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ABSTRAK 

ARBITRER MATERIAL DAN SPIRITUAL DALAM PENGELOLAAN 

RISIKO BANK SYARIAH 

 

 

 Manajemen risiko di dalam bank syariah merupakan suatu pembahasan 

yang terus-menerus berkembang seiring dengan berkembangnya bisnis bank 

syariah di berbagai belahan dunia. Hal ini terjadi sama halnya pula dengan 

manajemen risiko pada bank konvensional. Melalui berbagai regulasi internasional 

dan teori-teori terdahulu mengenai manajemen risiko bank secara umum, terlihat 

belum ada satu konsep manajemen risiko bank yang benar-benar baku dan dapat 

digunakan oleh semua bank di setiap waktu. Manajemen risiko bank secara umum 

sendiri terus menerus melalui berbagai konstruksi dan pengembangan yang 

disesuaikan dengan jalannya bisnis bank. Oleh karena itu, manajemen risiko bank 

syariah pun seharusnya dapat membuat pengembangan sendiri yang sesuai dengan 

karakteristik dan prinsip syariah yang dianutnya. 

 Studi ini, dengan menggunakan pendekatan Textual Narrative Synthesis 

menemukan bawah banyak aspek dari manajemen risiko bank syariah masih 

mengadopsi atau mengaplikasikan manajemen risiko yang juga digunakan oleh 

bank konvensional. Dimana, pengelolaan risiko ada bank konvensional hanya 

terbatas pada pengelolaan risiko yang bersifat materi dan finansial saja. Padahal, 

studi ini juga menemukan bahwa di dalam bank syariah itu sendiri terdapat aspek 

yang lebih luas dibandingkan dengan pengelolaan risiko pada bank konvensional. 

Aspek pengelolaan risiko pada bank syariah di dalam studi ini terkait dengan 

karakternya yang menganut ajaran Islam, sehingga risiko dan pengelolaan risikonya 

tidak terbatas pada unsur-unsur yang bersifat material, finansial, dan duniawi saja 

melainkan juga bersifat non-material dan spiritual (Ilahiah). Maka, berdasarkan 

hasil penelitian di dalam studi ini dapat dibuat konsep mengenai unsur-unsur 

spiritual (Ilahiah) yang seharusnya terdapat di dalam pengelolaan risiko bank 

syariah yang tidak ada di dalam pengelolaan risiko bank konvensional. 
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