normalitas
adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam uji statistik parametris, seperti
uji pearson, t test dan regresi linear.

Dalam uji Normalitas Kolmogorov-Smornov, peluang kumulatif 𝑝𝑖 yang 
dihitung dari data eksperimen akan dibandingkan dengan peluang kumulatif
teoritis Normal Baku 𝑝(𝑧𝑖). Cara membandingkannya dengan melihat selisih
nilai antara data eksperimen 𝑝𝑖 dan data teoritis 𝑝(𝑧𝑖).

𝑑𝑖 = 𝑝𝑖 − 𝑝(𝑧𝑖) , 𝑖 = 1,2,… ,𝑁
dimana N adalah banyaknya data yang berbeda.
Dengan selang kepercayaan 95%,  hipotesis bahwa
data eksperimen akan berdistribusi Normal diterima

apabila max
1≤𝑖≤𝑁

𝑑𝑖 <
1,36

𝑁
.

𝑑𝑖

𝑝𝑖

𝑝(𝑧𝑖)
https://en.wi
kipedia.org/
wiki/Kolmog
orov%E2%80
%93Smirnov_
test
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Cara pengujian menggunakan Excel:

1. Download file Normalitas Kolmogorov dan Data Pedagang.xlsx lalu
lihat worksheet “Normalitas”.

2. Data terisi mulai dari cell A6 sampai dengan cell A53. (Sesuaikan banyaknya 

data bila ingin melakukan menjawab soal pada latihan).
3. Urutkan isi tabel A6 sd A53 dari yang terkecil sampai yang terbesar, 

caranya adalah pada menu excel pilih sort smallest to largest.
4. Hitung jumlah data, ketik pada cell J6: =COUNT(A6:A53).
5. Hitung rata-rata data 𝜇, ketik pada cell J7: =AVERAGE(A6:A53).
6. Hitung standard deviasi/simpangan baku 𝜎 dari data, ketik pada cell 

J8: =STDEV(A6:A53).
7. Copy data lagi pada kolom B dan tulis

frekuensi data pada kolom C, lalu
hilangkan data yang sama.

A B

Var I Freq

0.569 3

0.569

0.569

0.723 1

0.652 1

A B

Var I Freq

0.569 3

0.723 1

0.652 1
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8. Tulis frekuensi kumulatif pada kolom D, dengan menjumlahkan
frekuensi data sekarang dengan frekuensi kumulatif sebelumnya. 
Contoh: pada cell D7 ketik =C7+D6.

9. Hitung peluang kumulatif 𝑆𝑛(𝑥) yaitu frekuensi kumulatif dibagi
jumlah data, dan ditulis di kolom E.

10. Hitung nilai normal baku dari data 𝑧𝑖 =
𝑥𝑖−𝜇

𝜎
pada kolom F. Contoh: 

pada cell F6 ketik =STANDARDIZE(B6,J$7,J$8) dan copy paste 
sampai dengan F53.

11. Cari nilai fungsi distribusi Normal baku dari 𝑧𝑖 pada kolom G. 
Contoh: pada cell G6 ketik =NORMSDIST(F6) dan copy paste 
sampai dengan G53.

12. Hitung pada kolom H selisih antara nilai peluang data kolom E 
dengan nilai teoritis distribusi Normal baku kolom G. Contoh: ketik
pada cell H6: =ABS(G6-E6) dan copy paste sampai dengan H53.
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13. Cari nilai maksimum dari selisih di kolom H tulis di cell 
J9: =MAX(H6:H53).

14. Hitung nilai statistik Normal Baku pada cell J10:
=1.36/SQRT(J6).

13. Bandingkan apakah peluang kumulatif eskperimen lebih kecil
dari peluang kumulatif teoritis, pada cell J11:
=IF(J9<J10,”Normal”,”Tidak Normal”)

File excel yang ada sudah menyediakan rumus-rumus perhitungan
pada langkah-langkah di atas. 

Yang anda kerjakan pada latihan adalah menyesuaikan perumusan
agar sesuai dengan jumlah data yang ada.
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Latihan Uji Normalitas:
Download file “12- Normalitas Kolmogorov dan Data Pedagang.xlsx”.
Ambil data pada Worksheet “Data Pedagang”.
1. Uji Normalitas data dari kolom “Laba Harian”

Data laba ada yang bernilai nol, artinya
pedagang sedang rugi.
Isi Tabel berikut:

2. Uji Normalitas data dari kolom “Laju
Kenaikan/ Penurunan”
Apabila laba bernilai nol maka laju dihitung
menggunakan data tak nol sebelumnya.
Isi Tabel berikut:

3. Ganti nama file excel dengan “NIM Nama”
dan upload file tsb pada website IDE.

Data Laba Harian
Statistik Var I

N Sampel
Mean

Simpangan Baku
Dn =

KS Tabel
Normal/Tidak Normal

Data Laju
Statistik Var I

N Sampel
Mean

Simpangan Baku
Dn =

KS Tabel
Normal/Tidak Normal
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Skema Bagi Hasil vs Skema Rentenir:

Asumsi yang harus dipenuhi:

1. Pedagang (pelaku usaha mikro) lama yang sudah melakukan kegiatan jual beli selama 
beberapa waktu, sehingga penyertaan modal ini bukan merupakan modal awal 
pedagang.

2. Laba dilaporkan dengan jujur setiap hari selama periode pembiayaan. Sesuai dengan 
prinsip larangan gharar, yaitu menyembunyikan informasi yang dapat menimbulkan 
kerugian salah satu pihak.

3. Pembiayaan untuk meningkatkan pendapatan bukan untuk konsumsi sendiri, karena 
akad yang digunakan bukan tabarru’ (sosial).

Investor memberikan dana sebesar A. Pedagang mengembalikan dana tersebut setiap hari

secara angsuran dan terdapat porsi bagi hasil di dalamnya. Periode pengembalian

ditetapkan selama T hari. Proses pembiayaan dengan angsuran yang mengandung bagi hasil

laba ini menggunakan Akad Musyarakah karena modal berasal dari kedua pihak.

Keuntungan dan kerugian usaha harus dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Skema rentenir yang memberatkan perlu disimulasikan juga agar skema Bagi Hasil tidak

sama hasilnya.
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Skema Rentenir

Pedagang mendapat pinjaman sebesar 𝐴, membayar administrasi pinjaman sebesar 10% 𝐴 dan harus 
membayar utang dengan bunga 30% sehingga angsuran total sebesar 𝐴(1 + 30%). Untuk 𝑡 = 1,2, … , 𝑇,

𝑆 𝑡 = 𝐼(𝑡) + 𝐶 𝑡 ,
Angsuran 𝑆(𝑡) terdiri dari cicilan harian 𝐼(𝑡)tambah pembayaran hutang cicilan 𝐶(𝑡) dari hari sebelumnya. 
Cicilan harian baku (dasar) adalah:

𝐼𝑏 =
1 + 30% 𝐴

𝑇
.

Cicilan harian dibayar 𝐼𝑏 jika laba mencukupi, 𝜔 𝑡 > 𝐼𝑏. Jika laba tidak cukup karena keuntungan dagang
sedikit, maka cicilan hariannya sebesar labanya, sehingga pedagang masih punya utang cicilan harian yang 
dimasukkan ke dalam hutang 𝐻 𝑡 . Demikian juga jika labanya 0 maka cicilan hari menjadi hutang 𝐻 𝑡
yang dibayar saat pedagang punya laba lebih.

𝐼 𝑡 =  

𝐼𝑏 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝜔 𝑡 > 𝐼𝑏 ,

𝜔 𝑡 𝑗𝑖𝑘𝑎 0 < 𝜔 𝑡 ≤ 𝐼𝑏 ,

0 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝜔 𝑡 < 0.

Apabila pedagang tidak dapat membayar cicilan harian atau belum melunasi hutang cicilan karena sedang 
rugi, terdapat denda sebesar 𝑑.  
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Untuk 𝑡 = 2,3, … , 𝑇,

𝐻 1 = 𝐼𝑏 − 𝐼 1 , 𝐶 1 = 0,

Utang cicilan (karena cicilan harian belum lunas) akan dibayarkan seluruhnya apabila laba

hari itu mencukupi. Namun bila laba hari itu tidak mencukupi, utang akan bertambah

sebesar cicilan harian yang belum lunas tambah denda sebesar 𝑑.

𝐻 𝑡 =

0
𝐻 𝑡 − 1 − 𝜔 𝑡 − 𝐼𝑏 + 𝑑

𝐻 𝑡 − 1 + 𝐼𝑏 − 𝜔 𝑡 + 𝑑

𝐻 𝑡 − 1 + 𝐼𝑏 + 𝑑

𝑗𝑖𝑘𝑎 𝜔 𝑡 − 𝐼𝑏 ≥ 𝐻 𝑡 − 1

𝑗𝑖𝑘𝑎 0 < 𝜔 𝑡 − 𝐼𝑏 < 𝐻 𝑡 − 1

0 < 𝜔 𝑡 ≤ 𝐼𝑏
𝜔 𝑡 ≤ 0.

Utang Cicilan 𝐻 𝑡 akan dibayar melalui variabel 𝐶 𝑡 , yaitu pembayaran utang cicilan. 𝐶 𝑡

akan sebesar 𝐻 𝑡 . Jika laba saat itu tidak cukup maka 𝐶 𝑡 hanya seadanya saja sesuai laba

hari itu.

𝐶 𝑡 =  

𝐻 𝑡 − 1 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝜔 𝑡 − 𝐼𝑏 ≥ 𝐻 𝑡 − 1 ,

𝜔 𝑡 − 𝐼𝑏 𝑗𝑖𝑘𝑎 0 < 𝜔 𝑡 − 𝐼𝑏 < 𝐻 𝑡 − 1 ,

0 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝜔 𝑡 − 𝐼𝑏 ≤ 0.
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Berikut ini contoh penerapannya:
Seorang rentenir meminjami pedagang sebesar A=Rp 1.000.000,- dengan bunga sebesar
30%A, selama50 hari, biaya administrasi sebesar 10%A, serta denda keterlambatan
sebesar Rp1.000 tiap angsuran. Biaya administrasi dibayar di muka sehingga pedagang
hanya mendapatkan uang Rp.900.000,-. Cicilan harian bakunya adalah

𝐼𝑏 =
1 + 30% 1.000.000

50
= 26.000.

𝑇𝐻𝑟en𝑡(𝑡) adalah sisa laba yang dibawa pulang,untuk menghitung keadaan pedagang
selama membayar angsuran.

Hari 𝜔(𝑡) 𝑰(𝒕) 𝑯 𝒕 + 𝒅 𝑪(𝒕) 𝐒(𝒕) 𝑻𝑯𝒓𝐞𝐧𝒕(𝒕)

1 35.000 26.000 0 0 26.000 26.000

2 10.000 10.000 17.000 0 10.000 0

3 1.565.000 26.000 0 17.000 43.000 1.522.000

4 -75.000 0 27.000 0 0 -75.000

5 90.000 26.000 0 27.000 53.000 37.000
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Parameter investasi untuk pedagang adalah porsi pedagang

𝑝𝑑𝑟𝑒𝑛𝑡 =
 𝑖=1
𝑇 𝑇𝐻𝑟𝑒𝑛𝑡(𝑖)

 𝑖=1
𝑇 𝜔(𝑖)

.

Parameter investasi untuk investor (rentenir) adalah 𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 yang memenuhi:

𝐴 = 10%𝐴 +
𝑆(1)

1 + 𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡
+

𝑆 2

1 + 𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡
2
+⋯+

𝑆 𝑇 + 𝐻 𝑇

1 + 𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡
𝑇

.
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Skema Bagi Hasil (Profit-Loss sharing)

Pedagang mendapat pinjaman sebesar 𝐴. Misal nisbah (profit share) adalah 𝑝. Angsuran

yang dibayarkan pedagang ke investor setiap hari ke- 𝑡, 𝑡 = 1,2, … , 𝑇:

𝑆 𝑡, 𝑝 = 𝐼 𝑡 + 𝐵 𝑡, 𝑝 + 𝐶 𝑡 ,

Cicilan harian 𝐼 𝑡 dibayarkan tergantung dari laba hari itu, 𝐵 𝑡, 𝑝 adalah hasil bagi

yang tergantung pada laba hari itu dan nisbah/prosentase hasil bagi 𝑝, dan 𝐶 𝑡

adalah pembayaran cicilan hutang karena cicilan baku belum lunas. Cicilan harian

baku adalah 𝐼𝑏 =
𝐴

𝑇
. Cicilan hariannya sebesar cicilan harian baku jika laba cukup, bila

tidak cukup maka cicilan harian seadanya laba, dan elisih yang belum dibayarkan

menjadi hutang.

𝐼 𝑡 =  

𝐼𝑏 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝜔 𝑡 > 𝐼𝑏 ,

𝜔 𝑡 𝑗𝑖𝑘𝑎 0 < 𝜔 𝑡 ≤ 𝐼𝑏 ,

0 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝜔 𝑡 ≤ 0.
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Hasil bagi 𝐵(𝑡, 𝑝) dibayarkan apabila ada sisa pembayaran angsuran. Apabila tidak ada sisa maka

tidak ada hasil bagi.

𝐵 𝑡, 𝑝 =  
𝑝 𝜔 𝑡 − 𝐼 𝑡 − 𝐶(𝑡) jika 𝜔 𝑡 − 𝐼 𝑡 − 𝐶 𝑡 > 0,

0 jika 𝜔 𝑡 − 𝐼 𝑡 − 𝐶 𝑡 ≤ 0,

Apabila pedagang sedang rugi, 𝜔 𝑡 < 𝐼𝑏, besarnya cicilan harian yang tidak bisa penuh dibayarkan 
dimasukkan dalam hutang, 𝐻 𝑡 , dan dibayar bersamaan dengan angsuran dalam bentuk pembayaran
hutang 𝐶 𝑡 . Untuk 𝑡 = 2,3, … , 𝑇

𝐻 1 = 𝐼𝑏 − 𝐼 1 , 𝐶 1 = 0,

𝐶 𝑡 =  

𝐻(𝑡 − 1) 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝜔 𝑡 − 𝐼𝑏 ≥ 𝐻(𝑡 − 1) ,

𝜔 𝑡 − 𝐼𝑏 𝑗𝑖𝑘𝑎 0 < 𝜔 𝑡 − 𝐼𝑏 < 𝐻(𝑡 − 1) ,

0 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝜔 𝑡 − 𝐼𝑏 ≤ 0.

𝐻 𝑡 = 𝑡𝐼𝑏 − 

𝑖=1

𝑡

𝐼 𝑖 − 

𝑖=2

𝑡

𝐶 𝑖 .
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Berikut ini contoh penerapannya:
Seorang investor memberi pedagang sebesar A=Rp 1.000.000,-, angsuran dibayarkan selama 50 
hari. Cicilan harian bakunya adalah

𝐼𝑏 =
1000000

50
= 20000.

Misal nisbah sebesar 𝑝 =10%. 𝑇𝐻(𝑡) adalah sisa laba yang dibawa pulang,untuk menghitung
keadaan pedagang selama membayar angsuran.

Hari 𝝎(𝒕) 𝑰(𝒕) 𝑯(𝒕) 𝑪(𝒕) 𝑩(𝒕, 𝐩) 𝑺(𝒕, 𝐩) 𝑻𝑯𝒔𝒚𝒂𝒓(𝒕)

1 35.000 20.000 0 0 1.500 21.500 13.500

2 10.000 10.000 10.000 0 0 10.000 0

3 1.565.000 20.000 0 10.000 153.500 183.500 1.381.500

4 -75.000 20.000 0 0 -75.000

5 90.000 20.000 0 20.000 5.000 45.000 45.000
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Parameter investasi untuk pedagang adalah porsi pedagang

𝑝𝑑𝑠𝑦𝑎𝑟 =
 𝑖=1
𝑇 𝑇𝐻𝑠𝑦𝑎𝑟(𝑖)

 𝑖=1
𝑇 𝜔(𝑖)

.

Parameter investasi untuk investor adalah 𝑟𝑠𝑦𝑎𝑟 yang memenuhi:

𝐴 =
𝑆(1)

1 + 𝑟𝑠𝑦𝑎𝑟
+

𝑆 2

1 + 𝑟𝑠𝑦𝑎𝑟
2 +⋯+

𝑆 𝑇 + 𝐻 𝑇

1 + 𝑟𝑠𝑦𝑎𝑟
𝑇 .
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Optimalisasi porsi bagi hasil:

Agar investor dan pedagang sama-sama diuntungkan,

Parameter didefinisikan untuk mengindikasikan perolehan yang didapat oleh

investor dan pedagang.
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Investor: rate of return investor 𝑟𝑠𝑦𝑎𝑟 yaitu yang memenuhi

𝐴 =
𝑆(1)

1 + 𝑟𝑠𝑦𝑎𝑟
+

𝑆 2

1 + 𝑟𝑠𝑦𝑎𝑟
2 +⋯+

𝑆 𝑇 + 𝐻 𝑇

1 + 𝑟𝑠𝑦𝑎𝑟
𝑇 ,

A : penyertaan modal investasi, 𝑆(t): angsuran hari ke-t, 𝐻 𝑇 : hutang hari akhir

akibat penundaan pembayaran angsuran sebelumnya.



Pedagang: porsi pedagang 𝑝𝑑𝑠𝑦𝑎𝑟yaitu rasio perbandingan antara total uang yang dibawa

pulang (take-home), dan total laba bersih selama periode pengembalian 𝑇,

𝑝𝑑𝑠𝑦𝑎𝑟 =
 𝑡=1
𝑇 𝑇𝐻𝑠𝑦𝑎𝑟(t)

 𝑡=1
𝑇 𝜔(𝑡)

.

𝜔(𝑡) : laba harian pedagang hari ke-t, 𝑇𝐻𝑠𝑦𝑎𝑟(t) : sisa laba hari ke-t yang dapat dibawa

pulang.
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Nilai 𝑟𝑠𝑦𝑎𝑟 dan 𝑝𝑑𝑠𝑦𝑎𝑟 (bergantung pada nisbah 𝑝) akan saling berbanding terbalik, 

𝑟𝑠𝑦𝑎𝑟 naik maka 𝑝𝑑𝑠𝑦𝑎𝑟 turun, 𝑟𝑠𝑦𝑎𝑟 turun maka 𝑝𝑑𝑠𝑦𝑎𝑟 naik.



Pedagang: porsi pedagang 𝑝𝑑𝑠𝑦𝑎𝑟yaitu rasio perbandingan antara total uang yang dibawa

pulang (take-home), dan total laba bersih selama periode pengembalian 𝑇,

𝑝𝑑𝑠𝑦𝑎𝑟 =
 𝑡=1
𝑇 𝑇𝐻𝑠𝑦𝑎𝑟(t)

 𝑡=1
𝑇 𝜔(𝑡)

.

𝜔(𝑡) : laba harian pedagang hari ke-t, 𝑇𝐻𝑠𝑦𝑎𝑟(t) : sisa laba hari ke-t yang dapat dibawa

pulang.
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Nilai 𝑟𝑠𝑦𝑎𝑟 dan 𝑝𝑑𝑠𝑦𝑎𝑟 (bergantung pada nisbah 𝑝) akan saling berbanding terbalik, 

𝑟𝑠𝑦𝑎𝑟 naik maka 𝑝𝑑𝑠𝑦𝑎𝑟 turun, 𝑟𝑠𝑦𝑎𝑟 turun maka 𝑝𝑑𝑠𝑦𝑎𝑟 naik.

Sebagai pembanding, biasanya 𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 terlalu besar sehingga 𝑝𝑑𝑟𝑒𝑛𝑡 terlalu kecil .
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Mencari batas nisbah 𝑝 dengan menentukan batas 𝑟𝑠𝑦𝑎𝑟 dan 𝑝𝑑𝑠𝑦𝑎𝑟.

Batas terbesar 𝑟𝑠𝑦𝑎𝑟 diperoleh jika 𝑟𝑠𝑦𝑎𝑟 = 𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡, 

Batas terkecil 𝑝𝑑𝑠𝑦𝑎𝑟 diperoleh jika 𝑝𝑑𝑠𝑦𝑎𝑟 = 𝑝𝑑𝑟𝑒𝑛𝑡.

1. Unduh “15 – Nisbah Optimal WS MKS 2020.xlsx”.
2. Klik pada menu atas “Data” dan pilih “Goal Seek” pada “What-If Analysis”.



32

2. Pada window “Goal Seek”, masukkan alamat
cell berisi return 𝑟𝑠𝑦𝑎𝑟 yang akan disamakan, 

“Set cell=$C$27”.
3. Isi kotak “To value” sebagai nilai batas 𝑟𝑠𝑦𝑎𝑟, 

yaitu nilai 𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 = 0.306.
4. Masukkan alamat cell berisi nisbah p yang 

akan dicari nilainya.
5. Klik OK. Batas tertinggi p saat 𝑟𝑠𝑦𝑎𝑟 = 𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡

akan muncul di alamat cell nisbah p. Klik OK.

Gunakan cara yang sama untuk mecari batas terendah p sehingga 𝑝𝑑𝑠𝑦𝑎𝑟 = 𝑝𝑑𝑟𝑒𝑛𝑡. 

Untuk 𝑝𝑏: batas bawah, 𝑝𝑎: batas atas, jadi dapat disimpulkan nisbah optimal berada
dalam selang

𝑝𝑏 < 𝑝 < 𝑝𝑎.
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Masalah Optimisasi
Salah satu model keoptimalan berdasarkan loss function dalam ekonomi makro. 

Untuk investor, tingkat keuntungan investasi biasanya dibandingkan dengan tingkat 
inflasi sehingga aset investor dapat berkembang tanpa tergerus oleh inflasi.

Untuk pedagang, perbandingan yang pasti tidak terlalu mudah didapat,namun tujuan 
semulanya adalah model bagi hasil syariah ini harus lebih baik daripada tingkat 
keuntungan pedagang apabila meminjam uang dari rentenir, yang umumnya 
merugikan pedagang. 

Oleh karena itu, fungsi objektif melibatkan perhitungan tingkat keuntungan untuk 
investor, berupa selisih relatif antara return untuk investor 
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Terdapat dua fungsi objektif yang diinginkan.
max
𝑝

𝑓 𝑝 = 𝑟𝑠𝑦𝑎𝑟 𝑝 − 𝑟𝐵𝐼

min
𝑝

𝑔 𝑝 = 𝑝𝑑𝑠𝑦𝑎𝑟(𝑝) − 𝑝𝑑𝑟𝑒𝑛𝑡

𝑟𝐵𝐼: ukuran inflasi, dan 𝑝𝑏 < 𝑝 < 𝑝𝑎.

Masalah di atas merupakan optimisasi multi objektif, yang dapat dituliskan seperti 
persamaan berikut:

max
𝑝

𝐹 𝑝 = 𝛼
𝑟𝑠(𝑝) − 𝑟𝐵𝐼
max𝑓(𝑝)

+ 1 − 𝛼
𝑝𝑑𝑠(𝑝) − 𝑝𝑑𝑟𝑒𝑛𝑡

max𝑔(𝑝)
,

0 < 𝛼 < 1 dan dan 𝑝𝑏 < 𝑝 < 𝑝𝑎.
Nilai 𝑟𝑠(𝑝) akan berkisar pada besaran 10−4 − 10−3 , sedangkan nilai 𝑝𝑑𝑠(𝑝) akan 
berkisar pada besaran 10−2 − 10−1. 
Oleh karena itu, nilai selisih relatif digunakan sehingga nilainya menjadi dalam 0,1 .
Gunakan salah satu metode numerik, misalnya Genetic Algorithm, Simulated 
Annealing, Spiral Algorithm, dan lainnya. 
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َخْيًرا َجَزاُكُم للاُ 



Referensi:

https://www.statistikian.com/2013/01/tutorial-cara-uji-
normalitas-dengan-excel.html
Diakses April 2020.

Novriana Sumarti, 2019. Matematika Keuangan Syariah, 
Bandung, Penerbit ITB.

38


