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SAMBUTAN REKTOR 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

 
 

Puji syukur kepada Allah swt. atas segala nikmat, rahmat, dan 
berkah-Nya yang tak terbatas. Salawat dan Salam semoga 
tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw.  
Di tengah situasi penuh keterbatasan karena pandemi global 
Covid-19, karya buku “Implementasi Manajemen Risiko 
Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)” yang 
kini hadir di tangan pembaca patut mendapat apresiasi 
setinggi-tingginya. Apresiasi tersebut diperlukan sebagai 
bentuk penghargaan kita sebagai pembaca terhadap penulis 
yang dengan penuh kesungguhan hati, mampu 
menyelesaikan suatu naskah buku referensi yang berharga 
bagi khazanah ilmu pengetahuan. 
Sebagai Rektor, tentu hal ini merupakan suatu kebanggaan 
sekaligus kehormatan bagi kami, sebab pada tahun pertama 
kepemimpinan ini, melalui program Gerakan Penulisan dan 
Penerbitan 100 Buku Referensi, karya ini dapat lahir. Hal ini, 
selain merupakan manifestasi dari salah satu Pancacita 
kepemimpinan kami, yakni Publikasi yang Aktif, juga tentu 
menunjukkan bahwa produktifitas melahirkan karya 
referensi dan karya akademik harus tetap digalakkan dan 
disupport demi terciptanya suatu lingkungan akademik yang 
dinamis dan dipenuhi dengan khazanah keilmuan. Iklim 
akademik yang demikian itu dapat mendorong kepada hal-
hal positif yang dapat memberi dampak kepada seluruh 
sivitas akademika UIN Alauddin Makassar. Tentu, hal ini juga 
perlu dilihat sebagai bagian dari proses upgrading kapasitas 
dan updating perkembangan ilmu pengetahuan sebagai ruh 
dari sebuah universitas. 
Transformasi keilmuan yang baik dan aktif dalam sebuah 
lembaga pendidikan seperti UIN Alauddin Makassar adalah 
kunci bagi suksesnya pembangunan sumber daya manusia 
dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini perlu dibarengi 
dengan kepemimpinan yang baik, keuletan, sikap akomodatif 
dan kolektif yang mampu mendorong peningkatan kapasitas 



iv 

 

dan kreatifitas sumber daya, dan menciptakan inovasi yang 
kontinu guna menjawab setiap tantangan zaman yang 
semakin kompleks. Apalagi, di tengah kemajuan pada bidang 
teknologi informasi yang kian pesat dewasa ini, hal-hal 
tersebut bukanlah sesuatu yang sulit diwujudkan. Semua 
berpulang pada tekad yang kuat dan usaha maksimal kita 
untuk merealisasikannya. 
Karya ilmiah berupa buku referensi akan menjadi memori 
sekaligus legacy bagi penulisnya di masa datang. UIN 
Alauddin Makassar sebagai salah satu institusi pendidikan 
yang memiliki basic core pengembangan ilmu pengetahuan, 
memiliki kewajiban untuk terus menerus memproduksi ilmu 
pengetahuan dengan menghasilkan karya ilmiah dan 
penelitian yang berkualitas sebagai kontribusinya terhadap 
kesejahteraan umat manusia. 
Semoga ikhtiar para penulis yang berhasil meluncurkan 
karya intelektual ini dapat menjadi sumbangsih yang 
bermanfaat bagi pembangunan sumber daya manusia dan 
pengembangan ilmu pengetahuan yang berkualitas, 
berkarakter, dan berdaya saing demi kemajuan peradaban 
bangsa. 
Hanya kepada Allah jugalah kita berserah diri atas segala 
usaha dan urusan kita. Semoga Allah swt senantiasa 
merahmati, memberkahi, dan menunjukkan jalan-Nya yang 
lurus untuk kita semua. Amin... 

 
 

Makassar, 17 Agustus 2020 
 
 
 

Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. 
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KATA PENGANTAR 
 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kami 
kesempatan serta kemudahan sehingga kami dapat 
menyelesaikan buku referensi ini sesuai dengan waktu yang 
ditentukan. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan 
bisa menyelesaikan buku referensi ini dengan baik. Tak lupa 
Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 
Muhammad SAW yang kita nanti-natikan syafa’atnya di dunia 
dan akhirat nanti. 

 Lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia mulai 
berkembang pesat dan berperan penting dalam peningkatan 
perekonomian masyarakat utamanya menengah ke bawah. 
Selain menjalankan aktivitas secara konvensional, LKM juga 
telah terbentuk dan beroperasi berlandaskan prinsip syariah 
atau dikenal dengan istilah Lembaga Keuangan Mikro Syariah 
(LKMS). Khusus untuk LKMS, kegiatan operasional yang 
dijalankan dalam bentuk pembiayaan, dan bukan dalam 
bentuk simpanan. LKMS dalam menjalankan usahanya 
berpatokan kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Di 
samping itu, LKMS juga wajib membentuk Dewan Pengawas 
Syariah (DPS) yang bertugas memberi nasihat dan saran 
kepada direksi atau pengurus, dan mengawasi kegiatan LKM 
sesuai dengan prinsip syariah. 

 Dalam hal menghimpun dana, LKMS berhadapan 
dengan risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko lain 
bahkan risiko reputasi. Sedangkan untuk penyaluran dana, 
LKMS menghadapi risiko pembiayaan macet dan tunggakan 
sampai kepada risiko pasar. Dengan demikian, sebagai 
lembaga keuangan mikro harus melakukan mitigasi risiko 
(risk mitigation) secara efektif, dengan memahami faktor-
faktor yang melatarbelakangi terjadinya risiko dan 
bagaimana implementasinya agar terhindar dari kerugian 
yang lebih besar.  

Untuk membantu pembaca memahami manajemen 
risiko lembaga keuangan mikro syariah beserta 
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implementasinya, maka buku referensi ini disusun mulai dari 
pendahuluan tentang LKMS, konsep dan teori tentang 
lembaga keuangan mikro syariah, hasil dan pembahasan 
serta simpulan saran. Tentunya dalam penyusunan buku 
masih banyak terdapat hal-hal yang terlewatkan oleh penulis, 
baik secara konsepsional maupun praktis, sehingga saran, 
tanggapan maupun masukan yang membangun dari pembaca 
akan menjadi catatan penting bagi penulis dalam 
”menyempurnakan” buku ini.  

 Terakhir, ucapan terima kasih kepada kepada Rektor 
UIN Aluddin Makassar, Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D  
atas Program 100 Judul Buku Referensi dan seluruh tim kerja 
yang telah memberikan kesempatan berpartisipasi di 
dalamnya. Kepada orang tua penulis semoga Allah SWT 
memberikan rahmat dan berkah yang tiada putus-putusnya.  
Termasuk kepada para saudara penulis yang baik hati yang 
tiada henti-hentinya memberikan support, baik doa, 
wejangan, maupun arahan kepada penulis. Semoga 
keberkahan selalu tercurah kepada mereka. Kepada Istri dan 
anak-anakku yang merupakan sumber motivasi dan inspirasi, 
penulis tak lupa ucapkan banyak terima kasih 

Semoga semua ini menjadi pemicu dan pengundang 
turunnya Rahman dan Rahim dari Allah SWT kepada kita 
semua yang tiada tepi dan tiada ujung. Aamiin YRA. 

 
 

Makassar, Agustus 2020 
 
 
 
 

Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

 

ejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM), 
Lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia mulai 

berkembang pesat dan berperan penting dalam peningkatan 
perekonomian masyarakat utamanya menengah ke bawah. 

Pesatnya perkembangan LKM ini terutama didorong oleh 
51,2 juta unit atau 99,9% pelaku usaha mikro dan kecil dalam 
perekonomian Indonesia (Ali sakti: 2013). Untuk itu 
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat dikatakan sebagai 
salah satu pondasi utama dalam proses intermediasi 
keuangan yang dibutuhkan oleh kalangan masyarakat 
kelompok kecil dan menengah guna untuk produksi maupun 
konsumsi dan juga sebagai tempat penyimpanan hasil usaha 

mereka. 

Adapun yang dimaksud dengan LKM menurut 
Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga 
Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus 
didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan 
pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau 
pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan 
masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa 

konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata 
mencari keuntungan. 

S 
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Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa Lembaga 
Keuangan Mikro merupakan bentuk lembaga keuangan yang 
berfungsi sebagai lembaga intermediasi dengan tujuan tidak 
semata-mata mendapatkan keuntungan (profit oriented) 
saja, tetapi mempunyai tujuan lain yakni tujuan sosial (social 
oriented) yang kegiatannya lebih bersifat comdev 

(pemberdayaan masyarakat). 

Lembaga Keuangan Mikro diatur dalam peraturan 
perundang-undangan karena telah tertuang dalam UU Nomor 
7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa setiap pihak yang 
melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh 
izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat 
dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan 
menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan 
Undang-Undang tersendiri. Berdasarkan hal tersebut, LKM 

diatur melalui Undang- Undang LKM untuk memberikan 
landasan hukum dan kepastian hukum terhadap kegiatan 
lembaga keuangan mikro yang banyak beroperasi di tengah-
tengah masyarakat sehingga layanan keuangan terhadap 
masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah dapat 
terpenuhi. 

Adapun bentuk badan hukum LKM bisa dalam bentuk 

Koperasi dan juga Perseroan Terbatas (PT). jika badan 
hukumnya adalah Koperasi, maka pengesahannya diberikan 
oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Akan 
tetapi jika badan hukumnya Perseoran Terbatas (PT) maka 
Pengesahan diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. 

Untuk kepemilikan, LKM hanya dapat dimiliki oleh: 1) 
Warga Negara Indonesia; 2) Badan Usaha Milik 

Desa/Kelurahan 3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 
dan/atau 4) Koperasi LKM dilarang dimiliki baik secara 
langsung maupun tidak langsung, oleh warga negara asing 
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dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya 
dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing. 

Sebagaimana dengan lembaga keuangan lainnya, LKM 
juga memiliki minimal modal yang disetor (PT) atau 
simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah (koperasi) 
untuk mendirikan LKM yaitu a. Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah), untuk LKM dengan cakupan wilayah usaha 

desa/kelurahan; b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 
untuk LKM dengan cakupan wilayah usaha kecamatan; atau 
c. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk LKM 
dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota. Paling 
kurang 50% wajib digunakan untuk modal kerja. 

Selain menjalankan aktivitas secara konvensional, 
LKM juga telah terbentuk dan beroperasi berlandaskan 
prinsip syariah atau dikenal dengan istilah Lembaga 

Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Khusus untuk LKMS, 
kegiatan operasional yang dijalankan dalam bentuk 
pembiayaan, dan bukan dalam bentuk simpanan. Pembiayaan 
yang dimaksud di sini diartikan sebagai lembaga penyediaan 
dana untuk disalurkan ke masyarakat yang harus 
dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan menurut 
prinsip syariah (lihat Pasal 1 (4) UU-LKM). LKMS dalam 
menjalankan usahanya harus merujuk kepada fatwa yang 

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia (DSN-MUI). Di samping itu, LKMS juga wajib 
membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas 
memberi nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus, 
dan mengawasi kegiatan LKM sesuai dengan prinsip syariah 
(Pasal 12 & 13 UU-LKM). 

LKMS yang menjalankan usahanya berada dalam satu 
wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota. 

Ketika LKMS melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) 
wilayah kabupaten/kota maka LKMS tersebut wajib merubah 
bentuknya menjadi lembaga keuangan bank sebagaimana 
yang diamanatkan UU-LKM Pasal 16 & 27. Dalam hal 
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pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM, baik yang 
berbadan hukum koperasi dan perseroan terbatas, dilakukan 
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terkait dengan 
pembinaan terhadap LKM berbadan hukum koperasi, OJK 
akan melakukan koordinasi dengan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan koperasi. 

Sebelum disyahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 

2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, di Indonesia telah 
ada lembaga keuangan mikro syariah yang dikenal dengan 
nama Baitul Mal wa Tamwil (BMT) atau Koperasi Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Lembaga tersebut 
pada umumnya dibentuk dengan badan hukum atau ijin 
sebagai koperasi. Dan pada saat itu masih berdasarkan 
Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
yang secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 

Nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015 tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Koperasi, 
perihal perizinan, pendirian, pengawasan dan pembinaan 
badan koperasi jenis KSPPS harus dilakukan oleh 
Pemerintah. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami 
bahwa BMT/KSPSS merupakan lembaga keuangan mikro 
yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang berbadan 
hukum koperasi di bawah pegawasan kementerian koperasi 

dan usaha kecil dan menengah. 

Dalam perekonomian nasional, BMT mempunyai 
peran penting yang tak kalah pentingnya dengan lembaga 
keuangan mikro lainnya. BMT tumbuh dan berkembang 
dengan pesat, sehingga keberadaannya berkontribusi dalam 
meningkatkan usaha masyarakat kecil dan menengah. 
Beberapa fungsi yang dijalankan BMT selain menghimpun 

dana juga berfungsi menyalurkan dana disertai imbalan jasa 
dana yang dihimpun/disalurkan dan memiliki fungsi sosial 
sebagai baitul maal. Sampai saat ini tidak ada data yang jelas 
tentang jumlah BMT dan sebarannya. Meski demikian, BMT 
link memperkirakan jumlah BMT tahun 2006 sebesar 3.200 
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dengan jumlah nasabah sebanyak 3 juta orang, kemudian 
sampai akhir tahun 2010 tumbuh menjadi sekitar 5.200 BMT 
untuk melayani nasabah 10 juta orang (Ali Sakti: 2013). 
Berdasarkan penelitan yang dilakukan oleh Muhammad 
Kholim, terdapat tiga wilayah yang memiliki jumlah BMT 
yang terbesar di Indonesia, yaitu di wilayah Jawa Barat 

dengan 637 BMT (433 BMT yang melaporkan kegiatannya ke 
PINBUK), Jawa Timur dengan 600 BMT (519 BMT yang 

melaporkan kegiatannya) dan Jawa Tengah menduduki 
urutan ketiga dengan 513 BMT (447 BMT yang melaporkan 
kegiatannya (M. Kholim: 2004). Informasi terakhir bahwa 
perkembangan dan praktik BMT sudah sangat meluas di 
Indonesia, ditandai dengan sudah berdirinya sekitar 4.500 
unit BMT di seluruh Indonesia (PBMT, 2018). 

Sejarah BMT di Indonesia, dimulai pada tahun 1984 
yang dikembangkan oleh mahasiswa ITB di Masjid Salman 

yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan 
berdasarkan syari’ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih 
di berdayakan oleh ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim 
Indonesia) sebagai sebuah gerakan yang secara operasional 
ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil 
(PINBUK). BMT kemudian membuka kerjasama dengan 
lembaga pemberi pinjaman dan peminjam bisnis skala kecil 
dengan berpegang pada prinsip dasar tata ekonomi dalam 

agama Islam yakni saling rela, percaya dan tanggung jawab, 
serta terutama sistem bagi hasilnya. BMT terus berkembang. 
BMT akan terus berproses dan berupaya mencari trobosan 
baru untuk memajukan perekonomian masyarakat, karena 
masalah muammalat memang berkembang dari waktu ke 
waktu. BMT begitu marak belakangan ini seiring dengan 
upaya umat untuk kembali berekonomi sesuai syariah dan 
berkontribusi menanggulangi krisis ekonomi yang melanda 

Indonesia sejak tahun 1997. Karena prinsip penentuan suka 
rela yang tak memberatkan, kehadiran BMT menjadi angin 
segar bagi para nasabahnya. Itu terlihat dari operasinya yang 
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semula hanya terbatas di lingkungannya, kemudian 
menyebar ke daerah lainnya. 

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 1 
Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro semakin 
mengukuhkan eksistensi LKM di Indonesia untuk 
melegitimasi aktivitasnya yang selama ini dianggap 

bermasalah dan tidak memiliki kepastian hukum. Namun, 

lahirnya UU-LKM ini juga menimbulkan persoalan baru, 
terutama terkait dengan pengaturan LKMS, seperti BMT dan 
KSPPS yang berbadan hukum koperasi. Sebelum 
diberlakukan UU-LKM, BMT dan KSPPS merupakan lembaga 
keuangan mikro yang mayoritas bentuk hukumnya adalah 
koperasi, sehingga pengaturannya tunduk pada Undang-
undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 
Berdasarkan undang-undang koperasi pengawasan dan 
pembinaannya di bawah kementerian koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah. JIka melihat Pasal 29 (1) POJK Nomor 
12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan 
Lembaga Keuangan Mikro secara jelas diatur bahwa LKM 
yang telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang 
No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro seperti 
Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil 
Muhammadiyah (BTM), wajib mendapat ijin usaha dan 
dikukuhkan oleh OJK. Hal ini juga berlaku bagi BTM yang ada 

sebelum diundangkannya BMT. Di samping itu, berkaitan 
dengan persoalan di atas, LKM yang berbadan hukum 
koperasi memiliki konsekuensi hukum tunduk pada dua 
peraturan perundang-undangan yang berbeda, yaitu undang-
undang koperasi dan undang-undang tentang lembaga 
keuangan mikro. Hal ini menyebabkan terjadinya aturan 
ganda bagi LKM Syariah. Dualisme pengaturan hukum itu 
berimplikasi terjadinya overlapping kewenangan antar 

instansi yang mengaturnya, inkonsistensi, dan kontradiksi 
dalam pengaturan, pengawasan dan pembinaan terhadap 
LKM Syariah.  
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Dalam operasionalnya LKM Syariah menghimpun dan 
menyalurkan dana dari masyarakat untuk BPRS, dari anggota 
dan calon anggota untuk BMT. Kedua fungsi tersebut 
mengandung risiko yang tidak mungkin ditiadakan, karena 
lembaga keuangan seperti BPRS dan BMT itu sendiri fungsi 
utamanya adalah mengelola risiko, dan bisnis utama BPRS 

dan BMTadalah bisnis yang berisiko. Dalam hal menghimpun 
dana, BPRS dan BMT berhadapan dengan risiko likuiditas, 

risiko operasional dan risiko lain bahkan risiko reputasi. 
Dalam penyaluran dana, BPRS dan BMT menghadapi risiko 
pembiayaan macet dan tunggakan sampai kepada risiko 
pasar. Dengan demikian, BPRS dan BMT sebagai lembaga 
keuangan mikro harus melakukan mitigasi risiko (risk 
mitigation) secara efektif.  

Risiko kredit atau risiko pembiayaan merupakan 
risiko yang paling signifikan dari semua risiko yang 

menyebabkan kerugian potensial. Risiko kredit 
(pembiayaan) adalah risiko yang terjadi karena kegagalan 
debitur, yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban 
untuk membayar hutang (pembiayaan). Bessis (1998) 
menyatakan bahwa manajemen risiko kredit mencakup dua 
hal, yaitu risiko proses putusan kredit, sebelum putusan 
dibuat sampai menindaklanjuti komitmen kredit, ditambah 
risiko pemantauan dan proses laporan. Selanjutnya 

diperlukan pengukuran dari risiko kredit, antara lain: limit 
systems and credit screening, risk quality and ratings, serta 
credit enhancement.  

Sedangkan menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia), 
proses manajemen risiko bank sekurang-kurangnya 
mencakup pendekatan pengukuran dan penilaian risiko, 
struktur limit dan pedoman serta parameter pengelolaan 

risiko, sistim informasi manajemen dan pelaporannya, serta 
evaluasi dan kaji ulang manajemen. Bank perlu melakukan 
manajemen terhadap risiko kredit yang melekat pada seluruh 
portofolio, yaitu dengan mengidentifikasi, mengukur, 
memonitor, mengontrol risiko kredit, serta memastikan 
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modal yang tersedia cukup, dan dapat diperoleh kompensasi 
yang sesuai atas risiko yang timbul. 

Berdasarkan data dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha 
Kecil (PINBUK) Sulawesi-Selatan terdapat 80 BMT yang 
terdaftar di kabupaten dan kota. Namun yang tercatat sampai 
hari ini dan aktif hanya 33 BMT Di Sulawesi-Selatan, adapun 

jumlah BMT yang aktif di kota Makassar ada 15 BMT. 

Berdasarkan peneluran didapatkan hasil pengolahan data per 
Desember tahun 2018 sebesar rata-rata BMT memiliki NPF 
sebesar 8,40% dan per Desember 2017 sebesar 8,30%. Kalau 
dalam analisis keuangan bank, angka ini masu kategori 
peringkat 3. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas 
Pembiayaan bank syariah semakin buruk. Ini 
mengindikasikan terdapat potensi risiko financial yang relatif 
tinggi bagi BMT, sehingga ketika tidak dilakukan mitigasi di 
awal risiko ini akan berdampak menjadi kredit macet. Untuk 

itu diperlukan sebuah tinjauan manajemen risiko bagi LKMS 
agar potensi risiko yang akan muncul dapat dengan segera di 
minimisasi. 

Tulisan ini dibuat untuk memberikan penjelasan 
implementasi manajemen risiko pembiayaan pada lembaga 
keuangan mikro syariah. 

Secara teoritis tulisan ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap landasan mitigasi bagi 
LKMS dalam meminimalisir potensi risiko besar yang 
sewaktu waktu dapat terjadi, selain itu dapat menjadi 
sumbangsih dalam pengembangan manajemen risiko 
keuangan mikro syariah.  
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BAB II 

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN 
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO 

SYARIAH 
 

 

 

 
A. Lembaga Keuangan Mikro 

erkembangan kelembagaan keuangan sebagai lembaga 
intermediasi, baik bank maupun lembaga keuangan 
bukan bank yang mengalami pasang surut sesuai 

dengan perkembangan kondisi keuangan dan moneter yang 
dialami suatu negara. Lembaga keuangan terdiri dari 
beraneka ragam bentuk lembaga yang bergerak pada sektor 
finansial. Dengan demikian, konsep lembaga keuangan dapat 
dirumuskan dalam beberapa definisi tergantung dari sudut 
mana melihatnya (Rivai, dkk, 2007). 

Lembaga keuangan dalam sistem perbankan adalah 
lembaga keuangan yang menurut Undang Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1, ”adalah badan usaha 
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.” 

Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah 
lembaga keuangan selain bank yang dalam kegiatannya tidak 
diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan, yang meliputi 
perusahaan asuransi, dana pensiun, pasar modal, leasing, 
modal ventura, pegadaian, serta perusahaan pembiayaan 
lainnya. 

P 
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Keuangan mikro (microfinance) merupakan alat yang 
penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan 
dalam tiga hal sekaligus, yaitu: menciptakan lapangan kerja, 
meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengentaskan 
kemiskinan. Akses terhadap jasa keuangan yang 
berkelanjutan merupakan prasyarat bagi masyarakat miskin 

dan pengusaha mikro untuk meningkatkan kemampuan dan 
kapasitas ekonominya. 

Lembaga Keuangan Mikro merupakan salah satu 
lembaga keuangan yang didirikan untuk masyarakat mikro, 
adanya lembaga keuangan mikro ini dapat membantu 
masyarakat dalam pengembangan usahanya. Menurut 
Undang-undang No.1 tahun 2013 Lembaga Keuangan Mikro 
merupakan sebuah lembaga keuangan yang khusus didirikan 
untuk masyarakat mikro dengan memberikaan jasa untuk 
dilakukan pengembangan usaha dan adanya pemberdayaan 

masyarakat. Jasa yang diberikan ini dilakukan melalui 
pembiayaan atau pinjaman yang diberikan kepada anggota 
lembaga keuangan mikro tersebut maupun kepada 
masyarakat yang membutuhkan dana sebagai pengembangan 
usahanya dan sebagai dana untuk memulai usahanya, adanya 
pengelolaan simpanan, selain itu juga adanya pemberian jasa 
konsultasi untuk pengembangan usaha yang dilakukan tidak 
hanya untuk mengejar keuntungan (Baskara, 2013). 

Menurut Krishnamurti (2005), walaupun terdapat 
banyak definisi keuangan mikro, namun secara umum 
terdapat tiga elemen penting dari berbagai definisi tersebut. 
Pertama, menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan. 
Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional 
Indonesia seperti lumbung desa dan sebagainya 
menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti 
tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito, maupun 

asuransi, Kedua, melayani rakyat miskin. Keuangan mikro 
hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk 
melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan 
formal yang ada sehingga memiliki karakteristik konstituen 
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yang khas. Ketiga, menggunakan prosedur dan mekanisme 
yang kontekstual dan fleksibel. Hal ini merupakan 
konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani, 
sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan 
untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel. 

Berdasarkan bentuknya, secara umum LKM dibagi 

menjadi tiga yaitu (Wijono, 2005):  

1. lembaga formal seperti bank desa dan koperasi,  
2. lembaga semi formal misalnya organisasi non 

pemerintah, dan  
3. sumber-sumber informal, misalnya pelepas uang.  

Sementara Usman (2004) membagi LKM di Indonesia 
menjadi 4 golongan besar, yaitu 

(1) LKM formal, baik bank maupun non bank,  

(2) LKM non formal, baik berbadan hukum ataupun tidak,  

(3) LKM yang dibentuk melalui program pemerintah, dan  

(4) LKM informal seperti rentenir ataupun arisan.  

Adapun BI hanya membagi LKM menjadi 2 kategori 
saja yaitu LKM yang berwujud bank dan nonbank. Perbedaan 
kategori ini dapat terjadi karena adanya perbedaan kriteria 
yang dipakai, baik yang menyangkut aspek legalitas maupun 

prosedur dalam operasionalisasi masing-masing LKM.  

Di Indonesia, sesuai dengan UU Perbankan No 10 
Tahun 1998 bank umum dapat digolongkan sesuai dengan 
jenis kegiatan usahanya menjadi dua jenis yaitu bank umum 
dan bank perkreditan rakyat. Apabila hingga saat ini masih 
terdapat bank tabungan dan bank pembagunan maka hal itu 
hanya sekedar istilah saja tidak menunjukkan kelompok bank 
tertentu. (Srisusilo, 2000).  

Bank dapat dibedakan dari lembaga keuangan bukan 
bank karena bank dapat menghimpun dana dengan 
menerima simpanan secara langsung dari masyarakat. 
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Adanya kemudahan menghimpun dana oleh bank, dana yang 
berhasil dihimpun oleh bank juga relatif besar jumlahnya. 
Lembaga keuangan non bank walaupun tidak memiliki cara-
cara penghimpunan dana yang selengkap bank, namun pada 
pokoknya lembaga keuangan non bank mempunyai kegiatan 
utama yang tidak jauh berbeda dengan bank, karena secara 

umum kegiatan utama lembaga keuangan non bank adalah 
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkanya 

kembali kepada masyarakat. 
Kehadiran lembaga keuangan mikro diharapkan dapat 

lebih membuka akses jasa keuangan bagi masyarakat yang 
terkatagori tidak bankable, sehingga mereka mendapat 
manfaat dalam memenuhi kebutuhan serta melangsungkan 
kegiatan ekonominya. Littlefield (2003) seperti dikutip Salam 
(2008, Hal.3), menegaskan bahwa pendapatan keluarga 
miskin mengalami perkembangan seiring keberadaan 

lembaga keuangan mikro. 
 

B. Lembaga Keuangan Mikro Syariah  

Lembaga Keuangan Mikro merupakan salah satu 
lembaga keuangan yang didirikan untuk masyarakat mikro, 
adanya lembaga keuangan mikro ini dapat membantu 
masyarakat dalam pengembangan usahanya. Menurut 
Undang undang No.1 tahun 2013 Lembaga Keuangan Mikro 

merupakan sebuah lembaga keuangan yang khusus didirikan 
untuk masyarakat mikro dengan memberikaan jasa untuk 
dilakukan pengembangan usaha dan adanya pemberdayaan 
masyarakat.  

Jasa yang diberikan ini dilakukan melalui pembiayaan 
atau pinjaman yang diberikan kepada anggota lembaga 
keuangan mikro tersebut maupun kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana sebagai pengembangan usahanya dan 
sebagai dana untuk memulai usahanya, adanya pengelolaan 
simpanan, selain itu juga adanya pemberian jasa konsultasi 
untuk pengembangan usaha yang dilakukan tidak hanya 
untuk mengejar keutungan (Baskara, 2013).  
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Lembaga keuangan mikro saat ini semakin banyak 
berdiri baik didaerahdaerah kecil maupun perkotaan dan 
provinsi pada tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
mencatat 600 ribu lebih Lembaga Keuangan mikro yang 
berdiri di Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro tidak hanya 
berdiri berdasarkan prinsip konvensional, saat ini banyak 

berdiri lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan mikro 
syariah merupakan lembaga keuangan syariah mikro yang 

berdiri berdasarkan prinsip syariah dan berlandaskan pada 
ajaran agama Islam, lembaga keuangan syariah mikro ini 
menjadi salah satu lembaga keuangan yang banyak menjadi 
perhatian di tengah banyaknya lembaga keuangan mikro 
yang saat ini banyak bermunculan seperti koperasi yang 
berbasiskan konvensional.  

Lembaga keuangan syariah mikro ini menjadi 
perhatian yang menarik karena banyak lembaga keuangan 

syariah mikro yang belum lama berdiri akan tetapi sudah 
berkembang cukup baik, hal ini terjadi pada lembaga 
keuangan mikro berbasis. Lembaga keuangan mikro syariah 
terdiri dari beberapa lembaga pertama Baitul Maal Wat 
Tamwil, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan Koperasi 
lainnya. (Dede, 2015). 

Lembaga Keuangan Mikro syariah (LKMS) terdiri dari 

berbagai lembaga diantaranya BPRS (Bank Perkreditan 
Rakyat Syariah), BMT (Baitul Mal Wat Tanmil), Koperasi 
Syariah, serta lembaga keuangan syariah lainnya yang diatur 
sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 
12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan 
Lembaga Keuangan Mikro. Dalam aturan ini, diatur mengenai 
bentuk badan hukum LKM, yakni perseroan terbatas dan 
koperasi. Untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang 

berbadan hukum koperasi harus memenuhi ketentuan 
Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang 
Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 
1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh 
koperasi. Juga dipertegas oleh Keputusan Menteri Koperasi 
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Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya 
BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah.  

Lembaga Keuangan Mikro merupakan salah satu 
lembaga keuangan yang didirikan untuk masyarakat mikro, 
adanya lembaga keuangan mikro ini dapat membantu 

masyarakat dalam pengembangan usahanya. Menurut 

Undang undang No.1 tahun 2013 Lembaga Keuangan Mikro 
merupakan sebuah lembaga keuangan yang khusus didirikan 
untuk masyarakat mikro dengan memberikaan jasa untuk 
dilakukan pengembangan usaha dan adanya pemberdayaan 
masyarakat.  

Jasa yang diberikan ini dilakukan melalui pembiayaan 
atau pinjaman yang diberikan kepada anggota lembaga 
keuangan mikro tersebut maupun kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana sebagai pengembangan usahanya dan 
sebagai dana untuk memulai usahanya, adanya pengelolaan 
simpanan, selain itu juga adanya pemberian jasa konsultasi 
untuk pengembangan usaha yang dilakukan tidak hanya 
untuk mengejar keutungan (Baskara, 2013).  

Lembaga keuangan mikro saat ini semakin banyak 
berdiri baik didaerahdaerah kecil maupun perkotaan dan 
provinsi pada tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

mencatat 600 ribu lebih Lembaga Keuangan mikro yang 
berdiri di Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro tidak hanya 
berdiri berdasarkan prinsip konvensional, saat ini banyak 
berdiri lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan mikro 
syariah merupakan lembaga keuangan syariah mikro yang 
berdiri berdasarkan prinsip syariah dan berlandaskan pada 
ajaran agama Islam, lembaga keuangan syariah mikro ini 
menjadi salah satu lembaga keuangan yang banyak menjadi 

perhatian di tengah banyaknya lembaga keuangan mikro 
yang saat ini banyak bermunculan seperti koperasi yang 
berbasiskan konvensional.  
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Lembaga keuangan syariah mikro ini menjadi 
perhatian yang menarik karena banyak lembaga keuangan 
syariah mikro yang belum lama berdiri akan tetapi sudah 
berkembang cukup baik, hal ini terjadi pada lembaga 
keuangan mikro berbasis. Lembaga keuangan mikro syariah 
terdiri dari beberapa lembaga pertama Baitul Maal Wat 

Tamwil, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan Koperasi 
lainnya. (Dede, 2015). 

Lembaga Keuangan Mikro syariah (LKMS) terdiri dari 
berbagai lembaga diantaranya BPRS (Bank Perkreditan 
Rakyat Syariah), BMT (Baitul Mal Wat Tanmil), Koperasi 
Syariah, serta lembaga keuangan syariah lainnya yang diatur 
sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 
12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan 
Lembaga Keuangan Mikro. Dalam aturan ini, diatur mengenai 
bentuk badan hukum LKM, yakni perseroan terbatas dan 

koperasi. Untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang 
berbadan hukum koperasi harus memenuhi ketentuan 
Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang 
Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 
1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh 
koperasi. Juga dipertegas oleh Keputusan Menteri Koperasi 
Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya 

BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah.  

Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah 
di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas 
maupun jenisnya. Perbankan syariah yang mulai beroperasi 
di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank 
Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syariah Takaful yang 
didirikan pada tahun 1994. Kedua lembaga keuangan syariah 

tersebut bisa katakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis 
syariah di Indonesia. Pada awal berdirinya, bukan hal yang 
mudah untuk memperkenalkan bisnis syariah di Indonesia 
walaupun mayoritas penduduk Indonesia dalah muslim. 
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Mulai dari istilah yang cukup sulit dihafalkan, sampai dengan 
konsep operasional yang dirasakan berbelit-belit.  

Lembaga Keuangan Mikro tidak hanya berdiri 
berdasarkan prinsip konvensional, saat ini banyak berdiri 
lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan mikro syariah 
merupakan lembaga keuangan syariah mikro yang berdiri 

berdasarkan prinsip syariah dan berlandaskan pada ajaran 

agama Islam, lembaga keuangan syariah mikro ini menjadi 
salah satu lembaga keuangan yang banyak menjadi perhatian 
di tengah banyaknya lembaga keuangan mikro yang saat ini 
banyak bermunculan seperti koperasi yang berbasiskan 
konvensional. Lembaga keuangan syariah mikro ini menjadi 
perhatian yang menarik karena banyak lembaga keuangan 
syariah mikro yang belum lama berdiri akan tetapi sudah 
berkembang cukup baik, hal ini terjadi pada lembaga 
keuangan mikro berbasis. 

Lembaga Keuangan Mikro syariah (LKMS) terdiri dari 
berbagai lembaga diantaranya BPRS (Bank Perkreditan 
Rakyat Syariah), BMT (Baitul Mal Wat Tanmil), Koperasi 
Syariah, serta lembaga keuangan syariah lainnya yang diatur 
sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 
12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan 
Lembaga Keuangan Mikro. Dalam aturan ini, diatur mengenai 

bentuk badan hukum LKM, yakni perseroan terbatas dan 
koperasi.  

Untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang 
berbadan hukum koperasi harus memenuhi ketentuan 
Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang 
Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 
1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh 
koperasi. Juga dipertegas oleh Keputusan Menteri Koperasi 

Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya 
BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah. 
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Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah 
adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 
kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta 
peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan 
prinsipprinsip syariah, mengacu pada pengertian bank 
syariah tersebut maka yang dimaksud dengan lembaga 

keuangan mikro Syariah adalah lembaga keuangan mikro 
yang dalam operasionalnya berdasarkan syariah.  

Kerangka kegiatan muamalah secara garis besar dapat 
dibagi kedalam tiga bagian besar yaitu, politik, sosial, dan 
ekonomi. Bidang ekonomi dapat dibedakan menjadi tiga 
bagian lagi yaitu; konsumsi, simpanan, dan investasi. Berbeda 
dengan sistem lainnya, Islam mengajarkan pola konsumsi 
yang moderat tidak berlebihan. Lebih jauh ditegaskan dalam 
al-Quran bahwa sistem ekonomi Islam dapat mendorong 
terpupuknya surplus konsumsi dalam bentuk simpanan 

untuk dihimpun yang kemudian dipergunakan dalam 
membiayai investasi baik untuk perdagangan, produk 
maupun jasa. Dalam konteks ini kehadiran lembaga keuangan 
dapat bertindak sebagai perantara (Intermediary) antara 
unit surplus dengan unit defisit.  

Demikian pula keberadaan lembaga keuangan dalam 
Islam menjadi sangat penting karena kegiatan bisnis dan roda 

ekonomi tidak akan dapat berjalan jika tidak terdapat 
lembaga keuangan ini. Setiap lembaga keuangan syariah 
mempunyai falsafah yang digunakan agar dalam 
pelaksanaannya tidak menyimpang dari aturan yang telah 
ditetapkan Allah swt. Falsafah lembaga keuangan syariah itu 
adalah sebagai berikut: (Muhammad, 2002):  

1. Menjauhkan dari unsur riba;  

a. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan 

dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha  

b. Menghindari penggunaan persentasi untuk 
pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian 



18 

 

imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur 
melipatgandakan secara otomatis hutang/simpanan 
tersebut hanya karena berjalanya waktu.  

c. Menghindari penggunaan sistem 
perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan 
imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh 

kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.  

d. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan 
tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang 
mempunyai hutang secara sukarela.  

 

2. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan  

Setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi 
atas dasar sistem bagi hasi dan perdagangan atau 

transaksinya didasari oleh pertukaran antara uang dengan 
barang.  

Adapun prinsip operasional lembaga keuangan syariah dalam 
menjalankan usahanya terdiri dari;  

a. Prinsip Simpanan Murni  

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas untuk 
memberikan kesempatan bagi pihak yang kelebihan 

dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al 
Wadiah identik dengan giro.  

b. Prinsip Bagi Hasil  

Prinsip Bagi Hasil yaitu tata cara pembagian hasil 
usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. 
Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank 
dengan penyimpan dana maupun dengan nasabah 

penerima dana.  

c. Prinsip Jual Beli  

Prinsip jual beli adalah sistem yang menetapkan tata 
cara jual beli dimana bank membeli terlebih dahulu 
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barang yang dibutuhkan masyarakat/nasabah, 
kemudian bank menjual kepada nasabah tersebut 
dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan 
(margin/markup).  

d. Prinsip Sewa  

Transaksi sewa atau ijarah ini dilandasi adanya 
perpindahan manfaat. Prinsip ini sama halnya dengan 

prinsip jual-beli, perbedaanya hanya terletak pada 
objek transaksinya yang berupa jasa.  

e. Prinsip Fee (Jasa)  

Prinsip fee (jasa) melayani seluruh layanan yang dapat 
diberikan bank.  
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1. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 

Pengertian BMT atau padanan kata dari Balai-usaha 
Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang 
dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, untuk 
menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam 
rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela 

kepentingan kaum fakir miskin. 

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga 
keuangan mikro (koperasi) berbasis syariah dan 
berlandaskan pada ajaran agama Islam menjadi salah satu 
lembaga keuangan syariah mikro yang memiliki beberapa 
cabang yang berdiri di Indonesia. 

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah gabungan dari 
dua kalimat, yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Baitul Maal 
adalah lembaga keuangan yang kegiatanya mengelola dana 
bersifat nirlaba (sosial) yang diperoleh dari ZIS atau sumber 

lain yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada 
mustahik yang berhak atau untuk kebaikan. Sedangkan baitut 
Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatanya 
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang 
bersifat profit motive.  

BMT memiliki peran yang penting dalam mendorong 
peningkatan ekonomi di masyarakat atau terjadinya 
mobilitas sosial di masyarakat. BMT dapat mendorong 

perekonomian bagi anggotanya atau masyarakat melalui 
tanggung jawab dan pembiayaan yang diberikan kepada 
anggota loyal dari BMT tersebut. Selain itu BMT sebagai 
lembaga yang dekat dengan masyarakat diyakini dapat 
membantu dalam upaya pemberdayaan masyarakat, 
program-program pemberdayaan masyarakat diyakini dapat 
membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan 
saat ini di Indonesia karena dengan adanya program 

pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT maka masyarakat 
dapat memperbaiki ekonomi mereka dimulai dari 12 
lembaga keuangan yang dapat membantu seperti 
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pengembangan usaha dengan pemberian modal yang 
diberikan oleh BMT (Hardi, 2013). 

Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga ekonomi 
atau keuangan Syari’ah non perbankan yang sifatnya 
informal. Lembaga yang didirikan oleh Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan 

perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya sehingga 
BMT disebut bersifat informal. Selain berfungsi sebagai 

lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga 
ekonomi (BT). Selain BMT bertugas menghimpun dana dari 
masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat.BMT 
berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, 
industry dan pertanian (A. Djazuli dan Yadi Yanwari, 2002). 

Secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga yang 
didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu; 

a. Kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber dana, 

seperti, Zakat, Infaq, Shadaqah, yang dibagikan atau 
disalurkan kepada yang berhak dalam mengatasi kemiskinan  

b. Kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah 
baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.  

Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa BMT berarti menggabungkan dua kegiatan yang beda 
sifatnya yaitu laba dan nirlaba dalam satu lembaga. Namun, 
secara operasionalnya BMT tetap merupakan suatu entitas 

yang terpisah. Jadi terdapat tiga jenis aktifitas yang dilakukan 
oleh BMT yaitu:  

a. Jasa Keuangan  
b. Jasa sosial atau pengelolaan dana ZIS  
c. Sektor riil. 

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syari’ah, 
disamping menghimpun dana dari masyarakat juga berfungsi 
sebagai lembaga pembiayaan, baik yang bersifat konsumtif 

maupun produktif. Konsumtif disini bukan berarti 
melaksanakan sistem “murabahah saja” untuk membeli 
barang-barang yang konsumtif, akan tetapi juga berarti 
mengelola dana infaq, shadaqah, yang dialokasikan untuk 
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beasiswa, pembangunan fasilitas ibadah, pendidikan, dan 
lain-lain. Dengan kata lain konsumtif disini, tidak 
menghasilkan keuntungan secara materi, sedangkan 
produktif artinya memberikan modal kerja kepada para 
pengusaha mikro dan kecil. Dengan usaha usaha tersebut 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai 

lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil 
berlandaskan syariah.  

Dalam menjalankan fungsi sosialnya, BMT dapat 
berperan sebagai outlet bagi lembaga baitul maal. Pengajuan 
pembiayaan atau peminjaman yang tidak layak kepada BMT, 
dapat dipertimbangkan untuk diambil alih baitul maal.  

BMT juga merupakan salah satu alternatif 
pengembangan ekonomi masyarakat sehingga perlu terus 
ditumbuh-kembangkan sebagai lembaga ekonomi rakyat. 

Namun, banyak orang yang meragukan keberhasilan BMT 
bila menggabungkan Baitul Maal dan Baitut Tamwil. 
Keraguan ini bisa dimaklumi bila memahami Baitul Tamwil 
sebagai lembaga keuangan yang semata-mata berorientasi 
mencari keuntungan. Keraguan ini bertambah kuat bila 
menafsirkan Baitul Maal hanya berfungsi menyantuni fakir 
miskin dan yatim piatu. Tapi bila melihat hakikat  

Baitul Mal wattamwil (BMT) dan kelompok sasaranya 

yakni pengusaha kecil dan kecil-bawah menurut Madjid 
orang akan menemukan keuntungan dan kelebihan 
penggabungan Baitul Maal dan Baitut Tamwil sebagai 
berikut:  

 

a. Menanggulangi musibah, pada umumnya kaum Dhuafa 
sangat rentan terhadap seperti sakit, kecelakaan dan lain-

lain. Bila musibah ini tidak diatasi, maka mereka akan 
menggunakan modal yang didapat dengan sistem bagi hasil 
untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan adanya Baitul 
Maal dalam satu BMT, maka pengelolaan BMT dengan cepat 
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bisa menanggulangi masalah pengusaha kecil tadi dengan 
dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) sehingga tidak 
menggangu modal mereka.  

b. Sebagai Qardhul Hasan untuk memulai usaha sebagai kaum 
Dhauafa menjadi miskin karena kehilangan sumber nafkah, 
mungkin karena sakit atau meninggalnya pencari nafkah 

utama, atau hilangnya pekerjaan karena PHK, tergusur, dan 

lain-lain. Pada umumnya merekabelum mempunyai 
keterampilan berusaha. Oleh karena itu BMT akan 
menanggung resiko yang tinggi bila usaha pembiayaan 
mereka dimasukkan pada system bagi hasil seperti 
Mudharabah, musyarakah, ba’I bitsaman ajil atau murabahah. 
Oleh karena itu, pembiayaan untuk pengusaha pemula ini 
akan diberikan dari Baitul Maal dengan sistem Qardhul 
Hasan.  

c. Menutupi dan membantu yang bangkrut. Baitul Maal bisa 
juga berfungsi sebagai colateral (Jaminan) bagi pembiayaan 
dari Baitut Tamwil dana ZIS yang terhimpun dapat digunakan 
untuk menutup hutang bagi nasabah BMT yang tidak dapat 
menunaikan kewajiban angsuranya karena terkena musibah 
atau usahanya tutup sehingga menjadi jatuh miskin melalui 
prinsip Kafalah 

d. Sarana mendidik beramal shaleh dan tolong-menolong. 

Dengan adanya Baitul Maal, maka BMT bisa mendidik 
anggotanya agar mulai berinfaq dan bershadaqah sejak dini.  

Dengan demikian kehadiran Baitul Maal sangat penting 
artinya dan harus berdampingan dengan Baitut Tamwil.  

Sedangkan misi ekonomi BMT sebagai baitul tamwil 
dilakukan melalui berbagai pembinaan yang menyertai 
pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro. 

Dalam banyak kisah sukses BMT, kedekatan LKM tersebut 
dengan masyarakat serta pelaku usaha mikro yang 
dibiayainya dibangun melalui pembinaan  
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berbasis kelompok yang materinya mencakup tata kelola 
usaha, teknis, dan spiritual secara berkelompok. Pembinaan 
berbasis kelompok ini di satu sisi sangat mendukung 
performa kolektibilitas pembiayaan dengan penerapan 
tanggung jawab bersama, dan di sisi lain meningkatkan 
efisiensi BMT dalam melakukan pengawasan dan penyuluhan 

atau pembinaan.  

Tujuan BMT adalah terciptanya sistem, lembaga, dan kondisi 
kehidupan ekonomi rakyat banyak yang dilandasi oleh nilai-
nilai dasar salaam: keselamatan yang berintikan keadilan, 
kedamaian, serta kesejahteraan berwujud pada tiga 
perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia 
sebelum tahun 2014  

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BMT memainkan 
peran dan fungsinya dalam beberapa hal:  

a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong 
dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok 
anggota muamalat dan daerah kerjanya. 

b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih 
professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh 
dalam menghadapi persaingan global.  

c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu 

BMT dapat melakukan penggalangan dan mobilisasi atas 
potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah 
kepada anggota dan masyarakat sekitar.  

d. Menjadi perantara keuangan antar agniyah sebagai shohibul 
maal dengan dhu’afah sebagai mudhorib, terutama untuk 
dana sosial. BMT dalam fungsi ini bertindak sebagai amil yang 
bertugas untuk menerima dana zakat, infaq, sadaqah, dana 
sosial dan kemudian disalurkan kembali kepada golongan 

yang membutuhkan.  
e. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik 

sebagai pemodal maupun penyimpanan dengan pengguna 
dana untuk pengembangan usaha produktif 
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2. Sejarah BMT  

 Istilah Baitul Maal telah ada dan tumbuh sejak zaman 
Rasulullah meskipun saat itu belum berbentuk suatu lembaga 
yang permanen dan terpisah.  

 Kelembagaan Baitul Maal secara mandiri sebagai 
lembaga ekonomi berdiri pada masa Khalifah Umar bin 

Khattab atas usulan seorang ahli fiqih bernama Walid bin 
Hisyam.  

 Sejak masa tersebut dan masa kejayaan Islam 
selanjutnya (Dinasti abbasyiah dan Umayyah) Baitul Maal 
telah menjadi institusi yang cukup vital bagi kehidupan 
negara. Ketika itu, Baitul Maal telah menangani berbagai 
macam urusan mulai dari penarikan zakat, ghanimah (harta 

rampasan), infaq, shadaqah sampai membangun fasilitas 
umum seperti jalan, jembatan, menggaji tentara dan pajabat 
negara, serta kegiatan sosial atau kepentingan umum lainya. 
Bila dipersamakan dengan saat ini, maka Baitul Maal ketika 
zaman sejarah Islam dapat dikatakan menjalankan fungsi 
sebagai Departemen Keuangan, Ditjen Pajak, Departemen 
Sosial, Departemen Pekerjaan Umum dan sebagainya.  

 Inspirasi kelembagaan BMT merupakan perpaduan 

ideal praktik muamalah dalam Islam, di mana didalamnya 
terkandung misi bisnis sekaligus misi sosial (keummatan). 
Implementasinya telah dicontohkan oleh Rasulullah saw dan 
para sahabat dalam konteks yang lebih luas, di mana praktik 
bisnis pada masa itu tidak pernah tercerai dari semangat 
beramal (ibadah) dan berbuat adil kepada sesama.  

Baitul maal yang mulai dilembagakan pada masa Umar bin 
Khattab dalam konteks kekhalifahan merupakan manifestasi 

tanggung jawab negara terhadap pemenuhan kebutuhan-
kebutuhan dasar rakyatnya.  

Dari rentetan sejarah, Baitul Maal harus diakui telah tampil 
dalam panggung sejarah Islam sebagai lembaga negara yang 
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banyak berjasa bagi perkembangan peradaban Islam dan 
penciptaan kesejahteraan bagi kaum muslimin. 
Keberadaannya telah menghiasi lembaran sejarah Islam dan 
terus berlangsung hingga runtuhnya Khilafah yang terakhir, 
yaitu Khilafah Utsmaniyah di Turki tahun 1924.  

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 

dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang 

mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan 
syari’ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan 
oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional 
ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil 
(PINBUK). Pada perkembangannya, menurut Ketua 

Perkembangan tersebut terjadi disebabkan oleh gerakan 
BMT yang berskala mikro, sehingga lebih dekat kepada 
masyarakat menengah ke bawah. Cukup dengan sejumlah 

modal dan beberapa orang yang bersedia menggerakkan 
dengan prinsip syariah, maka BMT sudah dapat didirikan, 
bahkan di desa terpencil sekalipun. 

Dalam kinerja operasionalnya, BMT di Indonesia sama 
dengan fungsi utama operasional bank syariah yang 
mencakup penghimpunan dana dari masyarakat (funding) 
dan penyaluran dana (financing) sebagai bentuk usaha BMT 
itu sendiri. Sistem yang digunakan tentu saja merupakan 

sistem yang berlandaskan syariah Islam. Akad-akad yang 
diterapkan dalam perbankan syariah juga diterapkan di BMT, 
seperti mudharabah, murabahah, wadia’ah hingga qardhul 
hasan, baik dalam konteks penghimpunan maupun 
penyaluran dana dari dan kepada masyarakat. 

Munculnya BMT sebagai lembaga mikro keuangan Islam yang 
bergerak pada sector riil masyarakat bawah dan menengah 
adalah sejalan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia 

(BMI). Karena BMI sendiri secara operasional tidak dapat 
menyentuh masyarakat kecil ini, maka BMT menjadi salah 
satu lembaga mikro keuangan Islam yang dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Di samping itu juga peranan lembaga 
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ekonomi islam yang berfungsi sebagai lembaga yang dapat 
mengantarkan masyarakat yang berada di daerah-daerah 
untuk terhindar dari sistem bunga yang diterapkan pada 
Bank Konvensional. 

Kelahiran BMT sangat menunjang sistem perekonomian pada 
masyarakat yang berada di daerah karena di samping sebagai 

lembaga keuangan islam, BMT juga memberikan 

pengetahuan agama pada masyarakat yang tergolong 
mempunyai pemahaman agama yang rendah. Sehingga fungsi 
BMT sebagai lembaga ekonomi dan sosial keagamaan terasa 
dan nyata hasilnya. Lahirnya BMT ini di antaranya 
dilatarbelakangi oleh beberapa alasan sebagai berikut: 

a. Agar masyarakat dapat terhindar dari pengaruh sistem 
ekonomi kapitalis dan sosialis yang hanya memberikan 
keuntungan bagi mereka yang mempunyai modal 

banyak. Sehingga ditawarkanlah sebuah sistem ekonomi 
yang berbasis syari’ah. Ekonomi syari’ah yang dimaksud 
adalah suatu system yang dibangun atas dasar adanya 
nilai etika yang tertanam seperti pelarangan tentang 
penipuan dan bentuk kecurangan, adanya hitam di atas 
putih ketika terjadi transaksi, dan adanya penanaman 
kejujuran terhadap semua orang dan lain-lain. 

b. Melakukan pembinaan dan pendanaan pada masyarakat 

menengah kebawah secara intensif dan berkelanjutan. 
c. Agar masyarakat terhindar dari rentenir-rentenir yang 

memberikan pinjaman modal dengan system bunga yang 
sangat tidak manusiawi. 

d. Agar ada alokasi dana yang merata pada masyarakat, 
yang fungsinya untuk menciptakan keadilan sosial. 

 
3. Operasional BMT 

Praktik baitul maal secara esensi dan aplikasi 
sebenarnya telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan 
secara formal mulai ada pada masa Khulafaur Rasyidin. Baitul 
maal merupakan lembaga keuangan Islam yang strategis 
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dalam tatanan sistem ekonomi Islam. Lembaga ini banyak 
memberikan kontribusi dalam membangun perekonomian 
umat Islam bahkan mampu menyejahterakan umat. Sejarah 
Islam menjadi saksi akan hal tersebut. 

Dalam konteks lain yang lebih sempit yaitu lembaga 
BMT, fungsi baitul maal dapat diimplementasikan tidak saja 

terbatas pada penggalangan dana dan penyaluran yang 

bersifat sesaat, tetapi juga penggalangan dan penyaluran 
dana yang berkesinambungan untuk kegiatan-kegiatan 
produktif masyarakat kelompok fakir miskin dalam rangka 
pemberdayaan, yang diharapkan akan dapat berkembang 
menjadi usaha yang lebih mandiri. 

Aplikasi fungsi sosial BMT adalah mengelola dana-
dana kebajikan yang terdiri dari zakat, infaq, shadaqah (ZIS) 
dan lainnya, baik dalam hal penghimpunan maupun 

pendistribusiannya secara syariah dan amanah, diarahkan 
bukan untuk menghasilkan laba. Organisasi pengelola zakat 
adalah lembaga pemberdayaan yang mempunyai tujuan 
besar, yaitu merubah keadaan sebagai mustahiq menjadi 
muzakki. Di sisi lain, organisasi pengelola zakat adalah 
lembaga keuangan syariah karena menghimpun dan 
menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa ZIS 
atau dana-dana lainnya. 

Organisasi pengelola zakat harus dapat membuktikan 
bahwa dana ZIS apabila dikelola dengan benar dan baik akan 
dapat mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat bahkan 
negara sebagai mana terjadi pada masa khulafaurrasyidin. 
Peran yang demikian besar, yang diemban oleh organisasi 
pengelola zakat, tidak mungkin tercapai tanpa adanya 
profesionalitas dalam pengelolaannya. Salah satu wujud 
profesionalitas adalah adanya manajemen yang sehat dalam 

segala sisi, baik itu sumber daya manusia, perencanaan 
strategis, operasional, maupun keuangan. 
Baitul maal dalam BMT berperan dalam beberapa hal, antara 
lain: 
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a. Mengelola dana ZIS dari lembaga, anggota, maupun 
masyarakat. Membantu baitul tamwil dalam 
menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan 
nonkomersial qardul hasan. 

b. Menyediakan cadangan penyisihan penghapusan 
pembiayaan macet akibat kebangkrutan usaha nasabah 

baitul tamwil yang berstatus ghorimin.  

Dengan pengelolaan dana-dana kebajikan tersebut, 
diharapkan dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan 
usahawan-usahawan baru yang memulai usahanya dari awal, 
sehingga kemudian menjadi mitra BMT yang siap dan layak 
untuk mendapatkan pembiayaan berikutnya dengan akad 
komersil melalui fungsi tamwilnya. 

BMT idealnya mampu menjalankan dua peran 
tersebut secara sinergis. Alternatif lain, BMT dapat bekerja 

sama secara sinergis dengan lembaga lain dalam mengelola 
potensi filantrophi (kedermawanan sosial) umat Islam yang 
dirasakan mengalami peningkatan dari waktu-ke-waktu. 
Dengan seiring berjalannya dua fungsi muamalah tersebut, 
diharapkan melahirkan umat yang semakin berdaya secara 
ekonomi dengan taraf kesejahteraan yang semakin baik. 

 
4. Kinerja BMT 

Dalam kaitan akses terhadap layanan BMT, 
masyarakat berpendapatan rendah (kelompok defisit) 
memiliki kepentingan berbeda dengan para aghnia 
(kelompok surplus) dalam berhubungan dengan lembaga 
keuangan mikro syariah tersebut. Kelompok defisit dalam 
menggunakan jasa BMT antara lain untuk 

kepentingan pembiayaan seperti modal usaha, jual 

beli, atau berkaitan dengan masalah pemenuhan kebutuhan 
pokok. Sementara kelompok surplus atau orang yang 
berharta, dapat menggunakan jasa BMT antara lain sebagai 
tempat penyimpanan (penitipan) hartanya, atau lembaga 



30 

 

penyaluran zakat, infaq, shadaqah (ZIS) untuk kemudian 
didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. 

Kedua kelompok kepentingan tersebut perlu 
diakomodasi oleh BMT, dengan sekaligus memainkan peran 
secara kaffah sebagai lembaga baitul maal dan juga sebagai 
lembaga tamwil. BMT sebagai lembaga keuangan mikro 

diharapkan dapat lebih fokus pada kelompok sasaran 

masyarakat miskin dan usaha mikro-kecil. Kedua fungsi BMT 
tersebut hendaknya saling menopang, apalagi mengingat 
potensi zakat yang cukup besar dan dapat dikelola untuk 
memberdayakan umat yang masih mengalami kesulitan 
dalam memperoleh sumber penghidupan dan pemenuhan 
kebutuhan pokok. 

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, 
apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki 

beberapa keunggulan, antara lain: Pertama, untuk menjamin 
kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga 
perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila 
berhadapan langsung untuk menerima zakat dari muzaki.  

Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, sert 
sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut 
skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk 
memperlihatkan syiar Islam dalam semangat 

penyelenggaraan pemerintahan yang Islami 

Secara bahasa Zakat dari kata az-zaka>h, dari segi 
bahasa merupakan kata dasar (masdar) dari kata zaka yang 
berarti tumbuh, bersih, berkembang, dan berkah, sedangkan 
menurut istilah fikih adalah menyerahkan sejumlah harta 
tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang 
berhak menerimanya. 

Zakat merupakan sebagian dari harta yang wajib 
untuk dikeluarkan oleh muzaki (pembayar zakat) dan 
diserahkan kepada mustahiq (penerima zakat) sesuai dengan 
ketentuan syariah. Laporan sumber dan penggunaan dana ZIS 
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adalah untuk menunjukkan sumber dan penggunaan ZIS 
dalam suatu jangka tertentu, serta saldo ZIS pada tanggal 
tertentu. 

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang 
mengandung hikmah dan manfaat demikian besar dan mulia, 
baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), 

penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, 

maupun bagi masyarakat keseluruhan. 

Adapun shadaqah dapat bermakna infak, zakat, serta 
kabaikan nonmateri. Dalam hadits Rasulullah saw memberi 
jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap 
orang kaya yang banyak bershadaqah dengan hartanya, 
beliau bersabda: "Setiap tasbih adalah shadaqah, setiap 
takbir shadaqah, setiap tahmid shadaqah, setiap tahlil 
shadaqah, amar ma'ruf shadaqah, nahi munkar shadaqah dan 

menyalurkan syahwatnya kepada istri adalah shadaqah". 
Mengenai pengertian shadaqah dan infaq ini, sebagian 

ulama fiqh berpendapat bahwa shadaqah wajib dinamakan 
zakat, sedang shadaqah sunnah dinamakan infaq. Sebagian 
yang lain mengatakan infaq wajib dinamakan zakat, 
sedangkan infaq sunnah dinamakan shadaqah. 

Sedangkan pengertian qardhul hasan adalah pinjaman 
tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk 

menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu 
dan wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama pada 
akhir periode yang 

telah disepakati. Laporan sumber dan penggunaan 
qardhul hasan merupakan laporan yang menunjukkan 
sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, 
serta saldo qardhul hasan pada tanggal tertentu. 

Dana qardhul hasan dapat disalurkan untuk dana 
kebajikan dan sebagai dana bergulir dan/atau pinjaman 
sosial. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 
merupakan laporan yang memberikan informasi agar 
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pemakai dapat mengevaluasi aktivitas BMT dalam mengelola 
dana tersebut, atau berkaitan dengan pelaksanaan fungsi 
sosial BMT yang bersangkutan. 

Salah satu hikmah zakat adalah, karena merupakan 
hak mustahiq, maka zakat berfungsi menolong, membantu, 
dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah 

kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga 

mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, 
dapat beribadah kepada Allah, terhindar dari bahaya 
kekufiran dan sifat buruk lainnya. 

Sementara pengertian infaq adalah mengeluarkan 
harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang 
wajib dan ada yang sunnah. Infaq wajib antara lain, zakat, 
kafarat, nadzar. Infaq sunnah diantaranya, infaq kepada fakir 
miskin sesama muslim, infak bencana alam, infaq 

kemanusiaan dan lain-lain. Terkait infaq ini, Rasulullah SAW 
bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan 
Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan 
sore: "Ya Allah berilah orang yang berinfaq, gantinya". 
 
C. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pembiayaan  

1. Lembaga Pembiayaan  

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 

2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan 
adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan 
dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. 
Sedangkan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang 
khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak 
piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit. 
Menurut Siamat lembaga pembiayaan adalah badan usaha 
yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk 

penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana 
secara langsung dari masyarakat. Dari pengertian tersebut di 
atas terdapat beberapa unsur-unsur:  
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a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang 
khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang 
termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.  

b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau 
aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau 
sektor usaha yang membutuhkan.  

c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana 
untuk suatu keperluan.  

d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk 
menghasilkan sesuatu.  

e. Tidak menarik dana secara langsung.  

f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama 
di suatu tempat. 

Perusahaan pembiayaan syariah adalah perusahaan 
pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan 
pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah yang dimaksud 

adalah penyaluran pembiayaan dengan prinsip syariah, yang 
artinya ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau 
pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia. 
 
2. Peran Lembaga Pembiayaan  

Dengan berkembangnya dunia usaha yang berjalan 
selaras dengan pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan akan 

usaha pembiayaan juga semakin beragam. Maka peran dan 
fungsi lembaga pembiayaan sangat dibutuhkan, di antaranya:  
a. Memberikan pola mekanisme pembiayaan yang 

bervariasi di antara bidang usaha yang meliputi: sewa 
guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), modal 
ventura (ventura capital) , perdagangan surat berharga 
(securitas company), usaha kartu kredit (credit card), 
dan pembiayaan konsumen (consumer finance) .  

Sehingga dapat disesuaikan dengan jenis kebutuhan 
pembiayaan masing-masing masyarakat yang 
memerlukannya.  
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b. Memberikan beberapa keringanan, seperti persyaratan 
penyediaan agunan (collateral) yang lebih longgar, 
keringanan di bidang perpajakan, karena keuntungan 
yang di peroleh bukan obyek pajak penghasilan.  

c. Mengisi celah segmen yang belum digarap oleh industri 
perbankan, mengingat persaingan di pasar global 

memang harus direbut dan untuk mewujudkan hal itu 
diperlukan dukungan dari sektor keuangan, dalam hal ini 

secara khusus kepada jasa pembiayaan di luar sektor 
perbankan.  
 

3. Pembiayaan  

Istilah pembiayaan sangat melekat di lembaga 
keuangan syariah, karena penggunaan kata pinjaman 
(kredit) tidak sesuai digunakan, mengingat dalam Islam 
kegiatan pinjam-meminjam merupakan akad sosial bukan 

akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia 
tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas 
pokok pinjamannya, karena hal tersebut merupakan riba. 

Pembiayaan mempunyai banyak definisi, menurut 
Muhammad pembiayaan secara luas berarti financing atau 
pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk 
mendukung investasi yang telah direncanakan baik 

dilakukan sendiri maupun djalankan oleh orang lain. Dalam 
arti sempit, pembiayaan digunakan untuk mendefiisikan 
pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti 
bank syariah kepada nasabah. Muhammad Antonio 
menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas 
pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi 
kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit . 

Menurut Hendry pembiayaan adalah kerjasama antara 

lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal 
dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya. 
Sedangkan Rivai dan Andria Veithzal menjelaskan istilah 
pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I trust, ‘saya 
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percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan 
pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti 
lembaga pembiayaan selaku syahibul mal menaruh 
kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah 
yang diberikan. Dadan Muttaqien juga mendefinisikan 
pembiayaan adalah salah satu jenis dan kegiatan usaha 

lembaga keuangan syariah untuk menyediakan dana atau 
tagihan kepada masyarakat atau nasabah dengan kewajiban 

mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka 
waktu tertentu dengan imbalan (margin) atau bagi hasil.  

 

4. Jenis-Jenis Pembiayaan  

a. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan  

Berdasarkan tujuan penggunaan, pembiayaan dapat di 

bedakan menjadi:  

1) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang diberikan 
kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai 
barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya untuk 
perorangan seperti untuk pembelian rumah tinggal, 
pembelian  

mobil untuk keperluan pribadi. Pembayaran kembali 
pembiayaan berupa angsuran berasal dari gaji atau 

pendapatan lainnya bukan dari objek yang dibiayainya. Jenis 
pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan 
konsumtif antara Iain: 

1) Pembiayaan Perumahan, yaitu fasilitas pembiayaan 
untuk pembelian, pembangunan, renovasi rumah tinggal, 
rumah susun, ruko, apartemen dan lainlain, dengan 
jaminan berupa objek yang dibiayai.  

2) Pembiayaan Mobil, yaitu fasilitas pembiayaan untuk 
pembelian kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan 
roda empat, dengan jaminan berupa kendaraan bermotor 
yang dibiayai tersebut.  
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3) Pembiayaan Multiguna, yaitu fasilitas pembiayaan untuk 
segala keperluan yang bersifat konsumtif, dengan 
jaminan penghasilan sebagai pegawai atau profesional, 
dan/atau tanah berikut bangunan tempat tinggal. 

4) Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang 
bertujuan untuk memperlancar jalannya proses 

produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, 

pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan 
barang-barang yang sudah jadi. Menurut keperluannya, 
jenis pembiayaan produktif antara lain.  

5) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu fasilitas pembiayaan yang 
dipergunakan untuk menambah modal kerja suatu 
perusahaan. Pembiayaan modal kerja dipakai untuk 
pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, 
pemasaran, dan modal kerja untuk operasional lainnya.  

6) Pembiayaan Investasi, yaitu fasilitas yang dipergunakan 
untuk pembelian barang barang modal beserta jasa yang 
diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, maupun 
ekspansi. Pembiayaan investasi biasanya bersifat jangka 
panjang atau menengah  

7) Pembiayaan Proyek, yaitu fasilitas Pembiayaan yang 
digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal 
kerja untuk proyek baru.  

b. Jenis Pembiayaan dilihat dari Jangka Waktu  
1) Short term (pembiayaan jangka pendek) ialah suatu 

bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 
satu tahun.  

2) Intermediate Term (pembiayaan jangka waktu 
menengah), ialah suatu bentuk pembiayaan yang 
berjangka waktu dari satu tahun sampai tiga tahun.  

3) Long Term (pembiayaan jangka panjang) ialah suatu 

bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 
tiga tahun.  
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4) Demand Loan atau Call Loan ialah suatu bentuk 
pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali. 

c. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Sifat Pelunasan  

Jenis Pembiayaan berdasarkan sifat pelunasannya 
dikelompokkan menjadi sebagai berikut.  

1) Pembiayaan dengan angsuran, yaitu fasilitas pembiayaan 
dengan pembayaran kembali pokok Pembiayaan 

dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal ditetapkan 
dalam perjanjian pembiayaan.  

2) Pembiayaan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo, 
yaitu fasilitas pembiayaan dengan pembayaran kembali 
pokok pembiayaan tidak diatur secara bertahap, 
melainkan harus dikembalikan secara sekaligus pada 
tanggal jatuh tempo sebagaimana ditetapkan di dalam 
perjanjian pembiayaan.  

 Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 
Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan 
pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu berupa:  
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 

musyarakah  
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa 

beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik  

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, 
salam, dan istishna’  

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh  
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk 

transaksi multijasa  

 Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 
Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan 
pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk 

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu 
dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Al Arif, 
2012). 
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Unsur-unsur dalam pembiayaan antara lain:  
a. Bank syariah  

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan 
kepada pihak lain yang membutuhkan dana.  

b. Mitra usaha/partner  
Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari 

bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh 
bank syariah. 

c. Kepercayaan  
Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak 
yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan 
memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank 
syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang 
diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan 
kepada mitra usaha sama artinya dengan bank syariah 
memberikan kepercayaan kepada pihak penerima 

pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan 
dapat memenuhi kewajibannya.  

d. Akad  
Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau 
kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan 
pihak nasabah/mitra.  

e. Risiko  
Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank 

syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. 
Risiko pembiayaan merupakan risiko kemungkinan 
kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan 
tidak dapat kembali.  

f. Jangka waktu  
Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah 
untuk membayar kembali pembiayaan yang telah 
diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat 

bervariasi antara laian jangka pendek, jangka menengah, 
dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu 
pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. 
Jangka menengah merupakan jangka waktu yang 
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diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali 
antara satu hingga tiga tahun. Jangka panjang adalah 
jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang 
lebih dari tiga tahun.  

g. Balas jasa 
Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank 

syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu 
sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank 

syariah dan nasabah (Ismail, 2011). 
 
Tujuan memberikan pembiayaan, diantaranya:  
a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang 

tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya 
pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. 
Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf 
ekonominya.  

b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk 
pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. 
Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas 
pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan 
kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan. 

c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan 
memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar 
mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya 

produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.  
d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan 

dibukanya sektorsektor usaha melalui penambahan dana 
pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap 
tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka 
lapangan kerja baru.  

e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha 
produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti 

mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil 
usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari 
pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan 
terdistribusi pendapatan (Rivai dan Arifin, 2010). 



40 

 

 
 Prinsip pembiayaan dapat dianalisis dengan 5 C, yaitu 
sebagai berikut:  
a. Character (watak), bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran akan kemampuan membayar dari pemohon, 
mencakup perilaku pemohon, sikap sebelum dan selama 

permohonan pembiayaan diajukan. Pemohon 
pembiayaan yang berperilaku selalu mendesak 

pencairan pembiayaan dengan disertai janji-janji 
pemberian hadiah pada umumnya diragukan 
kemauannya dalam mengembalikan/ melunasi 
pembiayaan.  

b. Capacity (kemampuan), dilakukan dengan tujuan untuk 
mengukur tingkat kemampuan mengembalikan 
pembiayaan dari usaha yang dibiayai, mencakup aspek 
manajemen (kemampuan mengelola usaha), aspek 

produksi (kemampuan berproduksi secara 
berkesinambungan), aspek pemasaran (kemampuan 
memasarkan hasil usaha), aspek finansial (kemampuan 
menghasikan keuntungan)  

c. Capital (modal), bertujuan untuk mengukur kemampuan 
pemohon dalam menyediakan modal sendiri, yang 
mencakup: besar dan komposisi modal, perkembangan 
keuntungan usaha selama tiga periode sebelumnya.  

d. Condition (prospek usaha), bertujuan untuk mengetahui 
prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, 
yang meliputi siklus usaha mulai dari bahan baku 
(pemasok), pengolahan, dan pemasaran (pembeli). 
Dalam pemasaran tersebut harus diperhatikan pula 
kondisi persaingan dari usaha yang bersangkutan, 
barang substitusi yang beredar di pasar, potensi calon 
pesaing, dan peraturan pemerintah.  

e. Collateral (agunan), bertujuan untuk mengetahui 
besarnya nilai agunan yang dapat dipergunakan sebagai 
alat pengaman bagi BMT dalam setiap pemberian 
pembiayaan (Kuncoro dan Suhardjono, 2012). 
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5. Akad-Akad dalam Pembiayaan  

a. Akad Murabahah  

1) Pengertian Murabahah  

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. Murabahwah dapat 
dikontrakkan secara tunai atau berdasarkan pembayaran 

yang ditangguhkan  

2) Landasan Hukum  

Landasan hukum dalam al-Qur’an pada QS al-Baqarah/2: 275. 

ۡيَطُٰن ِمَن   ِي َيَتَخبذُطُه ٱلشذ ِبَٰواْ ََل َيُقوُموَن إَِلذ َكَما َيُقوُم ٱَّلذ ُكلُوَن ٱلر 
ۡ
ِيَن يَأ ٱَّلذ

نذ 
َ
ِّۚ َذٰلَِك بِأ ِ ِّْۚ  ٱلَۡمس  ِبَٰوا َم ٱلر  ُ ٱۡۡلَۡيَع وََحرذ َحلذ ٱَّللذ

َ
ْْۗ َوأ ِبَٰوا  ُهۡم قَالُٓواْ إِنذَما ٱۡۡلَۡيُع ِمۡثُل ٱلر 

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka 
yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 
padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba.” 

Akad murabahah adalah transaksi jual beli suatu 

barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan 
margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual 
menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada 
pembeli. Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad 
murabahah, Undang-undang perbankan syariah memberikan 
penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Akad Murabahah 
adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan 
harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya 

dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati 
(Rivai dan Arifin. 2010). 
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Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam 
transaksi ada beberapa, yaitu:  

1) Pelaku akad, yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang 
memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) 
adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli 
barang.  

2) Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dan tsaman 

(harga).  
3) Shighah, yaitu Ijab dan Qobul (Ascarya, 2008). 

Syarat Murabahah adalah sebagai berikut: 
1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. 
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang 

ditetapkan.  
3) Kontrak harus bebas dari riba.  
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi 

cacat atas barang sesudah pembelian. 

5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 
dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan 
secara utang (Antonio, 2001).  

 
Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak 
dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:  
1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya  
2) Kembali kepada penjual dan menyatakan 

ketidaksetujuan atas barang yang dijual  
3) Membatalkan kontrak (Antonio, 2001). 

 
Beberapa syarat pokok murabahah menurut Usmani (1999) 
dalam Ascarya (2008), antara lain sebagai berikut: 
1) Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika 

penjual secara terang menyatakan biaya perolehan 
barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang 

lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang 
diinginkan.  
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2) Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan 
berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lump 
sum atau persentase tertentu dari biaya.  

3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka 
memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan 
sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk 

menentukan harga agregat dan margin keuntungan 
didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, 

pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji 
pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat 
dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. 
Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-cover 
pengeluaran-pengeluaran tersebut.  

4) Murabahah dikatakan sah hanya ketika biayabiaya 
perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. jika 
biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas 

tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah. 
 
Menurut Ascarya (2008), bentuk-bentuk Akad Murabahah: 
1) Murabahah Sederhana  

Murabahah Sederhana adalah bentuk akad murabahah 
ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli 
dengan harga sesuai harga perolehan ditambah marjin 
keuntungan yang diinginkan.  

2) Murabahah kepada Pemesan  
Bentuk murabahah ini melibatkan tiga pihak, yaitu 
pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk murabahah ini 
juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena 
keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan 
pembiayaan. Bentuk murabahah inilah yang diterapkan 
perbankan syariah dalam pembiayaan. 

 

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN 
No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan 
ketentuan umum mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut 
(Sholihin, 2010):  
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1) Bank dan nasabah harus melakukan akad Murabahah 
yang bebas riba.  

2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh 
syari’ah Islam.  

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian 
barang yang telah disepakati kualifikasinya.  

4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas 
nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan 

bebas riba.  
5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 

dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan 
secara utang.  

6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 
keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus member 
tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah 

berikut biaya yang diperlukan.  
7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati 

tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah 
disepakati.  

8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau 
kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan 
perjanjian khusus dengan nasabah.  

9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk 

membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli 
murabahah harus dilakukan setelah barang, secara 
prinsip, menjadi milik bank. 

 
Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam murabahah ini 
dalam fatwa adalah sebagai berikut (Sholihin, 2010): 
1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian 

suatu barang atau aset kepada bank.  

2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus 
membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah 
dengan pedagang.  
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3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada 
nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya 
sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena 
secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua 
belah pihak harus membuat kontrak jual beli.  

4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah 

untuk membayar uang muka saat menandatangani 
kesepakatan awal pemesanan.  

5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang 
tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka 
tersebut.  

6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus 
ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa 
kerugiannya kepada nasabah.  

7) Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai 
alternatif dari uang muka, maka:  

a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang 
tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.  

b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi 
milik bank maksimal sebesar kerugian yang 
ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; 
dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib 
melunasi kekurangannya. 

 

Sesuai dengan sifat bisnis (tijarah), transaksi bai’ 
almurabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga 
risiko yang harus diantisipasi.  
Bai’ al-murabahah memberi banyak manfaat kepada bank 
syariah salah satunya adalah adanya keuntungan yang 
muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual 
kepada nasabah. Selain itu, sistem bai’ al-muranahah juga 
sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan 

administrasinya di bank syariah.  
Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi 

antara lain sebagai berikut: 
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1) Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar 
angsuran.  

2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu 
barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk 
nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli 
tersebut.  

3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak 
oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena 

rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau 
menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan 
asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa 
spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia 
pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak 
pembelian dengan penjualannya, barang tersebut akan 
menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai 
risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.  

4) Dijual, karena bai’ al-murabahah bersifat jual beli dengan 
utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu 
menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa 
pun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk 
menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default 
akan besar (Antonio, 2001). 

  
Menurut Ismail (2011), aplikasi pembiayaan Murabahah 

adalah sebagai berikut: 
1) Penggunaan akad murabahah  

a) Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan 
yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang 
pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli 
barang investasi dan barang-barang yang diperlukan 
oleh individu  

b) Jenis penggunaan pembiayaan murabahah lebih 

sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. 
Dalam pembiayaan investasi, akad murabahah sangat 
sesuai karena ada barang yang akan diinvestasi oleh 
nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek 
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inestasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya 
barang yang menjadi objek investasi. Dalam 
pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan 
dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur  

c) Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk 
pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung 

dalam bentuk uang  
2) Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli  

a) Rumah  
b) Kendaraan bermotor dan/atau alat transportasi  
c) Pembelian alat-alat industri  
d) Pembelian pabrik, gudang, dan aset teap lainnya 
e) Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan 

syariah Islam.  
3) Bank  

a) Bank berhak menentukan dan memilih supplier dalam 

pembelian barang. Bila nasabah menunjuk supplier 
lain, maka bank syariah berhak melakukan penilaian 
terhadap supplier untuk menentukan kelayakannya 
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank 
syariah.  

b) Bank menerbitkan purchase order (PO) sesuai dengan 
kesepakatan antara bank syariah dan nasabah agar 
barang dikirimkan ke nasabah  

c) Cara pembayaran yang dilakukan oleh bank syariah 
yaitu dengan mentransfer langsung pada rekening 
supplier/penjual, bukan kepada rekening nasabah  

4) Nasabah  
a) Nasabah harus sudah cakap menurut hukum, sehingga 

dapat melaksanakan transaksi  
b) Nasabah memiliki kemauan dan kemampuan dalam 

melakukan pembayaran  

 
5) Supplier  

a) Supplier adalah orang atau badan hukum yang 
menyediakan barang sesuai permintaan nasabah  
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b) Supplier menjual barangnya kepada bank syariah, 
kemudian bank syariah akan menjual barang tersebut 
kepada nasabah  

c) Dalam kondisi tertentu, bank syariah memberikan 
kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai 
dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad. 

Purchase Order (PO) atas pembelian barang tetap 
diterbitkan oleh bank syariah, dan pembayarannya 

tetap dilakukan oleh bank kepada supplier. Namun 
penyerahan barang dapat dilakukan langsung oleh 
supplier kepada nasabah atau kuasa dari bank syariah.  

6) Harga  
a) Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan 

akad jual beli antara bank syariah dan nasabah dan 
tidak dapat berubah selama masa perjanjian  

b) Harga jual bank syariah merupakan harga jual yang 

disepakati antara bank syariah dan nasabah  
c) Uang muka (urbun) atas pembelian barang yang 

dilakukan oleh nasabah (bila ada), akan mengurangi 
jumlah piutang murabahah yang akan diangsur oleh 
nasabah. Jika transaksi murabahah dilaksanakan, 
maka urbun diakui sebagai bagian dari perlunasan 
piutang murabahah sehingga akan mengurangu 
jumlah piutang murabahah. Jika transaksi 

murabahah tidak jadi dilaksanakan (batal), maka 
urbun (uang muka) harus dikembalikan kepada 
nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah 
dikeluarkan oleh bank syariah.  

7) Jangka waktu  
a) Jangka waktu pembiayaan murabahah, dapat 

diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan 
panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh 

nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh 
bank syariah  

b) Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh 
salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka 
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waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh bank 
syariah maupun nasabah 

8) Lain-lain  
a) Denda atas tunggakan nasabah (bila ada), 

diperkenakan dalam aturan perbankan syariah 
dengan tujuan untuk mendidik nasabah agar disiplin 

dalam melakukan angsuran atas piutang murabahah. 
Namun pendapatan yang diperoleh bank syariah 

karena denda keterlambatan pembayaran angsuran 
piutang murabahah, tidak boleh diakui sebagai 
pendapatan operasional, akan tetapi dikelompokkan 
dalam pendapatan nonhalal, yang dikumpulkan 
dalam suatu rekening tertentu atau dimasukkan 
dalam titipan (kewajiban lain-lain) 

b) Bila nasabah menunggak terus, dan tidak mampu lagi 
membayar angsuran, maka penyelesaian sengketa 

ini dapat dilakukan melalui musyawarah. Bila 
musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaiannya 
akan diserahkan kepada pengadilan agama. 

 
b. Akad Musyarakah  

Secara bahasa Musyarakah berasal dari kata al-
syirkah yang berarti al-ikhtilath (percampuran) atau 
persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-

masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau 
perserikatan usaha (A. Mas‟adi, 2002). 

Secara etimologi musyarakah atau syirkah berarti al - 
ikhtilat yang maknanya pencampuran. Musyarakah adalah 
akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu 
usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan 
kontribusi dana (atau amal/ expertise) dengan kesepakatan 

bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai 
dengan kesepakatan.  

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di 
antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk 
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menggabungkan modal dan melakukan usaha secara 
bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian 
hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian 
ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi 
modal (Antonio, 2001). 

 

Adapun yang menjadi syarat syirkah Musyarakah 

adalah sebagai berikut:  

1) Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah 
jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat 
dalam tulisan dan disaksikan.  

2) Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan 
kekuasaan perwalian.  

3) Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, 
dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak 

terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).  
4) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah 

hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu 
dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya 
mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan 
tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian 
keuntungan yang diterima (Anshori, 2010). 

 

Musyarakah memiliki beberapa rukun, antara lain: 
1) Ijab-qabul (sighat) Adalah adanya kesepakatan antara 

kedua belah pihak yang bertransaksi.  
2) Dua pihak yang berakad (‘aqidani) dan memiliki 

kecakapan melakukan pengelolaan harta.  
3) Objek aqad (mahal), yang disebut juga ma’qud alaihi, 

yang mencakup modal atau pekerjaan.  
4) Nisbah bagi hasil (Naf'an, 2014.). 
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Macam-macam Musyarakah, Secara garis besar syirkah 
terbagi kepada dua bagian (Muslich, 2010): 

1) Syirkah Al-Amlak  
Syirkah al-amlak (syirkah milik) adalah ibarat dua 
orang atau lebih memilikkan suatu benda kepada 
yang lain tanpa ada akad syirkah.  

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa syirkah 

milik adalah suatu syirkah dimana dua orang atau 
lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa 
melakukan akad syirkah. Contoh, dua orang diberi 
hibah ssebuah rumah. Dalam contoh ini rumah 
tersebut dimiliki oleeh dua orang melalui hibah, 
tanpa akad syirkah antara dua orang yang diberi 
hibah tersebut. Dalam syirkah al-amlak, terbagi 
dalam dua bentuk, yaitu:  
a) Syirkah al-jabr Berkumpulnya dua orang atau 

lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa.  
b) Syirkah Ikhtiyariyah Yaitu suatu bentuk 

kepemilikan bersama yang timbul karena 
perbuatan orang-orang yang berserikat. 

2) Syirkah Al-‘Uqud 
Syirkah al-uqud (contractual partnership), dapat 
dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, 

karena para pihak yang bersangkutan secara 
sukarela berkeinginan untuk membuat suatu 
perjanjian investasi bersama dan berbagi untuk dan 
risiko. Syirkah al-Uqud dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:  
a) Syirkah Mufawwadah.  

Merupakan akad kerja sama usaha antar dua 
pihak atau lebih, yang masing-masing pihak 
harus menyerahkan modal dengan porsi modal 

yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko 
ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. 
Dalam syirkah mufawwadah, masing-masing 
mitra usaha memiliki hak dan tangung jwab yang 
sama.  
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b) Syirkah Inan  
Merupakan akad kerja sama usaha antara dua 
orang atau lebih, yang masing-masing mitra 
kerja harus menyerahkan dana untuk modal 
yang porsi modalnya tidak harus sama. 
Pembagian hasil usaha sesuai dengan 

kesepakatan, tidak harus sesuai dengan 
kontribusi dana yang diberikan. Dalam syirkah 

inan, masing-masing pihak tidak harus 
menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai 
saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau 
kombinasi antara uang tunai dan asset atau 
tenaga. 

c) Syirkah Al-‘Amal  
Syirkah al-‘amal adalah kontrak kerja sama dua 
orang seprofesi untuk menerima pekerjaan 

secara bersama dan berbagi keuntungan dari 
pekerjaaan itu. Misalnya kerja sama dua orang 
arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau 
kerjasama, dua orang penjahit untuk menerima 
order pembuatan seragam sebuah kantor. 
Musyarakah ini kadang disebut dengan syirkah 
abdan atau sanaa’i. 

d) Syirkah Al-Wujuh  

Yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang 
memiliki reputasi dan prastise yang baik serta 
ahli dalam bisnis, mereka membeli barang secara 
kredit dari suatu perusahaan dan menjual 
barang tersebut secara tunai. Mereka 
membagikan berdasarkan jaminan kepada 
penyedia barang yang disiapkan oleh setiap 
rekan kerja. Sayyid Sabiq memberikan definisi 

syirkah al-wujuh yaitu dua orang atau lebih 
membeli suatu barang tanpa modal, melainkan 
semata berdagang kepada nama baik dan 
kepercayaan pada pedagang kepada mereka. 



53 

 

Syirkah ini disebut juga syirkah tanggung jawab 
tanpa kerja dan modal. 

e) Syirkah Mudharabah  
Merupakan kerja sama usaha antara dua pihak 
atau lebih yang mana satu pihak sebagai shahibul 
maal yang menyediakan dana 100% untuk 

keperluan usaha, dan pihak lain tidak 
menyerahkan modal dan hanya sebagai 

pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut 
mudharib. 
 

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan 
musyarakah ini, di antaranya sebagai berikut (Ismail, 2011):  
1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu 

pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.  
2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah 

tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi 
disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, 
sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative 
spread.  

3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan 
cash flow/arus kas usaha nasabah, sehingga tidak 
memberatkan nasabah.  

4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari 

usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. 
Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar 
terjadi itulah yang akan dibagikan.  

5) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini 
berbeda dengan prinsip bunga tetap di aman bank akan 
menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah 
bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan 
nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis 

ekonomi. 
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Ketentuan pembiayaan musyarakah terdapat pada 
fatwa DSN-MUI No. 08 Tahun 2000, sebagai berikut (Ajib, 
2015):  
1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para 

pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam 
mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan 

hal-hal berikut:  
a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit 

menunjukkan tujuan kontrak (akad).  
b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat 

kontrak.  
c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui 

korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara 
komunikasi modern.  

2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan 
memperhatikan hal-hal berikut:  

a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan 
kekuasaan perwakilan.  

b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, 
dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.  

c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset 
musyarakah dalam proses bisnis normal.  

d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang 
lain untuk mengelola aset dan masing-masing 

dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan 
aktifitas musyarakah dengan memperhatikan 
kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian 
dan kesalahan yang disengaja.  

e) Seseorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan 
atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya 
sendiri.  

3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian).  

a) Modal  
(1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, 

perak atau yang lainnya sama. Modal dapat 
terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-
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barang, properti, dan sebagainya. Jika modal 
berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai 
dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.  

(2) Para pihak tidak boleh meminjam, 
meminjamkan, menyumbangkan atau 
menghadiahkan modal musyarakah kepada 

pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.  
(3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan 

musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk 
menghindari terjadinya penyimpangan, LKS 
dapat meminta jaminan.  

b) Kerja  
(1) Partisipasi para mitra dealam pekerjaan 

merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; 
akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah 
merupakan syarat. Seorang mitra boleh 

melaksanakan kerja lebih banyak dari yang 
lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut 
bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.  

(2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam 
musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari 
mitranya. Kedudukan masingmasing dalam 
organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.  

c) Keuntungan  

(1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas 
untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa 
pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian 
musyarakah.  

(2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara 
proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan 
tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang 
ditetapkan bagi seorang mitra.  

(3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika 
keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan 
atau prosentase itu diberikan kepadanya.  
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d) Kerugian Kerugian harus dibagi di antara para mitra 
secara proporsional menurut saham masing-masing 
dalam modal.  

4) Biaya operasional dan persengketaan  
a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.  
b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan 

kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara 
para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 

Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 

 

c. Akad Mudharabah  

Mudarabah berasal dari kata darb, berarti memukul 
atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih 
tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya 

dalam menjalankan usaha. Secara teknis, mudharabah adalah 
akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama 
(sahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, 
sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan 
usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang 
dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi 
ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan 
akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu 

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si 
pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 

Menurut PSAK 105 paragraf 4, Mudharabah adalah akad 
kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik 
dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua 
(pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan 
keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan, 
sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh 

pengelola dana (Muthaher, 2012). 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 
59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, dijelaskan 
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karakteristik mudharabah (PSAK 59, Akuntansi Perbankan 
Syariah) adalah sebagai berikut (Wiroso, 2005):  

1) Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara 
shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola 
dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di 
muka.  

2) Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian 

ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan 
adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola 
dana(mudharib) seperti penyelewengan, kecurangan, 
dan penyalahgunaan dana.  

3) Mudharabah terdiri dari dua jenis yaitu mudharabah 
muthlaqoh(investasi tidak terikat) dan mudharabah 
muqayyadah(investasi terikat).  

4) Mudharabah muthlaqoh adalah mudharabah dimana 
pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola 

dana(mudharib) dalam pengelolaan investasinya.  
5) Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana 

pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola 
dan(mudharib) mengenai tempat, cara, dan obyek 
investasi. Sebagai contoh, pengelola dana (mudharib) 
dapat diperintahkan, yakni:  
a) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan 

dana lainnya;  

b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi 
penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa 
jaminan; atau  

c) Mengharuskan pengelola dana(mudharib) untuk 
melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak 
ketiga.  

6) Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun 
pengelola dana(mudharib). Apabila bank bertindak 

sebagai pemilik dana yang disalurkan disebut 
pembiayaan mudharabah. Apabila bank sebagai 
pengelola dana(mudharib) maka dana yang diterima 
adalah sebagai berikut: 
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a) Dalam mudharabah muqayyadah disajikan dalam 
laporan perubahan investasi terikat sebagai 
investasi terikat dari nasabah.  

b) Dalam mudharabah muthlaqah disajikan dalam 
neraca sebagai investasi tidak terikat 
Rukun Mudharabah adalah sebagai berikut 

(Susanto & Umam, 2013):  
1) Pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola 

dana 
a) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.  
b) Pelaku akad mudharabah dapat dilakukaan 

sesama muslim atau dengan non muslim.  
c) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam 

pengelolaan usaha tetapi ia boleh 
mengawasi. 

2) Objek Mudharabah berupa modal dan kerja 

Objek mudharabah konsekuensi logis dengan 
dilakukannya akad mudharabah.  

a) Modal  
(1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk 

uang atau aset lainnya (dinilai sebesar 
nilai wajar) harus jelas jumlah dan 
jenisnya.  

(2) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa 

adanya setoran modal, berarti pemilik 
dana tidak memberikan kontribusi 
apapun padahal pengelola dana harus 
bekerja.  

(3) Modal harus diketahui dengan jelas 
jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari 
keuntungan.  

(4) Pengelola dana tidak diperkenankan 

untuk memudharabahkan kembali modal 
mudharabah dan apabila terjadi maka 
dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas 
ijin dari pemilik dana.  
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b) Kerja  
(1) Kontribusi pengelola dana dapat 

berbentuk keahlian, keterampilan, seliing 
skill, management skill dan lain-lain  

(2) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak 
boleh diintervensi oleh pemilik dana  

(3) Pengelola dana harus menjalankan usaha 
sesuai dengan syariah  

(4) Pengelola harus mematuhi semua 
ketetapan yang ada dalam kontrak  

(5) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan 
kewajiban atau melakukan pelanggaran 
terhadap kesepakatan, pengelola dana 
sudah menerima modal dan sudah bekerja 
maka pengelola dana berhak mendapat 
imbalan/ganti rugi/upah.  

3) Ijab Qabul atau Serah Terima 
Ijab Qabul adalah pernyataan dan ekspresi 

saling rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang 
dilakukan secara verbal, tertulis, melalui 
korespondensi atau menggunakan cara-cara 
komunikasi modern 

.  
4) Nisbah Keuntungan 

a) Nisbah adalah besaran yang digunakan 
untuk pembagian keuntungan, 
mencerminkan imbalan yang berhak 
diterima oleh kedua pihak yang 
bermudharabah atas keuntungan yang 
diperoleh. Pengelola dana mendapat 
imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah 
keuntungan harus diketahui dengan jelas 

oleh kedua pihak mengenai cara pembagian 
keuntungan.  

b) Perubahan nisbah harus berdasarkan 
kesepakatan kedua belah pihak.  



60 

 

c) Pemilik dana tidak boleh meminta 
pembagian keuntungan dengan menyatakan 
nilai nominal tertentu karena dapat 
menimbulkan riba. Sedangkan syarat bagi 
mudharabah yaitu:  
(1) Pihak yang terkait dalam akad harus 

cukup hukum.  
(2) Syarat dana (modal) yang digunakan 

harus berbentuk uang (bukan barang) 
jelas jumlahnya, tunai (bukan berbentuk 
hutang) dan langsung diserahkan 
kepada mudharib.  

(3) Keuntungan dibagi dengan jelas sesuai 
dengan nisbah yang disepakati bersama 
diawal.  

Suatu akad mudharabah dipandang sah secara hukum 

apabila syarat-syarat masing-masing rukun akad telah 
terpenuhi, yaitu (Mubarok, 2013):  
1) Syarat-syarat ijab-qabul adalah:  

a) ijab dan qabul harus secara jelas menunjukkan maksud kedua 
belah pihak;  

b) antara ijab dan qabul harus muttashil (bersambung) dan 
dilakukan dalam satu majelis akad, yaitu suatu kondisi 
dimana kedua belah pihak yang berakad terfokus 

perhatiannya untuk melakukan kontrak (tidak lagi dipahami 
secara harfiah, yaitu pertemuan secara fisik);  
2) Pelaku kontrak (‘aqid) disyaratkan harus mukallaf, yaitu 

dewasa, berakal sehat, dan cakap hukum baik untuk 
menanggung beban maupun untuk menunaikan 
kewajiban (ahliyyat al-wujub wa al-ada‟);  

3) Objek akad (ma’qud) harus memenuhi empat syarat:  
a) obyek akad harus sudah ada secara konkret ketika 

kontrak dilangsungkan, kecuali akad yang 
mengandung unsur al-dzimmah (tanggung jawab) 
seperti akad jual-beli salam dan istishna;  
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b) obyek akad harus merupakan sesuatu yang menurut 
hukum islam sah dijadikan obyek kontrak, yaitu 
harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan;  

c) obyek akad harus dapat diserahterimakan (altaslim);  
d) obyek akad harus jelas (tertentu dan/atau 

ditentukan) dan diketahui oleh pihak-pihak yang 

berakad;  
4) Akibat hukum/tujuan utama akad (maudhu’ al-aqd); 

dalam kitab fikh dijelaskan bahwa yang menentukan 
akibat hukum kontrak adalah Allah dan Rasul Saw. Akibat 
hukum suatu kontrak hanya diketahui melalui syariah 
dan harus sejalan dengan syariah. Oleh karena itu, semua 
bentuk kontrak yang tujuannya bertentangan dengan 
syariah, tidak sah dan karenanya tidak menimbulkan 
akibat hukum. Jual beli benda haram antara lain 
minuman keras tidak menyebabkan kepindahan 

kepemilikan minuman keras tersebut. 
 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah Menimbang, 
Mengingat, Memperhatikan, Memutuskan, Menetapkan: 
tentang Pembiayaan Mudharabah (Ali, 2008): 
Pertama, Ketentuan Pembiayaan:  
1) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang 

disalurkan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) 
kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.  

2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal 
(pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu 
proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) 
bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.  

3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan 
pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua 

belah pihak (LKS dengan pengusaha).  
4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang 

telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan 
LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau 
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proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan 
pembinaan dan pengawasan.  

5) Jumlah dan pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas 
dalam bentuk tunai dan bukan piutang.  

6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian 
akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib(nasabah) 

melakukan kesalahan yang disengaja, atau menyalahi 
perjanjian.  

7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak 
ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan 
penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari 
mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat 
dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan 
pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati 
bersama dalam akad.  

8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan 

mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS 
dengan memperhatikan fatwa DSN (Dewan Syariah 
Nasional).  

9) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.  
10) Dalam hal ini penyandang dana LKS (Lembaga 

Keuangan Syariah) tidak melakukan kewajiban atau 
melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, 
mudharib berhak mendapatkan ganti rugi atau biaya 

yang dikeluarkan. 
 
Kedua, Rukun Dan Syarat Pembiayaan:  
1) Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola 

(mudharib) harus cukup hukum.  
2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para 

pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam 
mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan 

hal-hal berikut:  
a) Penawawan dan penerimaan harus secara eksplisit 

menunjukan tujuan kontrak (akad).  



63 

 

b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat 
kontrak.  

c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui 
korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara 
komunikasi modern.  

3) Modal ialah sejumlah uang dan dana atau aset yang 

diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk 
tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:  

a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.  
b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang 

dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka 
aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.  

c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus 
dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap 
maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam 
akad.  

4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat 
sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut 
ini harus dipenuhi:  
a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak 

boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.  
b) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak 

harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak 
disepakati dan harus dalam bentuk presentase 

(nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. 
Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.  

5) Kegiatan usaha oleh pengelola(mudharib), sebagai 
perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oeh 
penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:  
a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa 

campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai 
hak untuk melakukan pengawasan.  

b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan 
pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi 
tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.  
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c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah 
Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan 
Mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang 
berlalu dalam aktivitas itu. 

Ketiga, Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:  
1) Akad Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.  

2) Kontrak tidak boleh dikaitkan(muallaq) dengan sebuah 
kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.  

3) Pada dasarnya, dalam Mudharabah tidak ada ganti rugi, 
karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-
amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, 
kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.  

4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 
atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, 
maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan 
Arbritase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan 

melalui musyawarah. 
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Secara umum mudharabah terbagi kepada dua jenis, yaitu: 
Mudharabah muthlaqoh dan mudharabah muqayyadah. 
1) Mudharabah Muthlaqoh  

Maksud dari transaksi mudharabah muthlaqaoh adalah 
bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang 
cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi 

jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan 
fiqih ulama salaf ash Shahih seringkali dicontohkan dengan 

ungkapan if’al ma syi’ta (lakukanlah sesukamu) dari shahibul 
maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar 
(Antonio, 2001).  
Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan 
dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana 
yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. 
Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank 
dalam menggunakan dana yang dihimpun.  

Ketentuan Umum (Muhammad, 2008):  
a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana 

mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan 
keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara 
resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. 
Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut 
harus dicantumkan dalam akad.  

b) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan 

buku tabungan dan/atau sertifikat sebagai bukti 
penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan 
lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, 
bank wajib memberikan sertifikat atau tanda 
penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.  

c) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh 
penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, 
namun tidak diperkenankan mengalami saldo dibawah 

minimum atau status dormant.  
d) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai 

dengan jangka waktu yang disepakati, 1, 3, 6, 12 bulan. 
Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan 
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diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi nilai pada 
akad sudah tercantum perpanjangan otomatis maka tidak 
perlu dibuat akad baru.  

e) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan 
tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah. 

2) Mudharabah Muqayyadah  
Mudharabah muqayyadah adalah akad mudharabah 

dimana bank diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana 
pada proyek atau nasabah tertentu. Untuk tugas ini, pihak 
bank dapat memperoleh fee atau porsi keuntungan. 
Keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana ini dibagi 
antara nasabah sebagai sahibul maal dan pelaksana proyek 
sebagai mudharib (Nurhasanah, 2015).  
Investasi Khusus  
a) Al-Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet 

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus 
(restriced invesment) dimana pemilik dana dapat 
menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi 
oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis 
tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad 
tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah 
tertentu. Teknik Perbankan:  

(1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang 

harus diikuti oleh bank, wajib membuat akad yang 
mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan 
khusus.  

(2) Wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai 
nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan 
atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat 
ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah 
tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus 

dicantumkan dalam akad.  
(3) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti 

simpanan khusus, bank wajib menisbahkan dana dari 
rekening lainnya.  
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(4) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan 
sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito 
kepada deposan.  

b) Al-Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet 
Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana 
mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, 

dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang 
mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana 

usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-
syarattertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam 
mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan 
pelaksanaan usahanya.  

Teknik Perbankan:  
(1) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti 

simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari 
rekening lainnya. Simpana khusus dicatat pada porsi 

tersendiri dalam rekening administrasi.  
(2) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung 

kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.  
(3) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua 

pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana 
usaha berlaku nisbah bagi hasil (Sudarsono, 2008). 

Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk 
pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, 

al mudharabah diterapkan pada (Antonio, 2001):  
a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan 

untuk tujuan khusus,seperti tabungan haji, tabungan 
qurban, dan sebagainya.  

b) Deposito biasa.  
c) Deposito special (special investment), dimana dana yang 

dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, 
misalnya murabahah saja atau ijarah saja.  

Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah 
diterapkan untuk (Antonio, 2001):  

a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja 
perdagangan dan jasa.  
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b) Investasi khusus: disebut juga mudharabah 
muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan 
penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang 
telah ditetapkan oleh shahibul maal. 
Menurut Antonio (2001) manfaat al Mudharabah 

adalah sebagai berikut: 

a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat 
keuntungan usaha nasabah meningkat.  

b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada 
nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan 
pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan 
pernah mengalami negative spread.  
c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash 
flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak 
memberatkan nasabah. d. Bank akan lebih selektif dan hat-
hati (prudent)  

Menurut Antonio (2001) risiko al Mudharabah adalah 
sebagai berikut: 
Risiko yang terdapat dalam al mudharabah, terutama pada 
penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi. Di 
antaranya:  
a) Side streaming; nasabah menggunakan dana itu bukan 

seperti yang disebut dalam kontrak.  
b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.  

c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila 
nasabahnya tidak jujur 

d. Akad Salam  

Secara harifiah salam bermakna salaf yang artinya jual beli 
yang ditangguhkan dengan pembayaran uang di muka. Salam 
merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan 
penyerahan barang di kemudian hari (advanced payment 

atau forward buying atau future sales) dengan harga, 
spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal dan tempat 
penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam 
perjanjian. 
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As-Salam atau disebut juga As-Salaf yaitu istilah dalam 
bahasa arab yang mengandung makna yaitu penyerahan. 
Salam merupakan transaksi jual beli dimana barang yang 
diperjualbelikan belum ada. Sedangkan menurut terminologi 
pengertian al-salam adalah transaksi jual beli yang 
pembayaranya dilakukan di muka secara tunai sementara 

barangya diserahkan di kemudian hari (Hakim, 2011).  

Salam merupakan transaksi jual beli dimana barang yang 
diperjualbelikan belum ada. Maka dari itu barang diserhkan 
secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara 
tunai. Barang yang diperjualbelikan belum ada pada saat 
transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti 
produk-produk pertanian dan produk-produk fungible 
adalah barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai 
berat, ukuran, dan jumlahnya. 

Adapun rukun salam menurut jumhur ulama ada tiga yaitu 
(Mardani, 2012):  

1) Shigat, yaitu ijab dan qabul.  
2) ’Aqidani (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu 

orang yang memesan dan menerima pesanan.  
3) Objek transaksi, yaitu orang dan barang yang di pesan. 

Menurut Mardani (2012) Syarat-syarat Salam adalah sebagai 
berikut:  

1) Sighah. Akad hendaklah dengan perkataan “salam”. 
2) Pembayaran harga hendaklah dengan segera, yaitu secara 

tunai.  
3) Jika harga itu bukan dengan uang, tetapi dalam bentuk 

barang maka barang itu hendaklah diketahui dan 
dinyatakan jumlahnya.  

4) Penjual al-salam hanya dibolehkan pada barang-barang 

yang dapat ditentukan secara tepat dari segi bentuk, 
bilangan, timbangan, ukuran, jenis, kualitas dan sifat asasi 
yangee lain yang akan menjadikan harga barang berbeda-
beda.  
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5) Tiada ketentuan syarat mengenai penangguhan 
menyerahkan barang yang dijual beli. Jadi, harga dan 
barang yang diperjualbelikan hendaklah bukan dari bahan 
ribawi yang sama asas seperti emas dengan uang, rupiah 
dengan dollar, dan beras dengan gula. 

6) Hendaklah ditetapkan sifat asasi bagi barang yang 

diperjualbelikan.  
7) Hendaklah ditetapkan jumlah barang yang 

diperjualbelikan.  
8) Barang itu hendaklahdari jenis barang yang boleh 

diserahkan apabila sampai masa penyerahannya.  
9) Penyerahan barang. Hendaklah ditentukan masa masa 

penyerahan barang yang diperjualbelikan.  
10) Hendaklah ditentukan tempat penyerahan barang 

tersebut. Menurut komplikasi hukum ekonomi syari’ah 
pasal 101 s/d pasal 103, bahwa syarat ba‟i salam adalah 

sebagai berikut:  
a) Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas 

barang dapat diukur dengan takaran,atau 
timbangan,dan meteran.  

b) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui 
secara sempurna oleh para pihak.  

c) Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan 
dinyatakan dengan jelas.  

d) Pembayaran dapat dilakukan pada waktu dan tempat 
yang disepakati 

 
d. Akad Istisna  

Istisna’dalam bahasa diartikan permintaan 
pengerjaan. Secara teknis, istisna’ didefinisikan sebagai 
perjanjian kontraktual dengan pemanufaktur, untuk 
memproduksi barang disertai deskripsi terperinci, dengan 

suatu harga yang sudah ditentukan, dan dimanufaktur dari 
materialnya sendiri, dengan usahanya sendiri.  

Antonio (2001) juga mendefinisikan transakasi istisna’ 
merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat 
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barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima 
pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalai 
orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut 
spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada 
pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta 
sistem pembayaran apakah pembayaran dilakukan di muka, 

melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada 
masa yang akan datang.  

Secara istilah atau Secara terminology, istishna yaitu sebagai 
berikut:  

1) Menurut Fatwa DSN MUI istishna adalah akad jual beli 
dengan bentuyk pemesanan pembuatan barang tertentu 
dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati 
antara pemesan (pembeli/ mustashni) dan penjual 
(pembuat/shani)  

2) Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan 
Syariah istishna adalah akad pembiayaan barang barang 
dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu 
dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati 
antara pemesan atau pemesan/ pembeli (mustashi‟) dan 
penjual/ pembuat (shani)  

3) Menurut UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga 
Syariah Negara, istishna‟ adalah akad jual beli aset 

berupa objek penjualan antara para pohak dimana 
spesifikasi, cara dan; jangka waktu penyerahan serta 
harga aset ditentukan berdasarkan kesepkatan para 
pihak  

4) Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Istishna‟ 
adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk 
pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu 
yang disepakati antarav pihak pemesan dengan pihak 

penjual (Mardani, 2015).  

Jadi dalam suatu akad istishna, barang yang menjadi 
objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan 
dasar yang digunakan untuk membuat hasil karya tersebut 
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adalah berasal dari yang membuatnya, apabila barang 
tersebut dari orang yang memesan atau yang meminta 
dibuatkan, maka akad tersebut disebut akad ijaroh bukan 
akad istishna. Akad Istishna‟ bisa terjadi dengan adanya ijab 
dari pemesan dan kabul dari penerima pesanan. Dalam hal 
ini, pemesan adalah sebagai konsumen atau pembeli 

sedangkan penerima pesanan adalah sebagai penjual. Pada 
dasarnya, akad istishna‟ sama dengan akad salam, dimana 

barang yang menjadi objek akad belum ada. Hanya saja dalam 
akad istishna‟ tidak disyaratkan modal atau uang muka 
kepada penerima pesanan atau penjual. Selain itu, dalam akad 
istishna‟ tidak ditentukan masa penyerahan barang. 

Rukun istishna ada tiga yaitu:  

1) Transaktor (pembeli dan penjual)  
Transaktor adalah pihak pemesan yang diistilahkan 

dengan mustashni' (sebagai pihak pertama. Pihak yang kedua 
adalah pihak yang menerima pengadaaan atau pembuatan 
barang yang dipesan, yang diistilahkan dengan sebutan 
shani'. Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi 
berupa akil baligh dan memiliki kemampuan untuk memilih 
dan sedang tidak dalam kondisi tidak gila, tidak sedang 
dipaksa dan lain-lain yang sejenis. Adapun dengan transaksi 
dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan 

dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan 
penjual agar menyerahkan barang tepat pada waktunya 
dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual 
dibolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang 
telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang 
sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menunutut 
tambahan harga. Dalam hal pesanan sudah sesuai dengan 
kesepakatan, hukumnya wajib bagi pembeli untuk menerima 

barang istishna‟ dan melaksanakan semua ketentuan dalam 
kesepakatan istishna‟. Akan tetapi, apabila ada barang yang 
dilunasi terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan 
kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) 
untuk melanjutkan atau membatalkan akad.  
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2) Objek/Barang (mashnu)  
Barang yang diakadkan atau disebut dengan mashnu‟ 

adalah rukun yang kedua dalam akad ini. Sehingga yang 
menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau 
barang-barang yang harus diadakan. Demikian menurut 
umumnya pendapat kalangan mazhab Al-Hanafi. Namun 

menurut sebagian kalangan mazhab Hanafi, akadnya bukan 
atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang 

mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai 
pesanan. Menurut yang kedua ini, yang disepakati adalah jasa 
bukan barang.  
Syarat-syarat objek akad menurut Fatwa DSN MUI, yaitu:  
a) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.  
b) Penyerahannya dilakukan kemudian.  
c) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan  

d) Pembeli (mustashni’) tidak boleh menjual barang 
sebelum menerimanya.  

e) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang 
sejenis sesuai kesepakatan  

f) Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati  
g) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi 

pemesan (Rivai, 2011).  
3) Pernyataan kesepakatan (shighat ijab kabul) Ijab qabul 

adalah akadnya itu sendiri. Ijab adalah lafadz dari pihak 
pemesan yang meminta kepada seseorang untuk 
membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. 
Dan qabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk 
menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya 
itu. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, 
isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun 
tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat 

dan menunjukan keridhaan satu pihak untuk menjual 
barang istishna‟ dan pihak lain untuk membeli barang 
istishna‟.  
Istishna tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:  
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a) Kedua belah pihak setuju untuk membatalkannya  
b) Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum 

yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian 
akad.  
Sedangkan ketentuan dari istishna‟ itu sendiri Kalangan 
hanafiyah mensyaratkan tiga hal yang berkaitan dengan 

syarat istishna‟ agar akadnya sah. Tiga syarat ini apabila 
slah satunya tidak terpenuhi maka akad istisna‟ 

dianggap rusak atau batal. Tiga syarat itu yaitu:  
a) Barang yang menjadi objek istishna‟ harus jelas, baik 

jenis, macam, kadar maupun sifatnya. Dan apabila 
salah satu unsur tersebut tidak jelas, maka akad 
istishna‟ menjadi rusak. Karena barang tersebut 
pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus 
diketahui. Apabila seseorang memesan barang, harus 
dijelaskan spesifikasinya yaitu meliputi: bahan, jenis, 

model, ukuran, bentuk, sifat, kualitas serta hal-hal 
ynag berkaitan dengan barang yang menjadi objek 
akad. jangan sampai ada hal-hal yang tidak jelas, 
karena hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan 
diantara pihak yang bertransaksi  

b) Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa 
digunakan untuk keperluan dan sudah umum 
digunakan pada masyarakat seperti: pakaian, 

perabot rumah tangga, furniture dll.  
c) Tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan 

waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan. 
Apabila waktu penyerahan telah ditetapkan maka 
akan dikategorikan sebagai akad salam, bukan akad 
istishna (Mustofa, 2016). 

 

e. Akad Ijarah  

Al - ijarah secara bahasa bermakna bai’ al - manfa’ah 
yang artinya jual-beli imbalan. Ijarah adalah akad 
pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 
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pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan atas barang itu sendiri. 

Secara etimologi, al-Ijarah berasal dari kata al-ajru 
yang berarti al- 'iwadhu (ganti). Dalam pengertian 
terminologi, yang dimaksud dengan ijarah adalah akad 
pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan (ownership atau milkiyyah) atas barang itu 
sendiri. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah lease 
contract di mana suatu bank atau lembaga keuangan 
menyewakan peralatan (equipment) kepada salah satu 
nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah 
ditentukan secara pasti sebelumnya (fixed charge) 
(Sudarsono, 2008). 

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan 

manfaat atau sewa. Transaksi ini dapat menjadi transaksi 
leasing sebagai pilihan kepada penyewa/nasabah untuk 
membeli aset tersebut pada akhir masa penyewaan, 
meskipun hal ini tidak selalu dibutuhkan. Dalam perbankan 
syariah transaksi ini dikenal dengan ijarah muntahhiyah 
bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya 
kepemilikan). Bank mendapatkan imbalan atas jasa sewa 
tersebut. Harga sewa dan harga jual pada akhir masa sewa 

disepakati pada awal perjanjian (Manan, 2012). 

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, al ijarah 
berasal dari kata al-ajru (upah) yang berarti al-iwadh 
(ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara’ ijarah 
berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang 
diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa 
disertai dengan perpindahan hak milik (Nurhayati dan 
Wasilah, 2013).  

Ulama hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atau 
suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama 
Syafi’iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu 
kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, 
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serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti 
tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah 
menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu 
kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan 
pengganti (Syafi’I, 2001).  

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 

tentang pembiayaan Ijarah, Ijarah adalah akad pemindahan 

hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu 
tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti 
dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan 
demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, 
tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang 
menyewakan pada penyewa (Fatwa DSN, 2001). 

Definisi fiqh Al-ijarah disebut pemindahan hak guna 
(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu 

melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Muhammad, 
2009).  

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik 
pengertian bahwa Ijarah adalah suatu jenis perikatan atau 
perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda 
yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah 
sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak 

dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dengan 
demikian Ijarah itu adalah suatu bentuk muamalah yang 
melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang 
yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si 
penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau 
tukaran yang telah ditentukan oleh syara’ tanpa diakhiri 
dengan kepemilikan. Ada dua jenis Ijarah dalam hukum islam:  

1) Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu 

mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai 
imbalan jasa yang disewa.  

2) Ijarah yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, 
yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset 
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tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa 
(Ascara, 2008). 

Ijarah yang lazimnya dijelaskan dalam kitab fikih 
hanya melibatkan dua pihak, yaitu penyewa dan yang 
menyewakan. Metode pembayarannya dapat dilakukan tunai 
(naqdan) atau angsuran (bi tsaman ajil atau majjal), Adapun 

dalam perbankan syariah sebenarnya terdapat dua akad 
ijarah yang melibatkan tiga pihak. Ijarah pertama dilakukan 

secara tunai antara bank (sebagai penyewa) dengan yang 
menyewakan jasa. Ijarah yang kedua dilakukan secara cicilan 
antara bank (sebagai yang menyewakan) dengan nasabah 
bank. Lazimnya bisnis, tentu bank mengambil keuntungan 
dari transaksi ijarah ini. Rukun ijarah pertama terpenuhi (ada 
penyewa, dan ada yang menyewakan, ada jasa yang 
disewakan, ada ijab kabul), demikian pula ijarah yang kedua. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedua akad ijarah 

ini sah hukumnya. Secara umum, proses ijarah yang 
dilaksanakan oleh bank syariah mencakup langkah sebagai 
berikut:  
1) Tahap 1, bank dan nasabah bersepakat atas syarat-syarat 

penyewaan yang dibuat bersama.  
2) Tahap 2, bank membeli aset dari penjual.  
3) Tahap 3, nasabah menyewa aset dari bank dengan 

membayar.  

4) Tahap 4, nasabah membeli aset dari bank di akhir periode 
sewa (Manan, 2012). 

Adapun syarat akad ijarah dikaitkan dengan beberapa 
rukunnya diantaranya:  
1) Syarat yang terkait dengan akid (pihak yang 

berakad/mu'jir dan musta'jir):  
a) Menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali, kedua orang 

yang berakad telah berusia akil baligh, sementara 

menurut madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang 
berakad cukup pada batas mumayyiz dengan syarat 
mendapatkan persetujuan wali. Bahkan golongan 
syafi'iyah memasukkan persyaratan pada akid 
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termasuk rusyd. Yaitu mereka mampu melakukan 
sesuatu atas dasar rasionalitas dan kredibilitasnya. 
Maka, menurut Imam Syafi'i dan Hambali seorang 
anak kecil yang belum baligh, bahkan Imam Syafi'i 
menambahkan sebelum rusyd tidak dapat 
melakukan akad ijarah. Berbeda dengan kedua Imam 

tersebut, Imam Abu Hanifah membolehkan asalkan 
dia sudah mumayyiz dan atas seizin orang tuanya.  

b) Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada 
paksaan. Orang yang sedang melakukan akad ijarah 
berada pada posisi bebas untuk berkehendak, tanpa 
ada paksaan salah satu atau kedua belah pihak oleh 
siapapun.  

2) Syarat yang terkait dengan ma'qud alaih (obyek sewa):  
a) Obyek sewa bisa diserah terimakan; artinya barang 

sewaan tersebut adalah milik sah mu'jir (orang yang 

menyewakan) dan jika musta'jir (orang yang 
menyewa) meminta barang tersebut sewaktu-waktu 
mu'jir dapat menyerahkan pada waktu itu.  

b) Mempunyai nilai manfaat menurut syara'; Manfaat 
yang menjadi obyek ijarah diketahui sempurna 
dengan cara menjelaskan jenis dan waktu manfaat 
ada di tangan penyewa.  
Jumhur Ulama' berpendapat lebih menekankan pada 

aspek kejadian riilnya. Maka, akad di atas dipandang 
sah dan mengikat untuk bulan pertama setelah 
dilakukan pembayaran. Sedangkan bulan berikutnya, 
jika terjadi pembayaran dianggap sah meski tanpa 
ada akad lagi. 

c) Upah diketahui oleh kedua belah pihak (mu'jir dan 
musta'jir).  

d) Obyek ijarah dapat diserahkan dan tidak cacat. Jika 

terjadi cacat, ulama' fiqh sepakat bahwa penyewa 
memiliki hak khiyar (memilih) untuk melanjutkan 
atau membatalkannya.  

e) Obyek ijarah adalah sesuatu yang dihalalkan syara'.  
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f) Obyek bukan kewajiban bagi penyewa. Misal 
menyewa orang untuk melaksanakan shalat 

Ketentuan objek ijarah dan kewajiban Lembaga 
Keuangan Syariah dan nasabah dalam pembiayaan ijarah di 
dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/2000, 
tentang pembiayaan ijarah, yaitu (Fatwa DSN, 2014):  

Pertama: Rukun dan Syarat Ijarah:  

1) Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari 
kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik 
secara verbal atau dalam bentuk lain.  

2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi 
sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.  

3) Objek akad ijarah yaitu: a) Manfaat barang dan sewa, atau 
b) Manfaat jasa atau upah  

 
Kedua: Ketentuan Objek Ijarah:  

1) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan 
atau jasa.  

2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat 
dilaksanakan dalam kontrak.  

3) Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan 
(tidak diharamkan).  

4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai 
dengan syariah.  

5) Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik 
sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah 
(ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.  

6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, 
termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan 
spesifikasi atau identifikasi fisik.  

7) Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib 
dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi 

sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat 
atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (tsaman) 
dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah 
dalam ijarah.  
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8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa 
(manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek 
kontrak.  

9) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau 
upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan 
jarak.  

 
Ketiga: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan 

Ijarah  
1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau 

jasa:  
a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang 

diberikan.  
b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.  
c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang 

disewakan.  

2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang 
atau jasa:  

a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab 
untuk menjaga keutuhan barang serta 
menggunakannya sesuai akad (kontrak).  

b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya 
ringan (tidak materiil).  

c) Jika barang yang dirusak. Bukan karena pelanggaran 

dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena 
kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, 
ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.  

Keempat: jika salah satu pihak tidak menunaikan 
kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para 
pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan 
Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah. 

Dalam transaksi pembiayaan berdasarkan akad ijarah, bank 
bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi 
ijarah dengan nasabah. Dalam pembiayaan ini bank wajib 
menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek 
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sewa yang dipesan nasabah. Pengembalian atas penyediaan 
dana bank oleh nasabah dapat dilakukan baik dengan 
angsuran maupun sekaligus. Pengembalian atas penyediaan 
dana bank tersebut tidak dapat dilakukan dalam bentuk 
piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang (A. 
Wangsawidjaja Z, 2012). 

Dalam Pasal 23 tersebut antara lain ditegaskan bahwa 
bank wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap 

watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha calon 
nasabah penerima fasilitas. Selanjutnya dalam penjelasan 
Pasal 23 UU Perbankan Syariah antara lain ditegaskan bahwa 
dalam melakukan penilaian terhadap agunan, bank syariah 
dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) harus menilai barang, 
proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas 
pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat 
berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai 

agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga 
apabila nasabah penerima fasilitas tidak dapat melunasi 
kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk 
menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari bank 
syariah dan/atau UUS yang bersangkutan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
dalam pembiayaan ijarah, berdasarkan ketentuan Pasal 23 
UU Perbankan Syariah tentang Kelayakan Penyaluran Dana, 

adanya agunan tambahan pada dasarnya diwajibkan. Dalam 
pembiayaan ijarah, barang yang disewa oleh nasabah bukan 
milik nasabah, karena itu secara yuridis nasabah tidak bisa 
menjadikan objek sewa tersebut sebagai agunan. Fatwa DSN 
tentang Ijarah menyebutkan bahwa kewajiban LKS (bank 
syariah) adalah menyediakan barang yang disewakan. 
Berdasarkan fatwa tersebut dapat ditafsirkan bahwa bank 
tidak pertu memiliki objek sewa. Karena itu, apabila objek 

sewa tersebut milik pihak ketiga dan bukan milik 
Negara/pemda, maka objek sewa dimungkinkan menjadi 
agunan atas pembiayaan ijarah atau jaminan pihak ketiga.  
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Berdasarkan pengertian ijarah dalam huruf B Angka VI.b 1) 
Kodifikasi Produk Perbankan Syariah tersebut di atas dapat 
disimpulkan bahwa ijarah terjadi antara pemilik objek sewa 
(pemberi sewa) dengan penyewa. Karena itu, apabila bank 
syariah melakukan akad ijarah, berarti bank sebagai pemilik 
objek sewa. Untuk menjadi pemilik objek sewa, berarti bank 

harus mendapatkannya (membeli) dari pihak lain. Peralihan 
kepemilikan atas objek sewa tersebut kepada bank 

seyogianya dilakukan secara prinsip berdasarkan 
kesepakatan (konsensual), Mengapa secara prinsip? Karena 
dalam fitur dan mekanisme tentang akad ijarah ditegaskan 
bahwa bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan 
transaksi ijarah dengan nasabah. 

 

6. Penerapan Margin 

Penentuan tingkat margin pembiayaan di bank Islam berbeda 
dengan dilakukan oleh bank konvensional. Karena proses 
pembiayaan dalam Bank Islam secara umum terbagi menjadi 
dua prinsip, yakni sebagai berikut:  

a) Produk pembiayaan berbasis Natural Uncertainty 
Contracts (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan 
kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah 
(amount) maupun waktu (timing) seperti mudharabah 

dan musyarakah dengan menerapkan tingkat nisbah bagi 
hasil terhadap produk tersebut. Proses penentuan nisbah 
bagi hasil pembiayaan ini ditentukan dengan 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (Rivai dan 
Arifin. 2010):  

a) Tingkat keuntungan yang diharapkan pihak bank Hal ini 
dipengaruhi oleh beberapa komponen yang dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan pasar meliputi:  

1. Beban dana operasional  
Merupakan beban dana operasional yang langsung 
dikeluarkan bank untuk memperoleh sejumlah dana tertentu 
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dari para shahibul maal, baik untuk simpanan giro, tabungan 
ataupun deposito berjangka.  

2. Beban dana efektif  
Merupakan beban dana operasional yang dikeluarkan bank 
setelah diperhitungkan dengan cadangan likuiditas wajib 
minimum (reserve requirement) yang harus dipelihara oleh 

bank dan selebihnya dapat disalurkan kepada para mudharib 
berupa penempatan dana, dalam berbagai bentuk 

pembiayaan.  
3. Beban Overhead  

Komponen yang diperhitungkan dalam beban overhead ini 
masih terdapat perbedaan persepsi di antara para banker’s, 
namun demikian idealnya seluruh beban dana di luar beban 
dana yang digunakan dalam menghimpun dana serta beban 
yang dikeluarkan dalam rangka pengelolaan penyaluran 
pembiayaan sepatutnya diperhitungkan sebagai beban 

overhead.  
4. Beban dana  

Merupakan beban dana efektif setelah ditambah dengan 
beban overhead.  

5. Margin (Laba yang Diinginkan)  
Setiap bank melakukan transaksi selalu menginginkan 
memperoleh laba yang maksimal atau optimal. Penetapan 
laba yang diinginkan ini memerlukan perhitungan dan 

petimbangan yang matang, karena akan berakibat pada 
tingkat margin/imbal bagi hasil menjadi tinggi. Dalam 
menetapkan margin ini juga memerhatikan kondisi 
persaingan, kondisi nasabah serta menurut jenis proyek yang 
dibiayai.  

6. Cadangan Risiko pembiayaan bermasalah  
Hal ini merupakan salah satu komponen dalam menetapkan 
tingkat margin/nisbah bagi hasil suatu bank. Kemungkinan 

risiko yang dihadapi bank dalam penyaluran pembiayaan 
tidak dapat dihindarkan berupa risiko gagal bayar dari 
nasabah tertentu, sehungga dalam menentukan besarnya 
tingkat margin/nisbah bagi hasil yang dibebankan kepada 
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nasabah, faktor risiko ini perlu diperhitungkan sebagai salah 
satu komponen penentu terhadap bunga pembiayaan dan 
risiko ini dapat terjadi, baik disengaja maupun tidak 
disengaja.  

b) Perkiraan kemampuan keuntungan usaha yang 
dibiayai. Diperoleh dari data historis tingkat ratarata 

usaha yang akan dibiayai misalnya diketahui nahwa 
dari data historis usaha tersebut ternyata memiliki 

kemampuan menghasilkan keuntungan sebesar 30%. 
Hal ini dengan mempertimbangkan:  
1. Perkiraan penjualan, meliputi: a) Volume penjualan 

setiap transaksi per bulan; b) Frekuensi penjualan 
setiap bulan; c) Fluktuasi harga penjualan; d) 
Rentang harga penjualan yang dapat 
dinegoisasikan; e) Marjin keuntungan setiap 
transaksi.  

2. Lama cash to cash cycle, meliputi: a) Lama proses 
barang; b) Lama proses persediaan; c) Lama proses 
piutang.  

3. Perkiraan biaya-biaya langsung berkaitan dengan 
kegiatan penjualan, sepertinya biaya 
pengangkutan, biaya pengemasan, dan biayabiaya 
lain yang dikategorikan dalam cost of good sold 
(COGS).  

4. Perkiraan biaya-biaya tidak langsung berkaitan 
dengan kegiatan penjualan seperti biaya sewa 
kantor, biaya gaji karyawan, dan biaya-biaya lain 
yang dikategorikan dalam overhead cost.  

5. Delayed factor, tambahan waktu yang ditambahkan 
pada cash to cash cycle untuk mengantisipasi 
timbulnya keterlambatan pembayaran dari 
nasabah kepada bank.  

c) Menghitung nisbah hak nasabah. Didapat dari selisih 
antara tingkat keuntungan diharapkan pihak bank 
dengan perkiraan kemampuan keuntungan usaha yang 
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dibiayai dibagi dengan perkiraan kemampuan 
keuntungan usaha yang dibiayai.  

d) Menghitung nisbah hak bank Didapat dari sisa hak 
nasabah. Nisbah yang terbentuk adalah 26: 74. Berarti 
dari tingkat keuntungan yang diperoleh dari usaha 
tersebut maka 26% menjadi haknya nasabah dan 74% 

merupakan haknya bank.  
 

b) Produk pembiayaan berbasis natural centainty contracts 
(NCC) yakni akad bisnis yang memberikan kepastian 
pendapatan (return) baik dari segi jumlah (amount) 
maupun waktu (timing) seperti murabahah (jual beli) 
ijarah (sewa) dengan menerapkan tingkat margin (Rivai 
dan Arifin. 2010). 

Menurut Karim (2004), Bank syariah menetapkan 
margin keuntungan terhadap produkproduk yang berbasis 

natural certainty contracts, yakni akad bisnis yang 
memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah 
maupun waktu, seperti pembiayaan murabahah, ijarah, salam 
dan istishna. 
a) Referensi Margin Keuntungan Yang dimaksud dengan 

referensi margin keuntungan yang ditetapkan dalam 
rapat ALCO bank syariah. Penetapan margin keuntungan 
pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran 

dari tim ALCO bank syariah, dengan mempertimbangkan 
beberapa hal diantaranya: 

1) Direct Competitor’s Market Rate (DCMR) Yang 
dimaksud dengan Direct Competitor’s Market Rate 
adalah tingkat margin keuntungan rata-rata 
perbankan syariah atau tingkat margin keuntungan 
rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan 
dalam rapat ALCO (asset and Loss Committee) sebagai 

suatu kelompok Competitor langsung atau tingkat 
margin keuntungan bank syariah tertentu yang 
ditetapkan dalam rapat ALCO (asset and Loss 
Committee) sebagai competitor langsung terdekat.  
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2) Indirect Competitor’s market Rate (ICMR) Yang 
dimaksud dengan Indirect Competitor’s market Rate 
adalah suku bunga rata-rata perbankan konvesional 
atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank 
konvesional yang dalam ALCO (asset and Loss 
Committee) ditetapkan sebagai kelompok competitor 

tidak langsung atau tingkat rata-rata suku bunga bank 
konvesional tertentu yang dalam rapat ALCO (asset 

and Loss Committee) ditetapkan sebagai competitor 
tidak langsung terdekat.  

3) Expected Competitive Return for Investors (ECRI) 
Yang dimaksud dengan Expected Competitive Return 
for Investors adalah target bagi hasil kompetitif yang 
diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.  

4) Acquiring Cost (AC) Yang dimaksud dengan Acquiring 
Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang 

langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh 
dana pihak ketiga.  

5) Overhead Cost (OC) Yang dimaksud dengan Overhead 
Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang 
tidak langsung terkait dengan upaya untuk 
memperoleh dana pihak ketiga.  

b) Penetapan harga jual Setelah memperoleh referensi 
margin keuntungan, bank melakukan penetapan harga 

jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/harga 
pokok/harga perolehan bank dan margin keuntungan. 

c) Pengakuan angsuran harga jual Angsuran harga jual 
terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok dan 
angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran 
dapat dihitung dengan menggunakan empat metode 
yaitu:  
1) Metode margin keuntungan menurun (sliding) 

Margin keuntungan menurun adalah perhitungan 
margin keuntungan yang semakin menurun sesuai 
dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat 
adanya cicilan/angsuran harga pokok, jumlah 
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angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) 
yang dibayar nasabah setiap bulan semakin 
menurun.  

2) Margin keuntungan rata-rata Margin keuntungan 
rata-rata adalah margin keuntungan yang 
perhitungannnya secara tetap dan jumlah angsuran 

(harga pokok dan margin keuntungan) dibayar 
nasabah tetap setiap bulan.  

3) Margin keuntungan flat Margin keuntungan flat 
adalah perhitungan margin keuntungan terhadap 
nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu 
periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya 
menurun sebagai akibatdari adanya angsuran harga 
pokok.  

4) Margin keuntungan annuitas Margin keuntungan 
annuitas adalah margin keuntungan yang diperoleh 

dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan 
annuitas adalah suatu cara pengembalian 
pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga 
pokok dan margin keuntungan secara tetap. 
Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran 
harga pokok yang semakin membesar dan margin 
keuntungan semakin menurun.  

d) Persyaratan untuk perhitungan margin keuntungan 

Margin keuntungan = f (plafon) hanya bisa dihitung 
apabila komponen-komponen dibawah ini tersedia:  
a) Jenis perhitungan margin keuntungan  
b) Plafon pembiayaan sesuai jenis  
c) Jangka waktu pembiayaan  
d) Tingkat margin keuntungan pembiayaan  
e) Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga 

pokok maupun margin keuntungan).   
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BAB III 

MANAJEMEN RISIKO 

 

 

 

 

isiko merupakan bagian dari kehidupan kerja 
individual maupun organisasi. Berbagai macam risiko, 
seperti risiko kebakaran, risiko kecelakaan, risiko 

terkena banjir di musim hujan dan sebagainya, sehingga mau 
tidak mau harus menanggung kerugianya jika risiko-risiko 
tersebut tidak di antisipasi dari awal. Risiko dikaitkan dengan 

kemungkinan kejadian atau keadaan yang belum pasti yang 
dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 
Sebagaimana yang telah penulis pahami dan sepakati 
bersama bahwa tujuan perusahaan adalah membangun dan 
memperluas keuntungan kompetitif organisasi. 

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian terjadi 
karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi 
tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak 

pasti (uncertain) dapat berakibat menguntungkan atau 
merugikan. Menurut Wideman, ketidakpastian yang 
menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan 
istilah peluang (opportunity), sedangkan ketidakpastian 
yang menimbulkan akibat yang merugikan disebut dengan 
istilah risiko (risk). Dalam beberapa tahun terakhir, 
manajemen risiko menjadi trend utama baik dalam 
perbincangan, praktik, maupun pelatihan kerja. Hal ini secara 

konkret menunjukkan pentingnya manajemen risiko dalam 
bisnis pada masa kini. 

Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu 
keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana 

R 
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terdapat kemungkinan yang merugikan. Jika kemungkinan 
yang dihadapi dapat memberikan keuntungan yang sangat 
besar, meskipun mengalami kerugian sangat kecil, hal ini juga 
tergolong risiko. Selama mengalami yang namanya kerugian 
walau sekecil apapun hal itu dianggap risiko. 

Risiko mengandung biaya yang mungkin tidak sedikit. 

Dapat dicontohkan kejadian di mana suatu perusahaan 

sepatu yang mengalami kebakaran. Kerugian langsung dari 
peristiwa tersebut adalah kerugian finansial akibat asset yang 
terbakar (misalnya gedung, material, sepatu setengah jadi, 
maupun sepatu yang siap untuk dijual). Di sisi lain terdapat 
kerugian tidak langsungnya, seperti tidak bisa beroperasinya 
perusahaan selama beberapa bulan sehingga menghentikan 
arus kas. Akibat lainnya adalah macetnya pembayaran hutang 
kepada supplier dan kreditor karena terhentinya arus kas 
yang akhirnya akan menurunkan kredibilitas dan hubungan 

baik perusahaan dengan partner bisnis tersebut. 

Risiko dapat diminimalisir dan bahkan dihindari 
melalui manajemen risiko. Peran dari manajemen risiko 
diharapkan dapat mengantisipasi lingkungan yang cepat 
berubah, mengembangkan corporate governance, 
mengoptimalkan strategic management, mengamankan 
sumber daya dan asset yang dimiliki organisasi, serta 

mengurangi reactive decision making dari manajemen 
puncak.  

Istilah risiko memiliki beberapa definisi. Risiko 
dikaitkan dengan kemungkinan kejadian, atau keadaan yang 
dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 
Menurut Vaughan (1978) mengemukakan beberapa definisi 
risiko sebagai berikut: 

1. Risk is the chance of loss (risiko adalah kans kerugian). 

Chance of loss berhubungan dengan suatu exposure 
(keterbukaan) terhadap kemungkinan kerugian. Dalam ilmu 
statistik, chance dipergunakan untuk menunjukkan tingkat 
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probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Dalam hal 
chance of loss 100%, berarti kerugian adalah pasti sehingga 
risiko tidak ada. 

2. Risk is the possibility of loss (risiko adalah kemungkinan 
kerugian). 
Istilah possibility berarti bahwa probabilitas sesuatu 

peristiwa berada di antara nol dan satu. Namun, definisi ini 

kurang cocok dipakai dalam analisis secara kuantitatif. 
3. Risk is uncertainty (risiko adalah ketidakpastian). 

Uncertainty dapat bersifat subjectivedan objective. 
Subjective uncertainty merupakan penilaian individu 
terhadap situasi risiko yang didasarkan pada pengetahuan 
dan sikap individu yang bersangkutan. Objective uncertainty 
akan dijelaskan pada dua definisi risiko dan fakta yang telah 
terjadi. 

4. Risk is the dispersion of actual from expected results (risiko 

merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang 
diharapkan). 

Ahli statistik mendefinisikan risiko sebagai derajat 
penyimpangan sesuatu nilai di sekitar suatu posisi sentral 
atau di sekitar titik rata-rata. Risk is the probability of any 
outcome different from the one expected (risiko adalah 
probabilitas sesuatu outcome berbeda dengan outcome yang 

diharapkan). Menurut definisi di atas, risiko bukan 
probabilitas dari suatu kejadian tunggal, tetapi probabilitas 
dari beberapa outcome yang berbeda dari yang diharapkan. 
Dari berbagai definisi di atas, risiko dihubungkan dengan 
kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak 
diinginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain, 
kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. 
Konsep lain yang berkaitan dengan risiko adalah peril dan 

hazard. Peril merupakan suatu peristiwa yang dapat 
menimbulkan terjadinya suatu kerugian. Sedangkan hazard 
merupakan keadaan dan kondisi yang dapat memperbesar 
kemungkinan terjadinya peril. Hazard terdiri dari beberapa 
tipe, yaitu: 
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1. Physical hazard merupakan suatu kondisi yang bersumber 
pada karakteristik secara fisik dari objek yang dapat 
memperbesar terjadinya kerugian. 

2. Moral hazard merupakan suatu kondisi yang bersumber dari 
orang yang berkaitan dengan sikap mental, pandangan hidup 
dan kebiasaan yang dapat memperbesar kemungkinan 

terjadinya peril. 
3. Morale hazard merupakan suatu kondisi dari orang yang 

merasa sudah memperoleh jaminan dan menimbulkan 
kecerobohan sehingga memungkinkan timbulnya peril. 

4. Legal hazard merupakan suatu kondisi pengabaian atas suatu 
peraturan atau perundang-undangan yang bertujuan 
melindungi masyarakat sehingga memperbesar terjadinya 
peril. 

Risiko dapat terjadi pada pelayanan, kinerja, dan 
reputasi dari institusi yang bersangkutan. Risiko yang terjadi 

dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kejadian 
alam, operasional, manusia, politik, teknologi, pegawai, 
keuangan, hukum, dan manajemen dari organisasi. Suatu 
risiko yang terjadi dapat berasal dari risiko lainnya, dan dapat 
disebabkan oleh berbagai faktor. Risiko rendahnya kinerja 
suatu instansi berasal dari risiko rendahnya mutu pelayanan 
kepada publik. Risiko terakhir disebabkan oleh faktor-faktor 
sumber daya manusia yang dimiliki organisasi dan 

operasional seperti keterbatasan fasilitas kantor. Risiko yang 
terjadi akan berdampak pada tidak tercapainya misi dan 
tujuan dari instansi tersebut, dan timbulnya 
ketidakpercayaan dari publik. 

Risiko diyakini tidak dapat dihindari. Berkenaan 
dengan sektor publik yang menuntut transparansi dan 
peningkatan kinerja dengan dana yang terbatas, risiko yang 

dihadapi instansi Pemerintah akan semakin bertambah dan 
meningkat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap risiko 
menjadi keniscayaan untuk dapat menentukan prioritas 
strategi dan program dalam pencapaian tujuan organisasi. 
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serta harus adanya pengelolaan risiko secara efektif dan 
efisien agar perusahaan tetap dapat menjalankan usahanya. 

Sehubungan dengan kenyataan, bahwa ketidakpastian 
itu selalu ada, semua orang termasuk juga manajemen 
perusahaan harus selalu berusaha menanggulangi risiko-
risiko yang terjadi atau yang mungkin terjadi, artinya 

berupaya untuk menghilangkan kerugian, atau paling tidak 

meminimalkan kerugian bila risiko dari ketidakpastian itu 
terjadi. Manajemen Risiko yang baik akan dapat 
meminimalkan kerugian-kerugian yang dihadapi 
perusahaan. Sehingga perusahaan bisa tetap menjaga 
kelangsungan hidupnya bahkan bisa berkembang menjadi 
perusahaan yang lebih besar dan sukses dalam bisnisnya.  

Sebaliknya perusahaan yang tidak memiliki 
Manajemen Risiko yang baik, sama saja perusahaan tersebut 

membiarkan dari segala kemungkinan yang bisa 
menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Tentu saja kalau 
kerugian yang terjadi sangat besar bisa membuat perusahaan 
tersebut bangkrut. Kemungkinan ini sangat besar, oleh 
karena risiko itu bisa datang dari mana saja, sumber-sumber 
ataupun sebab-sebab yang bisa menimbulkan risiko tersebut 
sangat banyak. Selanjutnya bila perusahaan terhindar dari 
risiko-risiko yang sangat merugikan maka perusahaan 

tersebut akan terjaga kelangsungan hidupnya bahkan bisa 
berkembang lebih besar, perusahaan pun dapat 
meningkatkan kesejahteraan karyawannya. 

Karyawan yang bekerja di perusahaan tentunya akan 
lebih tenang dalam bekerja. Karyawan yang lebih tenang, 
sehat dan aman dalam bekerja karena antara lain adanya 
Manajemen Risiko yang baik dari perusahaan yang menjamin 
keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan, maka 

selanjutnya para karyawan dari perusahaan ini akan lebih 
mampu memberikan kesejahteraan kepada keluarganya. 
Pada gilirannya ketika semua perusahaan telah menerapkan 
Manajemen Risiko yang baik, setiap individu juga 
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menerapkan Manajemen Risiko yang baik maka pada 
gilirannya masyarakat secara keseluruhan terhindar atau 
dapat meminimalkan kerugian dari risiko-risiko yang 
merugikan, pada akhirnya masayarakat pun akan meningkat 
kesejahteraannya, 

Secara sederhana pengertian manajemen risiko 

adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam 

menanggulangi risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh 
organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat. sehingga 
mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, 
menyusun, memimpin/mengkoordinir dan mengawasi 
program penanggulangan risiko. Manajemen Risiko 
merupakan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan 
kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset 
dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang 
dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada 

perusahaan tersebut (Smith, 1990). Manjememen risiko 
adalah bagian penting dari strategi manajemen semua 
perusahaan. Proses di mana suatu organisasi yang sesuai 
metodenya dapat menunjukkan risiko yang terjadi pada 
suatu aktivitas menuju keberhasilan di dalam masing-masing 
aktivitas dari semua aktivitas. Fokus dari manajemen risiko 
yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko. 
Sasarannya untuk menambah nilai maksimum 

berkesinambungan (sustainable) organisasi. Tujuan utama 
untuk memahami potensi upside dan downside dari semua 
faktor yang dapat memberikan dampak bagi organisasi. 
Manajemen risiko meningkatkan kemungkinan sukses, 
mengurangi kemungkinan kegagalan dan ketidakpastian 
dalam memimpin keseluruhan sasaran organisasi. 

Manajemen risiko seharusnya bersifat berkelanjutan 

dan mengembangkan proses yang bekerja dalam 
keseluruhan strategi organisasi dan strategi dalam 
mengimplementasikan. Manajemen risiko seharusnya 
ditujukan untuk menanggulangi suatu permasalahan sesuai 
dengan metode yang digunakan dalam melaksanakan 
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aktifitas dalam suatu organisasi di masa lalu, masa kini dan 
masa depan. Manajemen risiko harus diintegrasikan dalam 
budaya organisasi dengan kebijaksanaan yang efektif dan 
diprogram untuk dipimpin beberapa manajemen senior. 
Manajemen risiko harus diterjemahkan sebagai suatu strategi 
dalam teknis dan sasaran operasional, pemberian tugas dan 

tanggung jawab serta kemampuan merespon secara 
menyeluruh pada suatu organisasi, di mana setiap manajer 

dan pekerja memandang manajemen risiko sebagai bagian 
dari deskripsi kerja. Manajemen risiko mendukung 
akuntabilitas (keterbukaan), kinerja pengukuran dan 
reward, mempromosikan efisiensi operasional dari semua 
tingkatan. 

Pengertian manajemen risiko merupakan bagian 
integral dari proses manajemen yang berjalan dalam 
perusahaan atau lembaga suatu usaha untuk mengetahui, 

menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap 
kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh 
efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Menurut Arifin, 
Manajemen risiko adalah pengambilan risiko yang rasional 
dalam keseluruhan proses penanggulangan risiko termasuk 
risk asessement, sebagaimana tindakan-tindakan untuk 
membangun dan menerapkan pilihan-pilihan dan kontrol 
risiko. Idroes mengemukakan manajemen resiko merupakan 

metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, 
menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan 
monitor dan pelaporan resiko yang berlangsung pada setiap 
aktifitas atau proses.  

Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan 
shareholdervalue, serta meningkatkan metode dan proses 
pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas 

ketersediaan informasi. Selain digunakan untuk menilai 
risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha yang 
relatif kompleks, juga menciptakan insfrastruktur 
menajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan 
daya saing.  
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A. Jenis Risiko 
 Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia PBI No. 
5/8/PBI/2003 dan perubahannya No. 11/25/PBI/2009 
tentang penerapan manajemen ri siko bagi bank umum, 
terdapat delapan risiko yang harus dikelola bank. Kedelapan 
jenis risiko tersebut adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko 

operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, 
risiko re putasi, dan risiko strategis. 

 
 Setiap aktivitas atau produk bank paling tidak 
mengandung satu jenis risiko atau lebih. Oleh karena itu, 
untuk menghindarkan potensi ke rugian, bank perlu 
melakukan pengelolaan atas risiko tersebut. 
 Manajemen risiko pada hakikatnya merupakan 
serangkaian me todologi dan prosedur yang digunakan 
untuk mengidentifikasi, meng ukur, melakukan mitigasi, 

memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari 
seluruh kegiatan usaha bank. Manajemen risiko meru pakan 
upaya untuk mengelola risiko agar peluang mendapatkan 
keuntungan dapat diwujudkan secara berkesinambungan 
(sustainable) karena ri siko terhadap aktivitas bank sudah 
diperhitungkan. 
 Bank Indonesia menyatakan bahwa esensi dari 
penerapan mana jemen risiko adalah kecukupan prosedur 

dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha 
bank tetap dapat terkendali (ma-nageable) pada batas/limit 
yang dapat diterima, serta memberikan ke untungan bagi 
bank sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima. 
 Mengingat perbedaan kondisi pasar, struktur, ukuran, 
serta kom pleksitas usaha bank maka tidak terdapat satu 
sistem manajemen ri siko yang universal untuk seluruh 
bank. Dengan demikian, setiap bank harus membangun 

sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan 
kompleksitas bank, dan menyediakan sistem organisasi 
manajemen risiko pada bank sesuai dengan kebutuhan.   
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Berikut adalah penjelasan berbagai risiko sesuai definisi 
Bank Indonesia: 
 
1. Risiko Kredit 

 Risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan 
pihak lawan (coun-terparty) untuk memenuhi kewajibannya. 

Risiko kredit mencakup risiko kredit akibat kegagalan 
debitur membayar kewajiban pada bank, risiko kredit akibat 

kegagalan pihak lawan (counterparty credit risk) untuk 
memenuhi kewajiban misalnya dalam perjanjian kontrak 
derivatif, dan risiko kredit akibat kegagalan proses 
pembayaran (settlement risk) misalnya dalam perjanjian jual 
beli valuta asing. 
 Pengelolaan risiko kredit untuk berbagai segmen 
kredit, mulai dari seg men korporasi sampai konsumer dan 
mikro sebenarnya sama, hanya berbeda dalam penekanan. 

Sebagai contoh, untuk segmen korporasi, analisis kredit lebih 
ditekankan apabila dibandingkan dengan sistem rating atau 
scoring. Sedangkan pada kredit ritel dan mikro, justru sistem 
rating atau scoring lebih berperan dalam menentukan 
keputusan kredit. 
 Ruang lingkup pengelolaan risiko kredit meliputi 
analisis kredit (kuantitatif dan kualitatif), penerapan sistem 
rating dan scoring untuk membedakan kualitas kredit, 

melaksanakan proses monitoring kua litas portofolio kredit 
untuk kredit yang sudah menjadi bagian dalam buku bank, 
mengelola portofolio kredit agar dapat mengendalikan dari 
risiko konsentrasi, mengelola kredit bermasalah dan 
melakukan proses stress testing untuk portofolio kredit, 
untuk memastikan portoflio dalam keadaan yang terkendali 
pada saat terjadi krisis. 
 Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas 

fungsional bank, seperti aktivitas perkreditan dan aktivitas 
treasury. Pada aktivitas treasury, misalnya bank membeli 
obligasi korporasi, melakukan in vestasi dengan membeli 
surat berharga, melakukan pembiayaan per dagangan (trade 
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finance), baik yang tercatat dalam banking book mau pun 
dalam trading book. 
 Penentuan besarnya risiko kredit atau lebih dikenal 
dengan peng ukuran risiko kredit baik pada kredit komersial 
maupun kredit konsumsi dilakukan dengan pendekatan 
berbeda. Pendekatan pengukuran indi vidual 

(transaksional) lebih umum dilakukan pada kredit korporasi 
dan komersial, antara lain dengan menggunakan sistem 

rating. Sementara, pada kredit konsumsi, untuk mengukur 
besarnya risiko kredit pada umumnya dilakukan pendekatan 
portofolio. 
 Identifikasi risiko kredit dimulai dari proses untuk 
melakukan aktivitas kredit, kemudian mengidentifikasi 
faktor yang dapat memicu terjadinya potensi risiko kredit. 
Oleh sebab itu, untuk dapat melakukan identifikasi risiko 
kredit, terlebih dahulu perlu diketahui berbagai jenis produk 

per kreditan yang umum diberikan oleh perbankan. 
 Sebagai contoh, risiko kredit dapat timbul apabila: (1) 
bank memberikan kredit pada nasabah; (2) bank 
menempatkan dana pada bank lain sebagai penempatan 
antar bank (lihat artikel bank Indover pada box berikut; (3) 
bank melakukan transaksi derivatif seperti kontrak berjang 
ka forward atau swap dengan nasabah atau dengan bank lain; 
(4) bank membeli surat berharga korporasi. 

 Risiko kredit diukur dengan mengukur risiko inheren, 
yaitu risiko yang melekat pada aktivitas perkreditan. 
Pengukuran risiko inheren kredit di lakukan dengan 
menetapkan potensi kerugian akibat risiko kredit, yaitu 
mengukur berapa besar kemungkinan terjadinya kesalahan 
dalam pro ses kredit, selanjutnya menetapkan dampak yang 
dapat ditimbulkan apabila potensi risiko tersebut menjadi 
kenyataan. 

 Sebagai contoh, risiko kredit akan besar apabila bank 
menyalurkan kredit pada daerah yang bank belum mengenal 
karakteristik daerah pemasaran daerah tersebut. Hal ini 
karena pada daerah yang belum di kenal, kemungkinan 
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membuat kesalahan (probability of default) akan lebih besar, 
dan apabila terjadi kesalahan, akan menimbulkan dampak 
(loss given default) yang besar. Potensi kerugian ini dikenal 
dengan is tilah expected loss atau EL, yaitu perkalian antara 
probability of default (PD) dengan loss given default (LGD). 
 Risiko kredit diukur dengan menggunakan parameter 

UL (Unexpec-ted Loss), yang merupakan penyimpangan dari 
EL, artinya potensi perkiraan EL meleset dari perkiraan 

semula. Sebagai contoh, apabila semula diperkirakan bahwa 
kemungkinan jumlah kredit dalam kategori bermasalah 
adalah 1% (PD = 1%), dengan jumlah kerugian apabila terja 
di masalah ratarata sebesar 50% dari baki debet (LGD = 
50%), maka EL adalah 1% dikalikan 50% atau = 0.5%. Risiko 
kredit adalah apabila ternya ta jumlah kredit bermasalah 
meleset menjadi 2%, dan LGD juga meleset dari perkiraan 
semula yaitu lebih besar dari 50%. 

 
 
2. Risiko Pasar 

 Risiko Pasar adalah risiko perubahan harga pasar 
pada posisi portofolio dan rekening administratif, termasuk 
transaksi derivatif. Perubahan harga terjadi akibat 
perubahan dari faktor pasar, termasuk risiko perubahan 
harga option. Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah nilai 

tukar, suku bunga, harga saham, dan harga komoditas. 
 Risiko Pasar timbul karena adanya pergerakan faktor 
pasar, yang dapat menurunkan harga pasar, dan berpotensi 
merugikan posisi portofolio bank. Faktor pasar tersebut 
adalah tingkat suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan 
harga komoditas. Risiko pasar dapat terjadi pada portofolio 
baik trading book maupun banking book. Kerugian akibat 
risiko pasar pada portofolio trading book akan memengaruhi 

Laporan Laba/Rugi bank, sedangkan pada portofolio banking 
book akan memengaruhi net interest income dan nilai 
ekonomis modal (economic value of equity). 
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 Untuk menutup unexpected loss yang timbul dari 
risiko pasar, bank perlu menyiapkan modal. Pendekatan 
perhitungan besarnya risiko pa sar dan kecukupan modal 
untuk menutup risiko tersebut yang dianggap paling sesuai 
adalah dengan Value at Risk. Dua komponen utama dalam 
menghitung VaR adalah posisi bank dan volatilitas factor 

pasar. 
 Sebagai contoh, risiko pasar dapat timbul apabila (1) 

bank membeli obligasi negara dengan kupon tetap, ketika 
harga pasar obligasi akan tu run apabila suku bunga pasar 
meningkat; (2) bank membeli valuta USD, yang nilai dalam 
valuta Rupiah akan menurun apabila nilai tukar USD 
melemah terhadap Rupiah; (3) bank melakukan transaksi 
derivatif inte-rest rate swap yang dapat menimbulkan 
kewajiban derivatif bagi pihak counterparty; (4) bank 
melakukan aktivitas trading atau jual beli surat berharga. 

 Secara umum, jenis risiko pasar dapat dibagi menjadi 
empat kategori risiko pasar atau disebut juga dengan risiko 
pasar umum (general market risk), yaitu: 

a. Risiko Suku Bunga (Interest Rate Risk) 
Adalah potensi kerugian pada posisi neraca bank yang timbul 
aki bat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan 
dengan posisi, sehingga harga pasar dari posisi bank menjadi 
turun nilainya, atau risiko pada transaksi bank yang 

mengandung risiko suku bunga. 
b. Risiko nilai tukar (Foreign Exchange Risk) 

Adalah potensi kerugian pada posisi valuta asing milik bank, 
yang nilai dalam valuta domestik menurun akibat terjadi 
fluktuasi nilai tukar. Risiko nilai tukar biasanya timbul akibat 
bank memiliki posisi terbuka (FX gap) valuta asing, dan 
terjadi perubahan nilai tukar yang menyebabkan nilai yang 
dinyatakan dalam valuta domestik menjadi turun. 

Untuk bank yang harus melakukan konsolidasi risiko dengan 
anak perusahaan yang bergerak di bidang sekuritas, jenis 
risiko di tambah dengan: 

c. Risiko harga ekuitas atau Saham (Equity Risk) 
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Adalah potensi kerugian pada nilai pasar posisi bank dalam 
bentuk saham, akibat fluktuasi harga saham di pasar. Risiko 
ekuitas dapat terjadi karena adanya perubahan harga saham 
atas portofolio sa ham yang dimiliki bank. Oleh karena 
perbankan Indonesia tidak di perkenankan mempunyai 
posisi saham maka risiko ekuitas hanya ada pada bank yang 

memiliki perusahaan anak yang bergerak pada bidang 
sekuritas. 

 
 

d. Risiko harga komoditas (commodity risk) 
Adalah potensi kerugian pada posisi komoditas yang dimiliki 
bank, akibat fluktuasi harga komoditas. Risiko komoditas 
dapat terjadi pada posisi komoditas termasuk posisi derivatif 
komoditas. Untuk bank di Indonesia, karena sesuai regulasi 
tidak dapat melakukan transaksi atau melakukan investasi 

terkait dengan komoditas maka risiko komoditas hanya ada 
pada bank yang memiliki perusahaan anak yang bergerak 
pada bidang sekuritas. 
Secara umum komponen risiko pasar terdiri dari: 

a. Risiko Spesifik (Specific Risk) 
Adalah risiko perubahan nilai pasar sekuritas akibat faktor 
risiko kredit penerbit (issuer) sekuritas. Contoh, harga 
sekuritas turun akibat dari memburuknya kinerja penerbit 

surat berharga seperti penurunan rating. Dampak penurunan 
harga hanya terjadi pada se kuritas yang diterbitkan issuer 
tersebut, dan tidak memberikan dam pak pada harga 
sekuritas secara umum. 

b. Risiko Pasar secara umum (General Market Risk) 
Adalah risiko terjadinya potensi kerugian secara umum 
akibat pe rubahan variabel pasar. Risiko pasar tersebut 
timbul sebagai akibat dari perubahan variabel pasar sehingga 

memengaruhi harga pasar kelompok instrumen yang terkait. 
Faktor pasar yang menyebabkan harga pasar sekuritas turun 
misalnya tingkat bunga atau yield pada kelompok jenis 
instrumen tertentu. Sebagai contoh, kenaikan suku bunga BI 
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rate (yang meru pakan benchmark pasar) dapat 
menyebabkan harga pasar surat berharga (bond) turun. 
 
3. Risiko Likuiditas 

 Risiko Likuiditas adalah risiko akibat 
ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang jatuh 

tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset 
likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa meng 

ganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. 
 Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas 
fungsional perkreditan (penyediaan dana), aktivitas treasury 
dan investasi, dan kegiatan hubungan koresponden dengan 
bank lain. 
 Risiko likuiditas umumnya terjadi setelah terjadinya 
risiko yang lain, misalnya akibat adanya pembiayaan macet, 
akibat reputasi bank yang memburuk sehingga bank tidak 

memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya. 
Meskipun demikian, risiko likuiditas ini dapat meng 
akibatkan kondisi bank memburuk bahkan menjadikan bank 
gagal. Oleh karena risiko likuiditas dapat berdampak sangat 
buruk bagi bank maka diperlukan pengelolaan yang cermat 
dalam arti memelihara kecukup an likuiditas dengan tetap 
mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan bank. 
 SEBI no 11/16/DPNP tanggal 6 Juli 2009 mengatur 

mengenai penerap an manajemen risiko untuk risiko 
likuiditas. Risiko likuiditas merupakan risiko akibat 
ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang jatuh 
tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset 
likuid ber kualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa 
mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. 
 Ketidakmampuan memeroleh sumber pendanaan 
arus kas sehing ga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat 

disebabkan: (1) ketidakmampuan menghasilkan arus kas 
yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari 
penjualan aset, termasuk aset likuid; (2) ketidakmampuan 
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menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan 
dana, transaksi antarbank, dan pinjaman yang diterima. 
 Bank wajib menerapkan manajemen risiko likuiditas 
secara efektif baik secara individual maupun secara 
konsolidasi dengan perusahaan anak. Tujuan utama dari 
penerapan manajemen risiko likuiditas adalah memastikan 

kecukupan dana secara harian, baik pada saat kondisi nor 
mal maupun kondisi krisis dalam pemenuhan kewajiban 

secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, 
termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas 
tinggi. 
 Penerapan manajemen risiko likuiditas perlu 
diterapkan dalam pe netapan harga internal (internal 
pricing) dan pengukuran kinerja ma singmasing unit bisnis 
sehingga insentif masingmasing unit bisnis dapat ditetapkan 
sejalan dengan eksposur risiko likuiditas masingma sing 

unit kerja. 
 Sebagai contoh, (1) bank tidak mampu memenuhi 
penarikan kredit oleh nasabah karena dana yang tersedia 
tidak mencukupi. (2) bank mengalami kalah kliring dan tidak 
dapat memenuhi kekurangan dana di Bank Indonesia (lihat 
artikel pada box). (3) bank tidak dapat memenuhi 
permintaan penarikan dana masyarakat yang terjadi secara 
tibatiba bank tidak dapat memperoleh pinjaman dari bank 

lain pada saat bank memerlukan likuiditas. 
 
4. Risiko Operasional 

 Risiko operasional adalah risiko akibat 
ketidakcukupan dan/atau ti dak berfungsinya proses 
internal akibat tidak adanya atau tidak ber fungsinya 
prosedur kerja, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/ 
atau adanya kejadiankejadian eksternal yang memengaruhi 

opera sional Bank. 
 Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian 
keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan 
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menimbulkan potensi kesem patan yang hilang untuk 
memperoleh keuntungan. 
 Risiko Operasional dihadapi semua bank karena 
dalam menjalankan bisnis bank tidak bisa dipisahkan dari 
faktor manusia, prosedur pelayanan, proses administrasi, dan 
sebagainya. Secara umum, menurut definisi Basel, penyebab 

risiko operasional adalah faktor manusia, pro sedur internal, 
kegagalan sistem dan faktor eksternal. 

 Dalam mengendalikan risiko operasional, bank harus 
menentukan prioritas apakah perlu melakukan mitigasi 
risiko tersebut. Bank harus mempertimbangkan antara biaya 
yang harus dikeluarkan dalam me ngelola risiko dan potensi 
jumlah kerugian yang dapat ditimbulkan. Se bagai contoh, 
kejadian terkait risiko operasional dengan frekuensi yang 
rendah dan kalau terjadi menimbulkan kerugian yang tidak 
material, ke mungkinan tidak akan menjadi prioritas bank 

dalam pengelolaan risiko operasional. 
 Salah satu pendekatan dalam mengelola risiko 
operasional adalah dengan meningkatkan risk awareness 
dari seluruh jajaran organisasi, atau dengan meningkatkan 
budaya risiko bagi semua pegawai. Dengan demikian, setiap 
pegawai bank sadar bahwa dalam menjalankan tugas nya, 
masingmasing harus mengelola risiko dengan baik sesuai 
dengan tingkat risiko yang dapat diterima bank. 

 Pengelolaan risiko operasional bagi bank bukan 
sesuatu yang baru, hal tersebut telah lama dilakukan 
misalnya dalam hal mencegah terjadi nya fraud, 
meningkatkan internal kontrol, mengurangi kesalahan dalam 
transaksi seharihari dan lain sebagainya. Namun, 
pengelolaan risiko operasional secara komprehensif dan 
disetarakan dengan pengelolaan risiko kredit dan pasar 
merupakan sesuatu hal yang baru. 

 Membangun manajemen risiko operasional sesuai 
praktik terbaik berarti membangun lingkungan manajemen 
risiko yang memadai, ada nya pengawasan dari regulator 
dan pengungkapan atau budaya transparansi yang memadai. 
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 Lingkungan manajemen risiko yang memadai meliputi 
adanya pengawasan dan peran aktif Direksi dan Komisaris. 
Manajemen risiko meliputi identifikasi, assessment, 
monitoring, dan kontrol/mitigasi atas seluruh produk, 
aktivitas, proses, dan sistem. Termasuk harus melaku kan 
assessment atas produk, aktivitas, proses dan sistem baru 

yang akan diluncurkan/dijalankan, laporan atas profil risiko 
secara berkala, pengelolaan manajemen risiko terkait 

teknologi informasi dan adanya Business Continuity 
Management (BCM) yang dapat menjamin kelang sungan 
usaha bank dalam kondisi bencana. 
 Sebagai contoh: (1) pemalsuan bilyet deposito oleh 
karyawan bank yang kemudian dijadikan agunan kredit; (2) 
kesalahan posting uang masuk karena pegawai yang ditunjuk 
kurang berpengalaman; (3) ter jadi bencana alam berupa 
banjir besar sehingga bank tidak dapat ber operasi secara 

normal; (4) kejahatan keuangan seperti fraud yang sering 
dilakukan pihak luar bekerjasama dengan pegawai bank. 
 Dibandingkan dengan risikorisiko lainnya seperti 
risiko kredit dan risiko pasar, pemahaman risiko operasional 
masih relatif baru. Namun, saat ini bankbank telah mulai 
memberi perhatian terhadap risiko operasional, sama 
pentingnya dengan pemberian perhatian terhadap ri 
sikorisiko lainnya. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh 

beberapa kecen derungan seperti: 
a. Peningkatan perhatian dan kesadaran para kepala unit kerja 

ter hadap berbagai isu risiko operasional. 
b. Bank sudah mengembangkan berbagai pendekatan untuk 

miti gasi risiko operasional. 
c. Perhatian bank yang semakin besar untuk mengarahkan ke 

mampuan mitigasi profil risiko bank sebagai upaya 
peningkatan daya saing. 

d. Tekanan regulasi agar bank mengalokasikan sebagian modal 
un tuk menutup kerugian risiko operasional. Tekanan ini 
mendorong bank untuk mengalokasikan sumber daya yang 
ada secara efisien dan efektif. 
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Beberapa alasan utama mengapa risiko operasional perlu 
menjadi perhatian pimpinan unit kerja di bank adalah: 

a. Bank lebih sering menerapkan program alih daya atau out-
sourcing. Peningkatan popularitas outsourcing dan 
penggunaan teknikteknik keuangan yang mampu 

mengurangi risiko kredit dan risiko pasar, di sisi lain 
meningkatkan kemungkinan kerugi an risiko operasional. 

b. Saat ini sudah berlangsung proses deregulasi dan globalisasi. 
Meskipun globalisasi memiliki beberapa manfaat bagi banyak 
pihak, di balik itu globalisasi menambah kompleksitas dan 
diver sitas budaya, manajemen dan staf. 

c. Regulasi perbankan yang semakin ketat, aktivitas akuisisi, 
mer-ger, aliansi skala besar dan juga konsolidasi yang 
memerlukan kapabilitas sistem baru yang terintegrasi, 
proses yang lebih ru mit dan kebutuhan sumber daya 

manusia yang lebih berkualitas. 
d. Penggunaan e-commerce yang semakin intensif, berbagai 

ma cam inovasi teknologi semakin berkembang menguji 
kemampu an sistem yang terintegrasi. Pertumbuhan 
teknologi keuangan yang semakin canggih mengakibatkan 
aktivitas bank dan profil risiko menjadi lebih kompleks 
dengan beroperasi di pasarpasar yang berbeda, yang 
menggunakan operasional dan sistem yang berbeda, serta 

hukum yang berbeda pula. 
e. Bank semakin rentan terhadap potensi serangan teroris dan 

bencana alam, dan perlu melakukan mitigasi agar operasional 
bank tidak terganggu. 
 Risiko operasional pada umumnya terjadi di unit kerja 
yang memiliki volume transaksi tinggi, perputaran transaksi 
yang tinggi, perubahan struktural yang tinggi dan 
menggunakan sistem yang kompleks. Kejadian risiko 

operasional hampir terjadi setiap hari di bank. 
 
 Berdasarkan kemungkinan dan dampak yang terjadi, 
risiko operasio nal yang perlu mendapatkan perhatian 
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adalah: (1) risiko operasional yang sering terjadi, namun 
dampak yang terjadi dinilai rendah atau high frequency - low 
impact; (2) kejadian terkait risiko operasional dengan 
frekuensi rendah atau jarang terjadi, namun dampak 
kerugian dari risiko operasional tersebut tinggi atau yang 
sering disebut risiko operasional kategori low frequency - 

high impact. Kelompok high frequency – high impact untuk 
bank-wide tidak mungkin terjadi, karena tidak ada bank yang 

akan bertahan apabila sering mengalami kejadian terkait 
risiko operasional, dan memberikan dampak yang besar. 
Adapun untuk risiko operasional yang jarang terjadi dan 
berdampak rendah, biaya penge lolaan akan lebih tinggi 
dibandingkan dengan penghematan yang akan dihasilkan. 
 Identifikasi risiko operasional perlu dilakukan untuk 
setiap produk, aktivitas, proses, dan sistem yang ada dan akan 
digunakan bank. 

a. Identifikasi dimulai dari memahami bagaimana proses bisnis 
di lakukan, berdasarkan proses pemetaan proses 
operasional uta ma dari bisnis tersebut (mapping process). 

b. Selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap faktor penyebab 
tim bulnya risiko operasional yang melekat pada seluruh 
aktivitas fungsional, produk, proses dan sistem informasi 
yang berdam pak negatif terhadap pencapaian sasaran 
organisasi bank. 

c. Manajemen dan kontrol proses operasional yang tepat di 
setiap proses utama tersebut akan dapat mengendalikan dan 
mengu rangi terjadinya risiko operasional. 
 Dalam dunia perbankan, risiko operasional melekat di 
setiap aktivitas bank, antara lain melekat pada aktivitas 
perkreditan, treasury dan in vestasi, operasional dan jasa, 
pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, 
teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen, 

serta pengelolaan sumber daya manusia. 
 Risiko operasional yang dapat menyebabkan kerugian 
bank dapat berasal dari berbagai faktor yang secara garis 
besar dapat dikelompokkan menjadi:  
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a. Kegagalan proses internal 
Bank menggunakan berbagai proses internal yang diperlukan 
untuk menjual produk dan jasa kepada nasabah. Dalam setiap 
langkah proses internal, dapat terjadi potensi risiko 
operasional. Sebagai contoh, salah kirim dokumen kepada 
nasabah yang tidak berhak, kesalahan proses pembukaan 

rekening dan transaksi nasabah, terlambat melakukan 
penyesuaian terhadap perubahan kebijakan, kenaikan 

volume tran saksi yang tidak terduga mengakibatkan 
kesalahan dalam penanganan transaksi dan bisnis, produk 
yang beragam dan atau aktivitas baru yang diluncurkan 
namun gagal, atau sebaliknya permintaan nasabah yang luar 
biasa meningkat, dan tidak bisa ditangani oleh sistem yang 
dimiliki bank. 
Selain itu, dampak persaingan usaha yang meningkat dapat 
meng akibatkan para pekerja bank melakukan berbagai 

kompromi untuk mempercepat pelayanan, kompromi untuk 
melakukan kontrol kualitas yang tidak memadai, kompromi 
dalam pemenuhan persyaratan utama proses internal dan 
sebagainya. 
Sumber risiko yang bisa mengakibatkan terjadinya halhal 
dalam contoh di atas, bisa berkaitan dengan risikorisiko 
kesalahan pembuat an model atau metodologi, kesalahan 
rancangan dan uruturutan kerja dengan tahapan proses 

yang tidak jelas. 
Sumber risiko yang lain adalah kelemahan dalam proses 
internal seperti ketidakpatuhan terhadap ketentuan internal 
maupun eksternal, kesalahan dalam produk, atau kesalahan 
dalam berhubungan dengan nasabah, proses dokumentasi 
yang buruk dan lainlain. 

b. Akibat faktor manusia 
Kontrol internal seringkali dijadikan kambing hitam atas 

kegagalan sua tu proses operasional bank. Namun, apabila 
ditelusuri, ternyata sering kali penyebab utama dari 
kerugian operasional bank adalah akibat ke salahan 
manusia. 
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Kerugian risiko operasional dapat terjadi karena tuntutan 
kompen sasi pekerja, pelanggaran terhadap ketentuan 
jaminan kesehatan dan keamanan, pemogokan, dan tuntutan 
karena perlakuan diskriminasi. 
Risiko operasional yang disebabkan oleh faktor manusia juga 
bisa disebabkan oleh pelatihan dan manajemen yang tidak 

memadai, ke salahan manusia, pemisahan tugas atau 
wewenang yang tidak jelas, ketergantungan terhadap 

orangorang penting tertentu, integritas dan kejujuran yang 
rendah. 
Risikorisiko operasional di atas bisa lebih diperburuk oleh 
kualitas pelatihan yang tidak memadai, kontrol yang tidak 
memadai dan kualitas sumber staf yang buruk atau 
faktorfaktor lainnya. 

c. Kegagalan sistem 
Semakin meningkatnya ketergantungan bank terhadap 

teknologi in formasi merupakan salah satu sumber utama 
risiko operasional. Ke rusakan data bank, baik karena 
sengaja maupun tidak sengaja, merupa kan penyebab umum 
kesalahan operasional bank yang mengakibatkan kerugian 
yang harus ditanggung bank. 
Contoh kasus risiko operasional adalah sebagai berikut: (1) 
Salah satu bank yang baru mengganti teknologi informasi de 
ngan teknologi baru dan belum berjalan lancar 

mengakibatkan transfer keluar dibukukan dua kali sehingga 
bank yang bersang kutan mengalami kerugian; (2) 
Perencanaan infrastruktur teknologi informasi yang tidak 
dike lola dengan baik mengakibatkan transaksi bank 
terganggu karena terjadi off line yang cukup lama. Hal ini 
mengakibatkan timbul nya risiko reputasi dan potensi 
kerugian yang sulit diperkirakan besarnya akibat nasabah 
bank pindah ke bank pesaing; (3) Pembayaran bank kepada 

nasabah kelebihan ratusan miliar hanya karena program 
komputer yang berkaitan dengan per ubahan angka desimal 
telah ditemukan sebagai akibat kesalahan testing. 

d. Akibat kejadian eksternal 
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Meskipun bank cenderung memiliki kontrol yang kecil atau 
bahkan ti dak mampu mengontrol sama sekali terhadap 
kejadian eksternal, keja dian eksternal tetap perlu dikelola. 
Risiko operasional yang disebabkan oleh faktor eksternal 
dapat terjadi karena perubahan perundangundangan yang 
tidak terduga, se perti perubahan undangundang hak 

konsumen. 
 Pengendalian risiko operasional dicantumkan di 

dalam kebijakan manajemen risiko operasional. Alternatif 
rencana aksi yang dapat dilakukan bank adalah:  

a. Menghindarkan risiko (risk avoidance);  
Risk avoidance dilakukan untuk mencegah bank mengalami 
suatu risiko operasional yang tidak dapat diterima 
(unacceptable), atau mencegah melakukan aktivitas lain yang 
mungkin dapat menambah eksposur ri siko operasional 
sebelumnya. Tindakan ini tentu saja dapat mengurangi 

tingkat aktivitas bisnis atau malah menghentikan bisnis sama 
sekali. 
Umumnya risk avoidance dipilih apabila potensi keuntungan 
dari suatu aktivitas bisnis tidak sesuai dengan eksposur risiko 
operasional. 

b. Menerima risiko (risk acceptance);  
Beberapa jenis risiko operasional secara proses memang 
tidak memungkinkan untuk dilakukan intervensi untuk 

pencegahan atau per baikan situasi. Dengan demikian, 
potensi risiko yang ada memang harus diterima sebagai 
konsekuensi bank dalam memanfaatkan kesempatan bisnis. 
Namun, bukan berarti risk acceptance adalah strategi “do-
nothing”. Kontrol yang ketat harus dijalankan apabila risk 
acceptance akan diterapkan. 
Sebagai contoh, suatu bank menempatkan server sistem 
informasi di basement dengan alasan efisiensi ruangan. 

Dengan kebijakan ini, ri siko banjir atau over heating tidak 
dapat dihindari. Dalam hal ini, kontrol terhadap suhu ruangan 
dan antisipasi kemungkinan terjadinya banjir harus 
dilaksanakan dengan ketat. 
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c. Mengalihkan risiko pada pihak lain (risk transfer);  
Tidak seperti risk avoidance yang mengeliminir risiko 
operasional, pada strategi risk transfer, risiko operasional 
masih melekat pada aktivitas bisnis tersebut, namun ada 
pihak lain yang akan mengambil alih risiko tersebut. Bank 
biasa menggunakan asuransi dan perusahaan jasa out-
sourcing dalam melaksanakan risk transfer. 

d. Mitigasi risiko melalui peningkatan kualitas kontrol. 

Kontrol terhadap potensi terjadinya risiko operasional 
merupakan upaya mitigasi risiko, yang dimaksudkan untuk 
memperkecil potensi kerugian yang dipicu oleh potensi risiko 
baik yang berasal dari faktor eksternal, maupun bersumber 
dari internal bank. 
Sebagai contoh, terhadap kerugian akibat gangguan listrik 
atau kegagalan telekomunikasi, dapat dilakukan mitigasi 
berupa menyediakan fasilitas back up, seperti genset atau 

alternatif operator jaringan telekomunikasi. 
 
5. Risiko Hukum 

 Risiko Hukum adalah risiko akibat kelalaian bank yang 
dapat menimbul kan kelemahan dari aspek yuridis, dalam 
menghadapi tuntutan hukum dari pihak lain. Penyebab risiko 
hukum antara lain, peraturan perundangundangan yang 
mendukung tidak tersedia, kelalaian bank dalam proses 

pengikatan agunan sehingga perikatan seperti syarat 
keabsahan kontrak tidak kuat, pengikatan agunan kredit yang 
tidak sempurna. 
 Sebagai contoh: (1) bank tidak dapat melakukan 
eksekusi agunan kredit macet karena agunan tersebut tidak 
diikat secara sempurna, dan pemilik agunan menolak upaya 
bank menjual agunan tersebut; (2) bank kesulitan menagih 
kewajiban kredit nasabah, karena perjanjian kredit 

ditandatangani oleh pejabat yang tidak berhak sesuai 
anggaran dasar perusahaan, dan nasabah menggunakan 
kelemahan ini untuk ti dak membayar kewajibannya pada 
bank; (3) nasabah menuntut bank karena nasabah merasa 
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membeli produk bank yang tidak transparan, mengingat bank 
dinilai tidak menjelaskan risiko dari produk tersebut. 
 
6. Risiko Reputasi 

 Risiko Reputasi adalah risiko suatu kejadian yang 
menimbulkan per sepsi negatif terhadap Bank, yang dapat 

mengakibatkan tingkat keper cayaan stakeholder pada bank 
menurun. 

 Sebagai contoh: (1) penagihan kartu kredit bank 
dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak mem erhatikan etika 
cara penagihan sehingga menurunkan reputasi bank secara 
umum di mata masyarakat; (2) terja di kerugian besar pada 
bank akibat perbuatan fraud oleh pegawai bank sehingga 
nasabah meragukan keamanan menyimpan dana di bank 
tersebut; (3) produk kartu kredit banyak menjadi sasaran 
kejahatan ke uangan sehingga reputasi bank sebagai bank 

yang aman menjadi me nurun, dan berpotensi memberikan 
dampak menurunnya bisnis kartu kredit 
 
7. Risiko Strategik 

 Risiko strategik adalah risiko yang terjadi akibat 
ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan 
suatu keputusan stratejik, serta kegagalan dalam 
menyesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis. 

 Sebagai contoh: (1) bank mengikuti arus 
mengembangkan bisnis mikro, padahal bank tersebut belum 
berpengalaman dalam bidang tersebut sehingga bank 
mengalami banyak permasalahan; (2) bank memutuskan 
bersaing dengan bank asing dengan meluncurkan bisnis 
produk terstruktur yang kompleks, padahal bank belum 
memiliki infra struktur yang memadai sehingga bank 
mengalami kerugian; (3) bank memutuskan melakukan 

bisnis tertentu yang ternyata kemudian men datangkan 
kerugian besar pada bank 
8. Risiko Kepatuhan 
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 Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat 
bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan 
ketentuan internal dan peraturan per undangundangan 
yang berlaku, seperti ketentuan Kewajiban Penye diaan 
Modal Minimum (KPMM), penilaian Kualitas Aktiva 
Produktif, Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 

(CKPN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), 
ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN), risiko strategik terkait 

dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 
bank, dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu. 
 Sebagai contoh: (1) bank tidak mengirimkan laporan 
harian wajib kepada Bank Indonesia sehingga harus 
membayar denda; (2) bank me langgar ketentuan limit 
posisi devisa netto dan mendapat teguran dan denda dari 
regulator; (3) akibat terkena persaingan, bank tidak secara 
utuh mengikuti prosedur seperti yang ditetapkan oleh 

regulator 
 

B. Proses Manajemen Risiko 

Bambang Rianto (2013) memberikan langkah-
langkah dalam manajemen risiko sebagai berikut: 

1. Identifikasi Risiko  

Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, maka 

pada tahap awal harus secara tepat mengidentifikasikan 
risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko 
yang sudah ada (inherent risks) maupun yang mungkin 
timbul dari suatu bisnis baru, termasuk risiko yang 
bersumber dari perusahaan terkait dan afiliasi lainnya. 
Pelaksanaan proses analisis identifikasi risiko paling tidak 
terhadap karakteristik risiko yang melekat pada perusahaan 
yang didasarkan pada pengalaman kerugian perusahaan yang 

pernah terjadi.  

2. Pengukuran Risiko  
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Setelah dilakukan identifikasi risiko secara akurat, 
selanjutnya melakukan pengukuran risiko. Pengukuran 
risiko tersebut dengan maksud agar mampu mengalkulasi 
eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usahanya 
sehingga dapat memperkirakan dampaknya terhadap 
permodalan yang seharusnya dipelihara dalam rangka 

mendukung kegiatan usaha. Pengukuran dan kuantifikasi 
risiko akan sangat bergantung dari karakteristik risiko 

tersebut. Tabel berikut ini menyajikan ringkasan tipe-tipe 
risiko dan teknik pengukurannya yang berbeda-beda. 

3. Pemantauan Risiko  

Sementara itu, dalam rangka melaksanakan pemantauan 
risiko, harus melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, 
terutama yang bersifat material dan atau yang berdampak 
pada permodalan. Hasil pemantauan yang mencakup evaluasi 

terhadap eksposur risiko tersebut dilaporkan secara tepat 
waktu, akurat dan informasi yang akan digunakan oleh pihak 
pengambil keputusan, termasuk tindak lanjut yang 
diperlukan.  

4. Pengendalian Risiko  

Selanjutnya berdasarkan hasil pemantauan tersebut, 
melakukan pengendalian risiko yang memadai dengan 
mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. 

Pengendalian risiko dapat dilakukan, antara lain dengan cara 
hedging dan metode mitigari risiko lain seperti penerbitan 
garansi, sekuritisasi aset, dan credit derivatives, serta 
penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian. 
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BAB IV 

HASIL PENELUSURAN 
 

 

 

 

Kondisi BMT di Makassar 

erdasarkan hasil observasi didapatkan kondisi BMT 
secara rata-rata sebagai berikut: 

Bentuk pelayanan yang dilakukan oleh keseluruhan 
BMT di Makassar meliputi: a. Pelayanan simpan pinjam , b. 
Pelayanan pembiayaan.  

Secara umum, sumber pendanaan BMT di Makassar berasal 
dari produk deposito dari masyarakat sebagai anggota dan 
juga dari kerja sama dengan pihak III diantaranya Bank 
Syariah di Makassar.  

Pelaksanaan pembiayaan adalah salah satu upaya untuk 
memperoleh keuntungan, dimana dengan tingkat 
keuntungan yang diperoleh melalui bagi hasil, akan dapat 

mempertahankan kelangsungan hidup dari BMT yang telah 
dikelola. Namun dalam pelaksanaan pembiayaan yang selama 
ini dilakukan, terdapat permasalahan, dimana salah satunya 
adalah ditemukannya sejumlah pembiayaan bermasalah. 
Pembiayaan bermasalah pada beberapa BMT di Makassar 
adalah ketidakmampuan nasabah mengembalikan dana 
pembiayaan yang telah dilakukan oleh BMT. 

1. Regulasi  

Regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian koperasi dan 
UKM secara khusus tidak ada yang mengatur tentang 
manajemen risiko. regulasi operasional dan manajemen 

B 
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risiko lembaga bersifat self regulation (regulasi yang dibuat 
sendiri) 

 

2. Segmentasi Pasar 

Kebijakan segmentasi pasar dan produk Dari awal beberapa 

BMT konsisten melayani pedagang pasar tradisional, dengan 
pola pembiayaan musyarakah. 

3. Kewenangan Dan Limit Pembiayaan  

Umumnya untuk limit kewenangan kantor cabang adalah Rp. 
25 juta, jumlah plafon Rp. 25 juta dan diatasnya kewenangan 
ada di kantor pusat, diatas Rp. 100 juta kewengangan ada 
pada pengurus. 

4. Pengajuan Pembiayaan  

Persyaratan yang diminta untuk kepada mitra/anggota 
adalah:  

a. Kopi identitas diri (KTP, SIM, atau paspor)  
b. Kopi akte nikah (bagi yang sudah menikah) 
c. Kopi kartu keluarga.  
d. Kopi rekekening koran/rekening giro atau kopi buku 

tabungan di Bank antara 3 s/d 6 bulan terakhir.  
e. Slip gaji dan surat keterangan bekerja dari perusahaan.  

f. Anggaran dasar dan perijinan usaha jika pemohon 
memiliki usaha formal 

Umumnya semua mitra BMT saat ini adalah mitra 
perorangan. Bila ada pengajuan perusahaan, maka cukup 
wakil atau orang yang bertanggung jawab atas perusahaan 
yang tanda tangan akadnya. 

5. Investigasi dan Analisa Pembiayaan  

Penilaian atas kelayakan mitra/anggota didasari atas 
penilaian dan analisa: Penilaian watak (character, 
kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collateral), 
prospek usaha nasabah (condition of economy).  
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Survey dan analisa pembiayaan dilakukan oleh LO dan 
manajer cabang, bila pengajuan pembiayaan melebihi 
kewenangan kantor cabang, maka penilaian dan analisa 5’C 
dilakukan oleh tim analis pembiayaan kantor pusat. 

6. Keputusan Atas Permohonan Pembiayaan  

Seluruh keputusan pembiayaan ditentukan oleh rapat 
komite, baik komite kantor cabang maupun komite pusat 

sesuai kewenangannya. Komite cabang terdiri dari LO, kabag 
marketing, adm pembiayaan, manajer cabang. Komite pusat 
terdiri dari manajer cabang, CRD, analis pusat, FT, pengurus 
(untuk jumlah Rp. 100 juta dan diatasnya). 

7. Pencairan Pembiayaan  

Di kantor pusat BMT tidak ada transaksi, seluruh transaksi 
pencairan pembiayaan dilakukan di kantor cabang. Jadi 

meskipun transaksi diluar kewenangan kantor cabang, tetapi 
tanda tangan akad tetap dilakukan oleh kepala cabang 
dengan persetujuan dari kantor pusat, sesuai 
kewenangannya 

8. Monitoring Pembiayaan dan Pembinaan  

Mitra/Anggota BMT Beringharjo memiliki sistem monitoring 
dan pembiayaan yang baik karena mitra/anggota di pasar 
tradisional pada umumnya melakukan transaksi secara 

harian, dengan demikian hubungan personal dan emosional 
dapat terbangun secara intens.  

9. Pelunasan Pembiayaan  

Pelunasan yang sesuai jatuh tempo dan jangka waktu sesuai 
akad bila jaminan dilakukan pengikatan sebelumnya, BMT 
Beringharjo mengeluarkan surat tanda lunas untuk proses 
roya. Bila mitra melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo, 

maka mendapatkan diskon dengan hanya membayar margin 
pada bulan bersangkutan. (catatan: BMT Beringharjo 
memakai sistem sliding  

dalam menghitung bagi hasil/ marginnya). 
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10. Penanganan Pembiayaan bermasalah 

Penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara:  

a. Reschedulling  

Penjadwalan kembali tenggat waktu yang telah 
disepakati di dalam akad pembiayaan untuk dilakukan 

kaji ulang, disebabkan kemampuan mitra/anggota 
yang telah mengalami penurunan dengan angsuran 

yang mulai menandakan kemacetan dengan 
memperpanjang waktu angsuran atau merubah 
sistem angsuran 

b. Reconditioning  

Bila reschedulling yang telah diterapkan ternyata 
tidak berhasil, maka dilakukan langkah reconditioning 
dilakukan dengan cara mengubah sebagian atau 

seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati 
bersama pihak mitra/anggota dan bank yang 
kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan baru. 

c. Restructuring  

BMT dalam restrukturisasi pembiayaan adalah 
perpanjangan waktu pembiayaan dengan perubahan 
yang jauh dari akad semula, mengingat kemampuan 

mitra/anggota yang sudah jauh dari kemampuan 
semula. Selain perpanjangan waktu adalah 
penambahan fasilitas pembiayaan dengan asumsi 
bisnis yang dijalankan oleh mitra/anggota akan 
mengalami pemulihan dan perbaikan bila fasilitas 
pembiayaan ditambah, berdasarkan analisa yang 
dilakukan oleh analis. Pengambil alihan asset 
mitra/anggota juga dilakukan dengan cara BMT 

membeli asset mitra/anggota dengan asumsi 
pembelian asset tersebut akan memulihkan bisnis dan 
meningkatkan kemampuan mitra/anggota dalam 
mengangsur.  
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d. Eksekusi jaminan  

Eksekusi jaminan adalah langkah terakhir bila seluruh 
cara sudah tidak bisa menghasilkan solusi. BMT 
Beringharjo menghindari proses eksekusi jaminan 
dengan cara litigasi (jalan formal) melalui lembaga 
peradilan atau badan piutang lelang negara, karena 

proses ini memakan energi, biaya dan waktu yang 

besar dengan hasil yang belum tentu memuaskan, 
maka pendekatan persuasif secara personal dilakukan 
agar mitra/anggota mau dengan kesadarannya sendiri 
menjual assetnya untuk melunasi pembiayaan di BMT 
Beringharjo. Bila langkah persuasif sudah tidak bisa 
lagi, baru ditempuh langkah litigasi (eksekusi jaminan 
melalui lembaga formal). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

 

A. Simpulan 

Dari uraian dan pembahasan di atas, dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 

1. Regulasi yang mengatur penerapan manajemen risiko di 
BMT belum diatur secara detail, pelaksanaan 
pengawasan yang dilakukan oleh kementerian koperasi 

dan UKM pun masih sangat lemah, sehingga BMT dalam 
penerapan manajemen risiko pembiayaan lebih kepada 
membuat regulasi sendiri (self regulation) untuk 
dijalankan dan dikontrol sendiri (self control). 

2. Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT 
belum berjalan secara baik di tingkat pengawasan oleh 
dewan pengawas manajemen maupun dewan pengawas 
syariah, pengurus merangkap jabatan direktur dan 

manager. Hal ini menimbulkan tumpang tindih tugas dan 
tanggung jawab. Sedangkan fungsi organisasi 
pembiayaan dibawahnya sudah berjalan dengan baik. 
Prosedur umum pembiayaan telah berjalan dengan baik 
dengan kelemahan pada sistem yang belum on line. 

 
B. Saran 

1. Berdasarkan simpulan di atas bahwa regulasi dan 

pengawasan yang dilakukan oleh kementerian koperasi 
dan UKM serta dinas terkait masih sangat lemah sehingga 
BMT membuat regulasi sendiri (self regulation), 
disarankan untuk meniru atau berpedoman kepada 
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standar pilar Basel II, walaupun aturan itu diperuntukkan 
perbankan, namun sebagai bahan dalam membuat 
kebijakan, standar tersebut sangat baik untuk 
diaplikasikan pada lembaga keuangan yang 
karakteristiknya sama dengan perbankan. 

2. BMT harus segera mengaplikasikan sistem informasi 

pembiayaan yang on line dari kantor cabang ke kantor 
pusat dan memperkuat fungsi audit internal 

  



121 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Djazuli dan Yadi Yanwari. 2002. Lembaga-Lembaga 
Perekonomi Umat Sebuah Pengenalan, Jakarta: 
Rajawali Press 

A. Karim. 2010. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. PT. 

Raja Grafindo Persada Jakarta.  

A. Wangsawidjaja Z, 2012. Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: 
PT. Gramedia Pustaka Utama 

Al Arif, Nur Riyanto. 2012. Dasar-dasar Pemasaran Bank 
Syariah, (Bandung: Alfabeta 

A. Mas‟adi, Ghufron. 2002. Fiqh Muamalah Kontekstual, 
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet ke-1 

Ajib, Ghufron. 2015. Fiqh Muamalah II Kontemporer-
Indonesia, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet ke-1 

Ali Muhammad. 2008. Penelitian Kependidikan Prosedur dan 
Strategi.  

Ali, Zainuddin. 2008. Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: 
Sinar Grafika  

Amin Aziz. 2004. Buku Pedoman Pendirian BMT, Jakarta: 

Pinbuk 

Anshori, Abdul Ghofur. 2010. Hukum Perjanjian Islam Di 
Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi), 
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 

Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah: Dari Teori 
Kepraktek, Jakarta: Gema Insani Press  

Arifin Meuthiya Athifa. 2014. Pengembangan Produk-Produk 

Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Pengadilan 
Agama Kudus 2, no. 1  

Arifin Zainul, Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, 
Tantangan dan Prospek, Jakarta: Alvabet, 2000  



122 

 

Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 
Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.  

Ascarya. 2008. Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Raja 
Grafindo 

As-sayuti Jalaluddin. 1994. Jami al-hadis, Beirut: Dar al-Fikr 

B. Krishnamurti, Pengembangan Keuangan Mikro bagi 
Pembangunan Indonesia  

Bessis, J. 1998. Risk Management in Banking”. West Sussex; 
John Wiley @ Sons Ltd. dikutip dari; 
www.bankirnews.com  

Chapra Umer. 2001. Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah 
Tinjauan Islam/The Future of Economics: An Islamic 
Perspective. Ikhwan Abidin Basri (terj.) Jakarta: 
Gema Insani Press  

Efendi, S. dkk, 2012, Metode Penelitian Survey. LP3ES.  

Effendi Djohan. 1999. Pendidikan Lembaga Ekonomi Islam 
dan Budaya Masyarakat, Semarang 

Effendi Rustam, 2003. Produksi Dalam Islam, Yogyakarta; 
Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII  

Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 
Ijarah. 2001. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN 

untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, 
DSN-MUI, BI 

Fikri Ali, 1997. Wawasan Islam Dan Ekonomi, Jakarta: 
Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI 

Fisher, S. “Risk Management in Top Priority in Bank 
Restructuring”. Dikutip dari naskah presentasi 
tentang “Building World Class 

Hafidhuddin, Didin. 2002. Panduan Praktis Zakat, Infak, 
Sedekah. Jakarta: Gema Insani Press 



123 

 

Hakim, Atang Abd. 2011. Fiqih Perbankan Syari’ah 
Tranformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan 
Perundang-Undangan (Bandung, Refika Aditama 

Idris, M. B. 2006. Analisis Pendapatan Dan Risiko Kredit Antar 
Segmen pada PT. Bank Rakyat Indonesia. Tesis S.2. 
Program Magister Manajemen UGM.  

Ikatan Bankir Indonesia. 2015. Manajemen Risiko 1. 

Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, Dan 
Kredit Bank. Modul Sertifikasi Manajemen Risiko 
Tingkat I. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama 

Ikatan Bankir Indonesia. 2015. Manajemen Risiko 2. 
Mengidentifikasi Risiko Likuiditas, Reputasi, Hukum, 
Kepatuhan, Dan Strategik Bank. Modul Sertifikasi 
Manajemen Risiko Tingkat II. Jakarta. PT Gramedia 
Pustaka Utama 

Ikatan Bankir Indonesia. 2015. Manajemen Risiko 3. Modul 
Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat III. Jakarta. PT 
Gramedia Pustaka Utama  

Ismail. 2011. Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenadamedia 
Group 

Ismawan, B. dan Budiantoro, S. 2005. Keuangan Mikro Sebuah 
Revolusi Tersembunyi dari Bawah”.Gema PKM 

Indonesia.  

Karim, Adiwarman 2004. Analisis Fiqih Keuangan, Jakarta: 
PT. Raja Grafindo Persada 

Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah 
Republik Indonesia Nomor:351/KEP/M/XII/1998 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Simpan Pinjam Oleh Koperasi  

Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan 
Menengah Republik Indonesia Nomor: 
91/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk 



124 

 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah.  

Khan, dan Ahmed. 2008. Manajemen Risiko Lembaga 
Keuangan Syariah, penerjemah dan pengantar 
Ikhwan Abidin Basri, (Bumi Aksara, Jakarta).  

Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2012. Manajemen 
Perbankan Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: BPFE-

Yogyakarta  

Lembaga Terkai, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Undang-
undang Nomer 21 tahun 2008 tentang Perbankan 
Syari’ah, www.bi.co.id  

Maliki, R. 2006. Analisis Perhitungan Resiko Kredit 
Menggunakan Metode Value At 

Manan, Abdul. 2012. Hukum Ekonomi Syariah dalam 

Perpektif Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta: 
Kencana. 

Mardani. 2012. Fiqh Ekonomi Syari’ah. Jakarta, Kencana 

Mardani. 2015. Hukum Sistem Ekonomi Syariah. Jakarta. 
Rajawali Pers  

Mauraga. 2011. Penilaian Profil Risiko Kredit (Credit Risk)” 
BankirNews / Tuesday, 31 May 2011 10:44  

Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat, Edisi IV, Maret 
2005.  

Miswanto. 2009. Manajemen Resiko Pada Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP) Dan Unit Simpan Pinjam (USP). 
Disampaikan dalam Proverty Alleviation and 
Microfinance Forum-MICRA Indonesia.  

Mubarok, Jaih. 2013. Hukum Ekonomi Syariah Akad 

Mudharabah, Bandung: Fokusmedia  

Muhamad. 2006. Bank Syariah, Analisis kekuatan, Peluang, 
Kelemahan dan Ancaman. Ekonosia, Yogyakarta 



125 

 

Muhamad. 2008. Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP 
YKPN 

Muhamad. 2009. Model-model akad pembiayaan di bank 
syariah, Yogyakarta: UUI Press 

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. Fiqh Muamalat, (Jakarta: 

Amzah, cet ke-1 

Mustofa, Imam. 2016. Fiqh mu’amalah kontemporer, 

(Jakarta: Rajawali Pers 

Muthaher, Osmad. 2012. Akuntansi Perbankan Syariah, 
Yogyakarta: Graha Ilmu  

N. Idroes. 2008. Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman 
Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait 
Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, 
PT Raja Grafindo Persada Jakarta.  

Naf'an. 2014. Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah. 
Yogyakarta: Graha Ilmu 

Nurhasanah, Neneng. 2015 Mudharabah dalam Teori dan 
Praktik, (Bandung: PT Refika Aditama 

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2013. Akuntansi Syariah Di 
Indonesia Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat  

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor: 
39/PER/M.KUKM/XII/2007 Tentang Pedoman 
Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan 
Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi  

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan 
Menengah Republik Indonesia Nomor: 
35.3/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman 

Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi  



126 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh 
Koperasi  

Rahmadi, A. 2007. Efektivitas Credit Scoring System Pada 
Kredit Segmen Mikro Di PT Bank Mandiri. Tesis S.2. 
Magister Manajemen UGM.  

Risk Management. Capabilities in Indonesia: Overview Risk 

Management. 2001. Jakarta: The Boston Consulting 
Group. dikutip dari; www.bankirnews.com  

Risk pada BPRS X Tesis S.2 Program Magister Manajemen 
UGM.  

Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. 2010. Islamic Banking 
Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, (Jakarta: PT 
Bumi Aksara 

Rivai, Veithzal. 2011. Islamic Transaction Law in Businisess 
dari Teori ke Praktik, Jakarta: PT Bumi Aksara 

Saadah, H. 2009. Penyaluran dan Pengembalian Kredit Pada 
Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Lembaga 
Keuangan Mikro (Kasus KBMT dan BPRS di Bogor”. 
Skripsi S.1. Program Sarjana Ekstensi Manajemen 
Agribisnis Fakultas Pertanian Institut Pertanian 
Bogor (IPB) Bogor.  

Selamet dan Hoscaro. 2008. Manajemen Risiko Bank Syariah 

Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. Pedoman Umum Lembaga 
Keuangan Syariah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama.  

Sudarsono, Heri. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: 
Deskripsi dan Ilustrasi, Ekonisia, Yogyakarta.  

Sumitro, W. 2004. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga 

Susanto, Henry dan Khaerul Umam. 2013. Manajemen 
Pemasaran Bank Syariah, Bandung: Pustaka Setia 



127 

 

Syafi’i, Rachmat. 2001. Fiqh Muamalah, Bandung: CV Pustaka 
Setia 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang 
Perkoperasian. 

Wiroso. 2005. Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil 

Usaha Bank Syariah, Jakarta: PT Grasindo, 2005 

 

 

 




