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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan syariah dalam sistem perbankan sangat penting, salah satunya dengan

menjauhkan diri dari unsur riba. Islam melarang dengan keras segala bentuk transaksi

yang mengandung unsur riba, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al – Baqarah ayat

278-279 sebagai berikut:

                

             

   

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu ittaquu allaaha wadzaruu maa baqiya mina
alrribaa in kuntum mu/miniina. fa-in lam taf'aluu fa/dzanuu biharbin mina allaahi
warasuulihi wa-in tubtum falakum ruuusu amwaalikum laa tazhlimuuna walaa
tuzhlamuuna
”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba
(yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak
mengerjakannya (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-
Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka
bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (QS Al-
Baqarah 278-279)

Perbankan sebelum tahun 1997 didominasi dengan bank yang bersistem bunga.

Bunga merupakan riba yang dilarang keras dalam Islam. Penggunaan sistem bunga

dalam perbankan nasional membawa dampak yang merugikan, walaupun dalam

kondisi perekonomian baik maupun buruk. Hal ini terjadi karena bunga bersifat

predatori, eksploitatori, dan intimidasi (Nafik. 2009:97-98). Sistem berbasis bunga

menciptakan inefisiensi dan instabilitas dalam perekonomian.

Krisis moneter tahun 1997 yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah kejadian

yang sangat buruk bagi dunia perbankan. Dalam laporan Bank Indonesia tahun 1998

tercatat kerugian yang dialami sektor perbankan yang mencapai angka Rp 200
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triliyun, dan impact yang terjadi adalah 38 bank dibekukan operasinya, 9 bank

diambil alih dan 73 lainnya bebas melakukan operasi (Muhammad, 2006:70).

Krisis ekonomi tahun 1997 telah membawa hikmah besar bagi perkembangan

lembaga keuangan syariah di Indonesia. Krisis membuktikan bahwa sistem

perekonomian berbasis bunga akan menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan

jangka panjang. Lembaga keuangan syariah yang tidak bergantung pada peran bunga,

akhirnya selamat dari krisis.

Syariat Islam yang dilaksanakan dengan baik dan benar, maka kedepan perbankan

syariah berpotensi untuk berkembang lebih baik. Hal ini sesuai janji Allah bagi

hambanya yang beriman dan bertakwa sesuai dengan QS. Al A’raaf: 96

                        

      

walaw anna ahla alquraa aamanuu waittaqaw lafatahnaa 'alayhim barakaatin mina
alssamaa-i waal-ardhi walaakin kadzdzabuu fa-akhadznaahum bimaa kaanuu
yaksibuuna

“Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami
akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka
mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan
perbuatannya.” (QS. Al A’raaf: 96 )

Belajar dari kegagalan pengelolaan perbankan nasional yang berbasis bunga dan

ditunjang dengan mismanagement kelembagaan perbankan, mendorong munculnya

sistem perbankan yang berdasarkan prinsip bagi hasil atau perbankan syariah.

Menurut UU No.21 tahun 2008 bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan

usahanya berdasarkan pinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum

Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip syariah yang dimaksud dalam

undang-undang adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang
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berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam

penetapan fatwa di bidang syariah.

Perbankan syariah mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan

berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Lembaga keuangan tersebut bisa disebut

sebagai pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Pada awal berdirinya bukan hal

yang mudah untuk mengembangkan bisnis syariah walaupun mayoritas penduduk

Indonesia adalah muslim. Bank syariah di Indonesia mengalami peningkatan dari segi

kuantitas. Berikut ini data perkembangan bank syariah dari tahun 2005 – 2010.

Tabel 1.1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Tahun 2005 – 2010
Tahun Indikator

Bank Umum Syariah Unit Usaha Syariah BPRS Syariah
Periode
Waktu

Jumlah
Bank

Jumlah
Kantor

Jumlah
Bank

Jumlah
Kantor

Jumlah
Bank

Jumlah
Kantor

Des 2005 3 304 19 154 92 92
Des 2006 3 349 20 183 105 105
Des 2007 3 401 26 196 114 185
Des 2008 5 581 27 241 131 202
Des 2009 6 711 25 287 138 225
Des 2010 11 262 23 262 150 286

Sumber : Statistik Perbankan Syariah. www.bi.go.id (online) diakses Maret 2011

Jumlah perbankan syariah dari tahun 2005 sampai tahun 2010 mengalami

peningkatan yang signifikan. Perbankan syariah yang terdiri dari bank umum syariah

yang mengalami peningkatan jumlah dari 3 bank menjadi 11 bank. Bank konvesional

yang memiliki unit usaha syariah meningkat dari 19 unit syariah menjadi 23 unit

syariah. Jumlah BPRS juga mengalami peningkatan dari 92 BPRS menjadi 150

BPRS.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan

perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah. Bank
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Pembiayaan Rakyat Syariah didirikan sebagai langkah aktif dalam rangka

restrukturisasi perekonomian Indonesia. Undang-Undang tentang Perbankan Syariah

No.21 tahun 2008 menyatakan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank

yang menjalankan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran.

Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada saat ini manfaatnya telah

dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan terutama bagi pengusaha kecil

dan mikro dalam rangka membantu pengembangan usaha dan peningkatan

kesehjateraan masyarakat. Pengusaha kecil dan mikro yang selama ini terbiasa

memperoleh pinjaman modal kerja dari perorangan maupun lembaga simpan pinjam

lainnya, saat ini mulai melihat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai salah satu

lembaga keuangan syariah yang dapat membantu usaha mereka.

Perbedaan keunggulan dan kehandalan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

dibandingkan Bank Perkreditan Rakyat dikarenakan dalam operasionalnya selalu

berusaha berpegang teguh pada ajaran Islam. Sebagai contoh bank syariah dalam

operasionalnya dilarang melaksanakan aktivitas maisir, gharar, riba, dholim. Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah melakukan investasi pada sektor yang halal dan riil bagi

kesehjateraan masyarakat.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki fungsi sebagai lembaga intermediary

dari pihak yang kelebihan dana kemudian disalurkan ke pihak yang mengalami

kekurangan dana. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memperoleh pendanaan dengan

produk berupa tabungan yang berprinsip wadiah dan mudharabah, serta deposito

yang berprinsip mudharabah, dan modal sendiri.
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Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melakukan pembiayaan dari dana yang telah

dikumpulkan. Dana yang terkumpul disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang

berprinsip pada prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa dan prinsip kebaikan.

Produk pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil adalah produk yang

menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan yang berdasarkan

prinsip jual beli adalah produk yang menggunakan akad murabahah, salam, dan

istisna. Pembiayaan yang berdasarkan prinsip sewa menggunakan akad ijarah, ijarah

muntahia bittamlik. Prinsip yang berbeda dengan prinsip konvesional adalah adanya

prinsip kebaikan yang diwujudkan dengan pembiayaan qordul hasan.

Penyaluran dana tersebut memberikan pendapatan bagi Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah. Penyaluran dana yang berdasarkan prinsip bagi hasil akan mendapatkan

pendapatan berupa bagi hasil. Penyaluran dana yang berdasarkan prinsip jual beli

akan mendapatkan margin, dan penyaluran dana yang berdasarkan sewa akan

mendapatkan pendapatan berupa sewa.

Proses operasional pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak hanya berfungsi

untuk menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang mengalami

kekurangan dana, juga berfungsi sebagai lembaga yang menyalurkan zakat, infak,

shodaqoh, wakaf. Berikut ini tabel pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah berdasarkan akad–akadnya:
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Tabel 1.2
Komposisi Pembiayaan Bank Pembiayan Rakyat Syariah

Tahun 2005- 2010
Pembiayaan(Juta

Rupiah)
Tahun

Akad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %
Tahun
2010

Mudharabah 24.237 26.351 41.714 42.952 52.781 65.471 3,18%
Musyarakah 40.065 65.342 90.483 113.379 144.969 217.954 10,58%
Murabahah 337.566 505.633 716.240 1.011.743 1.269.900 1.621.526 78,70%

Salam 90 30 0 38 105 45 0,00%
Istishna 1.844 1.361 13.467 24.683 32.766 27.598 1,34%
Ijarah 6.816 6.783 3.661 5.518 7.803 13.499 0,66%
Qardh 6.666 9.969 19.038 40.308 50.018 63.000 3,06%

Multijasa 0 0 6.106 17.980 28.578 51.344 2,49%
Total 417.282 615.496 890.709 1.256.610 1.586.919 2.060.437 100%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah. www.bi.go.id (online) diakses Maret 2011

Berdasarkan tabel 1.2 pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dari tahun

2005–2010 mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar Rp 417.282 juta menjadi

Rp 2.060.437 juta pada tahun 2010. Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah masih di dominasi oleh pembiayaan murabahah sebesar Rp 1.621.526 juta

pada tahun 2010. Pembiayaan BPRS menggunakan prinsip bagi hasil mengalami

kenaikan pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah yaitu sebesar Rp 65.471

juta dan Rp 217.954 juta pada tahun 2010.

Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tahun 2010 pada mudharabah dan

musyarakah masih kecil dibandingkan dengan pembiayaan murabahah. Pembiayaan

murabahah sebesar 78,70% dari total pembiayaan BPRS, sedangkan pada

pembiayaan mudharabah sebesar 3,18% dan pembiayaan musyarakah sebesar

10,58% dari total pembiayaan BPRS. Berdasarkan prosentase tersebut pembiayaan

dengan prinsip murabahah dominan dilakukan BPRS, karena memiliki risiko yang

lebih kecil dan lebih mengamankan bagi pemilik dana. Menurut Choudury (2001)
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kegiatan BPRS tidak hanya untuk kepentingan pemilik dana, melainkan juga memiliki

tanggung jawab terhadap pihak lainnya untuk berkontribusi dalam mencapai

sasarannya, yaitu terciptanya kesehjateraan sosial.

Sistem bagi hasil pada perbankan syariah syariah lebih adil dan sesuai prinsip

ekonomi Islam karena dalam bagi hasil tidak ada pihak yang melakukan eksploitasi

dan predatori, baik dalam kondisi ekonomi membaik maupun ekonomi yang

memburuk. Nilai inilah yang menjadi pembeda bagi perbankan syariah dibandingkan

perbankan konvesional.

Penilaian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap kelayakan pembiayaan dan

investasi berbeda dengan sistem bunga. Penilaian kelayakan proyek dalam Bank

Perkreditan Rakyat, suatu proyek dinilai layak apabila memberikan tingkat

keuntungan yang lebih tinggi dari tingkat bunga kreditnya. Sehingga apabila ada

proyek yang memiliki keuntungan positif tetapi dibawah tingkat bunga kreditnya

maka akan ditolak.

Penilaian kelayakan proyek dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, suatu

proyek dinilai layak apabila memberi keuntungan positif. Keuntungan positif dalam

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak hanya bersifat profit dunia semata tetapi juga

profit akhirat, apabila kelayakan proyek tidak menghasilkan profit dunia, tetapi

menghasilkan profit akhirat maka proyek itu tetap layak untuk dijalankan. Perbedaan

dalam menilai kelayakan proyek tersebut berdampak pada Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada Bank Perkreditan

Rakyat dalam menyalurkan dana. Dengan demikian, Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah akan selalu menjadi pendorong dan penggerak sektor riil dalam
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perekonomian. Pembiayaan yang meningkat berarti terjadi pula peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil masih belum mendapatkan

prioritas perbankan syariah dikarenakan risiko yang cukup besar bagi bank. Salah satu

penyebab kecilnya pembiayaan pada akad mudharabah dan musyarakah disebabkan

oleh risiko. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.

Risiko yang dihadapi oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah banyak macamnya

antara lain risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas. Selain risiko

tersebut Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga memiliki risiko khusus yaitu

commercial displacement risk, rate of return risk, dan shariah risk (Henie dan

Zamir.2008:176).

Profit and loss sharing pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip

kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu pemilik

modal dengan pemilik usaha. Sistem bagi hasil keuntungan dan kerugian ditanggung

bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Al-Omar dan Abdel-Haq (1996)

dalam Ascarya (2007: 48) menyatakan bahwa prinsip dasar dalam konsep bagi hasil

adalah al-ghunm bi’l-ghurm dan al-kharaj bi’l-daman, yang berarti bahwa tidak ada

bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko, dan didalam pendapatan yang

diperoleh terdapat kewajiban yang melekat padanya.

Risiko merupakan sesuatu yang wajar dalam sebuah usaha karena pendapatan

usaha pada pembiayaan yang berdasarkkan prinsip bagi hasil bersifat tidak pasti.

Islam mengajarkan bahwa manusia tidak akan tahu hasil usaha di masa datang

sebagaimana QS Al Luqman:34
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inna allaaha 'indahu 'ilmu alssaa'ati wayunazzilu alghaytsa waya'lamu maa fii al-
arhaami wamaa tadrii nafsun maatsaa taksibu ghadan wamaa tadrii nafsun bi-ayyi
ardhin tamuutu inna allaaha 'aliimun khabiirun

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari
Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam
rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan
diusahakannya besok, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana
Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS.Al
Luqman:34).

Risiko yang dihadapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bermacam-macam.

Risiko yang umum dihadapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam menyalurkan

dana menggunakan prinsip bagi hasil adalah risiko kredit yang dimana Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah menghadapi pembiayaan bermasalah atau macet. Risiko

kredit merupakan sesuatu yang perlu ditangani dengan manajemen risiko prinsip bagi

hasil. Permasalahan utama risiko kredit terletak dari nasabah dan Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah.

Permasalahan ini dapat diselesaikan apabila bank dengan nasabah dapat

memahami betul tentang filosofi pembiayaan dengan sistem mudharabah dan

musyarakah. Islam memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak dengan

prinsip pertanggung jawaban yang jelas, bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan

sendiri sementara pihak yang lain mengalami kerugian bahkan sampai pada titik

dimana tidak punya apa-apa bahkan secara ekonomi tidak berdaya lagi.

Risiko yang dihadapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat dipecahkan dengan

mengkaji dan menemukan konsep yang ideal dari prinsip bagi hasil dan risiko (Profit

and Loss Sharing) dalam perbankan syari’ah, agar kedua belah pihak baik bank

maupun nasabah peminjam dapat menjalankan usaha atau bisnisnya dengan aman
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tanpa ada kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan, sehingga produk

mudharabah dan musyarakah akan tetap menjadi produk pembiayaan yang utama

bagi bank syariah pada masa yang akan datang.

Permasalahan ini yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian

tentang manajemen risiko pembiayaan prinsip bagi hasil yang dihadapi oleh Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah. Penelitian ini merupakan study kasus pada BPRS

Madinah di Kabupaten Lamongan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dibahas sebelumnya maka didapatkan rumusan

masalah yang dapat digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan penelitian.

Rumusan masalahnya adalah:

“Bagaimana manajemen risiko pembiayaan prinsip bagi hasil pada BPRS

Madinah, Lamongan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan tersebut, tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui

manajemen risiko pembiayaan prinsip bagi hasil pada BPRS Madinah, Lamongan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan memberi manfaat:

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi bagi masyarakat agar lebih

memahami fungsi dan peranan BPRS untuk mensehjaterakan masyarakat.

2. Bagi pengelola bank syariah dan pelaku bisnis
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Penelitian ini diharapkan memberikan masukan untuk pengambilan kebijakan

kepada para pengelola BPRS dan semua pihak yang berkepentingan dengan BPRS

secara umum mengenai manajemen risiko pembiayaan prinsip bagi hasil.

3. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pemikiran baru dan khazanah

keilmuan bagi para akademisi serta untuk menggali lebih dalam penelitian ini,

khususnya yang bergerak di bidang ekonomi Islam.

4. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan informasi kepada penulis

mengenai manajemen risiko pembiayaan prinsip bagi hasil yang dihadapi oleh BPRS

dalam pembiayaan.

5. Bagi peneliti selanjutnya

Memberikan gambaran mengenai manajemen risiko pembiayaan prinsip bagi hasil

yang dihadapi BPRS dalam pembiayaan, serta rujukan bagi pengembangan ketahanan

BPRS terhadap risiko.

1.5 Sistematika Skripsi

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah mengapa

penelitian mengenai manajemen risiko pembiayaan prinsip bagi hasil yang dihadapi

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pembiayaan, rumusan masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, akad pembiayaan,

manajemen risiko dan risiko yang dihadapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam

penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil sebagai dasar penelitian, hasil-hasil

penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dan referansi bagi peneliti. Dijelaskan pula

kerangka pemikiran dan proposisi yang diambil oleh peneliti.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang Pendekatan penelitian, Ruang Lingkup Penelitian,

Jenis dan Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian yang digunakan, proses pengajuan

pembiayaan dari awal sampai pencairan pembiayaan, jenis-jenis risiko yang timbul

saat pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil,dan manajemen risiko pembiayaan

prinsip bagi hasil yang dihadapi oleh perbankan dalam pembiayaan dan

pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang

dilakukan serta saran-saran yang diberikan oleh peneliti.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Risiko

Pendapat mengenai pengertian risiko banyak macamnya, berikut ini adalah

beberapa pengertian risiko:

1. Risiko menurut PBI Nomer: 11/25 Tahun 2009 adalah potensi kerugian akibat

terjadinya suatu peristiwa tertentu.

2. Brigham dan Houston (2001:178) berpendapat bahwa risiko adalah “peluang

bahwa beberapa kejadian yang tidak menguntungkan akan terjadi”.

3. Jorion dan Khoury (1996:2 dalam Khan dan Ahmed 2008:9) risiko merupakan

perubahan atau perbedaan hasil yang tidak diharapkan.

4. Alijoyo (2006:3) menjelaskan definisi risiko dari sudut pandang hasil dan

proses. Definisi risiko dari sudut pandang hasil adalah “Sebuah hasil atau keluaran

yang tidak dapat diprediksikan dengan pasti dimana tidak disukai karena akan

menjadi kontra-produktif”. Definisi risiko dari sudut pandang proses adalah “Faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, sehingga terjadinya konsekuensi

yang tidak diinginkan.”

Dari beberapa pendapat tentang pengertian risiko di atas, risiko memiliki

karakteristik ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, merupakan ketidakpastian

yang apabila terjadi akan menyebabkan kerugian maka dapat disimpulkan bahwa

risiko adalah segala sesuatu yang tidak disukai oleh suatu entitas yang dapat

mempengaruhi pencapaian tujuan entitas tersebut.

13
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Risiko dihubungkan dengan probabilitas suatu kejadian. Probabilitas merupakan

peluang bahwa suatu kejadian akan terjadi (Brigham dan Houston, 2001:178). Risiko

dapat diukur dengan menggunakan standar deviasi (σ);  semakin besar standar 

deviasi, maka semakin besar pula risiko yang dihadapi, sebaliknya semakin kecil

standar deviasi, maka semakin kecil pula risiko yang akan dihadapi.

Bank merupakan lembaga intermediary yang berfungsi untuk menghimpun dana

dari pihak surpus dan disalurkan ke pihak minus. Dalam menyalurkan pembiayaan,

bank menghadapi berbagai macam risiko sehingga bank mengalami kerugian sebagai

akibat perubahan kondisi yang mempengaruhi nilai dari posisi bank (Santoso dan

Heriantoro, 2003: 76).

Hal ini akan menimbulkan kerugian langsung terhadap pendapatan atau

permodalan bank atau terhadap posisi kemampuan bank untuk mencapai tujuan

bisnisnya. Risiko akan mempengaruhi kemampuan bank menyelenggarakan bisnisnya

atau untuk memperoleh keuntungan dan kesempatan memperluas jangkauan

bisnisnya.

Risiko bank dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan

terjadinya sebuah peristiwa beserta konsekuensinya terhadap bank, dimana setiap

kegiatan mengandung kemungkinan itu dan memiliki konsekuensi untuk

mendatangkan keuntungan atau kerugian atau mengancam sebuah kesuksesan

(Tampubolon, 2004: 21).

2.1.2 Risiko dalam Perspektif Islam

Risiko dalam bisnis tidak dapat ditiadakan, namun hanya bisa dikelola saja

sehingga dapat meminimalkan dampak dari risiko tersebut. Islam memandang bahwa

risiko merupakan sebuah sunnatullah dalam sebuah bisnis. Konsep dalam Islam
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menjelaskan bahwa setiap manusia hendaknya memperhatikan apa yang telah

diperbuat pada masa yang lalu untuk merencanakan hari esok dengan tujuan

meminimalkan risiko agar lebih baik dari hari kemarin. Hal ini sesuai dengan QS. Al-

Hasyr:18:

                

    

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu ittaquu allaaha waltanzhur nafsun maa qaddamat
lighadin waittaquu allaaha inna allaaha khabiirun bimaa ta'maluuna

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap
diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan
bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan.” (QS. Al-Hasyr:18).

Seorang pengusaha tidak dapat mengetahui hasil yang akan diperoleh di hari yang

akan datang karena hal tersebut merupakan perkara ghaib yang hanya diketahui oleh

Allah. Oleh karena itu, seorang pengusaha tidak dapat menghindari kemungkinan

dalam suatu bisnis, yakni kemungkinan bisnisnya untung, impas, atau rugi.

Islam memperbolehkan manusia untuk melaksanakan bisnis atau usaha sepanjang

praktiknya tidak mengandung unsur-unsur yang terlarang dalam muamalah Islam

seperti adanya ketidakpastian gharar, maisir, riba, dan kezhaliman serta berbagai

unsur lain yang dilarang dalam syariat.

Dalam menjalankan sebuah usaha tidak terlepas dari adanya risiko. Manusia

hanya berusaha dan berdoa dan hasil usahanya diserahkan kepada Allah. Sebuah

ketentuan penting dalam syariah yang terkait dengan sistem keuangan Islam adalah:

al–ghorm bil ghonm dan al–kharaj bil daman. Arti dari fundamental bisnis Islam

adalah tidak ada hasil yang diperoleh tanpa adanya sebuah risiko yang ditanggung dan

didalam pendapatan yang diperoleh terdapat kewajiban yang melekat padanya (Khan
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dan Ahmed, 2008: xxiii). Ini adalah ketentuan terpenting dalam transaksi keuangan

Islam karena untuk mendapatkan sebuah keuntungan dalam berusaha harus disertai

dengan kemauan untuk menanggung risiko usaha itu. Hal ini yang membedakan

dengan usaha yang berdasarkan prinsip bunga yang dimana mendapatkan keuntungan

yang pasti dengan tidak adanya sebuah risiko dalam berusaha.

2.1.3 Proses Manajemen Risiko

Ada beberapa pendapat tentang definisi manajemen risiko, diantaranya adalah

Committee of Sponsoring Organization of The Tradeway Commission (COSO)

mendefiniskan manajemen risiko perusahaan (Enterprise Risk Management) sebagai

berikut:

Sebuah proses, yang dipengaruhi oleh dewan perusahaan, manajemen, dan

personil lain entitas tersebut, diterapkan dalam penetapan strategi dan berlaku di

seluruh perusahaan, dirancang untuk mengenali peristiwa potensial yang dapat

mempengaruhi entitas itu, dan mengelola risiko agar tetap ada dalam jangkauan

risikonya, sehingga dapat memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian

tujuan entitas (Alijoyo, 2006:8-9).

Definisi yang dikeluarkan oleh Committee of Sponsoring Organization of The

Tradeway Commission (COSO) lebih bersifat holistik. COSO menggunakan metode

Enterprise Risk Management (ERM). Enterprise Risk Management (ERM)

memungkinkan suatu perusahaan untuk mengidentifikasi risiko mereka secara

sistematik dan menentukan peta prioritas risiko perusahaan yang merupakan unsur

penting untuk memastikan agar upaya dan sumber daya perusahaan dialokasikan

sesuai dengan skala prioritas dari setiap risiko masing-masing, yang bermuara pada

pencapaian visi, misi, dan tujuan perusahaan (Alijoyo, 2006:6) .
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Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memerlukan proses manajemen risiko

perusahaan agar BPRS dapat mencapai tujuannya, yaitu mencapai kesejahteraan dunia

dan akhirat (falah). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah harus memiliki manajemen

risiko yang berkualitas agar pembiayaan yang disalurkan tidak mengalami gagal bayar

tanpa meninggalkan sisi kesyariahannya (sharia complience) dan dari sisi hukum

positif atau undang-undang yang berlaku.

Rejda (2008:43) menjelaskan langkah-langkah dalam proses manajemen

risiko. Beberapa langkah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi risiko

2. Menganalisis nilai risiko tersebut

3. Memilih teknik yang sesuai untuk menangani risiko yang ada

4. Mengimplementasikan dan mengawasi manajemen risiko

Identifikasi risiko merupakan langkah awal dalam manajemen risiko. Identifikasi

risiko yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tidak hanya mencakup berbagai

risiko yang ada pada lembaga keuangan konvensional pada umumnya, melainkan juga

meliputi berbagai risiko yang khusus terdapat pada lembaga keuangan syariah. Salah

satunya adalah risiko kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip

syariah dalam setiap aktivitasnya.

Analisis nilai risiko yang telah diidentifikasi perlu dilakukan dengan cermat untuk

mengetahui risiko mana yang paling berbahaya (risiko tinggi) dan risiko mana yang

terendah dan seterusnya. (Iqbal, 2005:20), penilaian risiko yaitu: besarnya (sevirity)

dampak yang terjadi bila risiko tersebut terjadi menjadi kenyataan dan kemungkinan

untuk terjadi (frequency) dari risiko potensial.
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Pemilihan teknik perlakuan risiko harus dilaksanakan dengan tepat. Pemilihan ini

dilaksanankan berdasarkan prioritas risiko yang telah dianalisis sebelumnya dan

pertimbangan keefektifan dan keefisienan. Rejda (2008:45) membagi teknik

perlakuan risiko menjadi dua, yakni risk control dan risk financing. Risk control

merupakan teknik mengurangi frekuensi dan besaran kerugian yang mempunyai

beberapa jenis sebagai berikut:

1. Penghindaran (Avoidance)

2. Pencegahan kerugian (Loss Prevention)

3. Pengurangan kerugian (Loss Reduction)

Risk financing merupakan teknik penyediaan dana untuk setiap terjadinya

kerugian yang mempunyai beberapa jenis sebagai berikut:

1. Menerima atau menahan risiko (retention)

2. Transfer risiko tanpa penggunaan asuransi

3. Transfer risiko dengan menggunakan asuransi
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1. Mengidentifikasi risiko

2. Menganalisis nilai risiko

4. Implementasi dan Pengawasan manajemen risiko

3. Memilih teknik yang sesuai.

Risk Control

 Avoidance

 Loss Prevention

 Loss Reduction
Risk Financing

 Retention

 Transfer Risk by non-insurance

Sumber: Rejda, George E. 2008. Principles of Risk Management and Insurances. Edisi ke-
10. Boston: Pearson International Edition

Gambar 2.1

Proses Manajemen Risiko

Langkah terakhir dalam proses manajemen risiko adalah implementasi dan

pengawasan manajemen risiko. Dalam tahap ini, diperlukan mekanisme untuk

mengukur tingkat efektivitas implementasi dari kendali perlakuan risiko.langkah ini

juga berfungsi untuk mengawasi masih adanya risiko residual dan munculnya risiko

baru sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan. Langkah-langkah di atas

dapat dipahami melalui Gambar 2.4 berikut.

2.1.4 Risiko pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Risiko Bank Pembiayaan Rakyat Syariah muncul sebagaimana yang terjadi di

Bank Umum Syariah. Risiko Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang unik adalah
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risiko yang terkait dengan struktur aset dan liabilitas yang ada di bank syariah. Dalam

sisi aset, bank syariah diisi oleh instrument keuangan yang berbeda Bank Umum.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak mengenal bunga meskipun terdapat

instrumen yang memberikan keuntungan pasti. Sementara pada sisi liabilitasya, bank

syariah diisi oleh instrumen keuangan yang mengharuskannya berbagi hasil dengan

nasabahnya mengingat nasabah hanya menginvestasikan kekayaannya dalam bentuk

uang.

Kontrak-kontrak yang dilakukan dalam memobilisasi kedua sisi tersebut

memberikan implikasi penting terhadap profil risiko yang dihadapi Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah. Sesuai dengan standar manajemen risiko yang diterbitkan oleh Bank

Indonesia dalam PBI Nomer: 11/25 Tahun 2009 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

paling kurang adalah empat risiko seperti Bank Perkreditan Rakyat, sebagai berikut:

Risiko Kredit, secara umum didefinisikan sebagai potensi kegagalan nasabah

pembiayaan untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan persetujuan. Definisi

ini dapat digunakan terhadap lembaga dalam mengelola eksposur pembiayaan

berdasarkan piutang dan sewa guna usaha dan transaksi pembiayaan modal kerja.

Lembaga keuangan syariah perlu mengelola risiko kredit yang terdapat dalam

pembiayaan dan portofolio investasi mereka berkenaan dengan gagal bayar,

penurunan peringkat dan konsentrasi pembiayaan. Risiko kredit mencakup risiko-

risiko yang timbul dalam transaksi-transaksi pembukaan dan penyelesaian.

Risiko Pasar, digambarkan sebagai resiko dari kerugian-kerugian atas posisi on

balance sheet dan off balance sheet yang timbul dari pergerakan harga pasar,

diantaranya fluktuasi nilai aset yang dapat diperdagangkan, dijual atau disewakan

dalam portofolio individual off balance sheet. Risiko ini berhubungan dengan
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volatilitas pasar sekarang dan akan datang atas nilai aset spesifik dan nilai tukar valuta

asing.

Risiko Likuiditas, adalah potensi rugi lembaga keuangan yang timbul dari

ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kewajibannya atau untuk meningkatkan

dana atas asset jatuh tempo tanpa mengakibatkan biaya atau kerugian yang tak dapat

diterima. Risiko Operasional, yaitu risiko yang berkaitan dengan kegiatan operasional

bank, termasuk yang timbul dari kesalahan atau ketidaklayakan proses internal,

sumber daya manusia dan sistem serta kejadian eksternal. Risiko ini terkait juga

dengan ketaatan dan kepatuhan bank terhadap ketentuan syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selain memiliki risiko yang dihadapi oleh

perbankan secara umum juga memiliki risiko khusus. Risiko yang dihadapi Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah timbul karena terdapat persaingan usaha antara Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah dengan Bank Perkreditan Rakyat, serta persaingan antara

sesama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam penentuan tingkat return ke nasabah.

Risiko khusus yang dihadapi oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah syariah ada tiga

yaitu commercial displacement risk, rate of return risk, dan shariah risk. (Henie dan

Zamir.2008:176).

Rate of return risk yaitu risiko yang timbul dikarenakan tekanan kompetitif Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lain dalam

memberikan tingkat bagi hasil kepada nasabah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

yang tidak bisa memberikan tingkat bagi hasil yang kompetitif dibandingkan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah lainnya menyebabkan berkurangnya kepercayaan

nasabah pada bank. Hal ini menyebabkan nasabah memindahkan dananya dari Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah satu ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lainnya.
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Commercial displacement risk yaitu risiko yang timbul ketika Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah dibawah tekanan untuk membayar nasabah tingkat pendapatan yang

lebih tinggi dibandingkan return kontrak. Hal ini membuat nasabah akan menarik

dana yang mereka miliki dan memindahkannya ke Bank Perkreditan Rakyat.

Pemindahan ini disebabkan karena tingkat bagi hasil yang diberikan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah lebih rendah dari tingkat suku bunga Bank Perkreditan

Rakyat.

Shariah risk yaitu risiko yang timbul pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

ketika produk atau akad yang ditawarkan bank kepada nasabah tidak sesuai dengan

syariah. Risiko syariah bisa timbul karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah gagal

dalam mengelola risiko kredit sehingga terjadi gagal bayar yang mengakibatkan

nasabah tidak percaya pada produk bank syariah. Hal ini bisa menyebabkan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah dituntut dalam peradilan dikarenakan tindakan yang tidak

sesuai dengan syariah.

2.1.5. Risiko pada Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Penyaluran dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah masih didominasi oleh

pembiayaan dengan prinsip jual–beli. Padahal menurut QS.Al-Baqarah:275 dan

QS.An-Nisaa:29, setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas sistem

bagi hasil dan perdagangan (Muhammad. 2002:73). Namun dalam praktiknya, Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah menggunakan model pembiayaan mudharabah dan

musyarakah yang sangat kecil. Hal ini disebabkan tingginya risiko yang dihadapi

dalam penyaluran dana (Khan dan Ahmed.2008:57). Padahal seharusnya mudharabah

dan musyarakah dasarnya saling berbagi keuntungan dan risiko.
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Rendahnya penggunaan mudharabah dan musyarakah dalam pembiayaan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan suatu fenomena global yang terjadi di setiap

tempat. Rendahnya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil disebabkan oleh beberapa

faktor. Faktor penyebab dikelompokkan ke dalam empat aspek, yaitu: internal bank

syariah, nasabah, regulasi, serta pemerintah. Berdasarkan keempat aspek tersebut,

aspek internal dan regulasi merupakan aspek utama yang menghambat penggunaan

mudharabah dan musyarakah dalam pembiayaan perbankan syariah.

Penghambat dari aspek internal, perbankan dihadapkan pada: 1) Pemahaman

terhadap esensi bank syariah kurang; 2) Orientasi bisnis lebih diutamakan; 3) Kualitas

dan kuantitas SDI belum memadai; 4) Bank syariah masih bersikap averse to effort;

dan 5) Bank syariah masih bersikap averse to risk. Sementara penghambat dari aspek

regulasi, perbankan berhadapan dengan 1) Kurangnya insentif untuk mendorong

pembiayaan bagi hasil; dan 2) Kurangnya kebijakan pendukung (Ascarya dan

Yumanita, 2005: 26).

Tarsidin (2010:39-47) Permasalahan terbesar yang dihadapi dalam pembiayaan

dengan prinsip bagi hasil adalah masalah asymmetric information yang meliputi

adverse selection dan moral hazard. Permasalahan adverse selection merupakan

pemasalahan pemilik dana dalam memilih pengusaha yang akan diberi pembiayaan

karena, pemilik dana tidak mengetahui karakteristik pengusaha. Moral hazard

merupakan permasalahan yang timbul ketika pengusaha menggunakan pembiayaan

yang diterimanya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai penyebab rendahnya pembiayaan dalam

prinsip bagi hasil dapat diketahui risiko yang muncul dalam pembiayaan mudharabah

dan musyarakah. Khan dan Ahmed (2008:57) Risiko yang muncul dalam pembiayaan
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mudharabah dan musyarakah adalah risiko kredit. Risiko kredit terjadi jika bank tidak

tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dari pembiayaan yang diberikan. Risiko

kredit lebih besar dalam model pembiayaan mudharabah dan musyarakah karena

tidak ada ketentuan jaminan, karena adanya risiko moral hazard, adverse selection,

terbatasnya teknik dan kompetensi bank untuk menilai kelayakan proyek dibiayai,

masalah perpajakan, sistem akuntansi dan auditing, dan kerangka regulasi yang ada

tidak dapat melindungi seluruh pembiayaan yang ada pada Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah.

Permasalahan yang timbul setelah risiko kredit adalah risiko likuiditas. Risiko

likuiditas muncul ketika bank mengalami ketidakmampuan dalam memenuhi

kebutuhan dana jangka pendek dikarenakan dana yang seharusnya untuk diputar

kembali hilang atau macet. Hal ini menyebabkan bank bisa menjadi bangkrut apabila

tidak bisa mengatasi risiko likuiditas (Muhammad. 2002: 311).

2.1.6. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Pembiayaan

2.1.6.1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut Undang-Undang tentang Perbankan Syariah No.21 tahun

2008 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa

transaksi bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, piutang qardh dan transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah,

tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Transaksi yang digunakan menurut UU No.21 tahun 2008 terdiri atas mudharabah

dan musyarakah dalam bentuk bagi hasil. Ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik
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dalam bentuk sewa–menyewa. Murabahah, salam, istishna dalam bentuk jual beli.

Qardh dalam bentuk pinjaman dana kebajikan, dan transaksi sewa menyewa dalam

bentuk ijarah untuk multijasa.

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan oleh sendiri atau

lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk

mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad. 2002:260).

2.1.6.2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan untuk

pembiayaan tingkat makro dan pembiayaan untuk tingkat mikro (Muhammad

2005:17). Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat: masyarakat yang tidak dapat akses secara

ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.

Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha: untuk mengembangkan dana

membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan

pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana,

sehingga dana dapat tergulirkan.

3. Meningkatkan produktifitas: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi

masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya. Manusia ada tetapi sumber

daya modal tidak ada maka dibutuhkan pembiayaan, sebab usaha tidak akan jalan

tanpa adanya dana.
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4. Membuka lapangan kerja baru: dengan dibukanya sektor–sektor usaha melalui

penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga

kerja. Hal ini berarti akan menambah atau membuka lapangan kerja baru.

5. Terjadinya distribusi pendapatan: masyarakat usaha produktif akan melakukan

aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka

akan terdistribusi pendapatan.

Sedangkan secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan yang

tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mereka

mampu mencapai laba maksimal. Untuk mendapatkan hasil maksimal maka mereka

perlu dukungan dana yang cukup.

2. Upaya meminimalkan risiko: usaha dilakukan agar mampu menghasilkan laba

maksimal, maka pengusaha harus bisa meminimalkan risiko yang timbul. Risiko

kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

3. Pendayagunaan sumber ekonomi: sumber daya ekonomi bisa dilakukan

dengan melakukan mixsing antara sumber daya alam, manusia dan modal. Jika

sumber daya alam dan sumber daya manusia ada dan sumber daya modal tidak ada.

Maka diperluhkan adanya sumber modal yang berasal dari pembiayaan. Dengan

demikian pembiayan pada dasarnya dapat digunakan untuk meningkatkan daya guna

sumber daya ekonomi.

4. Penyaluran kelebihan dana: dalam kehidupan bermasyarakat pasti ada pihak

yang mengalami kelebihan dana dan pihak yang mengalami kekurangan dana. Dalam

kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi
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jembatan dalam penyeimbang dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang

mengalami kelebihan dana ke pihak yang mengalami kekurangan dana.

2.1.6.3. Fungsi Pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana diatas, menurut siantungan dalam

(Muhammad. 2005:19) pembiayaan secara umum memiliki fungsi:

1. Meningkatkan daya guna uang: uang dari nasabah disalurkan oleh Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah dalam bentuk pembiayaan sehingga bisa meningkatkan

produktivitas. Pembiayaan membuat dana tidak idle di Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah.

2. Meningkatkan daya guna barang: pembiayaan digunakan pengusaha untuk

berproduksi dari bahan mentah menjadi barang jadi dan dipasarkan ke masyarakat.

Hal ini meningkatkan daya guna barang.

3. Meningkatkan peredaran uang: uang yang digunakan dalam usaha akan

menyebabkan perputaran uang semakain capat sehingga kesehjateraan masyarakat

meningkat. Dengan adanya tambahan uang menyebabkan peningkatan peredaran

uang.

4. Menimbulkan kegairahan berusaha: dana dari bank digunakan oleh pengusaha

untuk meningkatkan usaha. Pembiayaan menyebabkan usaha semakin berkembang

dan menimbulkan kegairahan dalam berusaha.

5. Stabilitas ekonomi: pembiayaan bank menyebabkan perekonomian masyarakat

menjadi baik sehingga terhindar dari inflasi, pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal

ini termasuk dalam menjaga stabilitas ekonomi.

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional: pembiayaan

menyebabkan usaha semakin meningkat.dengan semakin meningkatnya usaha berarti
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menigkat juga profit yang didapat. Semakin besar pendapatan berarti semakin besar

pajak yang dibayarkan sehingga meningkatkan pendapatan nasional.

2.1.7. Macam-macam Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Menurut Antonio (2001: 160) pembiayaan dapat dibagi berdasarkan sifat

penggunaannya, yaitu:

Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha (produksi, perdagangan,

investasi). Pembiayaan produktif dibagi dua yaitu:

Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan

peningkatan produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif serta untuk keperluan

perdagangan barang. Menurut Karim (2006: 234) pembiayaan modal kerja syariah

adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk

membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Pemberian fasilitas pembiayaan bertujuan untuk mengeliminasi risiko dan

mengoptimalkan keuntungan bank.

Pembiayaan investasi, yaitu pembelian barang modal yang diperlukan untuk

pendirian proyek baru, rehabilitasi, dan modernisasi. Ciri-ciri pembiayaan investasi

adalah untuk pengadaan barang modal, perencanaan alokasi dana yang matang dan

terarah, berjangka waktu menengah dan panjang. Pada umumnya, pembiayaan

investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama.

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang diperlukan oleh pengguna dana

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi

kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan

kebutuhan sekunder. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah,
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pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian, yaitu; pembiayaan

konsumtif akad murabahah, akad ijarah muntahia bittamlik, ijarah, istishna’, dan

qard.

2.1.8. Pembiayaan Mudharabah

2.1.8.1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata adhdharbu fil ardhi, yaitu bepergian untuk urusan

dagang. Disebut juga dengan qiradh yang berasal dari kata alqardhu yang berarti

potongan karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan

memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknis Mudharabah adalah akad kerjasama

usaha anatar pemilik dana dengan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha.

Laba dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak,

sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung pemilik dana kecuali disebabkan

oleh misconduct, neglingence, violation oleh pengelola dana (Nurhayati dan Wasilah,

2009: 112).

Antonio (2001: 95) mendefinisikan mudharabah adalah akad kerjasama atau

perjanjian pembiayaan usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal)

menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan secara mudharabah di bagi menurut kesepakatan yang telah disepakati

oleh kedua belah pihak sebelum kontrak. Tetapi ketika terjadi kerugian, maka

kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal (shahibul maal) dengan

catatan bahwa kerugian tidak diakibatkan kelalaian pihak pengelola, sedangkan

apabila kelalaian itu diakibatkan karena kelalaian atau kecurangan pihak pengelola,

maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
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2.1.8.2. Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah

Secara umum landasan dasar mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk

melakukan usaha. Landasan dasar mudharabah adalah QS. Baqarah:283:

...            …

“… akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya…”

2.1.8.3. Jenis-Jenis Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah dalam produk pembiayaan pada bank syariah terbagi

menjadi tiga jenis (Nurhayati dan Wasilah, 2009:114), yaitu:

1. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan

mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis

usaha, waktu dan tempat bisnis dalam mengelola investasinya. Kebebasan ini bukan

kebebasan yang tak dibatasi sama sekalih. Modal yang ditanam tidak boleh untuk

membiayaai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam. Pengelola dana memiliki

wewenang untuk melakukan apa saja dalam melakukan bisnis bagi keberhasilan

tujuan dari mudharabah. Apabila terjadi kerugian karena usaha maka kerugian

ditanggung oleh pemilik dana. Sedangkan apabila kerugian dilakukan oleh pengelola

dana maka pengelola dana harus bertanggung jawab.

2. Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan

mudharib yang cakupannya di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat

bisnis. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang

diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas

konsekuensi yang ditimbulkannya. Mudharabah jenis ini disebut juga dengan

investasi terikat.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Manajemen Risiko.... Hendriawan, Reza Waskito 



31

3. Mudharabah musytarakah adalah mudharabah dimana penegelola dana

menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Pada awal kerja sama

akad yang disepakati akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana,

setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dengan kesepakatan

pemilik dana pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut.

2.1.8.4 Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

Rukun dari akad mudharabah yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu shahibul maal (pemodal) adalah pihak yang memiliki

modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola) adalah pihak yang pandai

berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

2. Objek akad, yaitu modal (mal) kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh).

3. Ijab dan Qabul.

4. Nisbah keuntungan

Sementara itu syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam mudharabah

terdirir dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal antara lain modal harus

berupa uang, harus jelas diketahui jumlahnya, modal harus tunai bukan utang dan

modal harus diserahkan pada mitra kerja. Sedangkan syarat keuntungan adalah

keuntungan harus jelas ukurannya dan keuntungan harus dengan pembangian yang

telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2.1.8.5. Aplikasi Pembiayaan Mudharabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja, seperti modal

perdagangan dan jasa. Selain itu, pembiayaan mudharabah juga diterapkan untuk

investasi khusus, disebut mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus
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dengan penyaluran khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul

maal.

Dalam kontrak mudharabah shahibul maal bekerjasama dengan mudharib untuk

menjalankan suatu usaha. Modal yang dibutuhkan untuk usaha tersebut sepenuhnya

berasal dari shahibul maal dan tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam

manajemen usaha yang dibiayainya. Sedangkan mudharib tidak menyertakan modal

tetapi menyertakan tenaga dan keahlian dan juga tidak diperkenankan meminta gaji

atau upah dalam menjalankan usahanya.

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena

kelalaian atau kecurangan pengelola maka kerugian sepenuhnya akan ditanggung oleh

shahibul maal, sedangkan mudharib kehilangan tenaga dan keahlian yang telah

dicurahkannya. Tetapi ketika kerugian terjadi karena kelalaian dan kecurangan

mudharib, maka mudharib bertanggung jawab sepenuhnya. Apabila usaha tersebut

mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut harus dibagi sesuai dengan

nisbah yang telah disepakati di awal. Jika usaha selesai, mudharib akan

mengembalikan modal tersebut kepada shahibul maal. Skema pembiayaan

mudharabah dapat dilihat pada Gambar 2.2.
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2.9. Pembiayaan Musyarakah

2.9.1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan istilah partnership.

Sedangkan oleh lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkannya dengan istilah

participation financing, dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan

kemitraan, persekutuan atau perkongsian. Musyarakah atau syirkah dari segi bahasa

arab berarti percampuran.

Musyarakah dapat diartikan akad kerja sama usaha patungan antara 2 (dua) pihak

atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif.

Keuntungan yang didapat dari usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah

Sumber: Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta:

Gema Insani. Hal 98.

Gambar 2.2

Skema Transaksi Pembiayaan Mudharabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Proyek / Usaha

Nasabah

(mudharib)

Bank (Shahibul

maal)

Pembagian

Keuntungan

Modal

Pengambilan

modal pokok

Nisbah

X%

Nisbah

Y %

Keahlian Modal

100%

Perjanjian Bagi

Hasil
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disepakati bersama pada saat membuat akadnya. Bank disini melakukan usaha

pembiayaan dengan cara menyertakan modal ke dalam suatu perusahaan yang

menerima pembiayaannya. Bank bersama mitra usaha mengadakan kesepakatan

tentang pembagian keuntungan dari usaha yang dibiayai. Porsi pembagian keuntungan

tersebut tidak harus sebanding dengan proporsi penyertaan modal, tetapi atas dasar

perjanjian kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan

ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal.

2.1.9.2. Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah

Prinsip bagi hasil selanjutnya Musyarakah.Landasan dasar Musyarakah, yaitu

Q.S.Shaad:24.:

.....               …..

(...wainna kaḥiram-minal-khulaḥāai layabgii ba’ḥuhum ‘ala ba’ḥin illa-lażiina 
āmanuu wa’amilu-ḥaaliḥat...) 

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian
mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan
mengerjakan amal saleh...” (QS. Shaad: 24).

2.1.9.3. Jenis–Jenis Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah atau syirkah akad terbagi menjadi 5 yaitu: syirkah al-inan, al-

mufawadhah, al-a’maal, al-wujuh, dan mudharabah (Nurhayati dan Wasilah, 2009:

135). Berikut ini adalah penjelasan tentang masing-masing syirkah:

1. Syirkah al-inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih, dimana setiap

pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.

Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati

diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun

kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.
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2. Syirkah al-mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih

dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi

dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan

demikian, syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dana yang

diberikan, kerja, tanggungjawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3. Syirkah al-a’maal adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih yang hanya

melibat tenaga (badan) mereka tanpa melibatkan perkongsian modal. Contohnya kerja

sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek.

4. Syirkah al-wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki

reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara

kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi

dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang

disediakan oleh tiap mitra. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal karena

pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karena itu, kontrak ini lazim

disebut sebagai musyarakah piutang.

5. Syirkah al-mudharabah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan

ketentuan, satu pihak menjalankan kerja (amal) sedangkan pihak lain mengeluarkan

modal (mal).

2.1.9.4. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah dapat terlaksana apabila rukun dan syarat dalam

pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah telah terpenuhi. Rukun akad

musyarakah antara lain:

1. Terdapat dua orang yang berakal dewasa dan berakal sehat

2. Adanya objek yang diperjanjikan
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3. Adanya lafaz akad sesuai dengan akad (Ijab dan qabul).

Sedangkan syarat musyarakah pada umumnya adalah:

1. Harus mengenai tasharuf yang dapat diwakilkan

2. Pembagian keuntungan yang jelas

3. Pembagian keuntungan tergantung kepada kesepakatan, bukan kepada besar

kecilnya modal atau kewajiban.

2.1.9.5. Aplikasi Pembiayaan Musyarakah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Ketentuan umum dalam pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah adalah

semua modal disatukan untuk dijadikan modal usaha musyarakah dan dikelola

bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menetukan kebijakan

usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha. Ketika usaha yang dijalankan

mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan berdasarkan

kesepakatan para pihak, sedangkan ketika usaha tersebut mengalami kerugian maka

kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-

masing pihak. Skema pembiayaan musyarakah dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Nasabah Parsial:

Asset Value

Bank Syariah

Parsial Pembiayaan

Keuntungan

Bagi hasil keuntungan sesuai porsi

kontribusi modal (nisbah)

Proyek usaha

Sumber: Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta:
Gema Insani. Hal 94.

Gambar 2.3

Skema Transaksi Pembiayaan Musyarakah dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
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2.1.10. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Definisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah telah dikemukakan oleh berbagai

sumber, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Undang-Undang tentang Perbankan Syariah No.21 tahun 2008 menyatakan bahwa

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah

bank yang menjalankan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan prinsip syariah. Prinsip

syariah yang dimaksud dalam undang-undang adalah prinsip hukum Islam dalam

kegiatan perbankan yang berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Muhammad (2002:13) menjelaskan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-

jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Pengertian beroperasi

dengan syariat Islam adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang operasional dan

produknya berdasarkan Al-Qur’an dan hadist. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

dilarang melaksanakan aktivitas maisir, gharar, riba, dholim, dan haram dalam setiap

kegiatan usahanya.

Ascarya (2007: 30) menjelaskan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga

dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme

ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, sewa jasa

dan lainnya) berdasarkan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian antara bank dengan

pihak lain untuk menyimpan dan menyalurkan dana atau kegiatan lainnya yang

dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam yang bersifat mikro maupun makro.
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Susilo, dkk (2000:110) mendefinisikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai

bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka

penyaluran dananya, memberi dan menerima imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu

jual beli dan bagi hasil.

Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid (2008:39) mendefinisikan Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Arifin (2006:2) menjelaskan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah didirikan

dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip

Islam, Syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis

lain yang terkait.

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang yang dalam kegiatannya dalam

penghimpunan dan penyaluran dananya berdasarkan prinsip–prinsip syariah yang

berpedoman pada Al-Qur’an dan hadits. Kegiatan perbankan yang berdasarkan

prinsip syariah adalah kegiatan yang menjauhkan diri dari unsur riba dalam segala

bentuk transaksinya dan menerapkan sistem bagi hasil dalam perekonomian.

Sebagaimana Allah telah mengharamkannya dalam Al-Qur’an surat Ali-Imron ayat

130 sebagai berikut:

                   

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu laa ta/kuluu alrribaa adh'aafan mudaa'afatan
waittaquu allaaha la'allakum tuflihuuna

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat
ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.”
(QS. Ali Imron: 130)
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Riba berbeda dengan bagi hasil karena, besar persentase bagi hasil dihitung

berdasarkan atas jumlah keuntungan yang diperoleh, hal ini berbeda dengan sistem

bunga yang besarnya persentase dihitung berdasarkan pada jumlah modal yang

dipinjamkan dan lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan

pribadi, sehingga membawa dampak buruk bagi masyarakat. Berikut ini merupakan

perbedaan sistem bagi hasil dan sistem bunga:

Tabel 2.1
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

NO Bagi Hasil Bunga
1 Melakukan investasi yang halal Investasi yang halal dan haram
2 Profit dan falah oriented,dunia dan akhirat Profit oriented,mementingkan dunia dan

mengabaikan akhirat
3 Hubungan dengan nasabah berupa kemitraan Hubungan dengan nasabah berupa debitor –

kreditor
4 Penghimpunan&penyaluran dana sesuai fatwa DPS Tidak ada dewan sejenis yang mengawasinya
5 Penentuan bagi hasil dibuat awal akad dengan

pedoman kemungkinan untung&rugi
Penentuan keuntungan berdasarkan asumsi

selalu untung
6 Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah

keuntungan yang diperoleh
Besarnya prosentase berdasarkan modal yang

dipinjam
7 Besarnya bagi hasil tergantung

keuntungan/kerugian dari usaha
Pembayaran bunga tetap ,tanpa menimbang

usaha untung/rugi
8 Besarnya bagi hasil meningkat sesuai dengan

meningkatnya jumlah pendapatan
Jumlah pembayaran bunga tetap,walaupun

jumlah keuntungan meningkat
9 Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil Keberadaan bunga dikecam oleh semua

agama,termasuk Islam
Sumber : Muhammad Nafik H.R. 2008. Bursa Efek dan Investasi Syariah, hal 174.
Surabaya: CENFORIS.

Melakukan kegiatan ekonomi mengunakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,

berarti telah melakukan perintah Al-Qur’an dan hadits untuk menjauhkan diri dari

riba dan melakukan bagi hasil dalam kegiatan ekonomi. Tujuan dari penerapan

prinsip–prinsip syariah untuk membawa manusia mencapai kebahagiaan dunia dan

akhirat (falah).
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2.1.11. Fungsi, Peran, dan Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Fungsi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tercantum dalam pembukaan

standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing

Organiziton for Islamic Financial Institution) dalam Sudarsono (2003:39), antara lain:

1. Manajer investasi: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan manajer

investasi dari pemilik dana. Dana yang dihimpun dikelola melalui pembiayaan. Besar

kecilnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada

pendapatan yang diterima oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam mengelola

dana yang dihimpunnya dari pemilik dana (nasabah) serta pada keahlian, kehati-

hatian dan profesionalisme.

2. Investor: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat menginvestasikan dana yang

dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya untuk

memanfaatkan idle fund untuk disalurkan ke pihak yang mengalami kekurangan dana

dengan tujuan untuk mendapatkan hasil.

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran: Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah dapat melakukan berbagai kegiatan jasa pelayanan perbankan untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, seperti transfer

uang.

4. Pelaksana kegiatan sosial: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki ciri

yang membedakan dengan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun,

mengadministrasikan dan mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya

untuk masyarakat yang membutuhkan.
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Peranan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bagi pertumbuhan ekonomi

masyarakat menurut Muhammad (2002:16) secara nyata dapat terwujud dalam aspek–

aspek sebagai berikut:

1. Menjadi perekat nasional baru: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat

menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.

2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan: Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pengelolaannya harus didasarkan pada visi

ekonomi kerakyatan, dan upaya ini dapat terwujud dengan mekanisme operasi yang

transparan.

3. Memberikan return yang lebih baik: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak

memberikan janji pasti mengenai keuntungan yang diberikan. Oleh karena itu Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah harus mampu memberikan keuntungan yang lebih baik

dari Bank Perkreditan Rakyat.

4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan: Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat sehingga

spekulasi dapat ditekan.

5. Mendorong pemerataan pendapatan: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak

hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, tetapi dapat mengumpulkan dana zakat,

infaq, shadaqah, wakaf. Dana tersebut dapat disalurkan ke pihak yang membutuhkan

dana dengan melalui pembiayaan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

dan pemerataan pendapatan.

6. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

memiliki produk yang menghasilkan pendapatan yang tidak berasal dari bunga.
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7. Uswatun Hasanah: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melakukan

implementasi moral dan etika bisnis yang benar dalam aktivitas ekonomi.

Tujuan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menurut Sudarsono (2003: 40)

adalah:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam,

khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan. Agar terhindar dari

praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung

unsur gharar (tipuan). Dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam

juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan

pendapatan melalui kegiatan investasi. Gunanya agar tidak terjadi kesenjangan yang

amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang

berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada

kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan

program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa

pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang

lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang

perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan

program pengembangan usaha bersama.

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Manajemen Risiko.... Hendriawan, Reza Waskito 



43

diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga

keuangan.

6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam kepada bank non-syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki fungsi profit dan fungsi non profit.

Fungsi profit pada dibagi menjadi dua tujuan yaitu keuntungan dunia dan akhirat.

Keuntungan dunia pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilakukan dengan kegiatan

bisnis yang merupakan fungsi dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai lembaga

intermediary dengan tujuan bisnis dan membantu. Keuntungan akhirat pada bank

syariah dengan melindungi maqashid syariah yang merupakan ibadah untuk

menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Fungsi non profit Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lebih bersifat sosial untuk

mendapatkan tujuan akhirat dengan kegiatan baitul maal dan meminimalisir

kemiskinan, kebodohan, kebatilan, kezhaliman, dan ketidakadilan. Kegiatan sosial

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilakukan dengan pendayagunaan zakat, infaq, dan

shodaqoh dan wakaf. Penjelasan diatas dapat diwujudkan dengan gambar 2.1:
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Sumber: Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. 2008. Modul disajikan dalam Pelatihan Lembaga
Keuangan Syariah. Islamic Finance Development Institute (IFDI).

Gambar 2.4

Tujuan dan Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

2.1.12. Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menurut Undang–Undang Nomor 21 Tahun

2008 adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang menjalankan

kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki tiga fungsi yaitu sebagai penghimpun dana

masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan pemberian pelayanan jasa

perbankan (Ismail. 2008: 4).

Fungsi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang pertama adalah menghimpun dana

dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Menurut UU No 21
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Tahun 2008 simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank

syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan

prinsip syariah dengan bentuk tabungan dan deposito.

Produk pengumpulan dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak jauh berbeda

dengan Bank Perkreditan Rakyat yaitu dalam bentuk tabungan dan deposito.

Perbedaannya terletak pada akad yang digunakan. Pada Bank Perkreditan Rakyat

menggunakan bunga, sedangkan bank pembiayaan syariah menggunakan akad

wadiah dan mudharabah. Muhammad (2004:6) Produk pengumpulan dana pada Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah dibagi menjadi dua bagian yaitu tabungan dan deposito.

Fungsi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang kedua adalah menyalurkan dana ke

pihak yang mengalami kekurangan dana. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Menurut UU No 21

Tahun 2008 pembiayaan adalah penyaluran dana kepada pihak yang mengalami

kekurangan dana dalam bentuk transaksi bagi hasil, sewa, jual beli, dan kebaikan

yang dimana peminjam dana diwajibkan untuk mengembalikan dana yang dipinjam

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil, sewa, margin, dan tanpa

imbalan.

Fungsi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ketiga adalah Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada pihak-pihak yang

membutuhkan. Jasa perbankan syariah terdiri dari berbagai macam akad. Akad yang

digunakan adalah wadiah (titipan), al wakalah (agen), al kafalah (jaminan), qardhul

hasan (dana kebajikan), al hiwalah (pengalihan), ju’alah (bonus), rahn (gadai)

(Nurhayati dan Wasilah, 2009: 233 - 261).
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2.1.12.1. Produk Penghimpunan Dana

Muhammad (2004:6), tabungan wadiah adalah simpanan yang penarikan dananya

dapat dilakukan sewaktu-waktu. Penarikan dana tabungan dapat dilakukan menurut

syarat dan ketentuan yang berlaku. Simpanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang

menggunakan akad wadiah terdiri dari dua macam yaitu Wadiah Yad Al-Amanah dan

Wadiah Yad adh-Dhamanah, yaitu:

1. Wadiah Yad Al-Amanah adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak

penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan

dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan selama

kerusakan atau kehilangan bukan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Dalam

perbankan syariah prinsip ini diterapkan pada produk safe deposit box.

2. Wadiah Yad adh-Dhamanah adalah akad penitipan barang atau uang dimana

pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat

memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap

kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Prinsip ini diterapkan pada

produk tabungan.

Muhammad (2004:6), tabungan mudharabah adalah simpanan yang penyetoran

dan penarikan dananya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

sebelumnya. Dana yang diperoleh dari nasabah dipergunakan oleh Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah untuk disalurkan ke pembiayaan yang sesuai syariah. Pendapatan

yang dibagikan bank ke nasabah dalam bentuk bagi hasil.

Deposito menurut UU No 21 Tahun 2008 adalah simpanan dana yang berupa

investasi yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan

perjanjian antara nasabah dengan bank. Dana bank dalam bentuk deposito
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mudharabah diklasifikasikan dalam 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dana

tersebut tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo, apabila itu dilanggar

maka akan mendapatkan saksi.

Dana deposito disalurkan ke kegiatan usaha yang sesuai syariah. Pembagian hasil

usaha yang diperoleh bank dibagikan kepada pemilik dana dalam bentuk bagi hasil

sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Deposito bank syariah yang

menggunakan akad mudharabah terdiri dari dua macam yaitu mudharabah

muqayyadah dan mudharabah mutlaqah, yaitu:

1. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan

mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis

usaha, waktu dan tempat bisnis. Pengelola atau mudharib bertanggung jawab untuk

mengelola usaha sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat.

2. Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan

mudharib yang cakupannya di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat

bisnis. Adanya batasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum shahibul

maal dalam memasuki jenis dunia usaha. Mudharib menggunakan modal tersebut

dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk disalurkan di sektor

tertentu.

2.1.12.2. Produk Penyaluran Dana

Dana yang telah diperoleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah disalurkan ke pihak

yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan digunakan untuk

mengembangkan dan meningkatkan pendapatan nasabah dan Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah, serta untuk memanfaatkan dana agar tidak menganggur. Muhammad
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(2002:90) Produk pembiayaan dana di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat

dikembangkan dengan empat model, yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan

dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk

pembiayaan murabahah, salam dan istishna.

2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan

dengan prinsip sewa. Transaksi sewa dilandasi adanya pemindahan manfaat barang.

Prinsip sewa dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan ijarah, dan ijarah muntahia

bittamlik.

3. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan

guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi

hasil untuk produk pembiayaan di bank Islam dioperasionalkan dengan pola-pola

musyarakah dan mudharabah.

4. Transaksi pembiayaan yang hanya dimiliki bank syariah adalah pembiaayan

qardhul hasan. Bank memberikan pembiayaan sesuai prinsip syariah dengan tidak

adanya biaya dalam mengembalikan dana tersebut.

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi ke

dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan pengunaannya, yaitu:

1. Prinsip Jual Beli

Bentuk akad jual beli yang banyak dikembangkan sebagai dasar pokok dalam

pembiayaan modal kerja dan investasi dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ada 3

yaitu:
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a. Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli pada harga asal dengan tambahan

keuntungan yang disepakati oleh pihak-pihak yang mengadakan akad murabahah ini

(Antonio, 2001: 101). Menurut Karim (2006: 98) pembiayaan murabahah berasal dari

kata ribhu (keuntungan), yaitu transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah

keuntungannya. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan

(margin) dan kedua pihak harus menyepakati harga jual dan dan jangka waktu

pembayaran.

b) Salam

Menurut Karim (2006: 99) salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang

diperjual belikan belum ada. Salam berarti pembelian barang yang diserahkan di

kemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka. Barang yang diterima harus

sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual baik itu

jenis, macam, kualitas, dan kuantitasnya. Bank sebagai pembeli dapat meminta

jaminan untuk menghindari risiko yang merugikan.

c) Istishna

Transaksi isthisna merupakan suatu kontrak perjanjian jual beli antara pembeli

dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari

pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau

membeli barang menurut spesifikasi (jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya)

yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak

sepakat atas harga serta sistem pembayaran yaitu apakah pembayaran dilakukan

dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai pada waktu masa yang akan

datang (Antonio, 2001:113).
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2. Prinsip Sewa

Muhammad (2001:93) transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat.

Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsp jual beli, perbedaannya

terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang,

pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Menurut Antonio (2001: 117) ijarah

adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah

sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Ijarah dibagi menjadi dua macam yaitu ijarah dan ijarah muntahhiyah bittamlik.

Pada ijarah bank hanya meminjamkan barang kepada nasabah dan pada akhir periode

nasabah harus mengembalikan barang tersebut. Bank memperoleh sewa atas barang

yang disewa oleh nasabah. Pada ijarah muntahhiyah bittamlik bank syariah

memberikan opsi kepada nasabah untuk mencicil barang yang disewa. Sehingga

diakhir periode barang tersebut menjadi milik nasabah. Bank memperoleh sewa dan

uang cicilan barang.

3. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil yang sering dipakai dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

adalah musyarakah dan mudharabah. Pembiayaan ini menggunakan prinsip bagi

hasil. berikut ini penjelasan:

a)Mudharabah

Mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama

(shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya

menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh

pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya
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kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus

bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001: 95).

b) Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha

tertentu di mana masing-msing pihak memberikan kontribusi dana (amal) dengan

kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan

kesepakatan. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang

bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-

sama (Antonio, 2001: 95).

4. Prinsip Kebajikan

Prinsip kebajikan tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan

untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Pembiayaan ini disalurkan kepada

pihak yang kurang mampu untuk diinvestasikan dalam usaha yang sesuai dengan

syariah. Nasabah tidak perlu untuk memberikan imbalan kepada bank. Nasabah hanya

diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman baik secara sekaligus maupun

cicilan dalam jangka waktu tertentu.

2.1.12.3. Produk Pelayanan Jasa

Jasa perbankan syariah terdiri dari berbagai macam akad. Akad yang digunakan

adalah sharf (jual beli mata uang), wadiah (titipan), al wakalah (agen), al kafalah

(jaminan), al hiwalah (pengalihan), ju’alah (bonus), rahn (gadai). Akad tersebut

digunakan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi keuangan

dengan perbankan (Nurhayati dan Wasilah, 2009: 233 - 261).
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2.2 Proposisi

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan penelitian

sebelumnya, maka proposisi yang dapat diajukan adalah apabila manajemen bisa

mengelola dengan baik, maka risiko bisa diminimalisir.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang risiko dan penanganan pada pembiayaan dengan prinsip bagi

hasil telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Seperti penelitian skripsi

yang dilakukan oleh Endro Wibowo, tahun 2010 dengan judul “Proses Manajemen

Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Amanah”. Dimana isi dari skripsi ini

secara garis besar adalah Murabahah merupakan pembiayaan yang mendominasi

pembiayaan di lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses manajemen

risiko yang terdiri dari proses identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi risiko, dan

implementasi dan evaluasi manajemen risiko pembiayaan murabahah dari awal

pengajuan pembiayaan sampai pelunasan angsuran pembiayaan.

Risiko yang menjadi fokus utama dalam pembiayaan murabahah adalah risiko

pembiayaan, yakni risiko kegagalan calon anggota atau anggota pembiayaan dalam

memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pembiayaan. BMT Amanah Ummah

juga belum menerapkan beberapa prinsip syariah dalam dalam proses mitigasi risiko

dalam pembiayaan murabahah.

Penelitian Fatahullah tahun 2008 menulis “Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan

Risiko di Perbankan Syariah”. Dalam tesis ini yang dibahas adalah Prinsip Bagi Hasil

ini merupakan karakteristik utama dalam Perbankan Syariah, akan tetapi dalam

kegiatan pembiayaan di perbankan syariah masih rendah di bandingkan dengan
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pembiayaan lainnya seperti murabahah (jual beli), hal ini disebabkan antara lain

karena tingginya risiko yang harus ditanggung oleh bank apabila terjadi kerugian

yang di akibatkan bukan dari kesengajaan atau kelalaian dari nasabah sehingga bank

akan sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Kendala lainnya adalah sumber daya manusia yang kurang memadai, manajemen

perbankan syariah, system informasi dan teknologi, sikap masyarakat yang masih

memandang bank syariah sama dengan bank konvensional dan tidak adanya standar

moral yang diterapkan dalam kegiatan pembiayaan.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zidni Ardhiana Firdaus, tahun 2011 dengan

judul “Deteksi Kemungkinan Terjadinya Moral Hazard pada Pembiayaan

Mudharabah di Koperasi As Sakinah Sidoarjo”. Dimana isi dari skripsi ini secara

garis besar adalah bagaimana cara koperasi untuk mengetahui dimana saja

kemungkinan terjadinya moral hazard pada pembiayaan mudharabah. Proses terjadi

moral hazard terjadi dalam jaminan, pola angsuran, karakter anggota, produktivitas

anggota, pihak internal pengelola koperasi, personal garansi, dan pembuatan laporan

keuangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak

pembahasan tentang macam-macam risiko pada pembiayaan dan penanganannya pada

prinsip bagi hasil. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang garis besar

risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan. Dari

ketiga penelitian di atas penjelasan tentang risiko pembiayaan di Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah secara umum dapat dijadikan acuan untuk penulisan skripsi ini.

Perbedaan jurnal dan penelitian ini terletak pada topik pemasalahan serta objek yang

diteliti
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2.4 Kerangka Berpikir

Keterangan: aspek yang diteliti

Gambar 2.5

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir di atas menjelaskan tentang alur dari penelitian ini. Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki tiga fungsi. Fungsi untuk menghimpun dana

dari pihak yang mengalami kelebihan dana, menyalurkan dana untuk pihak yang

mengalami kekurangan dana, dan pelayanan jasa. Fokus penelitian ini pada fungsi

bank sebagai penyalur dana. Penyaluran dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

memiliki beberapa prinsip pembiayaan.

Prinsip pembiayaan terdiri dari prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil,

prinsip jasa, dan prinsip kebajikan. Pada penelitian ini akan mencoba meneliti risiko

yang dihadapi oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta penanganan risiko ketika

melakukan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Risiko pada Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah terdiri dari risiko tersebut adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko

CD

Penyaluran Dana Jasa BankMenghimpun Dana

Sewa Bagi Hasil Jual Beli Kebajikan

BPRS

Risik

RR PasarLikuiditasOperasional Kredit Shariah
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pasar, risiko operasional, commercial displacement risk, rate of return risk, dan

shariah risk.

Penelitian ini untuk mengetahui secara langsung proses pemberian pembiayaan

dari awal sampaipemcairan, risiko yang dihadapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

dalam prinsip bagi hasil serta cara penanganannya apabila risiko itu terjadi. Risiko

dan penanganannya yang ditemukan dalam penelitian bukan merupakan generalisir

dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Risiko dan penanganannya hanya berlaku

pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madinah, Lamongan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Metode dalam penelitian secara garis besar terdiri dari dua metode yaitu metode

kuantitatif dan metode kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian

yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan),

analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih mementingkan

makna dibandingkan generalisasi. Pada penelitian ini juga dibutuhkan pemahaman

yang mendalam tentang rumusan masalah yang diangkat, begitu juga dalam hal data

yang juga memerluhkan hasil yang mendalam (Affifuddin dan Saebani, 2009:57 - 58).

Penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tentang

manajemen risiko pembiayaan prinsip bagi hasil di BPRS Madinah.

Rumusan masalah tersebut membutuhkan jawaban dengan kajian yang mendalam,

khususnya berkaitan dengan kajian literatur yang ditunjang dengan wawancara dan

diskusi mendalam dengan para pengelola, praktisi, dan akademisi dalam sektor

keuangan syariah. Jawaban rumusan masalah tersebut tidak dapat diperoleh dengan

menggunakan prosedur-prosedur statistik. Oleh karena itu, untuk mencapainya

digunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan adalah

studi kasus (case study) deskriptif.

Studi kasus adalah strategi yang digunakan untuk menjawab pokok penelitian

berdasarkan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Studi kasus merupakan suatu

metode kajian empiris yang berusaha untuk menyelidiki fenomena yang terjadi di
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kehidupan nyata bilamana, batas-batas antara fenomena kehidupan nyata dengan

konteks tidak jelas dengan menggunakan berbagai sumber data (Yin, 2009:1).

Alasan penggunaan strategi studi kasus deskriptif terdiri dari lima hal. Pertama,

strategi studi kasus memungkinkan hasil penelitian sulit untuk dimanipulasi karena

peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang

akan terjadi. Kedua, studi kasus deskriptif merupakan strategi yang sesuai dengan tipe

pertanyaan penelitian ini, yakni untuk mendapatkan jawaban atas kejelasan suatu

fenomena untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ketiga, peristiwa

yang diteliti bersifat kontemporer atau sesuatu yang baru. Keempat, peneliti secara

langsung terlibat dalam penelitian tersebut. Kelima, adanya proposisi dalam dalam

penelitian ini.

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dimaksud adalah dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah

yaitu:

“Bagaimana manajemen risiko pembiayaan prinsip bagi hasil di BPRS Madinah?”

Rumusan masalah tersebut menjadi acuan peneliti dalam menentukan ruang

lingkup penelitian ini. Ruang lingkup penelitian terbatas pada manajemen risiko

pembiayaan prinsip bagi hasil yang dihadapi oleh BPRS Madinah. Risiko pembiayaan

prinsip bagi hasil pada sudut pandang BPRS Madinah. Pemilihan risiko dikarenakan

risiko yang paling banyak terjadi di perbankan syariah adalah risiko pembiayaan yang

banyak menyebabkan pembiayaan bermasalah. Objek yang diteliti adalah BPRS

Madinah yang beralamat di Jalan. Lamongrejo No. 26, Lamongan. Penelitian ini tidak

bermaksud menggeneralisasikan hasil penelitian terhadap manajemen risiko
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pembiayaan prinsip bagi hasil serta hasil penelitian ini tidak berlaku untuk BPRS

lainnya.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah

data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkannya,

sedangkan data sekunder merupakan data yang diterbitkan oleh organisasi yang bukan

merupakan pengolahnya (Dajan, 1991:19). Data primer berasal dari wawancara

dengan pengurus bank yang terlibat langsung dengan pembiayaan mudharabah dan

musyarakah, observasi partisipatif dan langsung dari lapangan, serta dokumen-

dokumen yang terkait dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Data

sekunder diperoleh dari objek penelitian yang berupa buku, jurnal, majalah, surat

kabar, internet, laporan keuangan, dan dokumen atau laporan kegiatan penelitian yang

pernah dilakukan yang terkait dengan pembiayaan di BPRS Madinah.

3.4. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder,

prosedur pengumpulan dua jenis data tersebut tentunya tidak sama. Data primer

diperoleh dengan menggunakan prosedur sebagai berikut :

a. Persiapan awal

Pada tahap ini, peneliti mengurus surat ijin penelitian skripsi secara formal pada

bagian akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNAIR sebagai pelengkap

untuk memasuki BPRS Madinah yang diteliti. Tujuan mendatangi BPRS Madinah

adalah untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan prinsip bagi hasil pada BPRS

Madinah. Peneliti melakukan kunjungan awal terlebih dahulu pada BPRS Madinah

yang diteliti pada tanggal 10 Agustus 2011, khususnya pihak yang terkait langsung
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dengan pembiayaan untuk berkenalan serta menjelaskan maksud dan tujuan peneliti

mendatangi bank tersebut. Peneliti segera meminta waktu untuk melakukan proses

lebih lanjut, yang dilanjutkan dengan pertemuan selanjutnya dari tanggal 10 Agustus

2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011.

b. Proses memasuki lokasi atau obyek penelitian

Pada tahap ini, peneliti mendatangi kantor BPRS Madinah yang beralamat di

Jalan. Lamongrejo No.26, Lamongan. Setelah itu, peneliti menyerahkan surat izin

penelitian yang telah diperoleh dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga kepada

direktur BPRS Madinah. Setelah izin penelitian disetujui oleh BPRS Madinah,

peneliti segera menemui pengurus dan staff BPRS Madinah yang difokuskan pada

pihak yang secara langsung terlibat pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah

sesuai dengan janji yang telah dibuat sebelumnya, dengan membawa surat ijin

penelitian secara formal dari FEB (Fakultas Ekonomi dan Bisnis) UNAIR sebagai

pelengkap. Proses ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik dengan informan

dan menyamakan persepsi dengan pihak informan.

c. Saat di lokasi atau obyek penelitian

Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian kepada direktur utama BPRS

Madinah, kemudian melakukan observasi secara langsung pada pengurus BPRS

Madinah dan pada account officer dan bagian legal mengenai manajemen risiko

pembiayaan prinsip bagi hasil. Kegiatan dilakukan beberapa hari secara terus-menerus

secara berkala sampai peneliti mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah

dibuat sebelumnya
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d. Saat pengumpulan data

Peneliti mendapatkan data dari hasil observasi langsung dan wawancara yang

mendalam dari pengurus BPRS Madinah serta account officer dan legal yang menjadi

obyek penelitian. Wawancara dilakukan secara terbuka dan dengan pertanyaan yang

terus berkembang setiap peneliti datang ke lokasi dimana obyek penelitian itu berada,

tetapi tetap terfokus dan mengarah pada topik penelitian. Hasil observasi dan

wawancara dari obyek penelitian akan didokumentasikan sendiri oleh peneliti.

Dalam tahap ini, peneliti akan mengumpulkan data yang diperlukan dengan

berbagai metode, yakni:

a. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara terhadap beberapa informan, yakni pengurus

dan petugas BPRS Madinah terutama yang bertanggung jawab di bidang pembiayaan.

Wawancara bersifat mendalam dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan

diskusi yang ada, tetapi tetap fokus dan mengarah pada topik penelitian. Wawancara

berakhir apabila informasi yang dibutuhkan telah didapatkan dan tidak ada informasi

baru lagi yang berkaitan dengan topik penelitian. Pertanyaan yang akan diajukan

dalam wawancara (unit analisis) adalah proses pembiayaan menggunakan prinsip bagi

hasil, risiko yang dihadapi dalam pembiayaan, dan manajemen risiko prinsip bagi

hasil pada BPRS Madinah .

b. Observasi Partisipatif

Peneliti melaksanakan observasi partisipatif dengan mengawasi proses

pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh BPRS Madinah. Hasil

wawancara dan pengamatan akan didokumentasikan dengan catatan dan rekaman
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kemudian akan disarikan oleh peneliti. Dokumentasi tersebut dilakukan mengingat

kondisi dan kesibukaan para informan yang ada.

Data Sekunder dikumpulkan menggunakan prosedur berikut.

1. Data para pakar dan pelaku bisnis yang terlibat dalam pembiayaan di Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah yang diperoleh dari berbagai media dan para akademisi

yang pernah melakukan penelitian tentang manajemen risiko pembiayaan prinsip bagi

hasil di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2. Literatur yang berisi kajian tentang manajemen risiko pembiayaan prinsip bagi

hasil pada perbankan syariah, lembaga keuangan syariah khususnya Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah, dan pembiayaan mudharabah dan musyarakah diperoleh

dengan cara membaca di ruang baca Fakultas Ekonomi, internet, dan membeli di

toko-toko buku yang berada di Surabaya.

3. Setelah semua data sekunder diperoleh, peneliti melakukan kajian yang

mendalam terhadap data sekunder tersebut. Dari kajian tersebut, peneliti membuat

intisari.

3.5. Teknik Analisis

Teknik Analisis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan analisis

kualitatif deskriptif. Analisis yang digunakan adalah membandingkan suatu temuan

dan kajian proposisi yang telah dibuat sebelumnya, tujuannya untuk menggambarkan

manajemen risiko pembiayaan prinsip bagi hasil pada BPRS Madinah. Kemudian dari

deskripsi tersebut, diklarifikasikan dengan teori atau prinsip muamalah dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang berupa observasi

partisipatif, dokumentasi, dan wawancara. Selain wawancara, yang digunakan dalam

sebuah penelitian kualitatif adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah “data
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atau informasi dari satu pihak diperiksa kebenarannya dengan cara memperoleh

informasi dari sumber lain misalnya dari pihak kedua, pihak ketiga, dan seterusnya”

(Afifuddin, 2009:90). Tujuan dari teknik ini adalah membandingkan informasi

tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak agar didapatkan tingkat

kepercayaan yang lebih terjamin. Teknik analisis data dilakukan sejak awal sampai

akhir penelitian.

Yin (2009:133) menjelaskan bahwa ada tiga macam bentuk teknik analisis yang

sering dipergunakan yaitu: penjodohan pola, pembuatan penjelasan, dan analisis deret

waktu. Penggunaan dari tehnik analisis ini dimaksudkan agar bukti yang didapat dapat

diperlakukan secara wajar, kemudian dapat menghasilkan kesimpulan analisis yang

mendukung, dan menetapkan alternatif interpretasi. Dalam penelitian ini digunakan

teknik analisis penjelasan (deskriptif) yang bertujuan untuk memberikan suatu

penjelasan tentang studi kasus yang bersangkutan yang pada akhirnya dapat

membuktikan proposisi yang telah dibuat sebelumnya
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Bank syariah muncul dengan tujuan untuk menghindarkan manusia dari unsur riba

dalam setiap transaksi ekonomi dan keuangan. Bank syariah adalah bank yang dalam

setiap transaksi keuangan baik pengumpulan dana, penyaluran dana dan jasa

keuangan harus sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan Hadist. Bank syariah dalam

kegiatannya dilarang untuk melakukan kegiatan transaksi keuangan yang

mengandung unsur maisir, riba, gharar, dholim, haram.

Pelaksanaan bisnis dalam bank syariah harus atas dasar kesetaraan (Equality),

keadilan (Fairness) dan keterbukaan (Transparancy), dimana merupakan bentuk

kemitraan yang saling menguntungkan. Bank syariah juga sama seperti business

entity lainnya, yaitu mengharapkan keuntungan maksimal dalam operasionalnya,

karena bank syariah harus amanah mengelola dana yang diinvestasikan masyarakat

dan adanya ZIS.

Bank syariah menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank yang

dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak jauh berbeda dengan bank umum syariah,

yang membedakannya terletak dari modal, cakupan usahanya, dan produk

penghimpunan dana yaitu tidak adanya giro seperti pada bank umum syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam kegiatan penyaluran dana lebih

menekankan pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Salah satu bank

pembiayaan syariah yang bergerak pada sektor UMKM adalah BPRS Madinah.
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4.1.1. Sejarah BPRS Madinah

PT. BPRS Madinah Lamongan merupakan perusahaan milik swasta yang

didirikan sesuai Akte Pendirian Notaris Bambang Heru Juwito: No. 48 tanggal 13

Oktober 2008. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madinah memperoleh pengesahan

badan hukum dari Menteri Kehakiman: AHU-94287.AH.01.01.Tahun 2008, dengan

nomor NPWP: 02.800.415.8-645.000. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madinah

baru beroperasi secara resmi setelah mendapatkan izin usaha berdasarkan Keputusan

Gubernur Bank Indonesia Nomor: 11/26/KEP.GBI/DpG/2009.

4.1.2. Visi dan Misi BPRS Madinah

4.1.2.1. Visi BPRS Madinah

BPRS Madinah memiliki visi menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

terkemuka yang selalu mengutamakan kemajuan, kesejahteraan dan kepuasan

nasabah.

4.1.2.2.Misi BPRS Madinah

Untuk mencapai visi tersebut maka misi BPRS Madinah adalah :

1. Melakukan pelayanan perbankan sistem syariah terbaik dikelasnya berdasarkan

Iman dan Taqwa kepada Allah SWT (IMTAQ) dan ibadah dengan mengutamakan

pelayanan kepada pengusaha mikro, kecil, menengah dan pegawai/pekerja untuk

membangun/menunjang perkembangan ekonomi Islami pada masyarakat Islam

khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

2. Memberikan pelayanan terbaik dan prima kepada nasabah dengan melaksanakan

Good Corporate Governance (GCG) berlandaskan IMTAQ.

3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada share holders dan

stake holders lainnya.
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4.1.3. Tujuan BPRS Madinah

Tujuan dibentuknya BPRS pada dasarnya merupakan investasi dari kewajiban

setiap muslim (khususnya) untuk beribadah dan semata–mata mendapatkan ridho

Allah SWT. Termasuk dalam kegiatan bidang keuangan maupun perdagangan.Secara

umum ada dua kepentingan yang mendasari dibentuknya BPRS Madinah, yaitu :

1. Kepentingan Ibadah

Hal ini merupakan manifestasi ketaatan pada larangan Allah SWT tentang

pengharaman riba sebagaimana yang tercantum dalam surah Al Baqarah ; 275 –

276

2. Kepentingan Muamalat

Melaksanakan kegiatan usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini

menyangkut :

1. Potensi dana umat Islam

2. Peran serta umat Islam dalam pengerahan dana masyarakat

3. Terbukanya peluang usaha yang membutuhkan pendanaan/pembiayaan

4. Jaminan umat non muslim dalam menggunakan jasa perbankan syariah

BPRS Madinah di Kabupaten Lamongan didirikan dengan maksud dan tujuan

untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan

daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat

Lamongan pada khususnya.

4.1.4. Motto BPRS Madinah

BPRS Madinah mempunyai motto yang berbunyi “Bersama Meraih Berkah”

sebagai perwujudan dari visi, misi, dan tujuan BPRS Madinah sendiri yang

mempunyai arti bahwa tujuan BPRS Madinah adalah untuk bersama-sama dengan
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semua pihak yang berkepentingan dengan BPRS Madinah untuk mewujudkan

perbankan dengan sistem syariah berdasarkan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT

untuk mendapatkan berkahNya baik di dunia maupun di akhirat.

4.1.5. Sasaran BPRS Madinah

BPRS Madinah merupakan institusi keuangan yang berskala lokal dengan

orientasi kegiatan bisnis yang lebih diarahkan kepada usaha berskala mikro, kecil dan

menengah pada berbagai sektor. Sesuai misi pendirian, sasaran utama kegiatan BPRS

berupa pengumpulan maupun penyaluran dana/pembiayaan kepada masyarakat di

sekitar lokasi usaha BPRS baik muslim maupun non-muslim yang terdiri dari

masyarakat golongan ekonomi lemah, pengusaha menengah dan kecil, tokoh

masyarakat dan Ulama dan Masyarakat potensial lain.

Kegiatan usaha diarahkan kepada industri kecil dan menengah serta industri

kerajinan rumah tangga. Juga kepada para peternak, petani / pekebun dan penjual jasa

berskala mikro, kecil dan menengah yang tersebar di wilayah Kabupaten Lamongan.

4.1.6. Prinsip Kerja BPRS Madinah

a. Keadilan

Mempertimbangkan keadilan atas porsi bagi hasil kepada nasabah

b. Kemitraan

Memposisikan nasabah sejajar dengan bank sebagai mitra usaha yang amanah, saling

menguntungkan dan bertanggung jawab.

c. Keterbukaan

Memberikan keterbukaan laporan keuangan secara berkesinambungan, sehingga

nasabah dapat mengetahui kualitas manajemen dan kondisi bank.
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d. Universal

Memberikan layanan Perbankan Syariah kepada seluruh lapisan masyarakat dengan

tidak memandang status kehidupan, suku maupun golongan.

4.1.7. Budaya Perusahaan BPRS Madinah

1. Siddiq

Bersikap jujur terhadap diri sendiri, orang lain dan Allah SWT

2. Istiqomah

Bersikap teguh, sabar dan bijaksana

3. Fathonah

Profesional, disiplin, bekerja keras dan inovatif

4. Amanah

Penuh rasa tanggung jawab dan saling menghormati dalam menjalankan tugas dan

melayani nasabah

5. Tabligh

Bersikap mendidik, membina dan memotivasi pihak lain (para pegawai dan nasabah)
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4.1.8. Struktur Organisasi dan Kepengurusan BPRS Madinah

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BPRS Madinah

Berdasarkan struktur organisasi diatas kepengurusan BPRS Madinah sebagai berikut:

1. RUPS :2 orang
2. Dewan Komisaris :2 orang
3. Dewan Pengawas Syariah :2 orang
4. Direktur Utama :1 orang
5. Direktur :1 orang
Para pengurus utama diatas didukung oleh 8 orang staf:

1. Staff Marketing :2 Orang
2. Staff Accounting :2 Orang
3. Staff Personalia & Umum :1 Orang
4. Staff Legal & Admin Pembiayaaan :1 Orang
5. Staff Teller :1 Orang
6. Staff Customer Service :1 Orang

4.1.9. Produk Penyimpanan dan Penyaluran Dana BPRS Madinah

BPRS Madinah memiliki berbagai macam produk penyimpanan dan penyaluran

dana yang terdiri atas penghimpunan dan juga penyaluran dana nasabah. Produk

RUPS

DEWAN KOMISARIS DEWAN PENGAWAS SYARIAH

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR

CS/TABUNGAN/

DEPOSITO

MARKETING

SDM/UMUM/KE
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penyimpanan berdasarkan jenisnya terdiri atas tiga bagian yaitu tabungan wadiah,

tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Sedangkan produk penyaluran dana

terdiri atas empat bagian yaitu talangan haji, pembiayaan murabahah, pembiayaan

mudharabah, musyarakah, dan pembiayaan ijarah.

4.1.9.1 Produk Penyimpanan Dana BPRS Madinah

1. Tabungan Pendidikan Tarbiyah: tabungan dimana nasabah dapat melakukan

penyimpanan dan penarikan dana sewaktu-waktu pada BPRS Madinah dengan

tujuan untuk rencana pendidikan anak dimasa depan. Bank dapat menggunakan

dana nasabah tanpa seijin nasabah untuk disalurkan pada sektor yang sesuai

syariah, dan nasabah mendapatkan bonus yang tidak diperjanjikan diawal.

2. Tabungan Haji Al Madinah: tabungan dimana nasabah dapat melakukan

penyimpanan dana untuk biaya naik haji dan dana tersebut baru dapat diambil

apabila telah memenuhi biaya untuk naik haji. Bank dapat menggunakan dana

nasabah tanpa seijin nasabah untuk disalurkan pada sektor yang sesuai syariah,

dan nasabah mendapatkan bonus yang tidak diperjanjikan diawal.

3. Tabungan Qurban: tabungan dimana nasabah dapat melakukan penyimpanan dana

yang digunakan untuk melakukan ibadah qurban dan dana tersebut baru dapat

diambil apabila telah mencukupi untuk menjalankan ibadah qurban. Bank dapat

menggunakan dana nasabah tanpa seijin nasabah untuk disalurkan pada sektor

yang sesuai syariah, dan nasabah mendapatkan bonus.

4. Tabungan Qardiyu: tabungan dimana diperuntukan untuk nasabah yang

menggunakan pembiayaan dari BPRS Madinah. Tabungan Qardiyu dapat

digunakan sebagai tempat penyimpanan dana nasabah baik untuk membayar

pinjaman maupun hanya sekadar menabung. Dana dapat diambil sewaktu-waktu
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oleh nasabah. Bank dapat menggunakan dana nasabah tanpa seijin nasabah, dan

nasabah mendapatkan bonus yang tidak diperjanjikan diawal.

5. Tabungan Mudharabah: tabungan dimana nasabah dapat melakukan penyimpanan

dan penarikan dana sewaktu-waktu pada BPRS Madinah, kemudian dana tersebut

disalurkan pada sektor usaha yang sesuai syariah. Hasil dari penyaluran tersebut

dibagihasilkan pada nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal.

6. Deposito Mudharabah: simpanan dana nasabah pada BPRS Madinah, dimana

penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian

antara nasabah dengan bank, apabila dilanggar maka mendapatkan pinalty. Dana

bank dalam bentuk deposito mudharabah diklasifikasikan dalam 1 bulan, 3 bulan,

6 bulan, dan 12 bulan. Dan tersebut digunakan bank pada sektor usaha yang sesuai

syariah, dan nasabah mendapatkan bagi hasil atas usaha tersebut sesuai nisbah

yang disepakati diawal.

4.1.9.2. Produk Penyaluran Dana BPRS Madinah

1. Talangan Haji: produk pembiayaan dimana bank menyediakan dana talangan haji

kepada nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji. Nasabah menyetorkan

dananya terlebih dahulu kemudian kekurangannya akan ditalangi bank sehingga

nasabah mendapatkan quota / porsi haji. Nasabah tinggal mengangsur pinjaman

tersebut, dan bank mendapatkan fee. BPRS Madinah bekerjasama dengan Bank

Syariah Mandiri dan Bank Muamalat.

2. Pembiayaan Murabahah: produk pembiayaan dimana bank menyediakan

pinjaman dana kepada nasabah untuk membeli barang baik untuk kebutuhan

konsumtif maupun untuk usaha. Bank mendapatkan margin atas harga pokok

barang yang dipesan oleh nasabah.
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3. Pembiayaan Mudharabah: produk pembiayaan dimana bank meminjamkan dana

kepada nasabah berupa modal usaha, Bank memberikan dana sebesar 100%

kepada nasabah, sedangkan nasabah yang menggunakan kemampuan dan

usahanya untuk mengelola modal tersebut. Apabila usaha tersebut untung maka

dibagi berdasarkan pada nisbah bagi hasil yang disepakati diawal, sedangkan

apabila mengalami kerugian maka kerugian 100% ditanggung bank, sedangkan

nasabah mengalami kerugian waktu dan tenaga.

4. Pembiayaan Musyarakah: produk pembiayaan dimana bank dan nasabah saling

menyetor dana, tenaga, keahlian dalam menjalankan usaha berdasarkan

kesepakatan. Apabila usaha tersebut untung maka dibagi berdasarkan kesepakatan

nisbah ataupun berdasarkan konstribusi modal masing-masing, sedangkan apabila

mengalami kerugian maka kerugian berdasarkan pada besarnya konstribusi modal

yang diserahkan dalam usaha tersebut.

5. Pembiayaan Ijarah: produk pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan

kepada nasabah dengan menyewakan barang atau tempat yang diinginkan

nasabah. Nasabah tinggal menyicil dana yang dipinjam dari bank ditambah

dengan keuntungan yang diinginkan bank.

4.2. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan informasi dari hasil wawancara yang diperoleh dari

lima informan. Kelima informan tersebut merupakan pimpinan dan staff yang terlibat

secara langsung dalam manajemen risiko prinsip bagi hasil. Informan yang

merupakan pimpinan dari BPRS Madinah Lamongan adalah, direktur utama dan

direktur, sedangkan pada staff terdiri dari bagian marketing yang berjumlah dua orang
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dan bagian legal yang terdiri dari satu orang. Data tersebut bisa dilihat berdasarkan

tabel 4.1 :

Tabel 4.1.
Data Informan Yang Terlibat Dalam Manajemen Risiko Bagi Hasil

Jabatan Jumlah Nama
Direktur Utama 1 Temmy Wijaya,SE
Direktur 1 Swida Dwi Handoyo, SE
Marketing 2 Anwar

Arof Muhajir
Legal 1 Doni Hendra Kurniawan

Sumber: Hasil wawancara

Informan tersebut merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses

manajemen risiko prinsip bagi hasil pada BPRS Madinah. Informan tersebut

melakukan proses manajemen risiko prinsip bagi hasil mulai dari nasabah pembiayaan

mengajukan pembiayaan, pencairan pembiayaan dan sampai dengan pembiayaan

tersebut lunas

Tabel 4.2
Komposisi Pembiayaan BPRS Madinah per 31 Desember 2010

(dalam ribuan rupiah)
Jenis

Pembiayaan
Jumlah

Pembiayaan
Prosentase Nasabah Prosentase Equivalent

rate(%/bulan)
Pembiayaan
Bermasalah

NPF

Murabahah 5.754.390 86,70% 237 66,02% 2% 21.500 0,37%

Mudharabah 243.210 3,66% 55 15,32% 2,5% 15.250 6,27%

Musyarakah 157.875 2,38% 31 8,64% 2,25% 0

Ijarah 125.992 1,90% 17 4,74 2% 0
Talangan

Haji
335.840 5,36% 19 5,29% 2% 0

Total 6.637.304 100% 359 100% 36.750

Sumber: Laporan Keuangan BPRS Madinah
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Berdasarkan tabel 4.2 komposisi pembiayaan BPRS Madinah tahun 2010 sebesar

Rp 6.637.304.000. Pembiayaan pada BPRS Madinah disalurkan menggunakan akad

murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan talangan haji. Jumlah pembiayaan

paling banyak pada BPRS Madinah pada akad murabahah sebesar Rp 5.754.390.000

diikuti dengan pembiayaan talangan haji sebesar Rp 335.840.000. Pada pembiayaan

murabahah dan musyarakah sebesar Rp 243.210.000 dan Rp 157.875.000 dan yang

terakhir adalah pembiayaan ijarah sebesar 125.992.000

Berdasarkan jumlah prosentase pembiayaan BPRS Madinah didominasi dengan

pembiayaan murabahah sebesar 86,70% melebihi jumlah pembiayaan mudharabah

dan musyarakah sebesar 3,66% dan 2,38%. Berdasarkan jumlah nasabah pembiayaan

murabahah yaitu sebesar 237 nasabah dibandingkan jumlah nasabah pembiayaan

mudharabah dan musyarakah yaitu sebesar 55 dan 31 nasabah.

Pada pembiayaan BPRS Madinah yang mengalami pembiayaan bermasalah

terbesar adalah akad murabahah yaitu sebesar Rp 21.500.000 dibandingkan

mudharabah sebesar Rp 15.250.000, tetapi berdasarkan prosentase dari jumlah

pembiayaan yang diberikan, pembiayaan mudharabah memiliki jumlah paling besar

yaitu 6,27% dibandingkan murabahah sebesar 0,37%. Berdasarkan penjelasan diatas,

minimnya BPRS madinah menyalurkan pembiayaan menggunakan akad mudharabah

dan musyarakah dikarenakan adanya risiko yang dapat menyebabkan pembiayaan

bermasalah.
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Tabel 4.3
Sektor yang Dibiayai BPRS Madinah per 31 September 2010

(dalam ribuan rupiah)
Sektor yang Dibiayai Jumlah Prosentase

Pertanian 950.720 14,32%
Perikanan 890.125 13,41%
Perdagangan 1.705.850 25,70%
Pegawai 2.515.449 37,90%
Jasa 575.160 8,67%

Total 6.637.304 100%

Sumber: Laporan Keuangan BPRS Madinah

BPRS Madinah tahun 2010 menyalurkan pembiayaan sebanyak Rp

6.637.304.000. sektor yang dibiayai oleh BPRS Madinah dibagi menjadi lima sektor

yaitu sektor pertanian, perikanan, perdagangan, pegawai, dan jasa. Pembiayaan

terbesar disalurkan pada sektor pegawai sebesar Rp 2.515.449.000, diikuti dengan

sektor perdagangan sebesar Rp 1.705.850.000. Pada sektor pertanian pembiayaan

sebesar Rp 950.720.000 dan perikanan sebesar Rp 890.125.000, dan yang terakhir

adalah sektor jasa sebesar Rp 575.160.000.

Berdasarkan tabel 4.3 prosentase pembiayaan BPRS Madinah masih didominasi

dengan akad murabahah yang ada pada sektor pegawai sebesar 37,90%, sedangkan

pada sektor yang menggunakan prinsip bagi hasil lebih kecil yaitu pada sektor

pertanian dan perikanan sebesar 14,32% dan 13,41%. Berdasarkan hasil tersebut

manajemen BPRS Madinah masih dominan memberikan pembiayaan yang

memberikan pembayaran dengan lebih pasti yaitu murabahah.
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Tabel 4.4
Pembiayaan Bagi Hasil Bermasalah Berdasarkan Lama Pembiayaan

(dalam ribuan rupiah)
No Lama

Pembiayaan
Jumlah Bermasalah Prosentase Lancar Prosentase

1 3 bulan 210.720 0 0 210.720 100%
2 6 bulan 110.950 15.250 13,74% 95.700 86,26%
3 12 bulan 79.412 0 0 79.412 100%
4 24 bulan 0 0 0 0 0
5 Lain-lain 0 0 0 0 0
Sumber: Laporan Keuangan BPRS Madinah

Berdasarkan tabel 4.4 pembiayaan prinsip bagi hasil yang mengalami pembiayaan

bermasalah adalah pembiayaan mudharabah sebesar Rp 15.250.000 dari pembiayaan

mudharabah sebesar Rp 243.210.000. Pembiayaan mudharabah pada BPRS Madinah

memiliki jenis-jenis jangka waktu pembiayaan yaitu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24

bulan dll. Pada pembiayaan mudharabah yang mengalami pembiayaan bermasalah

pada pembiayaan jangka waktu 6 bulan yaitu sebesar Rp 15.250.000 berdasarkan

prosentasenya mengalami pembiayaan bermasalah sebesar 13,74%.

4.3. Hasil Analisis

4.3.1. Proses Pembiayaan BPRS Madinah

4.3.1.1.Proses Permohonan Pembiayaan

Proses pemohonan pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil tidak jauh

berbeda dengan prinsip pembiayaan lainnya yaitu nasabah yang hendak mengajukan

pembiayaan diwajibkan datang sendiri ke BPRS Madinah. Nasabah tersebut akan

mendapatkan penjelasan oleh CS atau AO mengenai produk pembiayaan apa saja

yang ada di BPRS Madinah, apabila nasabah tersebut tertarik dan setuju untuk

mengajukan pembiayaan CS atau AO memberikan formulir permohonan pembiayaan

dan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah.
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Formulir permohonan pembiayaan harus diisi oleh nasabah. Formulir permohonan

pembiayaan masih bersifat umum untuk mengetahui informasi tentang nasabah.

Informasi ini berisi data mengenai nasabah, pembiayaan, jaminan dan info lainnya.

Selain mengisi formulir permohonan pembiayaan, nasabah diwajibkan melengkapi

persyaratan sebagai dokumen pendukung.

Persyaratan dokumen pendukung dibagi menjadi dua berdasarkan subjek

pembiayaan, yaitu untuk perorangan maupun untuk badan usaha. Untuk perorangan

nasabah harus membawa:

a. FC KTP Suami dan Istri @ 2 lembar

b. FC Kartu Keluarga 1 lembar

c. FC Akta Nikah 1 lembar

d. Pas Photo Suami dan Istri @ 1 lembar

e. Surat Keterangan atau Slip gaji bulan terakhir

f. Rincian kebutuhan dana atau barang

g. FC jaminan 2 berkas

Sedangkan untuk badan usaha nasabah harus membawa:

a. FC legalitas usaha 1 berkas

b. Indentitas pengurus

c. FC laporan keuangan 2 tahun terakhir

d. SIUP, TDP, NPWP

e. FC Rekening pada Bank lain 1 berkas

f. FC jaminan 2 berkas

g. Rincian surat kebutuhan dana atau barang atau proposal pembaiayaan
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Kelengkapan formulir pembiayaan dan dokumen pendukung baik untuk

perseorangan maupun badan usaha akan diteliti kebenaran dan kelengkapannya

dengan melakukan wawancara awal. Apabila ada persyaratan yang tidak benar atau

belum lengkap, maka berkas tersebut dikembalikan ke nasabah untuk dilengkapi.

Setelah data tersebut dilengkapi, BPRS Madinah akan melakukan BI checking

mengenai informasi nasabah.

Bi checking dilakukan oleh BPRS Madinah untuk menilai nasabah pembiayaan

apakah layak untuk mendapatkan pembiayaan. langkah ini digunakan untuk

meminimalisir terjadinya kredit macet pada BPRS Madinah. Proses BI checking pada

BPRS Madinah menggunakan Sistem Informasi Nasabah (SID). Pada proses SID

banyak hal yang dilihat mengenai nasabah, tetapi secara garis besar ada tiga hal yang

paling diperhatikan sebagai bahan pertimbangan.

Tiga hal yang menjadi bahan pertimbangan nasabah pada proses SID adalah besar

pembiayaan, kolektibilitas serta jaminan yang diserahkan pada lembaga keuangan

lain. Besar pembiayaan nasabah pada lembaga keuangan lain digunakan untuk

melihat banyaknya pembiayaan yang telah diambil oleh nasabah dan dimana saja

pembiayaan tersebut. Kolektibilitas nasabah digunakan untuk melihat track record

pembiayaan nasabah pada bank lain apakah lancar atau tidak. Jaminan nasabah

digunakan untuk melihat kondisi dan posisi jaminan yang diserahkan pada BPRS

Madinah apakah ada di lembaga keuangan lain.

Setelah melihat nasabah pada SID, BPRS Madinah bisa menilai apakah

pembiayaan nasabah layak dibiayai atau tidak. Nasabah termasuk dalam status

nasabah macet oleh SID maka pembiayaan ditolak, apabila nasabah tersebut tidak

masuk macet pada SID maka proses pembiayaan diterima. Setelah pengecekan
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kelengkapan data, dokumen pendukung, dan BI cheking selesai dilakukan maka AO

akan melanjutkan proses pembiayaan.

4.3.1.2. Proses Analisa Pembiayaan

Proses selanjutnya setelah permohonan pembiayaan, BPRS Madinah akan

melakukan proses analisa pembiayaan atas pengajuan dana dari nasabah. Proses

analisa pembiayaan BPRS Madinah akan melakukan survey pada rumah dan usaha

nasabah serta menyusun analisa pembiayaan dan jaminan sebagai bahan

pertimbangan nasabah layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan pada waktu

dibahas di Komite Pembiayaan.

Proses survey pada BPRS Madinah dilakukan dua kali yaitu survey yang resmi

dan survey tidak resmi. Survey resmi dilaksanakan setelah AO menjadwalkan rencana

kunjungan kepada nasabah. AO akan menghubungi nasabah dan menentukan waktu

kunjungan yang disepakati oleh nasabah. AO dan legal melakukan kunjungan pada

rumah dan usaha nasabah. Survey berfungsi untuk melihat kondisi kelayakan usaha,

melakukan penilaian jaminan, serta menilai karakter dan lingkungan nasabah.

Survey dilakukan selain bertanya pada nasabah, juga bertanya pada orang-orang

terdekat seperti tetangga, ketua RT, karyawan, relasi bisnis, Badan Pertanahan,

penjual kendaraan, supplier barang baku dan penjual produk usaha dari perusahaan

calon nasabah pembiayaan. Jangka waktu survey dilakukan 1 minggu setelah

pengajuan pembiayaan. Survey tidak resmi dilakukan untuk mengecek kebenaran data

yang disampaikan oleh nasabah pada waktu survey resmi.

Setelah AO melakukan survey, AO akan menyusun Berita Acara Survey untuk

melaporkan data dan fakta-fakta lapangan yang diperoleh dari hasil kunjungan yang

telah dilakukan pada rumah dan usaha nasabah. Pada Berita Acara Survey berisi
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tentang pemohonan pinjaman, data pribadi calon nasabah, data usaha, analisa

pembiayaan, analisa jaminan, dan kesimpulan survey.

AO menyusun Laporan Analisa Pembiayaan dan Analisa Jaminan atas proses

inisiasi dan solitasi sebagai berkas yang akan diajukan kepada Komite Pembiayaan.

Analisa pembiayaan digunakan untuk menilai karakter dan kemauan nasabah serta

kemampuan membayar nasabah. Proses analisa analisa pembiayaan dilakukan

menggunakan tiga tahap yaitu pemilihan pendekatan dalam melakukan analisa

pembiayaan, pengumpulan informasi yang lengkap untuk kegiatan analisis

pembiayaan, dan penetapan titik kritis suatu proyek.

Pendekatan dalam melakukan analisa pembiayaan BPRS Madinah menggunakan

pendekatan karakter, jaminan, kelayakan usaha, dan kemampuan pelunasan. Informasi

yang dibutuhkan dalam melakukan analisa pembiayaan terdiri dari informasi khusus

dan informasi umum mengenai nasabah dan usahanya. Penetapan titik kritis

dilakukan untuk menentukan aspek mana yang paling kritis untuk dianalisa. Aspek

yang dianalisa meliputi yuridis, pemasaran, teknis, keuangan, dan jaminan.

Pada proses analisa jaminan dilakukan oleh bagian legal. Penilaian jaminan

dibedakan menjadi dua hal yaitu penilaian jaminan berupa tanah dan bangunan,

ataupun kendaraan. Penilaian jaminan berfungsi untuk mengetahui tentang kebenaran

dari informasi yang diberikan oleh nasabah tentang jaminan yang berikannya dan

sebagai bahan pertimbangan maksimal pemberian pinjaman yang dapat diberikan

BPRS Madinah.

Penilaian jaminan berupa tanah dan bangunan berisi informasi secara umum

mengenai nasabah, kebenaran informasi antara surat tanah dan bangunan dari badan

pertanahan nasional dengan kenyataannya dan keadaan bangunan tersebut. Selain itu
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juga melakukan penilaian terhadap jaminan tersebut dengan membandingkan harga

jaminan menurut informasi setempat, menurut petugas penilaian, dan harga liquidasi

jaminan menurut petugas penilai. Berdasarkan informasi diatas maka dapat diambil

kesimpulan apakah jaminan itu layak atau tidak. Nilai maksimal pemberian pinjaman

pada jaminan berupa tanah adalah 70% dari nilai jaminan tersebut.

Penilaian berupa kendaraan berisi informasi mengenai nasabah, keadaan dan

status kendaraan antara informasi yang diberikan nasabah dengn kenyataan seperti

data jaminan, kondisi jaminan, dan data tambahan jaminan. Selain itu juga melakukan

penilaian terhadap jaminan tersebut dengan membandingkan harga jaminan menurut

informasi setempat, menurut petugas penilaian, dan harga liquidasi jaminan menurut

petugas penilai.

Berdasarkan informasi diatas maka dapat diambil kesimpulan apakah jaminan itu

layak atau tidak. Nilai masksimal pemberian pinjaman pada jaminan berupa

kendaraan sebesar 50% dari nilai jaminan tersebut. Setelah proses survey ke rumah

dan usaha nasabah, menyusun berita acara survey, dan menyusun analisa pembiayaan

dan analisa jaminan langkah selanjutnya AO akan membuat lembar persetujuan

komite pembiayaan yang akan diajukan kepada komite pembiayaan.

4.3.1.3. Proses Persetujuan dan Realisasi Pembiayaan

Proses selanjutnya setelah analisa pembiayaan, BPRS Madinah akan melakukan

proses proses persetujuan dan realisasi pembiayaan dari nasabah. Proses persetujuan

dan realisasi pembiayaan BPRS Madinah akan melakukan penilaian kelayakan usaha

dan persetujuan pembiayaan melalui Komite Pembiayaan, menyiapkan akad

pembiayaan, serah terima jaminan, dan pencairan pinjaman.
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Komite pembiayaan merupakan panitia internal bank yang bertugas untuk menilai

proposal pembiayaan yang diajukan oleh AO apakah layak untuk dibiayai atau tidak.

Komite pembiayaan anggotanya terdiri dari bagian pembiayaan, bagian legal, direksi,

direktur utama, dan komisaris. Jumlah anggota komite pembiayaan tergantung pada

besarnya pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

Pembiayaan di bawah Rp 20 juta, anggota pembiayaan terdiri atas AO yang

membuat proposal pembiayaan nasabah, direktur, dan direktur utama sedangkan

bagian legal hanya berfungsi sebagai pencatat dan pendukung pendapat AO.

Pembiayaan Rp 20 juta sampai Rp 50 juta, anggota pembiayaan terdiri atas AO,

direktur, direktur utama, legal dan satu komisaris. Pembiayaan diatas Rp 50 juta,

anggota pembiayaan terdiri dari AO, legal, direktur, direktur utama, dan 2 komisaris.

Komite pembiayaan akan membahas dan mengevaluasi proposal pembiayaan

yang diajukan AO secara lebih mendetai, dan mengambil keputusan terhadap

proposal pembiayaan apakah diterima, diterima dengan persyaratan khusus atau

ditolak. Apabila pembiayaan tersebut ditolak maka akan dibuatkan surat penolakan

pembiayaan yang akan disampaikan kepada nasabah. Apabila pembiayaan diterima

maka dilanjutkan dengan pembuatan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan untuk

disampaikan kepada nasabah.

Setelah penyerahan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan, nasabah disuruh

datang ke BPRS Madinah. AO akan menyiapkan surat perjanjian prinsip bagi hasil

yang isinya akan dibacakan kepada nasabah. Isi dari surat perjanjian prinsip bagi hasil

adalah fasilitas pembiayaan, jangka waktu perjanjian, kesepakatan pembagian hasil

keuntungan, pengembalian hasil usaha, cara pembayaran, saksi biaya, serta

pengaturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh nasabah, jaminan,
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hokum yang mengatur perjanjian pembiayaan prinsip bagi hasil. Apabila nasabah

setuju dengan isi perjanjian maka dilakukan penandatanganan akad antara direktur

utama BPRS Madinah dengan nasabah yang disertai dengan saksi-saksi dari pihak

bank dan nasabah dihadapan notaris.

Setelah penandatanganan akad pembiayaan, maka diadakan pengikatan dan serah

terima jaminan dihadapan notaris. Pengikatan jaminan ini dibagi menjadi dua yaitu

pengikatan jaminan berupa tanah beserta bangunan dan kendaraan. Pada kendaraan

pengikatan jaminan menggunakan fidusial. Hal yang dilihat adalah umur kendaraan,

harga kendaraan dan keadaan kendaraan.

Pada pengikatan jaminan berupa tanah dan bangunan pengikatan berupa surat

kuasa yang dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah pinjaman yaitu surat kuasa

membebankan hak tanggungan yang digunakan apabila pembiayaan yang diambil

kurang dari 50 juta rupiah, apabila pembiayaan lebih dari 50 jura rupiah maka proses

pengikatan jaminan menggunakan akta pemberian hak tanggungan.

Pada proses penandatanganan akad pembiayaan dan pengikatan jaminan nasabah

dikenakan beban-beban antara lain biaya materai yang dibebankan sebesar jumlah

dokumen pembiayaan yang diperlukan, biaya notaris untuk pengikatan pembiayaan

dan jaminan, biaya asuransi, dan pajak. Semua biaya tersebut harus dibayarkan

nasabah pada waktu penandatanganan akad pembiayaan dan pengikatan jaminan.

Setelah penandatangan akad pembiayaan serta pengikatan dan serah terima

jaminan dihadapan notaris maka bank akan membuatkan rekening pembiayaan

berdasarkan data nasabah. Dana tersebut akan dipindahbukuan ke rekening nasabah

pada BPRS Madinah atau dalam bentuk tunai. Rekening pembiayaan tersebut juga

berfungsi untuk tempat nasabah membayar pokok angsuran dan bagi hasil.
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Berdasarkan penjelasan diatas dari proses pembiayaan pada BPRS Madinah dengan

skema 4.2 sebagai berikut:

Gambar 4.2

Gambar Tahapan Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil BPRS Madinah

Sumber : Hasil Wawancara Narasumber
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4.3.2. Proses Pengawasan Pembiayaan

Proses pengawasan pembiayaan dilakukan BPRS Madinah setelah pencairan dana.

AO akan memonitoring usaha nasabah yang dibiayai apakah mengalami

perkembangan usaha setelah mendapatkan pembiayaan. Kegiatan monitoring

dilakukan AO setiap bulan atau jangka waktu perusahaan nasabah memperoleh

pendapatan. AO akan melihat perkembangan usaha dengan mengecek berkas-berkas

hubungan dagang dan kerja, checking kepada supplier, distributor, pembeli dan

pekerja, survey terhadap keadaan pasar dari usaha yang digeluti oleh nasabah.

AO akan menghitung perkiraan besarnya pendapatan yang diterima oleh nasabah

beserta perhitungan beban produksi usaha nasabah. BPRS Madinah menggunakan

pendekatan profit sharing. AO bertugas untuk menganalisis apakah informasi yang

diberikan oleh nasabah sudah benar dan melihat perbandingan antara rencana kerja,

penentuan nisbah, dan realisasi kerja, serta mengingatkan nasabah untuk melakukan

pembayaran pinjaman pokok dan bagi hasil usaha kepada BPRS Madinah tepat

waktu.

Kegiatan monitoring akan dilakukan AO selama jangka waktu pembiayaan dan

pembiayaan tersebut dilunasi oleh nasabah. Setelah pembiayaan tersebut dilunasi oleh

nasabah beserta pembagian bagi hasil kepada BPRS Madinah tanpa adanya macet

maka diadakan perjanjian penyelesaian jaminan dan pengembalian jaminan kepada

nasabah.
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4.3.3. Proses Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Proses penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan apabila nasabah mengalami

kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban berupa pokok pinjaman dan pembagian

bagi hasil. Pembagian kolektibilitas nasabah pada BPRS Madinah dibagi menjadi

empat yaitu:

1. Pembiayaan Lancar: pembiayaan yang tidak mengalami penundaan pengembalian

pokok pinjaman dan pembayaran margin atau bagi hasil. (Jumlah hari tunggakan:

0).

2. Pembiayaan Kurang Lancar: pembiayaan pengembalian pokok pinjaman dan

pembayaran margin atau bagi hasil telah mengalami penundaan selama 3 bulan

dari waktu yang dijanjikan (jumlah hari tunggakan 1 – 90 hari).

3. Pembiayaan Diragukan: pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan

pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan selama enam

bulan atau dua kali dari jadwal yang di perjanjikan (Jumlah hari tunggakan 91 –

180).

4. Pembiayaan Macet: pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan

pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan 9 bulan sejak

jatuh tempo menurut jadwal yang diperjanjikan (Jumlah hari tunggakan 181 –

270 hari).

Proses penanganan pembiayaan bermasalah pada BPRS Madinah dilakukan

apabila nasabah telat dalam membayar pokok pembiayaan dan bagi hasil usaha. BPRS

Madinah melakukan penagihan pada nasabah yang masuk dalam daftar kolektibilitas

kurang lancar, diragukan dan macet. Pada nasabah ini akan dilakukan penagihan

secara intensif dengan menghubungi dan memberikan surat pemberitahuan
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keterlambatan pembayaran kepada nasabah bermasalah agar segera membayar

keterlambatannya.

Apabila nasabah tersebut sulit untuk dihubungi atau tidak menghiraukan surat

pemberitahuan keterlambatan pembiayaan, AO akan berkunjung pada rumah dan

usaha nasabah untuk mengevaluasi dan menganalisa penyebab terjadinya pembiayaan

bermasalah. Proses ini dilakukan secara kekeluargaan, untuk mengetahui keadaan

keluarga nasabah dan usahanya. Untuk usaha, AO akan meneliti laporan, catatan

dokumen, informasi pihak ketiga, kelengkapan dokumen dan datang ke tempat usaha

nasabah untuk mentahui lebih jelas mengenai penyebab nasabah telat membayar.

Setelah melakukan kunjungan kepada usaha yang bermasalah dan financial

review, AO akan membuat usulan penyelesaian pembiayaan bermasalah kepada

komite pembiayaan untuk diambil keputusan apakah akan dilakukan penyehatan atau

eksekusi jaminan tergantung dari niat untuk melunasi dan keadaan usaha nasabah.

Untuk usaha yang dianggap tidak bisa untuk diselamatkan atau niat tidak baik dari

nasabah, maka bank akan melakukan eksekusi jaminan.

Eksekusi jaminan dibagi menjadi tiga pertama eksekusi secara sukarela dimana

nasabah menjual barang jaminan atau nasabah memberi kepercayaan kepada BPRS

Madinah untuk menjual jaminan. Kedua eksekusi secara hukum dimana eksekusi

jaminan dilakukan melalui lembaga hukum yang berlaku. Ketiga akan dilakukan

penagihan pembiayaan bermasalah melalui pihak ketiga. Hasil dari eksekusi jaminan,

apabila lebih dari pokok pinjaman maka akan dikembalikan, apabila kurang maka

akan diminta lagi kekurangannya.

Penyelesaian masalah untuk usaha yang layak untuk diselamatkan dan nasabah

memiliki niat baik untuk melunasi pembiayaan, BPRS Madinah melakukan
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rescheduling, restructuring, dan reconditioning. Kegiatan rescheduling merupakan

kegiatan dimana dilakukan penjadwalan kembali kewajiban nasabah. Usaha dilakukan

dengan penjadwalan kembali jangka waktu pembiayaan, perubahan jadwal angsuran,

pemberian grace period, dan perubahan jumlah angsuran.

Kegiatan restructuring merupakan kegiatan dimana dilakukan penyusunan ulang

terhadap seluruh kewajiban nasabah. Usaha dilakukan dengan penambahan jumlah

maksimum pembiayaan dengan waktu pengembalian yang tetap ada (Suplesi),

penggantian hak-hak Pembiayaan oleh pihak ketiga (Subrogasi), dan pembuatan

perjanjian baru dengan menghapus perjanjian yang ada (Novasi).

Kegiatan reconditioning merupakan kegiatan dimana dilakukan persyaratan ulang

terhadap pembiayaan dan persyaratan yang disepakati bersama. Usaha dilakukan

dengan perubahan agunan dengan menambah nilai agunan dan bantuan manajemen

dari pihak BPRS Madinah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi usaha

nasabah yang macet. Setelah kegiatan penyelamatan usaha nasabah macet maka bank

akan melakukan kembali kegiatan monitoring untuk melihat perkembangan usaha

nasabah sampai pembiayaan lunas.

4.3.4. Proses Manajemen Risiko BPRS Madinah

4.3.4.1. Proses Identifikasi Risiko Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil

Proses identifikasi risiko dilakukan oleh BPRS Madinah berdasarkan pengalaman

dan perkiraan terhadap setiap peristiwa meskipun peristiwa tersebut belum terjadi

dalam memberikan pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil. Proses identifikasi

dilakukan oleh seluruh pengurus dan pekerja BPRS Madinah. Berdasarkan hasil

wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pembiayaan menggunakan

prinsip bagi hasil, ada beberapa risiko yang sudah diketahui yaitu:
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1. Risiko dana tidak digunakan sesuai tujuan pembiayaan.

2. Risiko dana yang dipinjam tidak digunakan sesuai syariah.

3. Risiko membayar hasil usaha dan pembiayaan tidak teratur.

4. Risiko membuat laporan keuangan tidak benar.

5. Risiko tidak memberikan informasi dengan benar.

6. Risiko asset usaha dijual atau disewakan kepada pihak lain.

7. Risiko jaminan fisik dijaminkan atau dijual kepada pihak lain.

8. Risiko harga jual hasil usaha jatuh saat panen.

9. Risiko hasil usaha dicuri, rusak, atau mati sebelum panen.

10. Risiko terjadinya force majeure usaha nasabah.

11. Risiko nasabah menjual hasil usaha tanpa memberitahu.

12. Risiko nasabah tidak bisa membuat laporan keuangan.

13. Risiko transparasi nasabah dalam memberikan data

14. Risiko produktivitas nasabah tidak maksimal

15. Risiko karakter tidak diketahui dengan benar.

16. Risiko usaha tidak dikuasai dengan baik oleh BPRS Madinah.

17. Risiko usaha yang dibiayai bukan milik nasabah.

18. Risiko jaminan tidak bisa segera dicairkan menjadi kas.

19. Risiko jaminan rusak atau turun nilainya.

Risiko dana tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan. Risiko

teridentifikasi pada nasabah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Risiko muncul

ketika nasabah yang telah memperoleh pendanaan dari BPRS Madinah untuk

menjalankan usaha tidak digunakan untuk membiayai usaha nasabah sesuai dengan

perjanjian pembiayaan sebelumnya dengan BPRS Madinah. Risiko ini disebabkan
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oleh pengetahuan nasabah tentang prinsip bagi hasil masih kurang, dan adanya moral

hazard pada nasabah pada awal pengajuan dana.

Risiko dana yang dipinjam tidak digunakan sesuai syariah. Risiko ini

teridentifikasi pada nasabah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Risiko ini muncul

ketika nasabah yang telah memperoleh pendanaan dari BPRS Madinah, menggunakan

dana tersebut dengan cara yang tidak syariah, atau untuk usaha yang tidak sesuai

syariah. Risiko ini disebabkan adanya moral hazard pada nasabah sejak awal

pengajuan dana, dan pengetahuan nasabah tentang pembiayaan pada Islam yang

melarang tentang adanya unsur riba, ghoror, maisyir, dholim terhadap sesama.

Risiko membayar hasil usaha dan pembiayaan tidak teratur. Risiko ini

teridentifikasi pada nasabah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Risiko ini terjadi

ketika nasabah tidak membayarkan usahanya tepat waktu dikarenakan sikap dari

nasabah tersebut yang tidak mau membayar tepat waktu dan nasabah tersebut lebih

mementingkan untuk menyelesaikan pembayaran pada lembaga keuangan lain selain

BPRS Madinah.

Risiko membuat laporan keuangan tidak benar. Risiko ini teridentifikasi pada

nasabah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Risiko ini terjadi ketika nasabah

berusaha untuk menipu BPRS Madinah dengan membuat laporan keuangan yang

tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Pada laporan keuangan ini, nasabah

membuat laporan beban usaha yang dibesar-besarkan dengan tujuan bagi hasil yang

dibayarkan oleh nasabah kecil, atau nasabah membuat laporan pendapatan yang

diperoleh sedikit sehingga bagi hasil yang dibayarkan kecil.

Risiko tidak memberikan informasi dengan benar. Risiko ini teridentifikasi pada

nasabah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Risiko ini terjadi ketika nasabah
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tersebut tidak memberitahukan informasi secara benar mengenai informasi dirinya,

usaha, jaminan pada awal pembiayaan serta perkembangan usaha, beban dan

pendapatan yang diperoleh pada AO ketika melakukan monitoring perkembangan

usaha setelah mendapatkan pembiayaan ke usaha nasabah. Hal ini disebabkan

nasabah akan berbuat curang dengan menutupi hasil sebenarnya atau adanya moral

hazard.

Risiko asset usaha dijual atau disewakan kepada pihak lain. Risiko ini

teridentifikasi pada nasabah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Risiko ini terjadi

ketika asset usaha yang merupakan objek yang dibiayai dijual atau disewakan

sehingga, nasabah tidak mempunyai usaha untuk melunasi pembiayaan dan bagi

hasilnya pada BPRS Madinah, serta uang hasil penjualan tersebut dibawa lari oleh

nasabah.

Risiko jaminan fisik dijaminkan atau dijual kepada pihak lain. Risiko ini

teridentifikasi pada nasabah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Risiko ini terjadi

ketika BPRS Madinah hanya mendapatkan jaminan berupa surat jaminan berupa

kendaraan, tetapi fisik kendaraan ditangan nasabah. Barang jaminan berupa kendaraan

tersebut dijual atau dijaminkan ke pihak lain sehingga nasabah mendapatkan uang dan

menyebabkan kerugian bagi BPRS Madinah.

Risiko terjadinya force majeure usaha nasabah. Risiko ini teridentifikasi pada

nasabah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Risiko ini terjadi diluar pengetahuan

dan kehendak dari BPRS Madinah dan nasabah yang mengakibatkan usaha yang telah

dibiayai oleh BPRS Madinah mengalami kerugian atau bahkan tutup usaha.

Peristitiwa ini terjadi karena bencana alam, peperangan dll.
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Risiko harga jual usaha jatuh saat panen. Risiko ini teridentifikasi pada nasabah

yang menggunakan prinsip bagi hasil. Risiko ini terjadi karena usaha yang dibiayai

oleh BPRS Madinah, pada sektor pertanian dan tambak. Usaha pertanian dan tambak

sangat rentan dengan perubahan harga pasar pada produk usaha mereka yang berupa

beras dan hasil tambak dikarenakan pada saat panen supply barang meningkat,

sedangkan demand tetap menyebabkan harga menjadi turun.

Risiko hasil usaha dicuri, rusak, atau mati sebelum panen. Risiko ini

teridentifikasi pada nasabah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Risiko ini terjadi

karena hasil usaha pertanian dan tambak sangat rawan terkena hama, parasit, virus,

penyakit yang menyebabkan sebagian hasil dari pertanian dan tambak mengalami

kerusakan atau mati saat usaha tersebut belum dipanen. Pada saat panen pada tambak

sangat rawan, disebabkan masih ada pencurian tambak. Hal ini menyebabkan hasil

usaha yang didapat menjadi berkurang dari yang diharapkan.

Risiko nasabah menjual hasil usaha tanpa memberitahu. Risiko ini teridentifikasi

pada nasabah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Risiko ini terjadi karena nasabah

berbuat curang dengan menjual hasil usaha seluruh atau sebagian dan keuntungannya

penjualan hasil usaha dipakai sendiri dan tidak digunakan untuk membayar pinjaman

dan bagi hasil pada BPRS Madinah.

Risiko tidak bisa membuat laporan keuangan. Risiko ini teridentifikasi pada

nasabah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Risiko ini terjadi kerena nasabah pada

BPRS Madinah ada yang tidak mengetahui tentang pembuatan laporan keuangan,

proyeksi usaha, dan menghitung keuntungan usaha pada saat pengajuan usaha dan

waktu usaha tersebut mengalami panen.
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Risiko transparasi nasabah dalam memberikan memberikan data. Risiko ini

teridentifikasi pada nasabah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Risiko ini terjadi

karena nasabah ingin pengajuan pembiayaan diterima oleh BPRS Madinah sehingga

nasabah membuat data yang tidak benar dengan memperbagus kualitas nasabah

bahwa layak untuk mendapatkan pembiayaan sedangkan data tidak lengkap untuk

menutupi kekurangan pada diri nasabah.

Risiko produktivitas nasabah tidak maksimal. Risiko ini teridentifikasi pada

nasabah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Risiko ini terjadi karena BPRS

Madinah tidak mengetahui seberapa besar usaha nasabah menggunakan dana untuk

meningkatkan produktivitas usaha. Nasabah juga bersikap malas berusaha

dikerenakan apabila bekerja keras maka pendapatan hasilnya akan dibagi juga dengan

BPRS Madinah semakin besar.

Risiko karakter tidak diketahui dengan benar ini teridentifikasi pada nasabah yang

menggunakan prinsip bagi hasil. Risiko ini terjadi karena BPRS madinah tidak

mengetahui dengan pasti karakter asli nasabah, kemampuan berusaha, ketepatan

membayar, hubungan dengan masyarakat yang menyebabkan BPRS mengalami

kesulitan mengetahui karakter nasabah sesungguhnya sehingga menyebabkan

assimetri information.

Risiko usaha tidak dikuasai dengan baik oleh BPRS Madinah. Risiko ini

teridentifikasi pada nasabah yang menggunakan prinsip bagi. Risiko ini terjadi karena

pembiayaan yang diberikan kepada nasabah merupakan usaha yang baru berdiri tetapi

mempunyai prospek kedepan atau usaha yang menguntungkan tetapi BPRS tidak

mengetahui bisnis tersebut. Penyaluran dimana BPRS tidak mengetahui secara detai

dan ahli bisa menyebabkan kerugian bagi BPRS.
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Risiko usaha yang dibiayai bukan milik nasabah. Risiko ini teridentifikasi pada

nasabah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Risiko ini terjadi karena nasabah

menipu BPRS Madinah dengan tujuan untuk memperoleh pinjaman sedangkan data

usaha yang dibiayai bukan milik sendiri sehingga, BPRS tidak bisa mendapatkan

pengembalian dana dan pembagian hasil usaha nasabah.

Risiko jaminan tidak bisa segera dicairkan menjadi kas. Risiko ini teridentifikasi

pada nasabah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Risiko ini terjadi karena jaminan

yang berupa tanah susah untuk dijual guna melunasi pembiayaan bermasalah

dikarenakan tempatnya yang tidak strategis, dekat dengan daerah rawan bencana, dan

butuh waktu untuk menjualnya.

Risiko jaminan rusak atau turun nilainya. Risiko ini teridentifikasi pada nasabah

yang menggunakan prinsip bagi hasil. Risiko ini terjadi karena barang jaminan berupa

kendaraan bisa rusak karena dipakai, mengalami penurunan harga atau mengalami

kecelakaan. Untuk tanah nilainya bisa turun dikarenakan adanya bencana alam,

tempatnya sudah menjadi tidak strategis lagi sehingga harga tanah turun.

4.3.4.2. Proses Penilaian Risiko Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil

BPRS Madinah tidak melakukan proses penilaian risiko pada pembiayaan prinsip

bagi hasil menggunakan metode probability dan severity (qualitative approach),

seperti pada matriks penilaian risiko pada berikut ini:
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Sumber: Hanafi, Mamduh M. 2009. Manajemen Risiko, Yogyakarta: YKPN. Hal 58.

Gambar 4.3

Matriks Penilaian Risiko

Keterangan:

Pada kuadran I, risiko memilki dampak yang kecil dan jarang terjadi. Pada

kuadran ini, informasi yang teratur dibutuhkan oleh manajemen untuk menjaga risiko-

risiko ini pada level yang dapat diterima dan harus ada penanggung jawab yang

ditugaskan untuk memperhatikan informasi ini.

Pada kuadran II, risiko memiliki dampak kecil, tetapi sering terjadi. Pada kuadran

ini, Manajemen perlu melakukan pengendalian internal secara teratur untuk menjaga

tingkat kemungkinan terjadinya dan segala dampaknya.

Pada kuadran III, risiko memiliki dampak besar, tetapi jarang terjadi. Pada

kuadran ini, Manajemen harus merencanakan kontijensi yang telah teruji untuk

menjawab situasi berisiko terjadi

Pada kuadran IV, risiko memiliki dampak yang besar dan kemungkian yang cukup

besar pula. Risiko pembiayaan terletak di kuadran IV. Risiko pada kuadran IV

membutuhkan perhatian serius dari para manajemen puncak dapat meminimalkan

kemungkinan dan dampak terjadinya.

I

IVIII

II

Dampak

Kemungkinan
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menunjukan bahwa pengurus dan

staff BPRS Madinah memiliki perhatian yang lebih besar kepada risiko pembiayaan

dibandingkan dengan risiko lainnya yang ada di BPRS Madinah. Risiko pembiayaan

merupakan risiko yang sering terjadi dan dapat mengakibatkan kerugian secara

langsung bagi masa depan BPRS Madinah apabila tidak ditangani.

BPRS Madinah menilai risiko pembiayaan memiliki beberapa sektor yang

memungkinkan terjadinya risiko yaitu pertama dari segi nasabah baik saat pengajuan

pembiayaan, proses analisa pembiayaan, dan proses setelah pembiayaan diterima

nasabah. Kedua dari segi usaha nasabah apakah layak, sesuai syariah, laporan

keuangan, dan menguntungkan untuk dibiayai. Ketiga dari segi jaminan mengenai

status hukumnya, keberadaan jaminan baik surat maupun fisiknya, dan nilai jaminan

yang lebih kecil dari pembiayaan. Keempat dari segi karakter nasabah mengenai

moral hazard, usahanya mengelola usaha, kejujuran dalam memberikan informasi.

Para pengurus BPRS untuk menilai risiko tersebut menggunakan BI checking

pada nasabah yang akan dibiayai, menentukan sektor mana yang menjadi kemampuan

dan keahlian BPRS Madinah untuk dibiayai, membuat daftar list kolektibilitas

nasabah BPRS Madinah selama pembiayaan, melihat dan belajar tentang

perkembangan sektor ekonomi yang menjadi usaha nasabahnya, melakukan proses

pembiayaan secara teliti sesuai standard SOP pada BPRS Madinah.

Meskipun BPRS Madinah telah menempatkan risiko pembiayaan sebagai risiko

yang harus mendapat perhatian khusus, akan tetapi BPRS Madinah belum mampu

untuk menghitung secara kuantitatif tingkat risiko masing-masing sektor dan

membuat ranking berdasarkan perhitungan tersebut sehingga pembiayaan
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menggunakan prinsip bagi hasil akan tetap diberikan kepada sektor-sektor yang

menguntungkan dan sesuai dengan keahlian pada BPRS Madinah.

4.3.4.3. Proses Mitigasi Risiko Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil

4.3.4.3.1. Mitigasi Risiko Dana Tidak Digunakan Sesuai Tujuan Pembiayaan

BPRS Madinah melakukan mitigasi risiko dana tidak digunakan sesuai tujuan

pembiayaan oleh nasabah dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap penyebab

terjadinya risiko. Penanganan risiko dana tidak digunakan sesuai tujuan pembiayaan

yang disebabkan oleh moral hazard nasabah, pengelola BPRS Madinah memitigasi

risiko dengan nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan dan AO akan

mewawancara nasabah untuk mengetahui tujuan dari pembiayaan tersebut untuk

usaha apa. Pada proses ini AO sudah mengetahui apakah yang dikatakan nasabah

tersebut benar atau tidak dengan membandingkan data yang nasabah isi dengan hasil

wawancara awal.

Langkah selanjutnya dengan melakukan survey ke tempat usaha nasabah untuk

mengetahui secara lebih mendalam mengenai nasabah, lingkungan, usaha, dan

jaminan. AO akan bertanya meminjam untuk tujuan apa dan berapa besar yang akan

dipinjam, berapa biaya proses produksi. Setelah AO melakukan wawancara, maka

akan dibuat hasil analisis pembiayaan dan jaminan dengan membandingkan apakah

data yang diberikan nasabah dengan hasil survey benar atau tidak. Pada proses ini

dapat diketahui tujuan nasabah melakukan pembiayaan sehingga dapat diketahui

layak atau tidak.

Langkah selanjutnya dengan menggunakan akad pembiayaan dan penandatangan

akad prinsip bagi hasil dihadapan notaris. Pada penjanjian tersebut terdapat perjanjian

bahwa dana tersebut harus digunakan sesuai peruntukannya apabila tidak, hal itu
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melanggar perjanjian dan dapat dikenakan tindakan pidana. Setelah dana diterima

oleh nasabah, maka AO akan melakukan monitoring terhadap usaha nasabah apakah

dana tersebut digunakan semestinya atau tidak. Penanganan dilakukan dengan

memberikan peringatan lisan dan tertulis, pemutusan pembiayaan, penanganan jalur

hukum, dan eksekusi jaminan.

4.3.4.3.2. Mitigasi Risiko Dana yang Dipinjam Tidak Digunakan Sesuai Syariah

BPRS Madinah melakukan mitigasi risiko dana yang dipinjam tidak digunakan

sesuai sesuai syariah oleh nasabah dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap

penyebab terjadinya risiko. Penanganan risiko dana yang dipinjam tidak digunakan

sesuai dengan syariah disebabkan oleh moral hazard nasabah, pengelola BPRS

Madinah memitigasi risiko dengan nasabah diharuskan untuk mengisi formulir

permohonan pembiayaan dengan lengkap kemudian AO melakukan wawancara awal

dengan bertanya jenis usaha apa yang dibiayai bergerak dibidang apa. Berdasarkan

hasil wawancara awal AO akan membandingkan apakah hasil yang diperoleh benar

atau tidak.

Langkah selanjutnya dengan cara melakukan survey ke rumah nasabah dan tempat

usaha nasabah, dan melakukan survey diam-diam kepada masyarakat sekitar

mengenai bisnis yang dijalankan oleh nasabah. Apabila bisnis tersebut melanggar

syariah maka tidak akan dibiayai. Hasil survey itu kemudian akan dianalis dengan

hasil wawancara awal dan data yang diberikan nasabah apakah benar atau tidak. Pada

proses ini dapat diketahui apakah pembiayaan tersebut layak atau tidak.

Langkah selanjutnya dengan menggunakan akad pembiayaan dan penandatangan

akad prinsip bagi hasil dihadapan notaris. Pada penjanjian tersebut terdapat perjanjian

bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk memproduksi atau melaksanakan sesuatu
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yang melanggar syariah, apabila nasabah melanggar perjanjian tersebut dapat

dikenakan tindakan pidana. Setelah dana diterima oleh nasabah, maka AO akan

melakukan monitoring terhadap usaha nasabah apakah dana tersebut digunakan pada

usaha yang tidak melangar syariah atau tidak. Penanganan dilakukan dengan

memberikan peringatan lisan dan tertulis, pemutusan pembiayaan, penanganan jalur

hukum, dan eksekusi jaminan. Penanganan dilakukan dengan memberikan peringatan

lisan dan tertulis, pemutusan pembiayaan, penanganan jalur hukum, dan eksekusi

jaminan.

4.3.4.3.3. Mitigasi Risiko Membayar Hasil Usaha dan Pembiayaan Tidak Teratur

BPRS Madinah melakukan mitigasi risiko membayar hasil usaha dan pembiayaan

tidak teratur oleh nasabah dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap penyebab

terjadinya risiko. Penanganan risiko membayar hasil usaha dan pembiayaan tidak

teratur disebabkan oleh moral hazard nasabah, pengelola BPRS Madinah memitigasi

risiko dengan melakukan wawancara awal dan BI checking untuk mengetahui tentang

banyaknya pinjaman yang diambil oleh nasabah pada lembaga keuangan lain dan

bagaimana tingkat kolektibilitas pembayaran pada bank lain. Apabila tidak memenuhi

syarat maka ditolak.

Langkah selanjutnya survey kepada nasabah dengan bertanya kepada lingkungan

sekitar, relasi bisnis, keluarga nasabah baik secara resmi atau diam-diam untuk

mengetahui bagaimana sifat nasabah sesungguhnya terutama ketika mendapatkan

pembiayaan apakah bersikap untuk menunda-nunda pembayaran, lebih mementingkan

untuk membayar pada lembaga keuangan lain dibandingkan BPRS Madinah.

Melakukan kegiatan monitoring kepada nasabah dengan datang ketempat usaha

untuk mengetahui perkembangan usaha yang dibiayai apakah mengalami peningkatan
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atau tidak, mengecek laporan keuangan, melihat perkembangan keuntungan nasabah,

serta mengingatkan nasabah agar membayar modal usaha dan bagi hasil dengan tepat

waktu agar tidak merugikan kedua belah pihak apabila mengalami macet. Apabila hal

itu terjadi maka BPRS memberikan surat peringatan apabila nasabah tidak mau

membayar tepat waktu dan memberikan denda dari besarnya biaya yang dikeluarkan

BPRS dalam menagih nasabah. Penanganan dilakukan dengan memberikan

peringatan lisan dan tertulis, pemutusan pembiayaan, penanganan jalur hukum, dan

eksekusi jaminan.

4.3.4.3.4. Mitigasi Risiko Membuat Laporan Keuangan Tidak Benar

BPRS Madinah melakukan mitigasi risiko membuat laporan keuangan tidak benar

oleh nasabah dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap penyebab terjadinya

risiko. Penanganan risiko membuat laporan keuangan tidak benar disebabkan oleh

moral hazard nasabah, pengelola BPRS Madinah memitigasi risiko dengan

melakukan penilaian pada laporan keuangan dan rencana kerja yang diserahkan

nasabah pada BPRS awal perjanjian usaha dengan hasil wawancara awal, melakukan

survey ke usaha nasabah mengenai laporan keuangan, pendapatan dan beban sebelum

mendapat pembiayaan, meneliti asumsi pendapatan dan beban usaha yang diberikan

nasabah dan melakukan diskusi pada Komite Pembiayaan.

Proses selanjutnya melakukan akad pembiayaan dan penandatangan akad prinsip

bagi hasil dihadapan notaris. Pada penjanjian tersebut terdapat perjanjian bahwa

pembukuan mengenai keuangan, beban usaha dan hasil usaha dibuat dengan sebenar-

benarnya sesuai dengan prinsip pembukuan yang berlaku. Apabila hal itu dilanggar

dapat dikenakan tindakan pidana.
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Monitoring ketempat usaha nasabah dengan melihat secara langsung proses

produksi, meneliti catatan laporan keuangan dan bukti-bukti keuangan atau hubungan

bisnis dengan pihak lain, bertanya dengan pihak ketiga baik ekternal maupun internal

perusahaan, melakukan wawancara dengan nasabah tentang perkembangan usaha

kemudian semua data tersebut dibandingkan antara laporan keuangan yang dibuat

nasabah dengan kenyataannya. Penanganan dilakukan dengan memberikan peringatan

lisan dan tertulis, pemutusan pembiayaan, penanganan jalur hukum, dan eksekusi

jaminan.

4.3.4.3.5. Mitigasi Risiko Tidak Memberikan Informasi dengan Benar

BPRS Madinah melakukan mitigasi risiko nasabah tidak memberikan informasi

dengan benar dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap penyebab terjadinya

risiko. Penanganan risiko nasabah tidak memberikan informasi dengan benar

disebabkan oleh moral hazard nasabah, pengelola BPRS Madinah memitigasi risiko

dengan melakukan nasabah diharuskan untuk mengisi formulir permohonan

pembiayaan dan melengkapi persyaratannya kemudian AO melakukan wawancara

awal untuk mengetahui kebenaran data yang diberikan nasabah, tujuan pembiayaan,

dan banyaknya pembiayaan dari situ AO akan menilai apakah nasabah berkata jujur

atau tidak.

Langkah selanjutnya AO akan melakukan survey dengan mengecek rumah dan

tempat usaha nasabah baik secara resmi atau sembunyi-bunyi agar mengetahui secara

lebih dekat mengenai nasabah dengan bertanya kepada nasabah, relasi bisnis, pekerja,

masyarakat sekitar. Kemudian AO akan membuat analisa pembiayaan apakah

pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tersebut benar dan sesuai antara data yang

diberikan nasabah dengan informasi yang didapat AO.
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Melakukan akad penandatanganan pembiayaan prinsip bagi hasil dan jaminan

dihadapan notaris. Pada akad tersebut terdapat penjanjian bahwa data yang diberikan

oleh nasabah benar, apabila data yang diberikan oleh nasabah tidak benar maka dapat

dikenakan hukum yang berlaku. Setelah pencairan dana dilakukan, maka BPRS

melakukan monitoring usaha apakah usaha nasabah mengalami perkembangan,

meneliti laporan keuangan mengenai hasil usaha yang diberikan oleh nasabah benar,

dan menilai apakah nasabah memiliki moral hazard untuk memperbesar beban usaha

atau memperkecil keuntungan dengan tujuan menipu BPRS Madinah. Penanganan

dilakukan dengan memberikan peringatan lisan dan tertulis, pemutusan pembiayaan,

penanganan jalur hukum, dan eksekusi jaminan.

4.3.4.3.6. Mitigasi Risiko Asset Usaha Dijual atau Disewakan Pihak Lain

BPRS Madinah melakukan mitigasi risiko asset usaha dijual atau disewakan

kepada pihak lain dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap penyebab

terjadinya risiko. Penanganan risiko asset usaha dijual atau disewakan kepada pihak

lain disebabkan oleh moral hazard nasabah, pengelola BPRS Madinah memitigasi

risiko dengan melakukan nasabah mengisi formulir pembiayaan di awal dimana harus

menyebutkan jenis jaminan yang digunakan serta melihat menggunakan BI checking

tentang status jaminan nasabah di lembaga keuangan lain serta melakukan analisa

jaminan.

Melakukan survey kepada rumah nasabah dengan bertanya kepada masyarakat

sekitar dan orang yang memiliki hubungan dekat dengan nasabah, relasi bisnis

bagaimana karakter nasabah apakah dapat dipercaya dan memiliki sifat baik

kemudian menyelidiki bagaimana status usaha nasabah apakah usaha sendiri atau

disewakan pada pihak lain.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Manajemen Risiko.... Hendriawan, Reza Waskito 



102

Langkah selanjutnya dengan melakukan pengikatan kontrak pembiayaan dan

jaminan di depan notaris dengan tujuan agar nasabah tidak menjual atau menyewakan

kepada pihak lain sehingga hal itu dapat mengakibatkan kerugian bagi BPRS dan

menyebabkan adanya tuntutan hukum terhadap nasabah selain itu juga adanya

asuransi untuk menghindari terjadinya risiko ini.

Melakukan kegiatan monitoring untuk melihat perkembangan usaha nasabah dan

meninjau langsung tempat usaha nasabah dan asset usahanya apakah asset usaha

tersebut masih ada atau statusnya masih menjadi milik nasabah. Apabila asset usaha

tersebut telah dijual tanpa sepengetahuan BPRS, maka akan diadakan eksekusi

jaminan karena apabila asset usaha tersebut dijual maka menyalahi kontrak usaha dan

tidak bisa untuk menjalankan usaha sekaligus membayar pokok pembiayaan dan bagi

hasil kepada BPRS dan berakibat pada jalur hukum. Penanganan dilakukan dengan

memberikan peringatan lisan dan tertulis, pemutusan pembiayaan, penanganan jalur

hukum, dan eksekusi jaminan.

4.3.4.3.7. Mitigasi Risiko Jaminan Fisik Dijual atau Disewakan Pihak Lain

BPRS Madinah melakukan mitigasi risiko jaminan fisik dijual atau disewakan

kepada pihak lain dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap penyebab

terjadinya risiko. Penanganan risiko nasabah tidak memberikan informasi dengan

benar disebabkan oleh moral hazard nasabah, pengelola BPRS Madinah memitigasi

risiko dengan cara nasabah mengisi informasi mengenai jaminan pada proses

pengajuan pembiayaan, serta pada proses analisa jaminan AO dan bagian hukum akan

melihat dan mencatat tentang jaminan tersebut.

Melakukan BI checking tentang jaminan nasabah di lembaga lain berapa banyak

jaminan yang telah diberikan pada lembaga keuangan lain dan statusnya serta
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melakukan survey kerumah nasabah untuk mengetahui bagaimana karakter nasabah

sesungguhnya dengan menggali informasi dari lingkungan sekitar dan orang yang

dekat dengan nasabah apakah nasabah tersebut baik atau buruk.

Melakukan kegiatan pengikatan kontrak pembiayaan dan jaminan pada proses

pembiayaan ini serta adanya asuransi untuk menangani kerugian apabila risiko ini

terjadi, nasabah dilarang untuk menjual atau menyewakan fisik dari jaminan tersebut,

apabila dilanggar dapat diproses ke pengadilan penuntutan ganti rugi. Melakukan

kegiatan memonitor usaha nasabah dan juga jaminan nasabah berupa fisik apakah

masih ada atau tidak dari monitor ini dapat diketahui apakah nasabah berbohong atau

tidak. Penanganan dilakukan dengan memberikan peringatan lisan dan tertulis,

pemutusan pembiayaan, penanganan jalur hukum, dan eksekusi jaminan.

4.3.4.3.8. Mitigasi risiko force majeure Usaha Nasabah

BPRS Madinah melakukan mitigasi risiko force majeure pada usaha nasabah

dengan melakukan tindakan penanganan risiko dengan cara proses penandatangan

akad pembiayaan nasabah juga membayar biaya administrasi dimana salah satu

biayanya adalah asuransi. Apabila ada kerugian diluar kesalahan nasabah maka bank

bisa melakukan klaim kerugian kepada asuransi.

BPRS Madinah menanggung kerugian akibat terjadinya suatu risiko diluar

kesalahan nasabah dengan mengambil dana cadangan kerugian yang dikumpulkan

BPRS. Dana tersebut diperoleh dari penyisihan sebagian keuntungan yang diperoleh

BPRS dan dimasukan ke dalam dana cadangan kerugian. Apabila risiko force majeure

terjadi dana cadangan tersebut digunakan oleh BPRS Madinah untuk menutupi

kerugian. Penanganan dengan melakukan asuransi dan pencadangan kerugian.
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4.3.4.3.9. Mitigasi Risiko Harga Jual Usaha Jatuh Saat Panen

BPRS Madinah melakukan mitigasi risiko harga jual usaha jatuh saat panen

dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap penyebab terjadinya risiko.

Penanganan risiko harga jual usaha jatuh saat panen dikarenakan penyaluran dana

menggunakan prinsip bagi hasil pada sektor pertanian dan tambak. Pengelola BPRS

Madinah memitigasi risiko dengan cara melakukan wawancara awal pada nasabah

saat melakukan pengisian formulir pembiayaan dan menyerahkan laporan rencana

kerja usaha yang akan dibiayai. Pada proses ini AO akan melakukan wawancara

mengenai usaha dan berbagai problem yang ada dalam bisnis ini. AO melakukan

survey pada usaha nasabah dan akan menyarankan kepada nasabah apabila dilakukan

pembiayaan apakah hasilnya ketika panen harganya akan turun atau tidak.

AO akan melakukan monitoring terhadap perkembangan usaha nasabah dan jenis

usaha yang sama dengan melihat pergerakan harga di pasaran apakah akan mengalami

penurunan atau kenaikan harga saat panen. Apabila ada tanda-tanda saat panen maka

AO akan memberitahukan kepada nasabah. Nasabah bisa menerima saran tersebut

atau tidak, apabila saat panen hasil usaha tersebut mengalami penurunan harga maka

akan berpengaruh terhadap bagi hasil yang dibayarkan kepada BPRS. Penanganan

dengan melakukan pendampingan usaha dan pengawasan manajemen dan usaha

nasabah.

4.3.4.3.10. Mitigasi Risiko Hasil Usaha Dicuri, Rusak, atau Mati Sebelum Panen

BPRS Madinah melakukan mitigasi risiko hasil usaha dicuri, rusak, atau mati

sebelum panen dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap penyebab terjadinya

risiko. Penanganan risiko hasil usaha dicuri, rusak, atau mati sebelum panen
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dikarenakan penyaluran dana menggunakan prinsip bagi hasil pada sektor pertanian

dan tambak.

Pengelola BPRS Madinah memitigasi risiko dengan cara melakukan wawancara

awal pada nasabah saat melakukan pengisian formulir pembiayaan dan menyerahkan

laporan rencana kerja usaha yang akan dibiayai. Pada proses ini AO akan melakukan

wawancara mengenai usaha dan berbagai kendala yang ada dalam bisnis untuk

mengetahui siklus hidup dan kendala yang dihadapi oleh nasabah pada usaha

pertanian dan tambak.

Untuk mengantisipasi terjadinya tanaman padi yang rusak atau ikan di tambak

mati maka AO menyarankan untuk menjaga hasil usahanya dengan baik agar tidak

terkena penyakit atau hama dengan memberikan pupuk, obat, dan perawatan yang

teratur dari nasabah sehingga hasil panen tidak rusak atau mati. Sedangkan untuk

hasil usaha yang dicuri maka AO menyarankan kepada nasabah untuk meningkatkan

pengawasan hasil usaha ketika mendekati musim panen dikarenakan banyak terjadi

pencurian.

Langkah selanjutnya AO akan melakukan survey terhadap tempat usaha nasabah

apakah nasabah telah melakukan proses usaha dengan baik sehingga hasil usaha tidak

mati atau rusak. AO akan bertanya kepada lingkungan sekitar bagaimanakah keadaan

lingkungan tempat usaha nasabah ketika panen apakah terjadi pencurian atau tidak.

Melakukan monitoring ketempat usaha nasabah dan menanyakan bagaimana

perkembangan usaha apakah mengalami kendala atau tidak. Penanganan dengan

melakukan asuransi dan cadangan dana keuntungan BPRS.
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4.3.4.3.11. Mitigasi Risiko Nasabah Menjual Hasil Usaha Tanpa Memberitahu

BPRS Madinah melakukan mitigasi risiko menjual hasil usaha tanpa memberitahu

dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap penyebab terjadinya risiko.

Penanganan risiko menjual hasil usaha tanpa memberitahu disebabkan oleh moral

hazard nasabah, pengelola BPRS Madinah memitigasi risiko dengan cara melakukan

wawancara awal untuk mengetahui karakter nasabah apakah data yang dia berikan itu

benar atau tidak.

Langkah selanjutnya dengan melakukan survey ke rumah nasabah dan tempat

usaha nasabah, dan melakukan survey diam-diam kepada bagaimana karakter nasabah

tersebut terhadap keluarga, lingkungan, pekerja dan rekan bisnisnya. Berdasarkan

hasil survey dapat diketahui bagaimana karakter nasabah apakah dapat dipercaya atau

tidak, melakukan perjanjian prinsip bagi hasil dan pengikatan jaminan. Pada

perjanjian prinsip bagi hasil dan pengikatan jaminan terdapat perjanjian tidak boleh

melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Melakukan monitoring usaha setiap saat dengan tujuan meminimalisir nasabah

melakukan tindakan penipuan. Pada proses ini AO akan melakukan analisa pada

laporan keuangan, pendapatan dan beban serta melakukan wawancara dengan nasabah

mengenai perkembangan usahanya. AO juga akan melakukan pengecekan bukti-bukti

keuangan nasabah dengan pihak lain dan kemudian mengcrosceknya dengan pihak

tersebut, juga dengan melakukan wawancara dengan masyarakat dan pekerja.

Penanganan dilakukan dengan memberikan peringatan lisan dan tertulis, pemutusan

pembiayaan, penanganan jalur hukum, dan eksekusi jaminan.
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4.3.4.3.12. Mitigasi Risiko Nasabah Tidak Bisa Membuat Laporan Keuangan

BPRS Madinah melakukan mitigasi risiko tidak bisa membuat laporan keuangan

dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap penyebab terjadinya risiko.

Penanganan risiko tidak bisa membuat laporan keuangan disebabkan nasabah tidak

mengerti atau mengetahui tentang perbuatan laporan usaha dan proyeksi keuntungan.

Permasalahan disebabkan usaha yang dibiayai BPRS Madinah pada UMKM dan

sektor pertanian dan tambak, pengelola BPRS Madinah memitigasi risiko dengan AO

melakukan wawancara awal dan survey pada usaha nasabah. AO melakukan

wawancara kepada nasabah mengenai jenis usaha, biaya produksi, dan harga jual hasil

usaha di pasaran. Setelah itu AO akan membuat rencana kerja usaha nasabah.

Langkah selanjutnya AO akan melakukan monitoring terhadap perkembangan

hasil usaha nasabah serta masalah yang dihadapi dalam produksi. AO juga melakukan

penilaian hasil usaha ketika usaha nasabah telah panen. AO membuat realisasi kerja

yang diperoleh dari wawancara dan melihat langsung pada tempat usaha nasabah

dengan melihat nilai pembiayaan, harga pokok produksi, dan keuntungan yang

didapat oleh nasabah. Penanganan usaha dengan melakukan pemdampingan usaha,

membantu membuatkan laporan keuangan.

4.3.4.3.13. Mitigasi Risiko Transparasi Nasabah dalam Memberikan Data

BPRS Madinah melakukan mitigasi risiko transparasi nasabah dalam memberikan

data dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap penyebab terjadinya risiko.

Penanganan risiko transparasi nasabah dalam memberikan data dalam pengajuan

pembiayaan disebabkan oleh moral hazard nasabah, pengelola BPRS Madinah

memitigasi risiko dengan melakukan nasabah diharuskan untuk mengisi formulir

permohonan pembiayaan dan melengkapi persyaratannya kemudian AO melakukan
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wawancara awal untuk mengetahui kebenaran data yang diberikan nasabah, tujuan

pembiayaan, dan banyaknya pembiayaan. AO akan menilai apakah nasabah berkata

jujur atau tidak.

Langkah selanjutnya AO akan melakukan survey dengan mengecek rumah dan

tempat usaha nasabah baik secara resmi atau sembunyi-bunyi agar mengetahui secara

lebih dekat mengenai nasabah dengan bertanya kepada nasabah, relasi bisnis, pekerja,

masyarakat sekitar. Kemudian AO akan membuat analisa pembiayaan dan jaminan

apakah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tersebut benar dan sesuai antara data

yang diberikan nasabah dengan informasi yang didapat AO. Penanganan dilakukan

dengan memberikan peringatan lisan dan tertulis, pemutusan pembiayaan,

penanganan jalur hukum, dan eksekusi jaminan.

4.3.4.3.14. Mitigasi Risiko Produktivitas Nasabah Tidak Maksimal

BPRS Madinah melakukan mitigasi risiko produktivitas nasabah tidak maksimal

dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap penyebab terjadinya risiko.

Penanganan risiko nasabah tidak berusaha benar dan maksimal disebabkan oleh moral

hazard nasabah, pengelola BPRS Madinah memitigasi risiko pada melakukan

wawancara awal dan rencana kerja yang diberikan oleh nasabah pada awal

pembiayaan apakah data yang diberikan nasabah benar atau tidak.

Langkah selanjutnya AO akan melakukan survey mengenai tempat dan usaha

nasabah Melakukan kegiatan survey selain untuk mengetahui keadaan, dan karakter

nasabah sebenarnya pada keluarga, relasi kerja, dan lingkungan sekitar apakah

nasabah termasuk tipe pekerja keras atau pemalas, jujur atau pembohong. Kemudian

AO akan membuat analisa pembiayaan dan jaminan apakah pembiayaan yang
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diajukan oleh nasabah tersebut benar dan sesuai antara data yang diberikan nasabah

dengan informasi yang didapat AO.

Proses dilanjutkan dengan melakukan monitoring terhadap usaha nasabah apakah

mengalami perkembangan setelah mendapatkan pembiayaan dan hasil usaha

mengalami peningkatan. Jawaban dari nasabah di kroscek dengan lingkungan, relasi

bisnis, dan pekerja apakah benar atau tidak. Apabila tidak benar maka AO akan

memperingatkan nasabah supaya nasabah berusaha dengan baik dan benar agar bisa

mendapatkan hasil seperti yang diinginkan nasabah. Penanganan dengan

pendampingan usaha dan peringatan secara lisan dan tertulis.

4.3.4.3.15. Mitigasi Risiko Kejujuran Nasabah Tidak Diketahui dengan Benar

BPRS Madinah melakukan mitigasi risiko kejujuran nasabah tidak diketahui

dengan benar dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap penyebab terjadinya

risiko. Penanganan risiko risiko karakter tidak diketahui dengan benar disebabkan

oleh moral hazard nasabah, pengelola BPRS Madinah memitigasi risiko dimana

nasabah diharuskan untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan lengkap

kemudian AO melakukan wawancara awal untuk menetahui kebenaran data yang diisi

dengan wawancara awal apakah benar atau tidak untuk mengetahui karakter nasabah.

Langkah selanjutnya dengan cara melakukan survey ke rumah dan tempat usaha

nasabah, dan melakukan survey diam-diam kepada masyarakat, rekan bisnis, keluarga

mengenai karakter nasabah. Setelah melakukan survey, AO melakukan berita acara

survey untuk mengetahui data yang diberikan nasabah benar atau tidak. Pada proses

ini dapat diketahui karakter nasabah. Ketika dana tersebut turun langkah selanjutnya

dengan melakukan monitoring usaha dan pembayaran kepada BPRS Madianah

sampai lulus, apabila tidak ada masalah sejak awal sampai lunas berarti nasabah
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memiliki karakter baik. Penanganan dilakukan dengan memberikan peringatan lisan

dan tertulis, pemutusan pembiayaan, penanganan jalur hukum, dan eksekusi jaminan.

4.3.4.3.16. Mitigasi Risiko Usaha Tidak Dikuasai dengan Baik oleh BPRS

Mitigasi risiko usaha tidak dikuasai dengan baik oleh BPRS Madinah dengan

melakukan penghindaran untuk memberikan pembiayaan pada sektor usaha yang

tidak dikuasai oleh BPRS Madinah, walaupun usaha tersebut dinilai menguntungkan.

BPRS Madinah melakukan mitigasi risiko usaha tidak dikuasai dengan baik oleh

BPRS Madinah dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap penyebab

terjadinya risiko. Penanganan risiko, pengelola BPRS Madinah memitigasi risiko

dimana nasabah yang hendak mengambil pembiayaan dilakukan wawancara awal

mengenai usaha yang akan dibiayai, apabila usaha yang diajukan nasabah tidak

dikuasai oleh BPRS maka pembiayaan tersebut ditolak agar tidak terjadi kredit macet.

4.3.4.3.17. Mitigasi Risiko Usaha yang Dibiayai Bukan Milik Nasabah

BPRS Madinah melakukan mitigasi risiko usaha yang dibiayai bukan milik sendiri

dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap penyebab terjadinya risiko.

Penanganan risiko usaha yang dibiayai bukan milik nasabah disebabkan oleh moral

hazard nasabah, pengelola BPRS Madinah memitigasi risiko dengan melakukan

nasabah diharuskan untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melengkapi

persyaratannya kemudian AO melakukan wawancara awal untuk mengetahui usaha

yang dibiayai, kebutuhan dana dan tujuan meminjam kemudian AO akan menilai

apakah nasabah berkata jujur atau tidak.

Langkah selanjutnya AO akan melakukan survey mengenai tempat dan usaha

nasabah Melakukan kegiatan survey selain untuk mengetahui keadaan, dan karakter

nasabah sebenarnya pada keluarga, relasi kerja, dan lingkungan sekitar apakah usaha
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nasabah tersebut memang ada dan miliknya. Kemudian AO membuat analisa

pembiayaan dan jaminan apakah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tersebut

benar dan sesuai antara data yang diberikan nasabah dengan informasi yang didapat

AO, apabila usaha nasabah fiktif atau bukan miliknya maka pembiayaan ditolak.

Penanganan dilakukan dengan memberikan peringatan lisan dan tertulis, pemutusan

pembiayaan, penanganan jalur hukum, dan eksekusi jaminan.

4.3.4.3.18. Mitigasi Risiko Jaminan Tidak Bisa Segera Dicairkan Menjadi Kas

BPRS Madinah melakukan mitigasi risiko jaminan tidak bisa segera dicairkan

menjadi kas dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap penyebab terjadinya

risiko. Penanganan risiko jaminan tidak bisa segera dicairkan menjadi kas disebabkan

oleh keadaan atau status jaminan, pengelola BPRS Madinah memitigasi risiko dengan

melakukan nasabah diharuskan untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan dan

melengkapi persyaratannya termasuk jaminan apa yang akan diberikan kemudian AO

melakukan wawancara awal untuk mengetahui usaha yang dibiayai, kebutuhan dana

dan tujuan meminjam kemudian AO akan menilai apakah nasabah berkata jujur atau

tidak.

Langkah selanjutnya AO akan melakukan survey mengenai tempat dan usaha

nasabah Melakukan kegiatan survey selain untuk mengetahui keadaan, dan karakter

nasabah, keadaan dan status jaminan. Kemudian AO akan membuat analisa

pembiayaan dan jaminan apakah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tersebut

benar dan sesuai antara data yang diberikan nasabah dengan informasi yang didapat

AO, apabila usaha nasabah dan jaminan yang diberikan tidak benar maka pembiayaan

tersebut ditolak. Penanganan dengan melakukan penggantian jaminan yang mudah

dicairkan menjadi kas.
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4.3.4.3.19. Mitigasi Risiko Jaminan Rusak atau Turun Nilainya

BPRS Madinah melakukan mitigasi risiko barang jaminan rusak atau turun

nilainya dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap penyebab terjadinya risiko.

Penanganan risiko barang jaminan rusak atau turun nilainya disebabkan oleh keadaan

atau status jaminan, pengelola BPRS Madinah memitigasi risiko dengan melakukan

nasabah diharuskan untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melengkapi

persyaratannya termasuk jaminan apa yang akan diberikan kemudian AO melakukan

wawancara awal untuk mengetahui usaha yang dibiayai, kebutuhan dana dan tujuan

meminjam kemudian AO akan menilai apakah nasabah berkata jujur atau tidak.

Langkah selanjutnya AO akan melakukan survey mengenai tempat dan usaha

nasabah Melakukan kegiatan survey selain untuk mengetahui keadaan, dan karakter

nasabah, keadaan dan status jaminan. Kemudian AO akan membuat analisa

pembiayaan dan jaminan apakah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tersebut

benar dan sesuai antara data yang diberikan nasabah dengan informasi yang didapat

AO, Pada analisa jaminan dinilai berapa nilai jaminan, umur jaminan. Penilaian

jaminan dilakukan setiap waktu untuk mengetahui nilai jaminan yang terbaru.

Penanganan dilakukan dengan peringatan lisan dan tertulis dan penggantian jaminan.

Proses mitigasi risiko pada pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil dapat

driringkas pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Mitigasi Risiko Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil BPRS Madinah

No Jenis Risiko Identifikasi Risiko Penyebab Penanganan
1 Dana yang tidak

digunakan sesuai
tujuan
pembiayaan

Wawancara awal,
Survey, Perjanjian
Prinsip Bagi Hasil
dan Pengikatan
Jaminan,
Monitoring

Moral
hazard

Memberi peringatan
lisan dan tertulis,
Pemutusan Pembiayaan,
Penanganan jalur
hukum dan Eksekusi
Jaminan
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2 Dana yang
dipinjam tidak
digunakan sesuai
syariah

Wawancara awal,
Survey, Perjanjian
Prinsip Bagi Hasil
dan Pengikatan
Jaminan,
Monitoring

Moral
hazard

Memberi peringatan
lisan dan tertulis,
Pemutusan Pembiayaan,
Penanganan jalur
hukum dan Eksekusi
Jaminan

3 Membayar hasil
usaha dan
pembiayaan
tidak teratur

Wawancara awal,
BI checking,
Survey, Perjanjian
Prinsip Bagi Hasil
dan Pengikatan
Jaminan,
Monitoring

Moral
hazard

Memberi peringatan
lisan dan tertulis,
Pemutusan Pembiayaan,
Penanganan jalur
hukum dan Eksekusi
Jaminan

4 Membuat
laporan
keuangan tidak
benar

Wawancara awal,
Survey, Perjanjian
Prinsip Bagi Hasil
dan Pengikatan
Jaminan,
Monitoring

Moral
hazard

Memberi peringatan
lisan dan tertulis,
Pemutusan Pembiayaan,
Penanganan jalur
hukum dan Eksekusi
Jaminan

5 Nasabah tidak
memberikan
informasi dengan
benar

Wawancara awal,
Survey, Perjanjian
Prinsip Bagi Hasil
dan Pengikatan
Jaminan,
Monitoring

Moral
hazard

Memberi peringatan
lisan dan tertulis,
Pemutusan Pembiayaan,
Penanganan jalur
hukum dan Eksekusi
Jaminan

6 Asset usaha
dijual atau
disewakan
kepada pihak lain

Wawancara awal,
BI checking,
Survey, Perjanjian
Prinsip Bagi Hasil
dan Pengikatan
Jaminan,
Monitoring

Moral
hazard

Memberi peringatan
lisan dan tertulis,
Pemutusan Pembiayaan,
Penanganan jalur
hukum dan Eksekusi
Jaminan

7 Jaminan fisik
dijaminkan
kepada pihak lain

Wawancara awal,
BI checking,
Survey, Perjanjian
Prinsip Bagi Hasil
dan Pengikatan
Jaminan,
Monitoring

Moral
hazard

Memberi peringatan
lisan dan tertulis,
Pemutusan Pembiayaan,
Penanganan jalur
hukum dan Eksekusi
Jaminan

8 Force majeure
pada usaha
nasabah

Monitoring Force
majeure

Asuransi, Menggunakan
dana penyisihan
keuntungan

9 Harga jual hasil
usaha jatuh saat
panen

Wawancara awal,
Survey, Monitoring

Keadaan
ekonomi

Pengawasan manajemen
dan usaha nasabah,
Pendampingan usaha
nasabah

10 Hasil usaha
nasabah dicuri,

Wawancara awal,
Survey, Monitoring

Force
majeure

Asuransi, Menggunakan
dana penyisihan
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rusak, atau mati
sebelum panen

keuntungan

11 Nasabah menjual
hasil usaha dan
keuntungan
tanpa
memberitahu

Wawancara awal,
Survey, Perjanjian
Prinsip Bagi Hasil
dan Pengikatan
Jaminan,
Monitoring

Moral
hazard

Memberi peringatan
lisan dan tertulis,
Pemutusan Pembiayaan,
Penanganan jalur
hukum dan Eksekusi
Jaminan

12 Nasabah tidak
bisa membuat
laporan
keuangan

Wawancara awal,
Survey, monitoring

Pengetahuan
Nasabah
kurang

Membuatkan laporan
keuangan nasabah,
memberikan
pendampingan usaha

13 Transparansi
nasabah dalam
memberikan data

Wawancara awal,
Survey

Moral
hazard

Memberi peringatan
lisan dan tertulis,
Melakukan
pendampingan usaha

14 Produktivitas
nasabah tidak
maksimal

Wawancara awal,
Survey, Monitoring

Moral
hazard

Memberi pendampingan
usaha, Melakukan
peringatan secara lisan
dan tertulis

15 Kejujuran
nasabah tidak
diketahui dengan
benar

Wawancara awal,
Survey, Monitoring

Moral
hazard

Memberi peringatan
lisan dan tertulis,
Pemutusan Pembiayaan,
Penanganan jalur
hukum dan Eksekusi
Jaminan

16 Usaha tidak
dikuasai dengan
baik oleh BPRS
Madinah

Penolakan
Pembiayaan

Manajemen
BPRS

Tidak ada

17 Usaha yang
dibiayai bukan
milik nasabah

Wawancara awal,
Survey, Analisa
Usaha dan Jaminan

Moral
hazard

Memberi peringatan
lisan dan tertulis,
Pemutusan Pembiayaan,
Penanganan jalur
hukum dan Eksekusi
Jaminan

18 Jaminan tidak
bisa segera
dicairkan
menjadi kas

Wawancara awal,
Survey, Analisa
pembiayaan dan
jaminan

Likuiditas Penggantian jaminan
yang lebih mudah
dicairkan

19 Jaminan rusak
atau turun
nilainya

Wawancara awal,
Survey, Analisa
pembiayaan dan
jaminan

Pemeliharaan
dan
penurunan
nilai

Peringatan lisan dan
tertulis, Penggantian
jaminan

Sumber: Wawancara responden
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Berdasarkan hasil manajemen risiko pembiayaan prinsip bagi hasil pada BPRS

Madinah, penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah moral hazard pada

nasabah, kemudian masalah jaminan, manajemen BPRS Madinah, pengetahuan

nasabah, keadaan ekonomi, dan Force majeure. BPRS Madinah harus mampu

mengelola risiko yang disebabkan oleh karakter dari nasabah agar tidak terjadi

pembiayaan macet yang dapat merugikan BPRS Madinah.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari hasil pembahasan, maka bisa diambil kesimpulan dari penelitian sebagai

berikut:

1. BPRS Madinah mendeteksi banyak risiko dalam pembiayaan prinsip bagi hasil

yang didominasi oleh moral hazard mulai dari proses pengajuan pembiayaan

hingga pelaksanaan usaha dan pelaporan kepada bank, sehingga BPRS Madinah

menyiapkan berbagai cara untuk mengatasinya.

2. Manajemen BPRS Madinah belum berhasil dengan baik menangani risiko

pembiayaan bagi hasil, terlihat dari NPF mudharabah yang masih cukup sebesar,

yaitu 6,27%, sementara NPF pembiayaan murabahah hanya 0,37 persen.

5.2. Saran

1. BPRS Madinah perlu membuat penilaian penyebab risiko pada berbagai proses

pembiayaan prinsip bagi hasil agar dapat diketahui penyebab risiko apa saja yang

dominan.

2. BPRS Madinah perlu memiliki cara mendeteksi moral hazard yang menjadi risiko

paling dominan dalam pembiayaan prinsip bagi hasil, dan melakukan edukasi

kepada nasabah pembiayaan baik dari sisi proses usaha, pembuatan laporan,

maupun pelaksanaan syariah.

3. Untuk peneliti selanjutnya, perlu dilakukan penelitian tentang risiko pembiayaan

mudharabah ini dari perspektif nasabah, sehingga bisa menjadi informasi penting

bagi perbankan, masyarakat, dan pengembangan ilmu ekonomi Islam.
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