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ABSTRAK 

Moral hazard merupakan perilaku dari anggota yang menggunakan dana 

pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan untuk sesuatu yang menguntungkan 

diri sendiri di luar kepentingan pembiayaan yang disepakati dengan pihak 

lembaga. Moral hazard bisa terjadi di semua jenis pembiayaan termasuk dalam 

pembiayaan mudharabah. Akad pembiayaan mudharabah merupakan akad 

pembiayaan yang paling rentan akan terjadinya moral hazarz karena akad 

mudharabah memberikan kekuasaan penuh kepada anggota pembiayaan untuk 

mengolah dananya sendiri dalam menjalankan usahanya.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apa yang menyebabkan 

terjadinya moral hazard pada anggota pembiayaan mudharabah di KSPPS BTM 

BiMU dan bagaimana penyelesaian masalah moral hazard pada anggota 

pembiayaan mudharabah di KSPPS BTM BiMU. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya moral 

hazard pada anggota pembiayaan mudharabah di KSPPS BTM BiMU dan 

bagaimana penyelesaian masalah moral hazard yang terjadi pada anggota 

pembiayaan mudharabah di KSPPS BTM BiMU.  

Jenis penelitian ini yaitu field research atau penelitian lapangan, sifat 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara langsung dengan 

pihak KSPPS BTM BiMU dan anggota pembiayaan mudharabah di KSPPS BTM 

BiMU, sementara data sekunder diperoleh dari literatur kepustakaan dan sumber 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan lalu di 

analisis secara deskriptif-kualitatif yaitu menyajikan data secara rinci sehingga 

dapat diperoleh gambaran atau suatu penjelasan dan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya 

moral hazard anggota pembiayaan mudharabah di KSPPS BTM BiMU dibagi 

menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain 

dipengaruhi oleh kelemahan dalam analisis pembiayaan, Kurang optimalnya 

kontrol dari pihak KSPPS BTM BiMU dan marketing, Kurang optimalnya dalam 

penyaringan risiko, Jangka waktu pembayaran, Jumlah pembiayaan yang 

direalisasikan. Sedangkan faktor ekternal yang melatarbelakangi moral hazard 

anggota adalah adanya iktikad tidak baik dari anggota, pendapatan anggota yang 

menurun, kelemahan profesionalitas usaha anggota, kecerobohan anggota dalam 

penggunaan dana. Penyelesaian dalam menangani moral hazard di KSPPS BTM 

BiMU meliputi beberapa cara yaitu, penyelesaian melalui on the spot (ots), 

penyelesaian melalui penagihan, penyelesaian melalui surat teguran (somasi), 

penyelesaian melalui restrukturisasi, penyelesaian melalui jaminan, penyelesaian 

melalui write off atau pengahapusbukuan, penyelesaian melalui penetapan denda, 

pembentukan tim remedial. 

 

Kata kunci: Moral Hazard, Mudharabah, Pembiayaan  
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MOTTO  

                         

      

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari 

esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1
  

 

(Q.S Al-Hasyr 59:18)

                                                             
1
 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (bandung: Diponegoro, 2003), h.546 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi 

ini, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai judul. Judul 

skripsi ini adalah,”Analisis Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Moral 

Hazard Anggota Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi pada KSPPS 

BTM BiMU)”, pengertian istilah yang terdapat pada judul dapat penulis 

jelaskan sebagai berikut : 

1. Moral Hazard  

Moral Hazard adalah perilaku seorang individu atau lembaga yang 

tidak konsekuen secara penuh dan tidak bertanggung jawab atas 

perbuatannya, dan karenanya cenderung untuk bertindak kurang hati-hati 

untuk melepas tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya kepada 

pihak lain.
1
  

Moral hazard atau perilaku jahat dalam ekonomi adalah tindakan 

pelaku ekonomi yang menimbulkan kemudharatan baik untuk diri sendiri 

maupun orang lain. Oleh karena itu untuk mengidentifikasikan apakah 

suatu tindakan ekonomi merupakan moral hazard ataukah bukan harus 

mengetahui prinsip-prinsip dari transaksi yang Islam yang dihalalkan 

ataupun yang diharamkan. 

                                                             
1
 Faisal Badrun, dkk, Etika Bisnis Dalam Islam, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005, h. 5. 



 

 

2 

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin menfokuskan permasalahan 

moral hazard pada anggota dimana anggota melakukan pelanggaran dari 

ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. 

Moral hazard ini terjadi dalam keadaan dimana anggota melakukan 

wanprestasi/melanggar/menyimpang dari aturan-aturan yang telah 

disepakati pada akad. Moral hazard yang dilakukan anggota merupakan 

pendzaliman kepada pihak bank. 

2. Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk 

memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit 

unit.
2
Sedangkan menurut Muhammad, pembiayaan dapat diartikan sebagai 

pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.
3
 

Sedangkan mudharabah adalah akad  kerjasama usaha antara dua pihak 

dimana pihak pertama (shahibul maal) 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 

tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, 

pengelola harus bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut.
4
 

                                                             
2
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), h.160 
3
 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPPSTIM YKPN, 2002), h. 260 

4
Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah..., h.95 
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Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pembiayaan mudharabah adalah pemberian fasilitas penyediaan dana 

untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dimana, pembiayaan sering 

kali dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh 

lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada anggota.  

 

B. Alasan Memilih Judul 

Secara objektif dan subjektif judul skripsi ini bagi penulis sangat 

menarik untuk diteliti dan dibahas secara lebih dalam dengan alasan sebagai 

berikut : 

1. Prinsip syariah dalam perbankan merupakan prinsip yang berasal dari 

nilai-nilai Islam namun dalam kegiatan perekonomiannya  tidak terlepas 

dari masalah moral hazard. Moral hazard digambarkan sebagai suatu sikap 

ketidak hati-hatian dalam memberikan pembiayaan dan monitoring 

sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya moral hazard dikalangan 

anggota bank syariah oleh karena itu bank dapat mengalami kerugian. 

2. Moral hazard pada anggota adalah dimana anggota melakukan 

pelanggaran dari ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Moral hazard 

ini terjadi dalam keadaan dimana anggota melakukan 

wanprestasi/melanggar/menyimpang dari aturan-aturan yang telah 
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disepakati pada akad. Moral hazard yang dilakukan anggota merupakan 

pendzaliman kepada pihak bank. 

3. Pembiayaan mudharabah adalah akad pembiayaan kerjasama usaha antara 

dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) 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 dalam pemberian 

fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.  

4. Judul tersebut berkaitan dengan disiplin ilmu yang sedang ditempuh oleh 

penulis, yaitu jurusan Perbankan Syariah dan literatur yang cukup 

mendukung dalam membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan merupakan mediator masyarakat untuk melakukan 

berbagai kegiatan seperti transaksi perniagaan, simpan pinjam, jasa dan lain 

sebagainya. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan 

bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank atau lebih 

dikenal dengan perbankan, sementara lembaga keuangan non bank seperti; 

pegadaian, koperasi simpan pinjam  perusahaan modal ventura, perusahaan 
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asuransi dan lain sebagainya.  Perkembangan lembaga keuangan bank dan 

non bank terjadi begitu cepat, tak terkecuali di Indonesia. 

Perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah di Indonesia 

berkembang dengan begitu cepat. Tercatat sejak munculnya pertama kali 

perbankan syariah yang diawali oleh PT Bank Muamalat Indonesia (BMI)  

pada 1 November 1991 memicu  pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan 

lainnya untuk mengikut langkahnya. Menurut data statistik Perbankan 

Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) pada April 

2018, terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) 

dan 168 BPRS dengan total aset BUS dan UUS sebesar Rp. 423.944 Miliar. 

Sedangkan jumlah perusahaan asuransi syariah sebanyak 13, perusahaan 

asuransi UUS sebanyak 50,  lembaga pembiayaan syariah sebanyak 7 dan 

UUS sebanyak 40, Dana Pensiun Syariah sebanyak 1, Lembaga Keuangan 

Khusus Syariah sebanyak 4, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebanyak 

42.
5
 

Bank atau lembaga keuangan berperan untuk menghimpun dana dari 

masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, baik berbentuk kredit maupun 

bentuk lainnya.  Kredit bank atau lembaga keuangan syariah lainnya memiliki 

peran penting dalam pembiayaan perekonomian masyarakat dan merupakan 

motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ketersediaan kredit 

memungkinkan rumah tangga untuk melakukan konsumsi yang lebih baik dan 

                                                             
5
 Halim Alamsyah, “Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia:Tantangan 

DalamMenyongsong MEA 2015”, (Milad ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), h.3 
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memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi yang tidak bisa 

dilakukan dengan dana sendiri. Bank memiliki peran yang sangat penting 

dalam mengalokasikan kapital dan melakukan pemantauan untuk memastikan 

bahwa dana masyarakat disalurkan pada kegiatan yang memberikan manfaat 

yang optimal.  

Informasi antara pihak bank dengan anggota menjadi salah satu faktor 

yang mengurangi kualitas pengambilan keputusan penyaluran kredit. 

Informasi yang kurang valid sering didapat pihak bank berupa laporan 

keuangan yang belum diaudit secara independen, keadaan keuangan yang 

disajikan tidak sesuai kondisi sebenarnya, pengajuan kredit untuk bisnis 

dengan risiko yang terlalu tinggi dan menggunakan dana untuk keperluan 

yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan. Hal tersebut merupakan 

bentuk perilaku moral hazard yang dilakukan oleh anggota maupun calon 

anggota karena memberikan informasi yang dapat menyesatkan keputusan 

penyaluran kredit. 

Moral Hazard adalah perilaku seorang individu atau lembaga yang 

tidak konsekuen secara penuh dan tidak bertanggung jawab atas 

perbuatannya, dan karenanya cenderung untuk bertindak kurang hati-hati 

untuk melepas tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya kepada 

pihak lain.
6
 

Moral hazard merupakan perilaku dari anggota yang menggunakan 

dana pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan untuk sesuatu yang 

                                                             
6
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari... 
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menguntungkan anggota sendiri di luar kepentingan pembiayaan yang 

disepakati dengan bank. Moral hazard bisa terjadi di semua pembiayaan yang 

dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan yang berbasis syariah termasuk 

dalam pembiayaan mudharabah. 

Moral hazard muncul karena seorang individu atau lembaga yang 

tidak konsekuen secara penuh dan tidak bertanggung jawab atas 

perbuatannya, dan karenanya cenderung untuk bertindak kurang hati-hati 

untuk melepas tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya kepada 

pihak lain.  

Jadi dalam mengidentifikasi moral hazard adalah dengan 

mempertimbangkan semua aspek dari situasi saat ini dan yang akan datang. 

Karena, perbuatan-perbuatan tidak baik yang haram atau makruh masih 

dikerjakan, maka akan membawa kepada kemudharatan dan kesengsaraan.
7
 

Lembaga keuangan yang mampu menjangkau semua lapisan 

masyarakat antara lain, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Baitul Maal wat 

Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat(BPR), Perum Pegadaian,dan lain 

sebagainya. Lembaga pelayanan kredit tersebut yang ideal harus 

mencerminkan prinsip sosial dan ekonomi. 

Salah satu  koperasi syariah yang membantu kesejahteraan anggota 

dan masyarakat adalah KSPPS Baitut Tanwil Muhammadiyah (BTM) 

Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Pulau Tegal No.17, Way Dadi 

Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. 

                                                             
7
 Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta: Universitas 

Indonesia, 2001), h. 47. 
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Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS  

menempatkan dirinya dalam posisi yang  sangat strategis.  Posisi  KSPPS 

yang   strategis  tersebut  tidak  hanya  memiliki kewenangan dalam penarikan 

dan pengelolaan dana masyarakat, tetapi juga dapat berperan dalam upaya 

pengentasan kemiskinan melalui program kemitraan usaha. Kehadiran KSPPS 

adalah solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat yang membutuhkan dana 

bagi pengembangan usahanya. 

Sebagai lembaga keuangan, KSPPS tentu menjalankan fungsi 

penghimpunan dan penyaluran dana. KSPPS Baitut Tanwil Muhammadiyah 

(BTM) Bandar Lampung malaksanakan fungsi penyaluran dana anggota 

dengan menggunakan akad mudharabah. Pembiayaan merupakan penyediaan 

uang atau modal yang dapat dipersamakan dengan itu, yang diberikan 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak koperasi dengan 

anggota peminjam yang mewajibkan anggota peminjam untuk 

mengembalikan uang atau modal tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan memberikan bagi hasil yang disepakati.  

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk 

memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.
8
 Sedangkan 

menurut Muhammad, pembiayaan dapat diartikan sebagai pendanaan yang 

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik 

dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.
9
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9
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Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan 

adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang 

telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

Dimana, pembiayaan sering kali dipakai untuk mendefinisikan pendanaan 

yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada 

anggota. 

Berkaitan dengan jenis pembiayaan, koperasi menawarkan jenis 

pembiayaan yang bermacam-macam diantaranya adalah pembiayaan 

mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan 

istishna, pembiayaan salam, dan lain sebagainya. 

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua 

pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) 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 tersebut diakibatkan 

karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, pengelola harus bertanggung 

jawab terhadap kerugian tersebut.
10

 

Berdasarkan pra penelitian, penulis menemukan terjadinya moral 

hazard anggota dalam pembiayaan produk Mudharabah di KSPPS BTM 
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BiMU dimana salah satu anggota melakukan penyalahgunaan pinjaman yaitu 

anggota tersebut mengajukan pinjaman untuk dijadikan modal usaha akan 

tetapi kenyataannya digunakan untuk menebus gadaian emas, kasus lainnya 

yang lebih miris adalah ada salah satu anggota yang mengajukan pinjaman 

untuk modal usaha tapi kenyataannya digunakan untuk dipinjamkan pada 

orang lain dengan harapan mendapat keuntungan dari hasil meminjamkan itu 

(dibungakan). Akibatnya saat tiba waktunya mengangsur maka anggota tidak 

dapat membayar angsuran, hal ini berdampak pada kepercayaan pihak KSPPS 

BTM BiMU dan pertumbuhan lembaga juga akan melambat, akhirnya niat 

untuk meratakan pembiayaan kepada sebanyak banyaknya anggota jadi 

semakin terhambat.
11

  

Peneliti memilih KSPPS BTM BiMU untuk dijadikan sebagai obyek 

penelitian karena ingin melihat sejauh mana lembaga keuangan ini dalam 

menangani moral hazard anggota dalam pembiayaan mudharabah, 

pertumbuhan asset dan pembiayaan yang diberikan meningkat dari tahun ke 

tahun. Maka dari itu Peneliti ingin meneliti lebih dalam berupa, Analisis 

Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Moral Hazard Anggota Pada 

Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada KSPPS BTM BiMu Bina Masyarakat 

Utama). 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi 

fokus pembahasan masalah dibatasi pada: 

1. Apa yang menyebababkan terjadinya moral hazard pada anggota 

pembiayaan mudharabah di KSPPS BTM BiMU ?  

2. Bagaimana penyelesaian masalah moral hazard pada anggota pembiayaan 

mudharabah di KSPPS BTM BiMU ? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai adalah memperoleh jawaban atas 

permasalahan yang telah diidentifikasikan diatas yaitu: 

a. Untuk mengetahui indikasi moral hazard anggota pada pembiayaan 

mudharabah di KSPPS BTM BiMU.  

b. Untuk mengetahui penyelesaian masalah moral hazard anggota pada 

pembiayaan mudharabah di KSPPS BTM BiMU. 

2.   Manfaat Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan bagi 

peneliti guna mengembangkan keilmuan Perbankan Syariah terkait 

cara-cara yang tepat untuk menganalisis moral hazard anggota pada 

pembiayaan mudharabah di Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar 

Lampung. 
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b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan sebagai acuan dan evaluasi dalam 

menentukan pendapatan pembiayaan sewa ijarah terhadap kinerja 

karyawan. 

 

F. Metode Penelitian  

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran-pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, 

sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai 

jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan data 

penafsiran fakta-fakta. Jadi metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
12

 

Penelitian adalah proses belajar atau usaha untuk menemukan atau 

untuk mengembangkan dan menguji suatu kebenaran/pengetahuan, atau 

untuk memperoleh jawaban atas suatu masalah. Namun demikian, setiap 

orang bisa saja mendefinisikan penelitian berbeda-beda, tetapi substansinya 

adalah usaha untuk menemukan mengembangkan dan menguji kebenaran 

suatu pengetahuan, serta memperoleh jawaban suatu masalah
13

.  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (Field Reasearch) yaitu penelitian yang bertujuan 
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untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.
14

 Penelitian ini 

dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga 

organisasi masyarakat (social).
15

 Dalam hal ini penelitian dilakukan 

pada BTM BiMU Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung.  

Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian 

kepustakaan (library Research) sebagai pendukung dalam melakukan 

penelitian, dengan menggunakan berbagai literature yang ada di 

perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diangkat 

peneliti untuk diteliti. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek 

yang diteliti. Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian 

fakta-fakta dengan interprestasi yang tepat sehingga gambaran dan 

pembahasan menjadi jelas. Sedangkan analisis adalah cara untuk 

menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat dan terarah. 

Dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya 

moral hazard di BTM BiMU Bandar Lampung. Pemilihan tempat atau 

lokasi penelitian ini dilakukan di BTM BiMU Way Dadi Kecamatan 

Sukarame Bandar Lampung. 
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2. Sumber Data  

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengklarifikasikan sumber 

data dalam 2 jenis, yaitu : 

a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

objak penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.
16

Sumber data 

yang dikemukakan sendiri oleh orang/pihak pada waktu terjadinnya 

peristiwa/mengalami peristiwa itu sendiri, seperti buku harian, notulen 

rapat, dan sebagainya. Dalam penelitian ini data primer didapatkan  

langsung dari observasi dan wawancara dengan karyawan dan anggota 

dari KSPPS BTM BiMU Bina Masyarakat Utama. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur kepustakaan 

seperti buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan judul 

penelitian. 

3. Populasi dan Sampling 

a. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. Populasi 

merupakan jumlah keseluruhan obyek yang akan diteliti. Obyek 

penelitian dapat berupa makhluk hidup, benda, sistem dan prosedur, 

fenomena dan lain-lain.
17

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa populasi merupakan keseluruhan obyek atau subyek yang 
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berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini 

adalah karyawan KSPPS BTM BiMU dan anggota pembiayaan 

mudharabah KSPPS BTM BiMU. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian individu yang diselidiki dari 

keseluruhan individu penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian yang dipakai adalah sampel nonprobabilitas (nonprobability 

sampling). Nonprobability Sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.
18

 

Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan yang mempunyai 

peran dalam pemberian pembiayaan mudharabah dan anggota 

pembiayaan mudharabah yang teridentifikasi melakukan moral 

hazard. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui 

cara dan tahapan berikut : 

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan 

langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata 

tentang kegiatan yang diteliti.  
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b. Wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada karyawan KSPPS 

BTM BiMU Bina Masyarakat Utama. Wawancara dilakukan dengan 

pihak-pihak terkait yang dapat menjelaskan berbagai aspek 

mengenai KSPPS BTM BiMU tentang upaya pencegahan terjadinya 

praktek moral hazard anggota dengan alat pengumpulan data berupa 

pedoman wawancara metode pengumpulan data dengan melakukan 

tanya jawab, yang dikerjakan secara sistematis, berdasarkan tujuan 

penelitian. Umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik. Pada 

penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara yang disusun 

secara terperinci yang langsung diajukan kepada karyawan KSPPS 

BTM BiMU yang memiliki peran dalam pemberian pembiayaan 

mudharabah. 

c. Studi Dokumentasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam 

melakukan penelitian, yaitu mencari data mengenai hal atau variable 

yang berupa buku, literatur-literatur atau dokumen yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

5.   Teknik Pengolahan Data 

Setelah data dikumpulkan melalui beberapa tahap diatas, peneliti 

mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut:  

a. Editing (pemeriksaan data) yaitu mengoreksi apakah data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau 

relevan dengan masalah. 
19
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b. Klasifikasi adalah pengelompokan data sesuai dengan jenis 

penggolongannya setelah diadakan pengecekkan.  

c. Interprestasi adalah memberikan terhadap hasil akhir persentase 

yang diperoleh melalui observasi sehingga memudahkan peneliti 

untuk menganalisa dan menarik kesimpulan. 
20

 

6.   Metode Analisis Data 

Setelah data diperoleh, maka data tersebut selanjutnya diolah 

kemudian dilakukan analisis. Analisis data ini penting artinya karena dari 

analisis ini, data yang diperoleh dapat memberi arti dan makna yang 

berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Teknik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara menganalisa 

data dengan mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis 

dari data tersebut, kemudian diuraikan antara satu atau dengan data yang 

lainnya dihubungkan sedemikian rupa sehingga diperoleh yang utuh 

tentang masalah yang diteliti. 

a. Analisis sebelum dilapangan 

Penulis melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki 

lapangan. Analisis yang penulis lakukan yaitu terhadap data hasil 

studi pendahuluan, atau data sekunder yang berkaitan kebijakan 

lembaga keuangan syariah dalam penyelesaian moral hazard anggota 

pada pembiayaan mudharabahBTM BIMU Way dadi Sukarame 

Bandar Lampung. 
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b.  Analisis sesudah dilapangan 

1) Data Reduction (Reduksi Data) 

Metode analisis data melalui reduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. 

Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti 

komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek 

tertentu.
21

 Dengan reduksi data, maka penulis merangkum, 

mengambil data yang penting dan pokok mengenai berkaitan 

kebijakan lembaga keuangan syariah dalam penyelesaian moral 

hazard anggota pada pembiayaan mudharabahBTM BIMU Way 

dadi Sukarame Bandar Lampung.  

2) Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data yang penulis uraikan dengan uraian singkat 

yang bersifat naratif agar lebih spesifik tentang Implementasi 

Sistem Pengendalian Internal dalam Pemberian  

3) Conclusion Drawing (Verifikasi Data) 

Data mengenai penerapan sistem berkaitan kebijakan 

lembaga keuangan syariah dalam penyelesaian moral hazard 
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anggota pada pembiayaan mudharabahBTM BIMU Way dadi 

Sukarame Bandar Lampung yang telah dianalisis kemudian 

ditarik kesimpulan bahwasanya dikemukakan pada tahap awal, 

serta didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data. Kesimpulan dapat 

berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat namun jika 

bukti sudah kuat maka kesimpulan sudah bersifat kredibel.  

 

G. Penelitian Terdahulu  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi 

penelitian pada KSPPS BTM BiMU Bina Keluarga Utama Bandar Lampung. 

Sedangkan objek penelitiannya adalah faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya moral hazard anggota pada pembiayaan mudahrabah. Oleh karena 

itu selain berdasarkan pada  hasil observasi dan data-data yang diperoleh, 

penulis juga menggunakan beberapa referensi penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan judul yang sedang diteliti sebagai landasan dalam 

melakukan penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian ini :  

1.   Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisiyah Suciningtias dengan judul 

“Indikasi Moral Hazard pada Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah 

pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitiain ini 

menunjukkan bahwa PDB (X1), memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan. Efek negatifnya menunjukkan bahwa bank syariah dalam hal 

makroekonomi tidak terjadi indikasi moral hazard. RR (X2) memiliki 
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efek positif dan signifikan dari NPF. Pengaruh positif berarti bank 

syariah menunjukkan adanya moral hazard terhadap pembiayaan 

mudharabah. Sedangkan pada RF (X3) positif tapi tidak signifikan 

terhadap NPF. Tidak signifikan artinya variabel tersebut tidak 

berpengaruh pada RF NPF. Jadi variabel RF tidak cukup bukti untuk 

menyajikan indikasi ada tidaknya moral hazard terhadap perbankan 

syariah. Secara umum dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah di 

Indonesia cenderung memilih produk murabahah yang risikonya lebih 

kecil dari pada pembiayaan. 

2.   Penelitian yang dilakukan oleh Nur Anisha yang berjudul “Indikasi 

Moral Hazard dan Adverse Selection Dalam Penyaluran Dana Pihak 

Ketiga (Studi Kasus: Bank Syariah Periode Januari 2012- Februari 

2016)” menunjukkan hasil bahwa dengan metode Error Correction 

Model (ECM) menunjukkan dalam jangka pendek peningkatan GDP dan 

TBH akan mempengaruhi NPF, sedangkan dalam jangka panjang 

peningkatan GDP, rasio margin murabahah terhadap margin profit loss 

sharing mudharabah, TBH dan penurunan inflasi akan meningkatkan 

NPF . NPF meningkat yang disebabkan oleh meningkatnya GDP, rasio 

return (margin) murabahah (MM) terhadap return profit loss sharing 

mudharabah (MPLS), dan menurunnya inflasi mengidentifikasikan 

adanya moral hazard di bank syariah. Sedangkan meningkatnya NPF 

yang disebabkan oleh meningkatnya TBH mengidentifikasikan adanya 

adverse selection di bank syariah. Indikasi moral hazard dan adverse 
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selection menunjukkan bank kurang hati-hati dalam menyeleksi dan 

menyalurkan pembiayaan atau bank kurang melakukan monitoring 

maupun screening. 

3.   Penelitian yang dilakukan oleh Indah Piliyanti dan Afrilianti Romadhon 

dengan judul “Assesing Factors Influencing Moral Hazard Of 

Mudharaba And Musyarokah Financing In Islamic Banking (Menilai 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Moral Hazard Pembiayaan 

Mudharaba dan Musyarokah di Perbankan Syariah. Studi Kasus di 

Surakarta)”, menunjukkan hasil bahwa faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya moral hazard pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah 

pada salah satu bank syariah di Surakarta adalah faktor pertama, 

asymmetri informasi, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai rotasi 0.917. 

Faktor kedua,  Karakter nasabah merupakan faktor yang menyebabkan 

terjadinya moral hazard pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah, 

hal tersebut ditunjukkan dengan nilai rotasi -0.884. Faktor ketiga, 

cakupan kontrak. Hai ini ditunjukkan dengan nilai rotasi 0.727. Nasabah 

dinilai melakukan moral hazard apabila nasabah tidak membayar 

kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dengan istilah lain ketika 

terjadi Non Performing Financing. Faktor 4 adalah Monitoring 

merupakan faktor yang paling dominan terhadap pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai rotasi 

-0.881. Kurang optimalnya sistem monitoring menyebabkan bank tidak 

bisa mengawasi secara optimal terhadap perilaku, kinerja dan kondisi 
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nasabah terutama tentang kemampuan membayar. Faktor kelima adalah 

Jaminan juga menjadi faktor yang paling dominan terhadap pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai rotasi 

0.647. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, dalam 

penelitian sebelumnya jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dan 

penelitian sebelumnya hanya mengindentifikasikan adanya moral hazard 

dengan melihat dari sudut pandang internal, seperti melihat dari hasil laporan 

keuangan dan naik turunnya penyaluran pembiayaan yang diberikan. 

Sedangkan dalam skripsi ini penelitian dilakukan untuk melihat apasaja yang 

menyebabkan anggota melakukan moral hazard, baik dari sudut pandang 

internal dan eksternal, yaitu melihat dari sudut pandang anggota yang 

melakukan pembiayaan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Umum Pembiayaan 

1. Pengertian Pembiayaan  

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu 

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. 

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefiisikan pendanaan 

yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada 

nasabah.
22

 Sedangkan menurut M. Syafi‟I Antonio, menjelaskan bahwa 

pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian 

fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan 

deficit unit.
23

 Menurut Undang-undang perbankan No 10 tahun 1998 

pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu 

mengembalikan uang atau tagihan  tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil.
24

 Berdasarkan UU no. 7 th. 1992, 

yangdimaksud dengan Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan 

atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 
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 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h, 260. 
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 Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema 

Insani Press, 2001), h. 160 
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 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h, 73. 
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mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka 

waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, imbalan atau pembagian 

hasil.
25

 

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) 

No. 21 Tahun 2008, 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 Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT). 

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

istishna’. 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan qardh. 

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank 

Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang 

mewajibkan Pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana 

untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu 

tertentudengan imbalan Ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.
26

 

Dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan 

harus dilakukan dengan penuh ketelitian. Hal ini ditujukan agar dalam 

proses pengelolaan dana oleh pengelola (peminjam) dapat terkontrol 

                                                             
25

 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, Yogyakarta: UII PRESS, 

2004, h. 163 
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 Undang-undang Perbankkan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 25 ketentuan umum, 
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dengan baik dan juga untuk meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian 

seperti kredit macet. Dengan demikian, maka sebuah lembaga keuangan 

harus memiliki tiga aspek penting dalam pembiayaan, yakni aman, lancar 

dan menguntungkan. 

a. Aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah dilempar ke 

masyarakat dapat ditarik kembali sesuai dengan jangka waktu yang 

telah disepakati. 

b. Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana tersebut dapat berputar oleh 

lembaga keuangan dengan lancar dan cepat. 

c. Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat.
27

 

2. Tujuan Pembiayaan  

Tujuan utama dari pemberian pinjaman pembiayaan antara lain:  

a. Mencari keuntungan (profitability) yaitu dengan tujuan untuk 

memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan berupa 

keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang 

dikelola nasabah. 

b. Safety atau keamanan yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang 

diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability 

dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. 

c. Membantu usaha nasabah, yaitu membantu usaha nasabah yang 

memerlukan dana, baik dana investasi ataupun dalam bentuk 

pembiayaan. 
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d. Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang 

disalurkan bank maka semakin banyak peningkatan pembangunan 

diberbagai sektor. 

3. Unsur-Unsur Pembiayaan  

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. 

Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. 

Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat 

dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-

syarat yang disepakati bersama. 

Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi:
28

 

a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima 

pembiyaan. 

b. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si 

penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya 

sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh 

kedua belah pihak. 

c. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan 

penerima pembiyaan. 

d. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah 

disepakati. 
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e. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan 

menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan (non 

performing loan). 

f. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, 

jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin. 

4. Jenis-Jenis Pembiayaan Secara Umum  

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, 

diantaranya:
29

 

a. Jenis Pembiayaan Dilihat Dari Segi Kegunaan 

1) Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan 

untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik atau untuk 

keperluan rehabilitasi. 

2) Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang biasanya 

digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam 

oprasionalnya. 

b. Jenis Pembiayaan Dilihat Dari Tujuan 

1) Pembiayaan Konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-

barang atau kebutuhankebutuhan lainnya guna memenuhi 

keputusan dalam konsumsi. 

2) Pembiayaan Produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima 

pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa 

pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. 
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3) Pembiayaan Perdagangan, Pembiayaan ini digunakan untuk 

perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan 

yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang 

dagangan tersebut. 

c. Jenis Pembiayaan Dilihat Dari Jangka Waktu 

1) ShortTerm (Pembiayaan Jangka Pendek), yaitu suatu bentuk 

pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun. 

2) Intermediate Term (Pembiayaan Jangka Waktu Menengah) adalah 

suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu 

tahun sampai tiga tahun. 

3)  Long Term (Pembiayaan Jangka Panjang), yaitu suatu bentuk 

pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. 

4) Demand Loan atau Call Loan adalah suatu bentuk pembiayaan 

yang setiap waktu dapat diminta kembali. 

d. Jenis Pembiayaan dilihat dari Segi Jaminan 

1) Pembiayaan Dengan Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan 

dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang 

berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. 

2) Pembiayaan Tanpa Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan 

tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan 

dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau 

nama baik calon peminjam selama ini. 
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5.   Perbedaan Akad Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah  

Akad atau jenis perjanjian dalam ekonomi islam tentunya memiliki 

perbedaan, sama halnya dengan perjanjian kontrak dalam lembaga 

keuangan konvensional. Karena setiap akad atau perjanjian tentunya 

memiliki makna dan konsekuensi yang berbeda satu sama lain. Jenis 

akad dalam ekonomi islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu akad tabarru 

dan akad tijaroh, dimana akad tabarru merupakan akad yang 

dimaksudkan untuk saling membantu atau bisa juga disebut sebagai dana 

sosial. Akad ini meliputi qard, wakalah, dan rahn. Sedangkan akad 

tijaroh merupakan akad yang dimaksutkan dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan komersil. Seperti jual beli ataupun kerjasama 

bisnis. Akad ini meliputi mudharabah, murabahah, musyarakah, dan 

ijarah.
30

 Kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai akad tijaroh 

karna dalam lembaga keuangan syariah akad tijarah ini meruapakan akad 

yang paling banyak digunakan dalam operasionalnya.  

Perbedaan mengenai akad-akad yang merupakan jenis tijaroh dapat 

dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:  

a. Akad mudharabah 

Secara umum mudharabah adalah aktivitas kerjasama antara 

pengelola usaha (mudharib) dan pemilik modal (shahibul maal) 

dengan mekanisme pemberian modal 100% dari sang pemilik modal 

kepada pemilik usaha untuk membantu menjalankan usahanya. 
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Mengenai hal keuntungan dan kerugian, dalam akad mudharabah 

keuntungan dibagi berdasarkan persenan yang telah disepakati 

bersama. Sedangkan jika mengalami kerugian maka hal ini 

ditanggung oleh si pemilik modal, dengan catatan bahwa kerugian 

tidak disebabkan oleh kelalaian si pengelola dana (mudharib).  

b. Akad murabahah 

Murabahah diambil dari kata rabahah yang artinya profit, 

sehingga akad murabahah sendiri merupakan akad jual beli baik 

secara tunai maupun secara cicil, yang mana dari aktivitas jual beli 

tersebut menghasilkan profit atau keuntungan untuk si penjual. 

Pengambilan profit dalam akad murabahah dilakukan atas 

kesepakatan bersama. Risiko kerugian dalam akad ini bisa saja 

terjadi ketika sistem yang disepakati adalah dengan cara cicil dimana 

ketika pembeli tidak sanggup membayara cicilannya.   

c. Akad Musyarakah 

Musayarakah / syirkah adalah aktivitas kerjasama atau 

perserikatan antara kedua belah pihak atau lebih dengan keduanya 

memberikan kontribusi berupa dana dan tenaga. Pembagian 

keuntungan dan kerugian dalam akad ini akan dibagi berdasarkan 

besarnya kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak.
31
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d. Akad Ijaroh  

Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan, 

atau upah sewa/jasa. Secara makna dan konteksnya dalam 

perbankan, Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan 

pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas 

barang tersebut. Singkat kata Ijarah berarti menyewa suatu tanpa 

maksud memilikinya. 

Perbedaan diantara akad tijarooh pada dasarnya terletak pada 

pengertian dan mekanismenya, pengelompokan serta pembagian 

keuntungan dan kerugiannya. Dalam hal ini peneliti hanya akan berfokus 

pada akad mudharabah yang mana merupakan masalah utama dalam 

penelitian ini.  

 

B. Pembiayaan Mudharabah  

1. Pengertian Mudharabah  

Secara bahasa, mudharabah berasal dari kata memukul atau berjalan. 

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya yaitu proses 

seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.
32

 Mudharabah 

atau qiradh termasuk dalam kategori syirkah atau kerjasama dengan cara 

sistem bagi hasil. Secara istilah Mudharabah adalah menyerahkan harta 

kepada amil (pelaksana usaha) untuk menjalankan suatu usaha dan 

keuntungan dibagi antara keduanya menurut persyaratan yang telah 
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disepakati. Mudharabah adalah Bentuk kerjasama antara dua pihak atau 

lebih dimana pihak pemilik dana (shahibul maal) menyediakan seluruh 

modal, dan mempercayakan modal tersebut kepada pengelola (mudharib) 

dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.
33

 

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa mudharabah adalah 

suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak 

pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan 

tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara 

mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. 

Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa mudharabah adalah kerja 

sama antara harta dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian, dalam 

akad mudharabah ada unsur syirkah atau kerja sama, hanya saja bukan 

kerja sama harta dengan harta ataupun tenaga dengan tenaga, melainkan 

antara harta dengan tenaga. Disamping itu, juga terdapat unsur syirkah 

(kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian 

maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan 

pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi waktu, fikiran dan 

tenaga. Kontrak mudharabah merupakan salah satu bagian transaksi 

keuangan Islam. Dalam kontrak mudharabah (bagi hasil) ini, jika 

dikaitkan dengan teori keuangan, merupakan Mudharabah akan berjalan 

sesuai dengan syari‟ah, jika dijalankan sesuai dengan rukun mudharabah. 
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Menurut Fatwa DSN-MUI No: 07/DSNMUI/IV/2000, mudharabah 

adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama 

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

menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut 

kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila 

mengalami kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal 

selama kerugian tersebut bukan disebabkan kelalaian si pengelola 

(mudharib). Seandainya kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan 

atau kelalaian si pengelola, maka pengelola yang harus bertanggungjawab 

atas kerugian tersebut.
34

 

2. Landasan Hukum Mudharabah 

Secara umum, landasan dasar syariah akad mudharabah lebih 

mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam 

ayat-ayat dan hadits berikut: 

a. Al-Qur‟an 

1) QS. al-Muzzammil: 20 

                        

        

Artinya: “Dia (Allah) mengetahui bahwa akan ada di antara 

kalian orang-orang yang sakit dan orang-orang yang 

berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, 

dan yang lainnya orang-orang yang berperang dijalan 

Allah”. (QS. al-Muzzammil : 20). 
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Yang menjadi argumen dalam surat ini yaitu adanya kata 

yadhribun, apabila diartikan sama dengan akar kata mudharabah 

yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. 

2) QS. al-Jumu‟ah: 10. 

                      

              

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah 

kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan 

ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” 

(QS. al-Jumu‟ah: 10). 

 

Dari ayat Al-Quran di atas pada intinya adalah berisi 

dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. 

Di era modern sekarang ini, siapa saja akan mudah dalam 

melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, 

antara lain melalui mekanisme tabungan mudharabah ini. 

b. Al-Hadist 

1) Diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa “Dari Shalih bin Shuhaib 

dari ayahnya, dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Ada 

tiga hal yang mengandung keberkahan; jual beli tidak secara 

tunai, muqaradhah, dan mencampur gandum dengan jewawut 

untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu 

Majah). 

2) “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai 

mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar 
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tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak 

membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia 

(pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan 

yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah saw, beliau 

membenarkannya.” (Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ath-

Thabrani Rahimahullahu Ta‟ala dari Abdullah bin Abbas 

Radhiyallahu „anhu).
35

 

Hikmah yang disyariatkan pada sistem mudharabah yaitu untuk 

memberikan keringanan kepada manusia. Dimana ada sebagian orang 

yang mempunyai harta, tetapi tidak bisa membuatnya menjadi 

produktif. Ada juga sebagian yang lain mempunyai keahlian tapi tidak 

mempunyai harta untuk dikelola. Dengan akad mudharabah, 

diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemilik harta dan 

orang yang memiliki keahlian. Dengan demikian, tercipta kerja sama 

antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan 

kesejahteraan umat. 

c. Ijma 

Imam Zaila telah menyatakan bahwa para sahabat telah 

berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara 
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mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits 

yang dikutip Abu Ubaid.
36

 

d. Undang-Undang Perbankan Syariah tentang Mudharabah
37

 

Pasal 187: 

1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang 

berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam 

usaha. 

2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. 

3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam 

akad Pasal 188: 

Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah: 

a) Shahibul maal/ pemilik dana 

b) Mudharib/ pelaku usaha 

c) Akad 

e. Fatwa DSN tentang Mudharabah
38

 

Mudharabah juga bisa dinamakan dengan istilah qirad. Maka 

dalam hal ini, investor atau pemilik modal dinamakan muqarid, istilah 

mudharabah digunakan oleh mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi, 

sedangkan istilah qirad digunakan oleh mazhab Maliki dan Syafi‟i. 
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Fatwa DSN-MUI No: 07/DSNMUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan Mudharabah 

(Qiradh), pdf 
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Ada beberapa Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad 

mudharabah yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan 

akad mudharabah sebagai berikut: 

1)   Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan 

oleh LKS 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, tata cara pengambilan dana, dan pembagian 

keuntungan ditentukan 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 manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai 

hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. 

5)   Jumlah dana 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, lalai, atau menyalahi perjanjian. 

7)   Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada 

jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, 
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LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. 

Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudarib 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. 

9)   Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. 

10)  Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban 

atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib 

berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. 

3. Rukun akad Mudharabah 

Rukun dari akad mudharabahada empat, yaitu: 

a. Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana 

b. Objek mudharabah, berupa: modal dan kerja 

c. Ijab kabul/serah terima 

d. Nisbah keuntungan 

Ketentuan syariah untuk masing-masing rukun adalah sebagi berikut: 

1) Pelaku 

a)   Pelaku harus cakap hukum dan baligh. 

b)   Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan 

nonmuslim. 
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c)   Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha 

tetapi ia boleh mengawasi. 

2) Objek mudharabah  

Objek mudharabah yaitu konsekuensi logis dengan dilakukannya 

akad mudharabah. 

a)   Modal 

Beberapa penjelasan terkait dengan modal adalah: 

(1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset 

lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya. 

(2) Modal diberikan secara tunai dan tidak utang. Tanpa adanya 

setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan 

kontribusi apa pun padahal pengelola dana harus bekerja. 

(3) Modal harus diketahui jelas jumlahnya jadi bisa dibedakan 

dari keuntungannya. 

4. Syarat-Syarat Mudharabah 

a. Modal harus berupa satuan atau alat tukar uang (naqd). 

b. Modal yang diserahkan harus jelas dan diketahui. 

c. Keuntungan antara pengelola dan pemilik modal harus ditentukan dan 

diketahui, seperti setengah, seperempat, sepertiga, dan seterusnya. 

d. Mudharabah harus bersifat tak terbatas (muthlaqah). Artinya, 

pemodal tidak boleh membatasi pengelola modal dalam menjalankan 

perniagaan, baik terkait tempat, jenis barang, dan waktu perniagaan. 

Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Asy-Syafi‟i dan Maliki. 
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Adapun menurut madzhab Abu Hanifah dan Ahmad, mudharabah 

tidak harus disyaratkan bersifat muthlaqah. 

5. Berakhirnya akad Mudharabah 

Akad mudharabah berakhir apabila: 

a. Karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut sebagaimana yang 

dimaksud dalam perjanjian mudharabah. 

b. Pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian mudharabah. 

c. Karena meninggalnya salah satu pihak, yaitu shahib maal atau 

mudharib. 

d. Karena salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya 

mengenai maksudnya untuk mengakhiri perjanjian mudharabah itu. 

 

C. Moral Hazard  

1.   Pengertian Moral Hazard  

Moral berasal dari bahasa latin “mores” kata jamak dari kata “mos” 

yang berarti “adat kebiasaan”. Sedangkan hazard merupakan istilah yang 

digunakan untuk menyatakan tentang suatu perbuatan yang 

membahayakan. Arti hazard itu adalah “something cousing danger, 

riskor difficulty”. Dengan kata lain hazard adalah kondisi potensial yang 

menyebabkan kerugian atau kerusakan. Dengan kata lain, hazard itu juga 

menunjukan pada situasi tertentu yang memperlihatkan atau 

meningkatkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang akan menimbulkan 

kerugian. Moral hazard berarti “bahaya moral”, yaitu peluang terjadinya 
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ketidakjujuran dan ketidakhati-hatian si tertanggung (insured) atau yang 

berhak menerima (beneficiary), yang akan menambah kerugian.
 39

 

Moral hazard dalam dunia perbankan setidaknya dapat dibedakan 

atas dua tingkatan, yaitu Moral hazard pada tingkat bank dan moral 

hazard pada tingkat nasabah.
40

 Moral hazard pada bank terjadi ketika 

bank syariah sebagai mudharib tidak berhati-hati dalam menyalurkan 

dana sehingga berpotensi menimbulkan moral hazard disisi nasabah dan 

menyebabkan kerugian. 

Moral Hazard terjadi karena seorang individu atau lembaga 

bertindak yang tidak sesuai dengan apa yang terdapat didalam kontrak. 

Hal ini dipicu dari tindakan ketidakhati-hatian dalam memberikan 

tanggungjawab kepada pihak lain atau nasabah, dan kurangnya 

pengawasan atau monitoring dari instansi terkait serta kurang tegasnya 

terhadap pemberlakuan sanksi bagi individu atau lembaga yang 

melakukan pelanggaran. Salah satu celah moral hazard pada bank syariah 

adalah pada pembiayaan berbasis bagi hasil. Pembiayaan mudharabah 

dan musrakah, secara teori, membutuhkan kepercayaan dan akuntabilitas 

antara pihak bank sebagai shohibul maal dan nasabah sebagai mudharib. 

Namun, dalam praktiknya, SDM bank syariah di satu sisi, dan nasabah 

disisi lain, masih belum melaksanakan akad kepercayaan karena berbagai 
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alasan. Bahkan, pembiayaan berbasis bagi hasil, masih tertinggal 

dibandingkan dengan pembiayaan berbasis jual beli (murabahah).
41

 

Moral hazard pada nasabah umumnya terjadi pada produk 

pembiayaan berbasis pada equity financing (mudharabah dan 

musyarakah) atau biasa dikenal dengan profit loss sharing. Akad 

mudharabah yang tidak mensyaratkan jaminan dan juga memberikan hak 

penuh pada mudharib untuk menjalankan usaha tanpa campur tangan 

shahibul maal dan ditanggungnya kerugian oleh shahibul maal yang 

mengakibatkan akad pembiayaan ini sangat rentan terhadap masalah 

moral hazard. Moral hazard pada sisi nasabah ini merupakan isu global 

yang menyebabkan bank syariah lebih memilih dengan pembiayaan 

dengan basis debt financing (murabahah, istinha, dan salam).
42

 

Moral hazard tidak selalu berdampak pada gagal bayar, karena 

pada dasarnya prilaku moral hazard merupakan prilaku penyimpangan 

yang dapat menyebabkan atau memicu terjadinya kesalahan atau 

kerugian bagi pihak lembaga keuangan dalam penyaluran pembiayaan. 

Dana pembiayaan yang diajukan bisa saja tidak sesuai dengan apa yang 

akan nasabah gunakan dengan dana tersebut. Sehingga inilah yang 

disebut moral hazard dan dapat membahayakan karena ketika jatuh 

tempo si nasabah tidak dapat mengembalikan pembiayaan yang telah 
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diberikan, maka terjadi yang namanya kredit macet. Namun jika nasabah 

dapat mengembalikan sesuai jatuh tempo maka hakikatnya tidak 

merugikan pihak lembaga keuangan.     

2.   Moral Hazard Jika Dilihat Dari Etika Bisnis Syariah 

Sistem ekonomi Islam memiliki ciri khas dan kekhususan tersendiri 

dibanding sistem ekonomi lainnya. Ekonomi Islam memiliki spirit yang 

unik, yaitu ekonomi ketuhanan, etika dan kemanusiaan.
43

 

a. Sistem ekonomi berdasarkan ketuhanan 

Allah-lah Yang Maha Pemilik seluruh apa dan siapa yang ada 

didunia ini: langit, bumi, manusia, hewan, tumbuhan-tumbuhan dan 

sebagainya, baik benda hidup maupun mati, yang berfikir maupun 

tidak berpikir, manusia dan non manusia, yang terlihat maupun yang 

tidak terlihat. Hal ini diterangkan dalam Q.S. An-Najm ayat 31 yang 

berbunyi: 

                    

            

Artinya: Dan Hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit 

dan apa yang ada di bumi supaya dia memberi balasan 

kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang 

Telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada 

orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih 

baik (syurga). (Q.S An-Najm : 31) 
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Seluruh harta adalah milik Allah. Allahlah yang memberikan 

harta itu kepada hamba-hambaNya. Sebagai prinsip ekonomi 

ketuhanan, dalam menjalankan ekonomi sudah tentunya dapat 

membebaskan manusia dari nafsu keserakahan dan sifat tamak yang 

sangat berbahaya, nafsu egoistis, dan individualistis. Dengan 

demikian, Islam mengakui adanya motif ekonomi dalam diri 

manusia, yangdinamakan homo economicus. Akan tetapi, dengan 

tegas memberi batasan bahwa semangat ekonomi tidak sampai 

menimbulkan nafsu serakah yang jahat. 

                    

                      

          

Artinya: Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 

kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi 

dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 

Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Q.S. 

Al-Qashas : 77) 

 

Berdasarkan ayat di atas mengandung pengertian bahwa hak 

milik yang timbul karena usaha ekonomi menjadi hak milik 

seseorang haruslah mencakup pada batasan lingkungan bagian 

nasibmu, tidak berlebihan, dan tidak untuk kemewahan diri sendiri 
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dengan melupakan kepentingan masyarakat umum.
44

 Secara tersirat, 

ayat ini menegaskan bahwa manusia agar tidak melupakan 

bagiandunianya, dalam hal ekonomi. Segala usaha atau segala 

kegiatan manusia guna memenuhi kebutuhannya akan di 

pertanggungjawabkan dihadapan Allah di akhirat nanti. Oleh karena 

itu semua kegiatan ekonomi yang kita lakukan harus sesuai dengan 

ajaran Islam, dalam hal ini disebut dengan ekonomi syariah. 

3.   Jenis-Jenis Moral Hazard 

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa hazard adalah 

suatu tindakan yang dapat memperbesar kemunkinan terjadinya suatu 

peril. Pengertian tersebut dapat diperluas meliputi berbagai keadaan yang 

dapat menimbulkan suatu kerugian. Hazard dapat diklasifikasikan dalam 

4 jenis yaitu: 

a. Physical Hazard, adalah suatu kondisi yang bersumber pada 

karakteristik secara fisik dari suatu obyek yang dapat memperbesar 

kemungkinan terjadi suatu peril ataupun memperbesar terjadinya 

suatu kerugian. 

b. Moral Hazard, adalah suatu kondisi yang bersumber dari orang yang 

bersangkutan yang berkaitan dengan sikap mental atau pandangan 

hidup serta kebiasaannya yang dapat memperbesar kemungkinan 

terjadinya suatu peril atupun kerugian. 
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c. Morale Hazard, meskipun pada dasarnya setiap orang tidak 

menginginkan terjadinya suatu kerugian, akan tetapi karena merasa 

bahwa ia telah memperoleh jaminan baik atas diri maupun harta 

miliknya, maka sering kali menimbulkan kecerobohan atau kurang 

hati-hati. Keadaan yang demikian itu akan dapat memperbesar 

terjadinya suatu kerugian. 

d. Legal Hazard, seringkali berdasarkan peraturan-peraturan ataupun 

perundang-undangan yang bertujuan melindungi masyarakat justru 

diabaikan ataupun kurang diperhatikan sehingga dapat memperbesar 

suatu peril. 

Dalam dunia perbankan moral hazard setidaknya dapat dibedakan 

atas dua tingkatan, antara lain: 

a. Moral hazard pada bank, moral hazard pada tingkat ini umumnya 

terjadi pada saat penyaluran dana. Hal ini dapat dibedakan antara 

lain: 

1) Moral hazard dalam penyaluran dana pihak ketiga, yaitu risky 

lending behavor yang menyebabkan timbulnya moral hazard 

dan avderse selection di tingkat nasabah, yang disebut juga 

moral hazard tidal lansung. 

2) Moral hazard ketidakhati-hatian bank dalam menyalurkan kredit 

karena adanya penjaminan dari pemerintah atau keberadaan 

lembaga penjamin simpanan dalam hal ini termasuk dalam 

moral hazard lansung. 
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3) Moral hazard pada saat penyaluran bank tidak mencerminkan 

bank sebagai lembaga intermediasi atau tidak menyalurkan dana 

kepada sektor riil. 

4) Moral hazard ketika bank memberikan cost of fund yang rendah 

dan menerapkan tingkat yang tinggi, juga termasuk dalam 

katagori moral hazard dan lainnya. 

b. Moral hazard pada nasabah, yaitu umumnya terjadi pada produk 

pembiayaan murabahah yang mana pada pembiayaan ini nasabah 

atau (shahibul maal) tidak mensyaratkan jaminan dan juga 

memberikan hak  penuh pada bank (Mudharib) untuk menjalankan 

usaha tanpa campur tangan shahibul maal (kecuali kesalahan 

manajemen) mengakibatkan pembiayaan ini sanagat rentan terhadap 

masalah moral hazard serta kurang hati-hati bank dalam 

menyalurkan dananya.
 45

 

4.   Sebab Terjadinya Moral Hazard Pada Pembiayaan 

Terjadinya moral hazard pada pembiayaan hal yang umum terjadi 

dalam lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, walaupun 

berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegahnya melalui 

penyempurnaan sistem dan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya 

manusia yang ada, belum menutup kemungkinan terjadinya 

penyimpangan (moral hazard) dimasa mendatang. Terlepas dari faktor 

kelalaian pihak lembaga keuangan atau perbankan sendiri, ataupun 
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kesengajaan yang mungkin dilakukan oleh debitur, moral hazard pada 

pembiayaan dapat terjadi akibat ketidakpastian mengenai apa yang 

mungkin akan terjadi dimasa datang seperti perubahan kebijakan 

pemerintah, terjadinya resesi ekonomi, munculnya teknologi baru yang 

lebih maju sehingga teknologi yang digunakan debitur menjadi usang, 

dan bencana alam. Faktorfaktor diatas merupakan faktor yang tidak dapat 

dikontrol dan diramalkan secara pasti pada waktu pencairan modal. 

Dalam prakteknya moral hazard pada pembiayaan disebabkan oleh 

faktor-faktor sebagai berikut : 

a. Dari Pihak Perbankan (Faktor Intern) 

Dari faktor intern moral hazard pembiayaan terjadi karena 

kesalahan dalam melakukan analisis pembiayaan. Analisis 

pembiayaan dilakukan kurang teliti atau salah dalam melakukan 

perhitungan. Moral hazard pada Pembiayaan juga dapat terjadi 

akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak nasabah, 

sehingga analisis dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.
46

 

Adanya target yang ditetapkan oleh pihak bank atau lembaga 

keuangan untuk memperoleh pangsa pasar yang besar membuat para 

staff pembiayaan atau karyawan tidak begitu memperdulikan poin-

poin yang harus diperhatikan pada si calon penerima pembiayaan. 

Proses dan penilaian yang terlalu terburu-buru dapat meningkatkan 

risiko terjadinya kesalahan. Pada beberapa kasus pembiayaan, 
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perilaku menyimpang / moral hazard yang dilakukan oleh nasabah 

dapat terealisasikan bukan hanya karena dari pihak nasabah saja, 

namun juga karna adanya permainan belakang atau kecurangan 

dengan staff pembiayaan yang mensurvei kelayakan persayaratan 

permohonan pembiayaan agar pembiayaan dapat segera 

direalisasikan.   

Bank-bank di Indonesia banyak yang tidak memiliki analisis 

yang tangguh dan terspesialisasi menurut bidang-bidang industri atau 

usaha-usaha tertentu.Keadaan tersebut membuat bank gampang 

dibohongi oleh nasabah untuk merekayasa kelayakan usahanya. 

Terbongkarnya kasus konglomerat kita yang terjerat hutang 

merupakan bukti yang tidak terbantahkan terhadap lemahnya analisis 

kelayakan usaha nasabah dan kemungkinan terjadinya kolusi antara 

pihak bank dengan calon nasabah. 

b. Dari Pihak Nasabah (Faktor Ekstern) 

Dari faktor nasabah pembiayaan bermasalah terjadi karena dua 

hal yaitu:  

1) Unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja tidak akan 

mengembalikan pembiayaan yang telah diterima, walaupun 

sesungguhnya mereka mampu untuk mengembalikannya. 
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2) Unsur ketidaksengajaan, dalam hal ini nasabah punya keinginan 

untuk mengembalikan akan tetapi mereka tidak mampu akibat 

kesulitan dalam usahanya.
 47

 

Terjadinya masalah pada pembiayaan (moral hazard) adalah akibat 

kesulitan-kesulitan keuangan yang dialami oleh nasabah. Kesulitan-

kesulitan tersebut timbul karena berbagai faktor. Faktor yang sangat 

besar pengaruhnya adalah karena inefesiensi pimpinan perusahaan. 

Pimpinan perusahaan lemah dalam mengelola perusahaan, kelemahan 

dalam control, atau kesalahan dalam menentukan kebijakan perusahaan. 

Adapun kesulitan-kesulitan perusahaan yang dapat menyebabkan 

terjadinya kredit bermasalah dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu : 

Manajerial Factor (Intern Factor) dan faktor ekstern (Eksternfactor).
48

 

a. Faktor Manajerial (Intern Factor) 

Keberhasilan sebuah usaha sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan dan keberhasilan pimpinan perusahaan. Pimpinan 

perusahaan yang capable akan mampu menjalankan usahanya 

dengan baik dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang 

dihadapinya. Sebaliknya ketidakmampuan manajemen akan banyak 

menimbulkan kesulitan-kesulitan perusahaan, terutama kesulitan 

dalam keuangan. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan 
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perusahaan yang disebabkan faktor manajerial dapat dilihat dari 

beberapa hal sebagai berikut: 

1) Kelemahan dalam melakukan kebijakan pembelian dan 

penjualan. 

2) Lemahnya kontrol atas biaya dan pengeluaran. 

3) Kebijaksanaan piutang yang tidak baik. 

4) Penempatan aktiva tetap yang berlebihan. 

5) Permodalan yang tidak cukup.
49

 

b. Faktor Eksternal (Ekstern Factor) 

Kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan tidak hanya terjadi 

karena faktor manajerial saja. Meskipun pimpinan perusahaan telah 

bekerja dengan baik dan perkembangan usaha berjalan dengan 

lancar, kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan dapat terjadi karena 

faktor ekstern perusahaan.Faktor ekstern merupakan kondisi-kondisi 

di luar perusahaan yang bersifat dinamis dan tidak dapat 

dikendalikan. Kondisi-kondisi penting yang harus diperhatikan 

adalah perihal yuridis formal dan sistem birokrasi, iklim politik, 

situasi perekonomian, sistem nilai pada masyarakat, perkembangan 

teknologi dan situasi persaingan bisnis. 

Adapun kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang 

disebabkan oleh faktor ekstern dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1) Bencana alam 
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2) Peperangan 

3) Perubahan ekonomi dan perdagangan 

4) Perkembangan teknologi. 

5.   Upaya Pencegahan Moral Hazard Pada Pembiayaan  

Moral hazard timbul bukan secara tiba-tiba tetapi secara perlahan-

lahan yang didahului tanda-tanda penyimpangan (signal of deviation) 

tanda-tanda penyimpangan tersebut berasal dari sejumlah variabel, antara 

lain kondisi keuangan debitur, kondisi bidang usaha, sikap debitur, sikap 

bankir dan Banking Environment.  

Pengelolaan moral hazard pada pembiayaan juga penting karena 

reputasi atau nama baik sebuah lembaga keuangan atau bank sering 

dikaitkan dengan besar kecilnya jumlah pembiayaan yang sedang 

bermasalah hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi 

kepercayaan masyarakat ataupun kalangan perbankan sendiri terhadap 

lembaga keuangan atau bank tersebut sehingga akan mempengaruhi 

aktivitas usahanya secara keseluruhan. Karena alasan tersebutterjadinya 

moral hazard pada pembiayaan dapat menjadikan beban psikologis bagi 

manajemen.
50

 Pengelolaan moral hazard pada pembiayaan memerlukan 

cara-cara dan perhatian yang lebih khusus. Hal itu disebabkan proses 

pengelolaan masalah penyimpangan terhadap pembiayaan jauh lebih sulit 

dibandingkan dengan proses pemberian biaya. Pada prinsipnya 

                                                             
50

 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, 

(Jakarta: Kencana, 2010), h. 184 



 

 

53 

pengelolaan masalah penyimpangan terhadap pembiayaan dapat 

dilakukan dengan : 

a.  Pengumpulan Informasi Pengumpulan informasi merupakan 

pekerjaan yang sulit dalam pengelolaan penyimpangan pada 

pembiayaan. Pengusaha yang diberi modal seringkali tidak 

kooperatif dan bahkan enggan untuk menyampaikan informasi yang 

dibutuhkan. Sehingga diperlukan informasi dari sumber yang lain 

seperti berkas nasabah. Informasi dasar yang diperlukan dalam 

pengelolaan pembiayaan adalah informasi-informasi sebagai berikut: 

1) Hubungan bank dengan nasabah 

Dengan mempelajari hubungan lembaga keuangan dengan 

nasabah selama ini dapat diperoleh gambaran tentang 

kemungkinan terbentuknya kerjasama untuk menyelesaikan 

pembiayaan bermasalah tersebut. 

2) Potensi manajemen 

Gambaran mengenai potensi dan kemampuan manajemen 

nasabah di masa datang dapat diperoleh dengan melihat 

perkembangan usahanya serta kebijakan yang dilakukan dalam 

mengelola usahanya. 

3) Laporan keuangan 

Dengan menganalisis perkembangan keuangan usaha nasabah 

kemungkinan dapat diketahui penyebab utama terjadinya 

permasalahan. 
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4) Kekuatan dan kelemahan lembaga atau bank dari sisi hukum 

Dengan melakukan tinjauan ulang terhadap dokumen-dokumen 

permohonan pembiayaan nasabah, diharapkan dapat mengetahui 

kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada yang 

dapat merugikan bank atau lembaga keuangan secara 

hukum.Jika kelemahan ditemui kita harus hati-hati dalam 

mengadakan hubungan atau untuk melakukan tindakan 

selanjutnya terhadap nasabah di masa mendatang. 

5) Posisi-posisi kreditur lain 

Posisi-posisi kreditur lain terhadap aset perusahaan nasabah 

perlu pula dipelajari. Sehingga apabila sewaktu-waktu dilakukan 

penjualan aset sebagai upaya penanganan moral hazard tidak 

menemui  kesulitan. Sumber informasi lain yang dapat 

digunakan antara lain : 

a) Industri atau pesaing-pesaing (competitor) nasabah. 

b) Suppliers yang digunakanNasabah lain yang kenal debitur 

yang bersangkutan instansi-instansi dan lembaga-lembaga 

lain.
51

 

6.   Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 

Penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan PBI No. 

13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang 
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restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah 

yaitu :  

a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahn jadwal 

pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu, 

b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sabagian atau 

seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok 

kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain 

meliputi: 

1) Pengurangan jadwal pembayaran; 

2) Perubahan jumlah angsuran; 

3) Perubahan jangka waktu; 

4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan; 

5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan; 

6) Pemberian potongan; 

c. Penatan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan 

pembiayaan antara lain meliputi: 

1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank; 

2) Konversi akad pembiayaan; 

3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka 

waktu; 

4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara 

pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan 

rescheduling atau reconditioning; 
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Penyelesaian dengan cara ini hanya dapat dilakukan kepada 

nasabah yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan, yaitu:   

a. Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau 

kesulitan kemampuan dalam pembayaran dan/atau pemenuhan 

kewajibannya. 

b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi 

kewajiban setelah restrukturisasi. 

Adapun beberapa cara lain dalam menyelesaikan pembiayaan 

bermasalah atau macet adalah sebagai berikut: 

a. Penyelesaian Melalui Jaminan 

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh lembaga keuanga 

syariah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek 

usaha nasabah tidak ada dan/atau nasabah tidak kooperatif untuk 

menyelesaikan pembiayaan. Eksekusi jaminan disesuaikan dengan 

lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut, rahn, 

jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Pada 

jaminan hipotik eksekusi agunan diatur pada pasal 1178 BW. Pada 

jamina hak tanggungan berdasarkan Pasal 20 Undang-undang No 4 

Tahun 1996, bilamana debitur cedera janji, ada 3 alternatif yang 

dapat dilakukan, yaitu:  

1) Berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk 

menjual objek tanggungan sebagimana dimaksud pada Pasal 6 
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2) Berdasarkan title eksekutorial yang terdapat dalam serifikat hak 

tanggungan sebagaimana pada Pasal 24 (2): objek tanggungan 

dijual melalui pelelangan umu menurut tatacara yang ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang 

pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada 

kreditor-kreditor lainnya. 

3) Atas kesepakatan penjualan objek jaminan dapat dilaksanakn 

dibawah tangan jika dengan cara demikian akan dapat diperoleh 

harga tinggi. 

Pada jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang 

Nomor 42 tahun 1992 apabila debitor wanprestasi maka objek 

jaminan dapat dieksekusi dengan cara: 

1) Pelaksanaan title eksekutorial 

2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas 

kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelanggan umum. 

3) Penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan 

Pada Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 40, bank 

syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik 

melalui maupun diluar pelelangan, penyerahan secara sukarela oleh 

pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual 

dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut 

wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun. 

Dalam hal harga pembelian agunan  melebihi jumlah kewajiban 
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nasabah kepada bnak syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah 

tersebut harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi 

dengan biaya lelang dan biaya lain yang terikat langsung dengan 

proses pembelian agunan.
52

 

b. Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional 

Arbitrase adalah suatu penyelesaian sengketa atau pemutusan 

sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang arbiter 

berdasarkan persetujuan para pihak akan tunduk pada atau mentaati 

keputusan yang diberikan oleh arbiter yang mereka pilih atau tunjuk 

tersebut. Berdasarkan Ayat 1 Pasal 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 

1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, 

disebutkan bahwa: “Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa 

perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian 

arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang 

bersengketa”.
53

 

Dasar hukum keberadaan arbitrase dalam Islam dengan 

bersandar pada Al-Quran sebagai sumber pertama dari hukum Islam, 

maka dapat dijumpai terhadap upaya perdamaian untuk penyelesaian 

sengketa para pihak dibidang bisnis, keluarga atau peperangan itu 

terdapat didalam Al Qur‟an sebagai berikut: 

An Nisa : 3 
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Artinya:”Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 

keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga 

laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. 

jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan 

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-

isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal.”(QS. An Nisa : 3) 

 

Berdasarkan klausul dalam perjanjian pembiayaan, bila mana 

salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau terjadi 

perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan 

melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan 

Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). 

Dalam hal ini BASYARNAS berwenang antara lain yaitu: 

1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah 

(perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, 

industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan 

perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang 

bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk 

menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai 

dengan prosedur BASYARNAS. 
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2) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para 

pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan 

berkenaan dengan suatu perjanjian. 

Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa 

kepada BASYARNAS, dilakukan dengan: 

1) Mencantumkan klausul arbitrase dalam suatu naskan perjanjian  

2) Perjajian arbirase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para 

pihak baik sebelum maupun sesudah timbulnya sengketa. 

Keputusan arbitrase merupakan keputusan terakhir dan 

mengikat. Akan tetapi penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS 

tampak kurang berperan didalam menyelesaikan sengketa. 

c. Penyelesaian Lewat Litigasi 

Akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah tidak beritikad 

baik, yaitu tidak menunjukan kemauan untuk memenuhi 

kewajibannya, sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai 

harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau disengaja 

disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk 

menyelesaikan kredit macetnya. Sejak disahkannya Undang-Undang 

No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agma maka bilamana terjadi 

sengketa dalam bidang muamalah, dapat diselesaikan melalui 

Pengadilan Agama. Tujuan dari keberadaan peradilan agama adalah 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam 
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dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infak, 

sedekah, dan ekonomi syariah. 

Perubahan penting yang terdapat dalam Undang-Undang No. 3 

Tahun 2006 adalah perluasan kekuasaan atau wewenang pengadilan 

agama yang meliputi juga sengketa dibidang ekonomi syariah, hal 

ini terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006. Yang 

dimaksud dalam ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan 

usaha yang dilaksanakan menurut syariah. 

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No 3 Tahun 2006, 

sengketa ekonomi syariah tidak dapat diselesaikan dipengadilan 

agama, karena wewenang pengadilan agama dibatasi oleh Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989 yang hanya dapat memeriksa, 

memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut 

perkawinan, warisan, hibah, wasiat, sedekah, dan waqaf. Oleh 

karena itu, apabila ada sengketa ekonomi syariah, para pihak dapat 

menyelesaikan  dipengadilan negeri (jalur litigasi) atau Badan 

Arbitrase Syariah (jalur non litigasi). Kewenagan pengadilan agama 

yang dipaparkan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ini 

memberikan kejelasan dan kepastian bagi masyarakat maupun 

pelaku ekonomi syariah. 

Pada pasal 49, disebutkan bahwa “pengadilan agama bertugas 

dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara 

ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. 
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d. Hapus Buku dan Hapus Tagih 

Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk 

menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari 

neraca sebesar kewajiban nasabah, tanpa menghapus hak tagih bank 

kepada nasabah. Hapus buku tidak berarti kewajiban tunggakan 

nasabah kepada bank syariah dinyatakan lunas atau tidak ada lagi 

hak tagih bank syariah kepada naabah ataupun hubungan hukum. 

Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah 

yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban nasabah 

dihapuskan tidak tertagih kembali. Hapus buku dan hapus tagih 

hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas 

macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian 

pembiayaan sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik untuk 

sebagian atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian 

pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi 

pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan. Hapus 

buku dan hapus tagih dapat dilakukan setelah bank syariah 

melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva 

produktif yang diberikan.
54

 

Kriteria pembiayaan yang dapat diusulkan untuk dihapus buku 

adalah sebagai berikut: 

1) Pembiayaan yang sudah berkolektibilitas macet 
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2) PPAP telah dibentuk 100% tanpa memperhitungkan nilai 

agunan, dilampiri proofsheet PPAP posisi terakhir 

3) Terpenuhnya kelengkapan administrasi, seperti surat peringatan 

I,II, dan III yang diterima oleh nasabah secara patut, baik 

dikirim langsung maupun malalui jasa pengiriman, bukti 

pengiriman dan tanda terima surat yang ditandatangani oleh 

nasabah atau yang menerimanya agar disimpan dengan baik, 

mengingat dokumen dapat menjadi bukti saat litigasi, adanya 

surat pernyataan atau kesepakatan dari nasabah mengenai 

pembayaran yang tidak ditepati, serta adanya bukti tidak 

terbayarnya cessie yang merupakan agunan dari pembiayaan 

tersebut minimal berupa surat penagihan dari bank 

4) Apabila nasabah memiliki lebih dari satu pembiayaan, maka 

hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap salah satu sebagian 

pembiayaan. 

Sebelum bank akan melakukan hapus buku atas pembiayaan 

nasabah maka harus dipersiapkan data yang dibutuhkan, antara lain 

meliputi: 

1) Data nasabah 

2) Data fasilitas pembiayaan 

3) Data agunan 
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4) Data yang berisi fakta atau informasi latar belakang penyebab 

pembiayaan menjadi bermasalah dengan upaya-upaya yang 

telah dilakukan oleh bank dan hasil dari upaya tersebut. 

5) Data yang berisi tentang rencana penyelesaian dengan 

pertimbangan-pertimbangan yang akan mempercepat dan 

memperkuat rencana tersebut
55
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LAMPIRAN 



PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Faktor apa saja yang menyebababkan terjadinya moral hazard ? 

2. Apakah moral hazard hanya terjadi pada pembiayaan mudharabah atau 

terjadi juga pada jenis pembiayaan lainnya ?  

3. Apa yang menyebabkan anggota KSSPS BTM BiMU melakukan moral 

hazard terhadap pembiayaan mudharabah ? 

4. Bagaimana upaya pencegahan moral hazard pada anggota pembiayaan 

mudharabah di KSSPS BTM BiMU ? 

5. Bagaimana penyelesaian masalah moral hazard pada anggota pembiayaan 

mudharabah di KSSPS BTM BiMU ? 
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