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ABSTRAK
Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar, risiko ini
mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang
diberikan kepada nasabah mengalami kemacetan.Untuk mengatasi permasalahan
pembiayaan macet, BPRS sudah seharusnya mempunyai strategi untuk
menghindari dan mengatasi permasalahan tersebut dengan menerapkan
manajemen risiko. Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar
aktifitas operasional bank tidak mengalami kerugian yang melebihi batas
kemampuan bank. Seperti hal nya dalam memberikan pembiayaan ijarah multijasa
tidak menutup kemungkinan di dalam operasionalnya terdapat risiko-risiko yang
mungkin timbul karena, risiko selalu ada di dalam dunia bisnis.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan
manajemen risiko yang dilakukan oleh BPRS Kota Bandar Lampung untuk
menghindari kerugian dalam pembiayaan ijarah multijasa bermasalah?; 2) Apakah
penerapanmanajemen risiko yang dilakukan oleh BPRS Kota Bandar Lampung
telah sesuai dengan prinsip syariah?. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui
penerapan manajemen risiko pada BPRS Kota Bandar Lampung dalam
pembiayaan ijarah multjasa bermasalah dan untuk mengetahui apakah penerapan
manajemen risiko yang dilakukan oleh BPRS Kota Bandar Lampung telah sesuai
dengan prinsip syariah.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dilakukan dalam keadaan
yang sebenarnya. Data diperoleh dari wawancara dengan Direktur, Kabag
Pemasaran, dan bagian Administrasi Pembiayaan di BPRS Kota Bandar
Lampung. Selain penelitian lapangan, didukung juga dengan penelitian pustaka
yang bertujuan mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan data
manajemen risiko pembiayaan ijarah multijasa bermasalah pada BPRS Kota
Bandar Lampung. Pengolahan data dilakukan melalui editing, organizing, dan
analyzing.
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwasanya BPRS
Kota Bandar Lampung menerapkan manajemen risiko melalui identifikasi risiko,
pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko, serta melakukan
analisis dengan prinsip 5C+1S yaitu: character, capacity, capital, collateral,
condition of economy dan Sharia. Penerapan manajemen risiko yang telah
diterapkan oleh BPRS Kota Bandar Lampung telah sesuai dengan Peraturan Bank
Indonesia nomor 13/23/PBI/2011.Penerapanmanajemenrisiko di BPRS Bandar
Lampung telahsesuaidenganprinsip-prinsipdannilai-nilaisyariah karena BPRS
Kota Bandar Lampung selalu bertindak berdasarkan dengan pedoman yang sudah
di tetapkan oleh Al-Qur’an, yaitu:1) Shiddiq;2) Tabligh; 3) Amanah; 4) Fathanah.
Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan Ijarah Multijasa, Pembiayaan
Bermasalah, PerspektifEkonomi Islam.
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Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah
tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua
utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 280)

v

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan
rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:
1. Kedua orang tuaku, Bapak Basirindan Ibu Purwati tercinta yang selalu
memberikan dukungan semangat, materil, serta doa. Karena tanpa doa mustahil
skripsi ini dapat terselesaikan. Ketulusan kasih sayang, jerih payah, serta ridho
orang tua yang telah menghantarkanku menjadi orang yang berilmu, berbudi
dan bertanggung jawab.
2. Untuk seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dorongan moril
maupun materil sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikanku.
3. AlmamaterkutercintaUniversitasIslam Negeri (UIN)RadenIntan Lampung.

vi

RIWAYAT HIDUP
Penulis mempunyai nama lengkap Ayu Lestari, putri sulung dari pasangan
Bapak Basirin dan Ibu Purwati yang lahir di Pringsewu, Kabupaten Pringsewu
pada tanggal 10 Juli 1995. Penulis mempunyai adik perempuan yang bernama
Anjali Putri.
Penulis mengawali pendidikannya di Taman Kanak-kanak (TK) Ma’arif
Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah selesai pada
tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)
Negeri 2 Bangunrejo selesai pada tahun 2007. Setelah itu, penulis melanjutkan
pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Bangunrejo selesai pada tahun
2010. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1
Bangunrejo selesai pada tahun 2013. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan
pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, yaitu pada Universitas Islam Negeri
(UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Perbankan Syari’ah di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

vii

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk
sehingga skripsi dengan judul “Penerapan Manajemen Risiko Terhadap
Pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi
Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung) dapat
diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW,
para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.
Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan
studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syari’ah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam.
Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa
dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih
disampaikan kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan
Lampung.
2. Bapak Dr. Moh. Bahruddin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa mengayomi mahasiswa.
3. Bapak Ahmad Habibi, S.E., M.E selaku Ketua Jurusan Perbankan Syari’ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang

viii

membimbing kami selama proses akademik berlangsung sehingga kami bisa
menyelesaikan program studi Perbankan Syari’ah dengan baik.
4. Bapak Ridwansyah, S.E., M.E.Sy., selaku Pembimbing I skripsi dan Bapak A.
Zuliansyah, S.Si., M.M selaku Pembimbing II Skripsi, yang meluangkan waktu
dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini sampai
selesai.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah
memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Kepada seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan
pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber refrensi, data
dan lain-lain.
7. Kepada Direktur Utama dan Direktur BPRS Kota Bandar Lampung yaitu
Bapak Ridwansyah, S.E., M.E.Sy., dan Bapak Marsono, S.E., yang telah
memberikan izin dan membantu penulis dalam menyelesaikan riset dan
penelitian di BPRS Kota Bandar Lampung.
8. Kepada sahabat-sahabat ku tercinta, Eli Sulastri, S.E, Emi Silvia, S.E, Laili
Maulistina, S.E, Krestina, S.E , Mirza Dwi Annisa, S.E, dan Nofrilianto M.H,
S.Eterimakasih atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terbangun
selama ini.
9. Teman-teman ku di Asrama Lima, Alin Wahyu Rizkiyah, Sefriani Amelia Sari,
Ervina Damayanti, Siti Nur Kholifah, Diah Utami, Wahyuni Septia Kartika dan
yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah berbagi keceriaan
selama ini.

ix

10. Teman-teman KKN Kelompok 115 Tahun 2016 di Desa Trimulyo Mataram
Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, terimakasih telah
mengajarkan banyak pengalaman baru.
11. Rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2013, yang
terkhusus kelas D yang telah ikut serta membantu dalam proses penyelesaian
skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis namun
telah membantu penulis dalam penyelesauan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu
tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang
dimiliki. Untuk itu kiranya pada pembaca dapat memberikan masukan dan saransaran guna melengkapi tulisan ini.
Akhirnya, dengan iringan rasa terimakasih penulis memanjatkan doa
kehadirat Allah SWT semoga jerih payah dan amal Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta
teman-teman sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT
dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Bandar Lampung,
Penulis

Ayu Lestari
1351020034

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................i
ABSTRAK ................................................................................................................ii
HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................iii
HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................................iv
MOTTO ....................................................................................................................v
PERSEMBAHAN.....................................................................................................vi
RIWAYAT HIDUP ..................................................................................................vii
KATA PENGANTAR ..............................................................................................viii
DAFTAR ISI .............................................................................................................xi
DAFTAR TABEL ....................................................................................................xv
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................xvi
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................xvii
BAB I PENDAHULUAN
A. PenegasanJudul ........................................................................................1
B. AlasanMemilihJudul ................................................................................3
C. LatarBelakang ..........................................................................................4
D. RumusanMasalah .....................................................................................11
E. TujuanPenelitian ......................................................................................11
F. ManfaatPenelitian ....................................................................................12
G. MetodePenelitian......................................................................................12
BAB II LANDASAN TEORI
A. Konsep Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).................................18

xi

1. PengertianBPRS .................................................................................18
2. Tujuan BPRS......................................................................................19
3. Modal Pendirian BPRS ......................................................................20
4. Produk-produk BPRS .........................................................................21
5. Kegiatan Usaha BPRS .......................................................................24
B. KonsepManajemen Risiko .......................................................................26
1. PengertianManajemen Risiko ............................................................26
2. Landasan Hukum Penerapan Manajemen Risiko ..............................28
3. Penerapan Manajemen Risiko Perbankan ..........................................33
4. Jenis-jenis Risiko Pada Perbankan Syariah........................................36
C. Konsep PembiayaanIjarah Multijasa........................................................41
1. PengertianIjarah .................................................................................41
2. DasarHukumIjarah .............................................................................42
3. RukundanSyarat-syaratIjarah .............................................................43
a. Rukun ijarah .................................................................................44
b. Syarat ijarah .................................................................................44
4. Macam-macam dan Sistem Transaksi Ijarah .....................................46
a. Macam-macam ijarah ...................................................................46
b. Sistem transaksi ijarah..................................................................48
5. Ketentuan Objek Ijarah ......................................................................51
6. Ketentuan Fiqh Muamalah Mengenai Ijarah......................................52
7. Definisi Pembiayaan Multijasa ..........................................................55
8. Dasar Hukum Pembiayaan Multijasa .................................................57
9. Fatwa DSN-MUI Pembiayaan Multijasa ...........................................58
D. Konsep Pembiayaan Bermasalah .............................................................59
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah ..................................................59
2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah..............60
3. Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah .................................62
4. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah...................................65
xii

5. Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah ..........................70
a. Landasan Utang Piutang ..............................................................70
b. Etika Utang Piutang .....................................................................71
BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN
A. Gambaran Umum BPRS Bandar Lampung .............................................75
1. SejarahBerdirinya BPRS Bandar Lampung .......................................75
2. Kepengurusan BPRS Bandar Lampung .............................................78
3. Profil Perusahaan ...............................................................................79
4. Dasar Hukum Operasional .................................................................80
5. Visi, Misi dan Motto BPRS Kota Bandar Lampung ..........................81
6. Kepemilikan Saham BPRS Bandar Lampung....................................82
7. Sumber Daya Manusia .......................................................................82
8. Pelayanan Produk BPRS Bandar Lampung .......................................83
9. Kegiatan Usaha ..................................................................................85
10. Perkembangan Usaha .........................................................................85
11. Struktur Organisasi BPRS Bandar Lampung .....................................86
B. Prosedur Pembiayaan Ijarah Multijasa pada BPRS Bandar Lampung ...87
C. Manajemen Risiko Pada BPRS Bandar Lampung ...................................90
D. Penyebab Timbulnya Risiko Pembiayaan di BPRS Kota Bandar
Lampung ..................................................................................................91
E. Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BPRS Kota Bandar
Lampung ..................................................................................................93
BAB IV ANALISIS DATA
A. PenerapanManajemenRisikoPadaPembiayaan Bermasalah di BPRS Kota
Bandar Lampung ......................................................................................97
B. PenerapanManajemenRisikodi BPRS Kota Bandar Lampung Dalam

Pandangan Ekonomi Islam.......................................................................106
xiii

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ..............................................................................................111
B. Saran .........................................................................................................112

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

xiv

DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Pembiayaan Bermasalah pada BPRS Kota Bandar Lampung Tahun
2014-2016 ........................................................................................... 10
Tabel 3.1 Profil Perusahaan BPRS Kota Bandar Lampung tahun 2017 ............... 79
Tabel 3.2 Porsi Kepemilikan Saham BPRS Kota Bandar Lampung .................... 82
Tabel 3.3 Perkembangan Usaha BPRS Kota Bandar Lampung Tahun 2017 ....... 85
Tabel 3.4 Daftar Kolektabilitas Pembiayaan Ijarah Multi Jasa............................. 93

xv

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Proses Manajemen Risiko ............................................................... 33
Gambar 2 Skema Transaksi Ijarah dengan Obyek Manfaat Barang ................ 50
Gambar 3 skema Transaksi Ijarah dengan Obyek Manfaat Tenaga/Jasa ......... 51
Gambar 4 Struktur Organisasi BPRS Kota Bandar Lampung ......................... 86

xvi

DAFTAR LAMPIRAN

1

Brosur BPRS Bandar Lampung

2

SuratPermohonanIzinRiset

3

KerangkaPertanyaan

4

SuratPernyataanRiset

5

SuratKeputusanDosenPembimbing

6

SuratIzinRiset

xvii

1

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Guna mempelajari persepsi pokok bahasan supaya terhindar dari
kekeliruan dalam memahami judul yang dimaksud oleh penulis, maka perlu
penjelasan judul dengan makna dan definisi yang terkandung di dalamnya,
judul karya ilmiah ini adalah “Penerapan Manajemen Risiko Terhadap
Pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi
Islam (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar
Lampung)”.
Beberapa istilah yang terdapat dalam judul karya ilmiah ini, yaitu sebagai
berikut:
1. Manajemen risiko adalah sebagai filter atau pemberian peringatan dini
dalam mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha,
secara terarah dan berkesinambungan.1
2. Pembiayaandalam Bank Islamadalah penyediaan dana atau tagihan
dimana hal tersebut adalah suatu hak, dengan hak mana seseorang dapat

1

Adiwarman A. Karim, Bank Islam, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), h. 255

2

mempergunakannya untuk tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dan
atas pertimbangan tertentu pula.2
3. Ijarah Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada
nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa
pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.3
4. Pembiayaan Bermasalahdapat dilihat dari segi produktivitasnya yaitu
dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi
bank syariah, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah
tidak ada lagi.4
5. Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara berproduksi,
distribusi dan konsumsi serta kegiatan lain dalam kerangka mencari
ma’isyah (kehidupan individu maupun kelompok/Negara) sesuai dengan
ajaran Islam (Al-Qur’an dan Al-Hadits). 5
6. BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah merupakanBank Syariah
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.6

2

Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management,(Jakarta:PT. Raja
Grafindo Persada,2008), h. 4
3
Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya,
(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 275
4
Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: Sinar
Grafika, cet.1, 2012), h.66
5
Abdul Azis, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008) ,
h.3
6
Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistic), “(online), tersedia:
http://www.bi.go.id/UU No. 21 Tahun 2008

3

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan
manajemen risiko dalam pembiayaan ijarah multijasayang dilakukan oleh
BPRS Bandar Lampungdigunakan untuk menghindari kerugian dalam
pembiayaan

ijarah

multijasa

bermasalah

yang

dapat

mengganggu

kelangsungan usahanya.
B. Alasan Memilih Judul
Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul tersebut adalah:
1. Alasan Obyektif
Pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan konsumtif

yang

diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah, baik perbankan atau non
perbankan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa
yang tidak bertentangan dengan syariah seperti biaya pendidikan,
kesehatan, pernikahan, naik haji dan umrah. Pembiayaan multijasa ini
terbentuk karena adanya permintaan ataupun kebutuhan yang mendesak
yang dialami masyarakat, seiring dengan adanya hal tersebut BPRS
mengeluarkan produk pembiayaan multijasa. Di dalam memberikan
pembiayaan kepada nasabah, BPRS tidak bisa terlepas dari berbagai
risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usahanya, risiko dari
pembiayaan ini muncul akibat kegagalan debitur dalam menyelesaikan
kewajibannya, sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana

4

penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh BPRS dalam
pembiayaan ijarah multijasa bermasalah.
2. Alasan Subyektif
Ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini merupakan salah satu
disiplin ilmu yang di pelajari di bangku kuliah khususnya jurusan
Perbankan Syari’ah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Raden Intan
Lampung, serta menarik karena belum ada yang membahas dan hal ini
merupakan suatu tantangan yang baru lagi bagi penulis.
C. Latar Belakang Masalah
Setiap

usaha

yang

dilakukan

manusia

tentunya

senantiasa

mengandung risiko didalamnya, apabila pengusaha tidak menyadari adanya
risiko yang akan mereka hadapi akibat dari kebijakan yang mereka ambil,
maka tindakan yang mereka ambil tanpa memandang risiko maka akibatnya
akan berdampak buruk pada usaha yang ia kelola. Risiko dapat merupakan
akibat atau penyimpangan realisasi dari rencana yang mungkin terjadi secara
tak terduga. Walaupun suatu kegiatan telah direncanakan sebaik mungkin,
namun tetap mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan terjadi sepenuhnya
sesuai dengan rencana itu.7 Padahal setiap keputusan yang diambil manusia
hendaknya didasari dengan sifat tawakal pada Allah, agar kita senantiasa

7

Muhammad Yunus, “Manajemen Operasional Rental Mobil Menurut Perspektif Ekonomi
Islam” (Skripsi Program S1 Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Raden Intan, Lampung, 2016), h. 2
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memperoleh perlindungan Nya. Sebagaimana firman Allah SWT, berikut ini
dalam Q.S At-Taubah Ayat 51:


Artinya: Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa Kami melainkan apa
yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung Kami, dan hanya
kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal." (Qs. At-Taubah
9:51)8

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan,
karena segala aktivitas pasti mengandung risiko.Bahkan ada anggapan yang
mengatakan tidak ada hidup tanpa risiko sebagaimana tak ada hidup tanpa
kematian.Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang
tidak diduga atau tidak diinginkan.Jadi, risiko merupakan ketidakpastian atau
kemungkinan terjadinya sesuatu, yang apabila terjadi mengakibatkan
kerugian.9
Dalam dunia bisnis, risiko muncul akibat adanya ketidakpastian yang
biasanya terjadi saat pengambil keputusan tidak memiliki atau hanya memiliki
sedikit informasi mengenai apa yang akan ia putuskan di masa depan. Meski
sang pengambil keputusan sudah mempertimbangkan berbagai alternatif,

8

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2012), h.
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9

Soesino Djojosoedarso, Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi, (Jakarta: Salemba
Empat, 1999), h. 2
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namun masih saja ada kemungkinan terdapat informasi lain yang belum di
ketahui yang akhirnya membuat pengambil keputusan harus mengambil risiko
atas keputusan yang di ambilnya.10Dengan demikian, diperlukan manajemen
risiko agar kerugian yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau paling tidak
diminimalkan.
Manajemen risiko adalah semua risiko yang terjadi di dalam
masyarakat (kerugian harta, jiwa, keuangan, usaha dan lain-lain) ditinjau dari
segi manajemen perusahaan.Manajemen risiko berhubungan erat dengan
fungsi, fungsi perusahaan (fungsi keuangan, fungsi akuntansi, fungsi
pemasaran, fungsi produksi, personalia dan fungsi teknik dan pemeliharaan),
oleh karena fungsi-fungsi tersebut mengandung banyak risiko dalam
pengelolaan perusahaan.11Dalam dunia perbankan, risiko tidak bisa lepas
dalam setiap kegiatan operasionalnya, sehingga diperlukanlah sebuah
manajemen risiko dalam sebuah lembaga keuangan perbankan.
Sebagai

sebuah

lembaga

keuangan

yang

berfungsi

sebagai

intermediasi antara pihak surplus unit (kelebihan dana) dengan pihak defisit
unit (kekurangan dana), kegiatan operasional bank selalu penuh dengan risiko.
Bank menarik dana dari masyarakat yang kelebihan dana dengan menawarkan
berbagai produk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito yang hampir
semua berjangka waktu pendek (kurang dari satu tahun). Sementara disisi lain,
10

Imam Wahyudi, et. al. Manajemen Risiko Bank Islam, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 8
Abbas Salim, Asuransi & Manajemen Risiko,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h.
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bank menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam
bentuk pembiayaan yang mayoritas berjangka waktu panjang (lebih dari satu
tahun) dan tidak dapat dilikuidasi dalam waktu singkat. Ketidakcocokan
jangka waktu itulah yang dapat menjadi salah satu contoh sumber risiko
dalam dunia perbankan, karena bank sebesar dan semapan apapun akan jatuh
dalam waktu singkat jika mayoritas nasabah (pihak surplus unit) menarik
dananya dalam waktu yang bersamaan (bank rush), sementara berbagai
pembiayaan yang disalurkan kepada debitur (pihak defisit unit) tidak dapat
segera dicairkan. Oleh karena itu, posisi manajemen risiko dalam menjaga
keberlangsungan kegiatan bank menjadi sangat penting. 12
Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial,
baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang
berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko
tersebut tidak dapat dihindari akan tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.13
Manajemen risiko dilakukan untuk menjaga agar aktivitas operasional bank
tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan bank untuk
menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan dan kesehatan

12

Imam Wahyudi et.al, Manajemen Risiko Bank Islam (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.32
Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2010), h. 255.
13
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bank. Kebijakan pengendalian risiko bagi bank adalah salah satu cara untuk
melakukan pembatasan atas berbagai risiko dari masing-masing kegiatan.14
Setiap lembaga keuangan pasti telah menerapkan manajemen risiko
dalam perusahaannya untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan
mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha lembaga
keuangan bank, demikian pula pada Bank Pembiayaan Rakyat SyariahKota
Bandar Lampung.
Dalam pelaksanaan kegiatannya sebagai lembaga keuangan, BPRS
merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang juga melakukan
kegiatan penghimpun dana (funding) dan penyaluran dana(landing). Aktivitas
funding merupakan aktivitas pokok bank syariah dengan menghimpun dana
dari masyarakat dan menyediakan fasilitas produk penghimpun dana.15
BPRS Kota Bandar Lampung menghimpun dana dari masyarakat,
menggunakan akad mudharabah dalam produk tabungan dan deposito
mudharabah. Sedangkan aktivitas landing (pembiayaan) yakni aktivitas
pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak
yang merupakan defisit unit.16BPRSKota Bandar Lampung menyalurkan dana
yang sudah terkumpul dari nasabah ke berbagai usaha kecil dan menengah
14

Ibid, 256.
Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah,(Yogyakarta:UII
Press, 2004), hlm. 4
16
Ibid, hlm. 160
15
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termasuk juga untuk kebutuhan konsumtif yang dikemas dalam produk
pembiayaan mudharabah, murabahah, ijarah dan ijarah multijasa.
Proses pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS yaitu dengan
akad yang digunakan dalam perjanjian antara nasabah dan pihak bank salah
satunya adalah akad ijarah untuk pembiayaan multijasa.Pembiayaan
multijasaini terbentuk karena adanya permintaan ataupun kebutuhan yang
mendesak yang di alami masyarakat, seiring dengan adanya hal tersebut
BPRS mengeluarkan produk pembiayaan multijasa.
Dengan semakin

berkembangnya pembiayaan multijasa

menggunakan akad ijarah tidak menutup kemungkinan munculnya risiko
terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat mempengaruhi kinerja bank
syariah ataupun lembaga keuangan syariah lainnya. Risiko dalam penyaluran
pembiayaan, antara lain risiko pembiayaan yang disebabkan kegagalan
nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai
dengan kesepakatan (wanprestasi)dan juga dapat terjadi munculnya risiko
likuiditas, karena dana yang seharusnya diputar/dikelola oleh bank masih
berhenti pada nasabah, mengingat dana pokok pinjaman masih akan cair pada
saat jatuh tempo.
Pembiayaan bermasalah ditunjukkan dengan rasio Non Performing
Financing (NPF) untuk pembiayaan berbasis syariah yang merupakan
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perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan jumlah total
pembiayaan. Tabel 1.1 menggambarkan kondisi NPF pada BPRS Kota Bandar
Lampung dari tahun 2014-2016, yaitu:
Tabel 1.1
Pembiayaan Bermasalah pada BPRS Kota Bandar Lampung
Tahun 2014-2016
Tahun

Jumlah Pembiayaan

Pembiayaan
Bermasalah

Jumlah
Nasabah

NPF
(%)

2014

24.229.138.640

263.918.932

1.557

1.47%

2015

30.669.659.358

226.740.333

1.877

2.81%

2016

31.383.215.499

853.597.225

1.712

6.48%

86.282.013.497
1.344.256.490
5.146
10.76%
Jumlah
Sumber: Data BPRS Kota Bandar Lampung Tahun 2017 Diolah
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kondisi Non Performing
Financing pada pembiayaan Ijarah multijasa di BPRS Kota Bandar Lampung
menunjukkan adanya peningkatan jumlah nasabah pembiayaan yang
mengalami kemacetan pembayaran angsuran pembiayaan Ijarah multijasa. Ini
merupakan salah satu jenis risiko yang dihadapi oleh BPRS Kota Bandar
Lampung yaitu pembiayaan Ijarah multijasa bermasalah. Sehingga dari
penjelasan tersebut diperlukan manajemen risiko agar kerugian yang
membahayakan perkembangan perusahaan dapat dihilangkan atau paling tidak
dapat diminimalkan.
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Berdasarkan

uraian

diatas,

maka

penulis

bermaksud

untuk

mengadakan penelitian lebih dalam tentang masalah tersebut dengan judul
skripsi “Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah
Multijasa Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung”.
D. Rumusan Masalah
Masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan
apa yang benar-benar terjadi, dengan arti lain masalah adalah kesenjangan
antara teori dan praktiknya yang terjadi.17
Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka dapat
diidentifikasikan permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh BPRS Kota
Bandar Lampung untuk menghindari kerugian dalam pembiayaan ijarah
multijasa bermasalah?
2. Apakah penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh BPRS Bandar
Lampung telah sesuai dengan prinsip syariah?
E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian perlu dilakukan karena terkait erat dengan
perumusan masalah dan judul dari penelitian diatas.Oleh karena itu penulis
mempunyai tujuan tersendiri baik secara subjektif maupun objektif. Tujuan
dari penelitian ini adalah:

17

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.50.
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1. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada BPRS Kota Bandar
Lampung dalam pembiayaan ijarah multijasa bermasalah.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan manajemen risiko yang dilakukan
oleh BPRS Kota Bandar Lampung telah sesuai dengan prinsip syariah.
F. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Agar

penulis

memahami

konsep

manajemen

risiko

dan

pengaplikasiannya dalam perspektif ekonomi islam.
b. Sebagai khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang manajemen
risiko dalam perspektif islam.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi BPRS Kota Bandar Lampung dapat lebih mengoptimalkan
penerapan manajemen risiko.
b. Bagi akademik hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
refrensi di bidang pembiayaan ijarah multijasa.
G. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (field
research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara
intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan
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suatu unit baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat yang berada
pada objek penelitian.
b. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk
menggambarkan secara sistematis mengenai apa yang terjadi di lapangan
kemudian melakukan analisis dari hasil temuan tersebut dengan
menyesuaikan

antara

temuan

dan

teori.18Jadi

peneliti

akan

mendeskripsikan peristiwa yang terjadi yang terkait dengan penelitian
manajemen risiko pada pembiayaan ijarah multijasa bermasalah.
2. Jenis Data
Untuk memperoleh data tentang permasalahan yang dibahas maka penulis
menghimpun dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Adapun
yang dimaksud data primer dan data sekunder dalam penelitian ini adalah:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui
kuesioner, kelompok focus, dan panel, atau juga data hasil wawancara
peneliti dengan narasumber.19 Data primer dalam penelitian ini berupa
data hasil wawancara langsung denganDirektur dan Kabag Pemasaran
BPRS Kota Bandar Lampung.

18

H.M. Subana, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: CV Pustaka Setia,2005), h. 89
V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta:
PUSTAKABARUPRESS,2014), h. 73
19
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2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah
berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah,
artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.20Dalam
hal ini, data sekunder yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui
berbagai data dari catatan-catatan,dokumen, laporan serta berbagai
refrensi yang masih berhubungan dengan masalah ini.
3. Metode Pengumpulan Data
a. Interview (wawancara)
Interview adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan
pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan
jawaban-jawaban tersebut di catat atau direkam.Seperti langsung
wawancara dengan direktur dan Kabag Pemasaran BPRS Kota Bandar
Lampung.Dalam pelaksaanannya penulis melakukan interview bebas
terpimpin atau terstruktur dengan membawa kerangka pertanyaan yang
telah dipersiapkan sebelumnya.

20

Ibid.
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b. Dokumentasi
Yaitu cara pengumpulan data yang dapat berupa bukti-bukti
tertulis dari objek penelitian21 untuk memperkuat data yang diperoleh
khususnya yang berkaitan dengan data manajemen risiko.
4. Metode Pengolah Data
Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunakan
teknik deskriptif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan atau
menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, dimana teknik ini
menggambarkan tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan. Untuk
mendapatkan data yang lebih akurat perlu adanya pengolahan data dengan
tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Editing
Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih
dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi
kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian,
kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.22 Teknik ini
digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang
sudah penulis dapatkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber
dokumentasi.

21

h. 70

22

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),

Ibid.
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b. Organizing
Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian
rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan
rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.
c. Analyzing
Metode analisa dalam penelitian ini berdasarkan metode analisa
dengan cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu suatu cara
untuk mengambil kesimpulan dari yang khusus ke umum.
Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan
organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian
dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan.23
Kesimpulan yang disimpulkan masih bersifat sementara dan
akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang
mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan
demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat
menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi
mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam
penelitian kualitatif masih bersifat sementara.24

23

Ibid.
Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: CV Alfa Beta, 1998), h. 300.

24
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1. Metode Analisis Data
Untuk kepentingan analisis dan interprestasi data dalam
penelitian ini menggunkan metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Dalam konsepsi penelitian deskriptif, peneliti berusaha
memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya
kemudian digambarkan atau dilukiskan apa adanya.
Sedangkan pendekatan kualitatif adalah menampilkan prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang dan perilaku yang di amati. Yang dipadukan
dengan teori kepustakannya itu mencari data mengenai hal-hal tau
variable yang berupa catatan, transkrif, buku, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya.
Kemudian dari semua data yang terkumpul diolah secara
sistematis dengan menggunakan pola berfikir deduktif yaitu pola
berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan
bertitik tolak pada pengetahuan yang umum hendak menilai kejadian
yang khusus.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
Berdirinya lembaga keuangan syariah selain didasari oleh tuntunan
bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar
umat Islam, juga sebagai langkah aktif dalam rangka restrukrisasi perekonomian
Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan,
moneter, perbankan secara umum. Secara khusus adalah mengisi peluang terhadap
kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga
(rate interest), yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga.
1. Pengertian BPRS
BPRS adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola
operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah atau muamalah Islam. BPRS
berdiri berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 tentang Peraturan Pemerintah (PP) N0.
72 Tahun 1992 Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (point empat)
UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang
perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidakmemberikan
jasa dalam lalu lintas pembayaran.1 Namun didalam UU Nomor 21 Tahun 2008
yang merupakan Undang-Undang khusus untuk perbankan syariah menjelaskan

1

Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim,
2008), h. 38
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pengertian BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan
jasa dalam lalu lintas pembayaran.2
Adanya BPRS merupakan tuntunan bermuamalah, dimana bank pembiayaan
Rakyat Syariah juga beroperasi layaknya bank-bank syariah yang telah ada. Pada
umumnya bank-bank syariah lainnya juga melakukan penghimpunan dan
penyaluran dana kepada masyarakat luas. Hanya saja bank pembiayaan rakyat
syariah tidak ikut serta dalam memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
2. Tujuan BPRS
Setiap lembaga baik lembaga keuangan atau bukan lembaga keuangan
memiliki suatu tujuan operasional. Adapun tujuan operasional, akan memberikan
gambaran bagi perusahaan mengenai prospek ke depan seperti apa yang dicapai.
Adapun yang menjadi tujuan operasional BPRS adalah3:
a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama kelompok
masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di
daerah pedesaan.
b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga
mengurangi arus urbanisasi.

2

Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistic), “(online), tersedia:
http://www.bi.go.id/UU No. 21 Tahun 2008
3
Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait,
(Jakarta:PT. Raja Grafido Persada, 2004), h. 129-130.
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c. Membina Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka
meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang
memadai.4
3. Modal Pendirian BPRS
Untuk mendirikan BPRS modal yang disetor paling sedikit menurut
POJK No.3/POJK.03/2016 Tentang BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya5:
a. Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), bagi BPRS yang didirikan
di zona 1;
b. Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di
zona 2;
c. Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di
zona 3; dan
d. Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), bagi BPRS yang
didirikan di zona 4.
Pembagian zona sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan potensi
ekonomi wilayah dan tingkat persaingan lembaga keuangan di wilayah kabupaten
atau kota yang bersangkutan.
Menurut POJK No. 3/POJK.03/2016, BPRS hanya dapat didirikan oleh warga
Negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI,
pemerintah daerah, atau dua belah pihak atau lebih.

4

Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait,
(Jakarta:PT. Raja Grafido Persada, 2004), h. 129-130.
5
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016.
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Perubahan modal dasar bagi bank yang berbentuk hukum perseroan
terbatas/perusahaan daerah wajib dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia
selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal diterimanya persetujuan perubahan
anggaran dasar dari instansi berwenang disertai dengan Rapat Umum Pemegang
Saham akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi
berwenang.
4. Produk-produk BPRS
Produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS secara garis besar adalah
sebagai berikut:6
a. Mobilisasi Dana Masyarakat
Bank akan mengarahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti
menerima simpanan wadi‟ah, menyediakan fasilitas tabungan dan deposito
berjangka. Fasilitas ini dapat dipergunakan untuk menitip shadaqah, infak,
zakat, mempersiapkan ongkos naik haji, merencanakan qurban, aqiqah,
khitanan, mempersiapkan pendidikan, pemilikan rumah, kendaraan dan
lain-lain.
1) Simpanan Amanah
Bank menerima titipan amanah berupa infaq, shadaqah dan zakat.
Akad penerimaan titipan ini adalah wadi‟ah, yaitu titipan yang
tidak menanggung risiko. Bank akan memberikan kader profit dari
bagi hasil yang di dapat bank melalui pembiayaan kepada nasabah.

6

Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Op.Cit, h. 45
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2) Tabungan Wadi’ah
Bank menerima tabungan (saving account), bank pribadi maupun
badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana
ini adalah wadi‟ah yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung
risiko kerugian, dan bank akan memberikan kadar profit kepada
penabung yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap
bulan.
3) Deposito wadiah atau deposito mudharabah
Bank menerima deposito berjangka (time and investment account)
baik pribadi maupun badan lembaga. Akad penerima dana
masyarakat berjangka satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas
bulan dan seterusnya sebagai penyertaan sementara pada bank.
Deposan yang akad depositonya wadi‟ah mendapatkan nisbah bagi
hasil keuntungan lebih kecil dari mudharabah bagi hasil yang
diterima bank dalam pembiayaan nasabah yang dibayar setiap
bulan.
b. Penyaluran Dana
1) Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian antara pemilik
dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang keuntungan
dibagi menurut rasio/nisbah yang telah disepakati bersama di
muka. Apabila terjadi kerugian maka pengusaha menanggung
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kerugian dana, sedangkan bank menanggung pelayanan material
dan kehilangan imbalan kerja.
2) Pembiayaan Musyarakah
Pembiayaan Musyarakah adalah suatu perjanjian antara pengusaha
dengan bank, di mana modal dari kedua belah pihak digabungkan
untuk usaha tertentu yang dikelola secara bersama-sama,
keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan
di muka.
3) Pembiayaan Ba’i Bitsaman Ajil
Pembiayaan Ba‟i Bitsaman Ajil adalah proses jual beli antara bank
dengan nasabah, dimana bank akan menalangi lebih dahulu kepada
nasabah dalam pembelian suatu barang tertentu yang dibutuhkan
kemudian nasabah akan membayar harga pasar dan keuntungan
yang disepakati bersama.
4) Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan Murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati
antara

bank

dengan

nasabah

dimana

bank

menyediakan

pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya
yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah
sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan
pada saat jatuh tempo). Murabahah hampir sama dengan Ba‟i
bitsaman ajil (BBA), bedanya adalah dalam hal pembayaran, pada
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akad Murabahah dilakukan oleh nasabah sebelum jatuh tempo
pada waktu yang telah disepakati.
5) Pembiayaan Qardul Hasan
Pembiayaan Qardul Hasan adalah perjanjian antara bank dengan
nasabah yang layak menerima pembiayaan kebijakan dimana
nasabah

yang menerima hanya membayar

pokoknya

dan

dianjurkan untuk memberikan ZIS.
Adapun sasaran pembiayaan BPRS adalah pengusaha kecil
dan sektor informal serta masyarakat lain yang menghadapi
problem modal dengan prospek usaha yang layak. Jangka waktu
kredit meliputi: jangka pendek (kurang dari satu tahun), jangka
menengah (satu sampai tiga tahun), dan jangka panjang (lebih dari
tiga tahun). Agunan yang diutamakan pada dasarnya adalah usaha
atau proyek yang dibiayai oleh pembiayaan sendiri.
5. Kegiatan Usaha BPRS
a. Kegiatan Usaha
Menurut Pasal 21 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:7
1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan akad wadi‟ah atau akad lain yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah; dan
7

Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2014), h.
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b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad
lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau
musyarakah;
b) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam atau istishna;
c) Pembiayaan berdasarkan akad qardh;
d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak
kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa-beli dalam
bentuk ijarah muntahiya bittamlik;dan
e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah.
3) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan
berdasarkan akad wadi’ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah
dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah yang ada di bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional,
dan UUS; dan
5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah
lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan
Bank Indonesia.
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b. Kegiatan yang Dilarang
Berdasarkan PBI Nomor 15/11/PBI/2013 Tentang Prinsip Kehatihatian dalam kegiatan usaha yang tidak diperkenankan dilakukan oleh
BPRS adalah:8
1) Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas
pembayaran.
2) Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing.
3) Melakukan penyertaan modal.
4) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha.

B. Manajemen Risiko
1. Pengertian Manajemen Risiko
Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris dari kata kerja to
manage, yaitu mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola.
Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan idarah. Idarah diambil
dari perkataan adardasy-syai‟a atau perkataan „adartabihi juga dapat
didasarkan pada kata ad-dauran. Pengamat bahasa menilai pengambilan
kata yang kedua, yaitu „adartabihi, idarah, siyasahdan qiyadah dalam
bahasa Arab. Dari terma-terma tadi di dalam Al-Qur’an hanya ditemui
terma tabdir dalam berbagai derivasinya. Tabdir adalah bentuk masdar

8

Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Op.Cit, h. 44

27

dari kata kerja dabbura, yudabbiru, tadbiran yang berarti penerbitan,
pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan.9
Risiko dalam lembaga keuangan merupakan suatu kejadian potensial,
baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat
diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif terhadap pendapatan
dan permodalan lembaga keuangan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat
dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan, oleh karena itu diperlukan
serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk
mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang
timbul.
manajemen risiko menurut Bank Indonesia adalah serangkaian
prosedur dan metode yang digunakan untul mengidentifikasi, mengukur,
memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha
bank.10 Manajemen risiko menurut Herman Darmawi yaitu serangkaian
prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi,
mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan
usaha.11 Manajemen risiko menurut Adiwarman Karim adalah suatu usaha
untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan dalam setiap
kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan
efisiensi yang lebih tinggi.12

9

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,
2006), h. 14
10
Lihat dalam www.bi.go.id, diakses pada hari Selasa, 24 Januari 2017.
11
Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan,edisi Revisi, Cet. Ke13(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 255
12
Herman Darmawi, Manajemen Risiko, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 17
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Menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003
ruang lingkup manajemen risiko pada penerapannya sekurang-kurangnya
mencakup:13
a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan
pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko;
dan
d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
Berdasarkan

pengertian

tersebut,

dapat

disimpulkan

bahwa

manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola
risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak
merugikan. Maka dapat dikatakan bahwa manajemen risiko merupakan
suatu tindakan dalam mengidentifikasi risiko-risiko inheren secara
terencana dan terukur, dan mempersiapkan berbagai pendekatan,
mengendalikannya agar tujuan bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Secara terinci, proses manajemen risiko adalah dimulai dari identifikasi
risiko dan toleransinya, pengukuran risiko dan penilaiannya, pemantauan
dan pelaporan risiko, pengendalian risiko, penyesuaian dan penyelarasan.
2. Landasan Hukum Penerapan Manajemen Risiko
Dalam perspektif Islam, risiko bukan merupakan kekhususan yang
terdapat hanya pada sistem keungan Islam saja. Risiko ada pada semua
sistem keuangan, yakni risiko-risiko yang berkaitan dengan uang
pemerintah (fiduciary money), fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, kredit
macet, kegagalan operasional, bencana alam, kejahatan orang lain,
13

Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003
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kelemahan manajerial dan lingkungan. Sistem keuangan pun terekspos
juga pada risiko-risiko tersebut.14 Hal ini sebagaimana firman Allah SWT
dalam surat Al-Baqarah ayat 279, yaitu:



Artinya:”maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba),
Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan
jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok
hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.15
Selain itu, adanya kepuasan bahwa ketentuan illahiah tersebut didasarkan
pada

upaya

membantu

mewujudkan

tujuan-tujuan

kemanusiaan.

Diantaranya adalah keadilan, hal ini terdapat dalam firman Allah SWT
dalam surat Al-Hadid ayat 25 yaitu:




Artinya: “Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan
membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama
mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat
melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat
kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka
mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang
menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak
dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.16
14

Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, Islamic Risk Management For Islamic Bank, (Jakarta:
PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 220
15
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2012),
h. 47
16
Ibid, h. 541
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Menurut ayat diatas, bank harus memperhatikan dengan sungguhsungguh potensi risiko yang dihadapi dan mengembangkan sistem untuk
mengidentifikasi, mengontrol, dan mengelola risiko-risiko tersebut.
Pengembangan budaya manajemen risiko pada bank merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari tanggung jawab otoritas pengawasan dan
regulator. Oleh karena itu, otoritas pengawasan juga harus mengenal baik
karakter risiko bank Islam dan turut serta dalam mengembangkan
manajemen risiko yang efisien.
Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 pada tanggal
19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen risiko untuk bank umum,
merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam masalah manajemen
risiko

perbankan.

Keseriusan

tersebut

dipertegas

lagi

dengan

dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 pada
bulan Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pengurus
dan pejabat bank umum, yang mengharuskan seluruh pejabat bank dari
tingkat terendah hingga tertinggi untuk memiliki sertifikasi manajemen
risiko yang sesuai dengan tingkat jabatannya.
Perbankan Indonesia diharuskan mengembangkan proses penerapan
manajemen risiko yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan
efektifitasnya. Berdasarkan kedua peraturan tersebut diatas, Bank
Indonesia menekankan bahwa perbankan dalam menjalankan bisnis dan
pengendalian diperlukan untuk mengatur risiko-risikonya, yaitu mencakup
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4 (empat) tahapan proses, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan
pengendalian.17
Pemantauan risiko dengan mmemperhatikan indikator dan parameter
yang telah ditetapkan. Kegiatan pemantauan dilakukan untuk memastikan
bahwa eksposur tiap jenis risiko tidak melebihi limit yang ditetapkan.
Pengendalian risiko merupakan tindak lanjut yang perlu diambil untuk
meminimalisasi potensi kerugian yang mungkin terjadi dan sesuai dengan
strategi manajemen risiko bank, pengendalian tersebut dapat dilakukan
dengan cara penghindaran, pengalihan, pengelolaan, atau pengabsorban.18
Selain itu, pengaturan mengenai penerapan manajemen risiko bagi
bank umum merupakan salah satu ketentuan dari Bank Indonesia yaitu
mengenai ketentuan Self Regulatory Banking (SRB). Dalam hal ini
terdapat ketentuan dasar hukum pengaturan manajemen risiko yaitu:
a. PBI No. 7/25/PBI/2005 tertanggal bulan Agustus 2005 tentang
Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
Jo.PBI No. 11/19/PBI/2009 tertanggal 4 juni 2009. Bank wajib
mengisi jabatan komisaris dan manajer risiko bank dengan sumber
daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang
manajemen risiko yang dibuktikan dengan sertifikat manajemen risiko.
Bank diwajibkan menyusun rencana dan melaksanakan program

17

Rudjito, Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan (Kegunaan
Penerapan Risk Manajemen Untuk Perbankan), Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 Nomer 3 Tahun
2004, h. 18
18
Ibid.
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pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan
kompetensi di bidang manajemen risiko.
b. PBI No. 13/23/PBI/2011 tertanggal 2 November 2011 tentang
penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha
syariah. Penerapan manajemen risiko disesuaikan dengan tujuan,
kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan
BUS dan UUS. Penerapan manajemen risiko mencakup tentang
pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas
Syariah, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
manajemen risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen
risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
Bank Indonesia mengharapkan sebuah bank yang mempunyai
kompleksitas tinggi dalam pelaksanaan operasional bisnisnya, seperti
memiliki transaksi obligasi, nilai tukar, pinjaman dalam valuta asing
dan sekuritisasi, agar mempunyai suatu struktur manajemen risiko
yang lebih kompleks dibandingkan dengan sebuah bank yang
mempunyai kegiatan yang secara operasional yang relative sederhana
seperti pinjaman dan simpanan. Oleh karena itu, melalui Peraturan
Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/25/PBI/2004 pada tanggal 22 Oktober
2004 tentang rencana bisnis bank umum, Bank Indonesia mewajibkan
kepada bank-bank di Indonesia untuk menyusun rencana bisnisnya
secara realistis dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal
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yang mempengaruhi usaha bank-bank tersebut, dengan berpedoman
pada prinsip kehati-hatian dan jasa perbankan yang sehat.19
3. Penerapan Manajemen Risiko Perbankan
Lembaga keuangan syariah yang dibentuk sejak tiga dekade terakhir
sebagai alternatif bagi lembaga keuangan konvensional, terutama
ditunjukkan untuk menawarkan kesempatan investasi, pembiayaan, dan
perniagaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah khususnya
perbankan. Dalam usianya yang sangat masih belia, pertumbuhan industri
perbankan ini sangat membanggakkan. Salah satu fungsi dasarnya adalah
untuk mengelola risiko yang muncul dalam transaksi keuangan secara
efektif.20
Dalam penerapannya, ada beberapa proses manajemen risiko yang
harus dilaksanakan oleh bank, seperti yang terlihat pada gambar di bawah
ini:

PemantauandanPengkinian/kajiU
langan resikodankontrol

Solusi risiko risiko
implementasi
tindakan mitigasi

Identifikasi
pemetaan

Menegaskan profil
risiko/rencana
manajemen risiko
19

Kualifikasi/
menilai peringkat
resiko

Jimmy E. Ellias, Peranan Manajemen Risiko Strategik dalam Mendukung Good
Corporate Government (Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan), Jurnal Hukum
Bisni, Volume 23 Nomor 3 Tahun 2004, hlm. 53
20
Asep Ali Hasan Wahyu Ari Nugroho, Manajemen Risiko, (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2008), h. 13.
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Gambar 1: Proses Manajemen Risiko
Penjelasan:
a. Identifikasi dan pemetaan risiko meliputi: menetapkan kerangka kerja
untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan; menentukan
definisi kerugian; menyusun dan melakukan implementasi mekanisme
pengumpulan data; dan membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori
risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.21
b. Kuantifikasi/menilai/melakukan peringkat risiko meliputi; aplikasi
teknik permodelan dalam mengukur risiko; menentukan tingkat
frekuensi dan tingkat kerugian dari risiko berdasarkan data historis
yang tersedia; dan perluasan dengan memanfaatkan tolak ukur
(benchmarking), permodelan (modelling), dan peramalan (forecasting)
yang berasal dari luar organisasi/ eksternal, sumber eksternal yang
dimaksud berasal dari praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan di
dalam industri (best practices).
c. Menegaskan profil risiko dan rencana manajemen risiko. Identifikasi
selera risiko organisasi (risk appetite), apakah manajemen secara
umum terdiri dari; penghindar risiko (risk averter), penerima risiko
sewajarnya (risk neutral), pencari risiko (risk seeker). Identifikasi visi
strategi (strategic vision) dari organisasi, apakah organisasi berada
dalam visi: agresif yang terobsesi untuk mengejar peningkatan volume
usaha
21

serta

keuntungan

sebesar-besarnya

untuk

mendukung

Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar
Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2008), Edisi 1, Cet. Ke-1, h. 8
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pertumbuhan, konservatif yang ingin menjaga kelangsungan usaha
pada situasi aman dengan volume usaha dan keuntungan yang stabil.
d. Solusi risiko/ implementasi tindakan terhadap risiko, yaitu:
1. Hindari (avoidance): keputusan yang diambil adalah tidak
melakukan aktivitas yang dimaksud, misalnya sebuah bank
mendapat tawaran untuk melakukan bisnis pencucian uang (money
laundering) dari kegiatan terorisme yang menjanjikan keuntungan
dari penempatan dalam jumlah besar dengan bunga yang sangat
rendah. Risiko aktivitas tersebut adalah anacaman penutupan bank
serta

ancaman

pidana

terhadap

pelakunya.

Maka,

bank

memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas tersebut.
2. Alihkan: membagi risiko dengan pihak lain. Konsekuensinya
terhadap biaya yang harus dikeluarkan atau berbagai keuntungan
yang diperoleh. Misalnya untuk pembiayaan proyek yang sangat
besar, sebuah bank melakukan skema pinjaman sindikasi. Sindikasi
adalah bentuk berbagai bisnis, risiko, dan hasil yang lazim
dilakukan bank.
3. Mitigasi risiko (mitigate risk); menerima risiko pada tingkat
tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui
peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas
terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya.
4. Menahan risiko residual (retention of residual risk): menerima
risiko yang mungkin timbul dari aktivitas yang dilakukan.
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Kesediaan

menerima

risiko

dikaitkan dengan ketersediaan

penyangga jika kerugian atas risiko terjadi. Peran inilah yang
ditekankan dalam membahas menejemen risiko perbankan.
Perbankan harus mengambil berbagai macam risiko dalam
menjalankan aktivitasnya.
e. Pemantauan dan pengkinian/ kaji ulang risiko dan control, meliputi:
seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko
telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik; lakukan pengkinian
dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap
implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam
strategi risiko keseluruhan.22
4. Jenis-jenis Risiko Pada Perbankan Syari’ah
Dalam mengelola unit bisnis selalu dihadapkan dengan risk-return
(risiko dan pendapatan). Adanya beberapa jenis risiko yang berhubungan
dengan bisnis perbankan di antaranya adalah risiko kredit (credit risk),
risiko likuiditas (liquidity risk)dan risiko tingkat bunga (interest rate risk.
Disamping itu, ada juga risiko nilai tukar valuta asing (foreign exchange
rate risk), dan risiko operasional (operational risk ).23Untuk lebih jelasnya,
berikut ini akan dijelaskan beberapa jenis risiko tersebut, yaitu:
a. Risiko kredit/ pembiayaan
Merupakan bentuk risiko pembayaran yang muncul pada saat satu
pihak bersepakat untuk membayar sejumlah uang (akad murabahah,
22

Ibid.
Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Op.Cit., h. 357

23
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salam dan istishna) atau mengirimkan barang misalnya dalam akad
murabahah sebelum menerima aset atau uang cash nya sendiri,
sehingga menyebabkan terjadinya kerugian. Dalam kasus pembiayaan
berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), risiko kredit adalah
tidak terbayarnya kembali bagian bank oleh pihak pengusaha ketika
jatuh tempo.24
b. Risiko Benchmark
Bank syari’ah tidak berhubungan dengan suku bunga, hal ini
ditunjukkan bahwa bank syariah tidak menghadapi risiko pasar yang
muncul karena perubahan suku bunga. Namun bagaimanapun,
perubahan suku bunga di pasar, memunculkan beberapa risiko di
dalam pendapatan lembaga keuangan syari’ah. Lembaga keuangan
syari’ah

memakai

benchmark

rate.

Khusunya

dalam

akad

mudharabah, dimana mark-up ditentukan dengan menambahkan premi
risiko pada benchmark rate.25
c. Risiko Operasional
Risiko operasional, terutama yang terkait dengan faktor manusiawi
menjadi suatu yang kuat bagi lembaga ini. Risiko operasional bisa
muncul terutama akibat bank tidak memiliki personal (dengan
kapasitas dan kapabilitas) yang memadai untuk menjalankan
operasional keuangan syari’ah. Karena adanya perbedaan karakteristik
bisnis, software computer yang tersedia di pasar konvensional bisa jadi
24

Tariqullah Khan Habib Ahmad, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 11
25
Ibid., h. 12
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tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan bank syari’ah. Hal ini
melahirkan risiko sistem yang menuntut bank syari’ah untuk
mengembangkan dan memakai teknologi internasional.
d. Risiko Penarikan Dana
Perbedaan

tingkat

return

pada

tabungan

atau

investasi

mengakibatkan ketidakpastian tentang nilai sebenarnya (real value)
dari jenis simpanan tersebut. Perlindungan aset untuk memperkecil
risiko kerugian akibat rendahnya tingkat return, mungkin menjadi
faktor penting dalam keputusan penarikan dana para deposan.
c. Risiko Fidusia
Rendahnya tingkat return bank dibandingkan dengan return yang
berlaku di pasar, juga berakibat pada munculnya risiko fidusia
(fiduciary risk), yaitu ketika deposan atau investor menafsirkan
rendahnya tingkat return tersebut sebagai pelanggaran kontrak
investasi atau kesalahan manajemen dana oleh pihak bank. Risiko
fidusia dipicu oleh pelanggaran kontrak oleh pihak bank. Misalnya
bank tidak menjalankan kontrak dengan penuh kepatuhan pada
ketentuan syari’ah.
Selain itu, secara umum risiko-risiko yang melekat pada aktivitas
fungsional bank syari’ah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis
risiko yaitu:
a. Risiko pembiayaan, merupakan risiko yang disebabkan oleh
adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya.
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Risiko ini mencakup risiko produk dan risiko pembiayaan
korporasi.
b. Risiko pasar, merupakan risiko kerugian yang terjadi pada
portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan
variabel pasar (adverse movement) berupa suku bunga dan nilai
tukar. Risiko ini mencakup risiko tingkat suku bunga (interest rate
risk), risiko pertukaran mata uang (foreign exchange risk), dan
risiko likuiditas (liquidity risk).
c. Risiko Operasional, adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh
ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human
error, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang
mempengaruhi operasional bank.26
Sedangkan menurut

PBI,

dinyatakan bahwa proses

manajemen risiko bank sekurang-kurangnya mencakup pendekatan,
pengukuran dan penilaian risiko, struktur limit dan pedoman serta
parameter pengelolaan risiko, sistem informasi manajemen dan
pelaporannya, serta evaluasi dan kaji ulang manajemen. Bank perlu
melakukan manjemen terhadap risiko kredit yang melekat, yaitu
dengan mengidentifikasi, mengukur, memonitor, mengontrol risiko
kredit, serta memastikan modal yang tersedia cukup, dan dapat
diperoleh kompensasi yang sesuai atas risiko yang timbul.27

26

Zaenul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari‟ah, (Jakarta: Pustaka Alfabet,
2005), h. 61
27
Ferry N. Indroes, Op.Cit,
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Dalam bank Islam, manajemen risiko mempunyai karakteristik
yang berbeda dengan bank konvensional, karena adanya risiko-risiko
yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syari’ah.
Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank
konvensional bukan terletak pada bagaimana mengukur (how to
measure), melainkan apa yang dinilai (what to measure). Perbedaan
tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko,
antisipasi risiko dan monitoring risiko.28
Bank syari’ah tidak menghadapi risiko bunga, walaupun dalam
lingkungan dimana berlaku dual banking sistem, meningkatnya
tingkat suku bunga di pasar konvensional dapat berdampak pada
meningkatnya risiko likuiditas. Akibatnya banyak nasabah yang
menarik dana dari bank konvensional berpindah ke bank syari’ah.
Penyebab utama dari risiko ini adalah penilaian pembiayaan yang
kurang jeli dan kurangnya antisipasi terhadap kemungkinan risiko
usaha yang akan dibiayai. Risiko-risiko pembiayaan dapat ditekan
dengan cara memberikan batas wewenang keputusan memberikan
pembiayaan kepada nasabah. Risiko kredit atau pembiayaan akan
lebih tampak apabila keadaan perekonomian sedang booming yang
akan mengakibatkan turunnya penjualan barang produksi dan
akibatnya para pengusaha kesulitan untuk memenuhi kewajiban
membayar hutang-hutangnya.

28

Zaenul Arifin,. Op.Cit., h. 61
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Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tahun 2003 tentang
penerapan manajemen risiko untuk bank umum, merupakan wujud
keseriusan Bank Indonesia dalam masalah manajemen risiko
perbankan. Keseriusan tersebut lebih dipertegas lagi dengan
dikeluarkannya PBI No. 7/25/PBI/2005 pada Agustus 2005 tentang
sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum,
yang mewajibkan seluruh pejabat bank dari tingkat terendah hingga
tertinggi untuk memiliki sertifikasi manajemen risiko yang sesuai
dengan tingkat jabatannya.
Kemudian seiring berkembangnya bank syariah serta semakin
kompleksnya kebutuhan akan manajemen risiko bank syariah yang
relatif berbeda dengan bank konvensional, akhirnya pada November
2011 Bank Indonesia resmi mengeluarkan peraturan tentang
penerapan manajemen risiko yaitu dengan di terbitknanya PBI No.
13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.29
C. Pembiayaan Ijarah Multijasa
1. Pengertian Ijarah
Ijarah menurut etimologi berarti upah, sewa, jasa, dan imbalan.30
Secara bahasa berasal dari kata al-ajru yang berarti al‟iwadhu(ganti), oleh
karena itu, al-tsawab (pahala) dinamai al-ajru (upah)31. Dalam bahasa Arab

29

Lihat lebih jelas dalam Penjelasan Umum PBI No. 12/23/PBI/2011.
AH. Azharuddin Lathif, Fiqh Muamalah, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 120
31
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,Edisi 1 Cetakan ke-5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.
30
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al-ijarah diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat
dengan jalan penggantian jumlah uang.
Menurut terminologi/istilah Ijarah adalah akad sewa menyewa dengan
mengambil manfaat sesuatu dari orang lain dengan membayar sesuatu
dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat.
Pembiayaan dengan akad ijarah dapat dilakukan dengan pola, yaitu: 32
1. Ijarah, adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa
antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek
sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa
yang disewakan.
2. Ijarah Muntahiya Bittamlik, adalah transaksi sewa menyewa antara
pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas
objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik
objek sewa.
2. Dasar Hukum Ijarah
Landasan hukum ijarah dalam operasional adalah:
a. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan
Ijarah, yang didalamnya telah menyebutkan tentang:
1). Firman Allah QS. Az-Zukhruf [43]: 32:

32

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori dari ke Praktik, Cetakan
Kesembilan belas, (Yogyakarta: Gema Insani, 2012), h.118

43




Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam
kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas
sebagian yang lain beberapa derajat, agar mereka dapat
mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih
baik dari apa yang mereka kumpulkan”.
2).Firman Allah QS. al-Baqarah [2] 233:

…

Artinya:“…Dan jikakamuinginanakmudisusukanoleh orang lain,
Tidakdosabagimuapabilakamumemberikanpembayaranmenurut
yang patut. Bertaqwalahkepada Allah; danketahuilahbahwa Allah
MahaMelihatapa yang kamukerjakan”.
3). HadisriwayatIbnuMajahdariIbnu Umar, bahwaNabibersabda :
33

ُق
جّفَ عَرَ ه
ِ َقَلَ أَنْ ي
جرَهُ ْب
ْ َعطُوا اْألَجِ ْيرَ أ
ْ َأ

Artinya: “Berikanlahupahpekerjasebelumkeringatnyakering.”
b. UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
c. Lampiran 6 SK BI No. 32/34/SK Tgl 12/05/99 Dir BI Tentang Prinsipprinsip Kegiatan Usaha Perbankan Syariah.
3. Rukun dan Syarat Ijarah
Rukun dan syarat Ijarah menurut AH. Azharuddin Lathif dapat
dijelaskan sebagai berikut:34
33

HaditsRiwayatIbnuMajah, Shahih al-Albani, FardhulQadir 1:718
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a. Rukun Ijarah
Dalam Islam yang termasuk rukun ijarah adalah:
1) Yang menyewakan dan yang mempersewakan harus memenuhi
syarat sebagai berikut: berakal, dengan kehendak sendiri
(bukan dipaksa), keadaan keduanya tidak bersifat mubazir,
baligh (sampai sedikitnya berumur 15 tahun)
2) Sewa, disyaratkan keadaan sewa diketahui dalam beberapa hal
yaitu jenisnya, kadarnya, dan sifatnya.
3) Syarat manfaat:
a) Manfaat
manfaat,

yang berharga. Adakalanya karena sedikit
mengakibatkan manfaat

itu menjadi

tidak

berharga seperti menyewa mangga untuk dicium baunya,
sebab mangga adalah barang untuk dimakan.
b) Keadaan manfaat dapat diberikan oleh orang yang
mempersewakan.
c) Diketahui kadarnya, dengan jangka waktu seperti menyewa
rumah satu bulan atau satu tahun.
b. Syarat Ijarah
Syarat sahnya ijarah berkaitan erat dengan syarat yang
harus ada pada pelaku transaksi, barang, tempat transaksi, ongkos
sewa dan keadaan transaksi itu sendiri. Diantaranya syarat-syarat
itu adalah :
34

AH. Azharuddin Lathif, Fiqih Muamalah, Cetakan ke I, (Ciputat: UIN Jakarta Press,
2005), h. 122-124
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1) Untuk kedua orang yang berakad (al-muta‟aqidain), menurut
ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan
berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak
berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta
mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka
ijarahnya tidak sah.
2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya
untuk

melakukan

akad

ijarah.

Apabila

salah

seorang

diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak
sah.
3) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara
sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
4) Objek itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung
dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh bersepakat
menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang
tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh
penyewa.
5) Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’. Oleh
sebab itu, para ulama fiqh bersepakat menyatakan tidak boleh
menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa
seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran).
6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
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7) Objek ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan,
seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan.
8) Upah/sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu
yang bernilai harta. Ulama Hanafiyah upah/sewa itu tidak
sejenis dengan manfaat yang disewa. Akan tetapi jumhur ulama
tidak menyetujui syarat ini, kerena menurut mereka antara
sewa dengan manfaat yang disewakan boleh sejenis.
9) Objek sewa-menyewa haruslah dipenuhi (dilaksanakan) baik
secara riil atau formil karena itu segolongan fuqaha tidak
membenarkan penyewaan barang-barang pengikut tanpa
induknya, karena hal itu tidak dapat dipenuhi.
10) Uang sewa itu haruslah bernilai dan jelas.35
4. Macam-macam dan Sistem Transaksi Ijarah
a. Macam-macam Ijarah
Menurut ahli fiqih, dilihat dari segi objeknya akad ijarah
dibagi menjadi dua macam, yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan
ijarah yang bersifata pekerjaan.36
1) Ijarah manfaat benda atau barang (manafi‟al-a‟yan) seperti
sewa-menyewa toko, rumah, kendaraan dan pakaian. Apabila
manfaat itu merupkan manfaat yang dibolehkan syara’ yang
untuk

35

dipergunakan,

maka

para

ulama

fiqih

sepakat

Hamzah Ya’kub, Fiqih Muamalah Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan
Hidup Dalam Berekonomi, Cetakan ke II, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h. 322-323
36
Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: , PT.
Salemba Empan Patria, 2004), h. 113
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menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. Bentuk
ijarah

ini

mirip

dengan

leasing

(sewa)

konvensional, pihak yang menyewa disebut

pada

bisnis

musta‟jir dan

pihak yang menyewakan disebut muajjir/mu‟jir dan biaya
disebut ujrah. Ijarahmanfaat benda/barang dibagi menjadi tiga
macam:37
a) Ijarah benda yang tidak bergerak (uqar), yaitu mencangkup
benda-benda yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan
menggunakannya seperti sewa rumah untuk ditempati.
b) Ijarah kendaraan baik tradisional maupun modern.
c) Ijarah barang-barang yang bisa dipindah-pindahkan seperti
baju, perabot dan tenda.
2) Sedangkan Ijarah yang berupa manfaat manusia merupakan
ijarah yang objeknya adalah pekerjaan atau jasa seseorang,
pihak yang memperkerjakan disebut musta‟jir, pihak pekerja
disebut ajir dan upah yang dibayarkan disebut ujrah. Seperti
buruh bangunan, tukang jahit, dan dokter. Ijarah jenis ini dibagi
menjadi dua macam:
a) Ijarah manfaat manusia bersifat umum (musytarok) artinya
pekerjaan atau jasa seseorang disewa manfaatnya oleh
banyak penyewa, misalnya jasa dokter yang dapat disewa
jasanya oleh banyak orang dalam jangka waktu tertentu.

37

AH. Azharuddin Lathif, Op.Cit, h. 125
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b) Ijarah manfaat manusia yang bersifat khusus (al-khas) yaitu
seseorang yang disewa tenaga atau keahliannya untuk
waktu tertentu, misalnya pembantu rumah tangga.
b. Sistem Transaksi Ijarah
Seperti yang telah dijelaskan pada pengertian ijarah, yakni
dimana sistem transaksi ini adalah sistem yang menggunakan akad
(kontrak) dalam suatu pengertian manfaat. Kontrak atau perjanjian
adalah akad yang secara harfiah berarti ikatan atau kewajiban,
maksudnya mengadakan ikatan untuk persetujuan atau ikatan
untuk memberi dan menerima bersama-bersama dalam salah satu
waktu. Artinya ikatan itu menimbulkan sesuatu yang harus
dipenuhi, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1:



Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad
itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang
dikehendaki-Nya”. (Al-Maidah: 1).38
Selanjutnya, mengenaipelaksanaan transaksi ijarah ini,
haruslah

memperhatikan

dalil

maka

fuqaha

merumuskan

rukunsewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ijab dan qabul,
38

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2012), h.

106

49

baik dalam bentuk pernyataan lain yang menunjukan adanya
persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.39
Secara umum timbulnya ijarah disebabkan oleh adanya
kebutuhan akan barang atau manfaat barang oleh nasabah yang
tidak memiliki kemampuan keuangan. Dengan kata lain apabila
nasabah memiliki kemampuan keuangan maka pemenuhan
kebutuhan barang atau manfaat barang akan dilakukan langsung
oleh nasabah kepada pemilik barang (produsen) tanpa bank
syariah.40
Dengan demikian, praktek ijarah yang terjadi pada aktivitas
perbankan syariah, secara teknis merupakan perubahan cara
pembayaran sewa dari tunai di muka (bank dengan pemilik barang)
menjadi angsuran (bank dengan nasabah) dan atau pengunduran
periode waktu pembayaran disesuaikan dengan kemampuan
nasabah atas biaya sewa yang telah dibayarkan di muka (oleh
bank).
Pendapatan yang diterima dari transaksi ijarah disebut
ujrah. Al-Ujrah ialah imbalan yang diperjanjikan dan diabayar oleh
pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya,
penulis menjelaskan transaksi ijarah dapat dilihat dari gambar di
bawah ini.

39

Hamzah Ya’kub, Op.Cit, h. 320
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Edisi I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 224
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Gambar 2
Skema Transaksi Ijarah dengan Obyek Manfaat Barang
Pengembalian Barang saat Akhir Masa Akad
1. Akad Ijarah
Musta’jir

Mu’tajjir

2. Pembayaran ujrah

3. Pengalihan hak guna tenaga
Sumber : Buku Panduan Transaksi Perbankan Syariah.
Keterangan:
1) Akad ijarah dilakukan oleh musta’jir (penyewa) kepada mu’ajir
(pemilik barang) untuk membicarakan perihal, spesifikasi harga,
jangka waktu penyewaan atas barang yang akan disewa.
2) Pembayaran ijarah dilakukan oleh musta’jir sebagai penyewa
barang kepada mu’ajir sebagai pemilik barang.
3) Mu’ajir menyerahkan barang kepada musta’jir untuk digunakan
dan diambil manfaatnya.
4) Setelah berakhir masa sewa maka musta’jir mengembalikan barang
yang telah digunakan kepada mu’ajir.
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Gambar 3
Skema Transaksi Ijarah dengan Obyek Manfaat Tenaga/Jasa
Pembayaran Tunai

Musta’jir

Mu’tajjir

Pengalihan hak guna tenaga
Sumber : Buku Panduan Transaksi Perbankan Syariah.
Keterangan:
1) Akad ijarah dilakukan oleh musta’jir (penyewa) kepada mu’ajir
(pemilik barang) untuk membicarakan perihal, spesifikasi harga,
jangka waktu penyewaan atas barang yang akan disewa.
2) Musta’jir melakukan pembayaran secara tunai kepada mu’ajir.
3) Kemudian menyerahkan pengalihan penggunaan hak guna tenaga
kepada mu’ajir.41
5. Ketentuan Objek Ijarah
Sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI No.
09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah terdapat ketentuan-ketentuan
mengenai objek ijarah, yaitu:
a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.

41

Sunarto, Zulkifli, Panduan Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003),

hlm. 44

52

b. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam
kontrak.
c. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan
syariah.
e. Manfaat harus dikenali secara fisik sedemikian rupa untuk
menghilangkan ketidaktahuan (jahalah) yang akan mengakibatkan
sengketa.
6. Ketentuan Fiqih Muamalah Mengenai Ijarah
a. Menurut Syaikh Asy-Syairazy sebagaimana dikutip dalam bukunya
Al-Muhadzdzab menyatakan “ Boleh melakukan akad ijarah (sewamenyewa) atas manfaat yang dibolehkan karena keperluan
terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh
karena jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya
boleh pula akad ijarah atau manfaat”.
b. Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Ijarah dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Rukun dan Syarat Ijarah
a) Sighat ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pertanyaan kedua
belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam
bentuk lain.
b) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak), terdiri atas pemberi
sewa/pemberi jasa, dan penyewa atau pengguna jasa.
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c) Obyek akad ijarah, yaitu :
(1) Manfaat barang dan sewa; atau
(2) Manfaat jasa dan upah.
2) Ketentuan Obyek Ijarah
a) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau
jasa.
b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat
dilaksanakan dalam kontrak.
c) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan
(tidak diharamkan).
d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai
dengan syariah.
e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa
untuk menghilangkan jahalah(ketidaktahuan) yang akan
mengakibatkan sengketa.
f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas,
termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan
spesifikasi atau identifikasi fisik.
g) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar
nasabah kepada lembaga keuangan syariah sebagai
pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga
(isaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau
upah dalam ijarah.
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h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat
lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
i) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah
dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
3) Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah dalan
Pembiayaan Ijarah
a) Kewajiban lembaga keuangan syariah sebagai pemberi
manfaat barang atau jasa :
(1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang
diberikan.
(2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
(3) Menjamin bila tidak terdapat cacat pada barang yang
disewakan.
b) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau
jasa :
(1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab
untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya
sesuai akad (kontrak).
(2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang bersifat
ringan (tidak materil).
(3) Jika barang

yang disewa rusak, bukan

karena

pelanggaran dari pengguna yang dibolehkan, juga
bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam
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menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan
tersebut.
4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak
tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Dalam pembiayaan ijarah, lembaga keuangan syariah dapat
memperoleh ujrah. Ujrah adalah imbalan yang diberikan atau
yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.42
7. Definisi Pembiayaan Multijasa
Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh
lembaga keuangan syariah, baik perbankan atau non perbankan kepada
nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.43 Pembiayaan
multijasa merupakan fasilitator pembiayaan konsumtif berupa pinjaman
yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, dalam hal ini BPRS
kepada pihak-pihak yang memerlukan dana (defisit unit).Dalam hal
masyarakat yang membutuhkan dana yang di peroleh dari masyarakat
pula, yaitu masyarakat yang menitipkan uangnya atau dana yang ada di
lembaga keuangan syariah.
Multijasa terdiri dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak,
bermacam-macam dan jasa yang berarti perbuatan yang berguna atau

42

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Edisi Kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada),
2008, h. 110
43
www.serambi news.com, Serambi Indonesia, Hukum Transaksi Pembiayaan Multijasa,
di unduh pada: Rabu, 1- Februari 2017, Pukul 08:50 WIB
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bernilai bagi orang lain, manfaat. Jadi multijasa adalah suatu perbuatan
atau manfaat yang bermacam-macam gunanya bagi orang lain.
Pembiayaan multijasa adalah sewa-menyewa atas manfaat suatu
barang atau jasa antar pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk
mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa.
Dengan bentuk suatu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan
akad ijarah, dalam penyaluran jasa keuangannya antara lain : penyaluran
pelayanan jasa kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Dalam pemberian
pembiayaan multijasa ini bank syariah akan memperoleh imbalan jasa
(ujrah) atau upah (fee) menurut kesepakatan di awal dan dinyatakan dalam
bentuk nominal bukan presentase.
1. Dasar Hukum Pembiayaan Multijasa
a. Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233 :

…

Artinya: “…Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang
lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran (upah) menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada
Allah dan Ketahuilah bahwaAllah Maha melihat apa yang kamu
kerjakan”. (Al-Baqarah: 233)44
b. Hadits Riwayat Abdul Ar-Razzaq dan Abu Hurairah dan Abu Said
Al-Khudry,

Nabi

SAW

Bersabda

:

“Barangsiapa

yang

memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”.
44

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2012), h.

37
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c. Dasar Operasional Pembiayaan Multijasa berdasarkan Fatwa DSNMUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 yaitu :
1) Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan
Ijarah
2) Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah
3) Hasil Rapat Pleno DSN-MUI, Hari Rabu, 24 Jumadil Akhir
1325 H/11 Agustus 2004
4) Surat dari BRI Syariah No. B. 02-DPS/UUS/04/2004 perihal
permohonan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Multijasa.
2. Fatwa DSN-MUI Pembiayaan Multijasa
Menurut fatwa DSN-MUI, Pembiayaan Multijasa adalah
pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada
nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. DSN-MUI
memandang perlu menetapkan membuat fatwa tentang pembiayaan
multijasa sebagai pedoman transaksi tersebut agar sesuai dengan
prinsip syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan
dengan jasa.
Fatwa ini ditetapkan dari hasil Rapat Pleno DSN-MUI pada
tanggal 11 Agustus 2004 dan dibuat karena datangnya surat
permohanan dari Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 28 April 2004
dan dari Bank Danamon. Fatwa ini substansi dari Fatwa DSN-MUI
No. 09/DSN/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan No. 11/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Kafalah.
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Dalam fatwa No. 44/DSN-MUI/VII/2000 tentang Pembiayaan
Multijasa, terdapat beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut :
a. Ketentuan Umum
1) Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan
menggunakan akad ijarah atau kafalah.
2) Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad
ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada
dalam fatwa Ijarah.
3) Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad
kafalah, maka harus mengkuti semua ketentuan yang ada
dalam Fatwa Kafalah.
4) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, Lembaga
Keuangan Syariah dpat memperoleh imbalan jasa (ujrah)
tau fee.
5) Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan
dinyatakan dalam bentuk presentase.
b. Penyelesaian Perselisihan
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya
atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
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c. Ketentuan Penutup
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan,
akan dirubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.45
8. Pembiayaan Bermasalah
a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan bermasalah dilihat dari segi produktivitasnya yaitu dalam
kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank
syariah, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak
ada lagi. Bahkan dari segi bank syariah itu sendiri, sudah tentu
mengurangi pendapatan, memperbesar biaya cadangan, yaitu PPAP
(Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional,
mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi.46 Bank syariah untuk membentuk penyisihan aktiva produktif
berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko
kerugian. Cadangan ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari
seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk
Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah. Cadangan
khusus ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
1. 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus.
2. 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah
dikurangi niali agunan.
45

Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa
46
Fathurrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Cet Ke1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm, 66.
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3. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah
dkurangi nilai agunan, dan
4. 100% dari aktiva produktif yang digolongkn macet setelah dikurangi
nilai agunan.
b. Kategori Pembiayaan Bermasalah
Penggolongan kredi bermasalah berdasarkan Pasal 10 Peraturan
Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank
Umum, yaitu:47
a) Kolektabilitas I: Lancar
Lancar adalah pembiayaan yang tidak mengalami penundaan
pengembalian pokok pinjaman.
b) Kolektabilitas II: Kurang Lancar
 Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melebihi
90 hari.
 Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
 Terjadi pelanggaran kontrak yang telah diperjanjikan
selama 90 hari.
 Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi
nasabah.
c) Kolektabilitas III: Diragukan
 Terdapat

tunggakan

angsuran

pokok

yang

telah

melampaui 180 hari
47

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian
Kualitas Aktiva Bank Umum.
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 Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
d) Kolektabiltas IV: Macet
 Terdapat tunggakan angsuran pokok lebih dari 270 hari
 Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
 Dari segi hukum, maupun segi pasar, jaminan tidak dapat
dicairkan pada nilai wajar.
c. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah
Pesatnya persaingan perbankan syariah telah membawa persaingan
yang tajam dikalangan perbankan, tidak hanya dalam menghimpun dana
masyarakat tetapi juga dalam menyalurkan dana ke masyarakat
(pembiayaan). Persaingan yang terjadi ternyata mendorong sikap dan
tindakan yang sangat agresif sehingga dalam ekspansi pembiayaan bank
kurang mendasar dalam prinsip-prinsip usaha yang sehat dan keputusankeputusan

pembiayaan

yang

dilakukan

secara

kurang

hati-hati.

Pembiayaan bermasalah jarang timbul secara mendadak, tetapi datang
secara perlahan-lahan dengan memberikan tanda-tanda penyimpangan
(signal deviation) lebih dulu kepada bank, kecuali terjadi suatu kecelakaan
yang menimpa nasabah dan bidang usahanya.48 Faktor sebab terjadinya
pembiayaan bermasalah sama hal nya dengan sebab pada pembiayaan
lainnya yang diberikan bank kepada nasabahnya. Faktor-faktor penyebab
pembiayaan bermasalah secara umum dapat dikatakan sebagai berikut:

48

Moh. Tjoekam, Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial Konsep, Teknik dan Kasus,
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 264.
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1. Ditinjau dari sisi nasabah
a. Kondisi usaha nasabah pembiyaan yang sedang menurun.
Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor manajerial
perusahaan nasabah yang kurang baik seperti, kelemahan dalam
kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya
dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat dan
permodalan yang kurang cukup.49
b. Karakter/sikap nasabah
Adanya unsur kesengajaan oleh nasabah untuk menipu
bank dengan jalan memberikan data dan informasi yang tidak
sebenarnya. Disamping itu, ada itikad yang kurang baik dari
nasabah dalam hal pembayaran kembali pinjamannya, walaupun
kemungkinan usahanya baik dan berkembang.
c. Putus Hubungan Kerja (PHK)
Ini merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya
pembiayaan bermasalah. Krisis moneter yang berkepanjangan
membawa dampak yang sangat luas, sehingga banyak perusahaan
yang memPHK karyawan/pegawainya dikarenakan sudah tidak
beroperasi

lagi.

Akibat

dari

PHK

secara

otomatis

karyawan/pegawai tidak memiliki pendapatan yang mengakibatkan
menurunnya atau tidak memiliki kemampuan untuk membayar
pembiayaan tersebut.
49

Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alfabet 2006),

h. 85.
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d. Dari sisi bank
1. Kurang tajamnya analisa misalnya, analisa tidak didasarkan
pada data dan proyeksi yang wajar seperti mengabaikan data
kinerja operasi dan keuangan perusahaan yang lalu.
2. Tidak

terpenuhinya

kelengkapan

persyaratan

minimal,

sehingga data kurang akurat dan relevan hal ini disebabkan
karena

kurangnya

verifikasi

ke

pihak

ketiga/nasabah.

Lemahnya pemantauan (monitoring). Proses terakhir dalam
pembiayaan yaitu monitoring, beberapa langkah monitoring
yang harus dilakukan antara lain: memantau mutasi rekening
koran nasabah, memantau pelunasan angsuran, melakukan
kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah dan melakukan
pemantuan terhadap perkembangan usaha sejenis.50
3. Sistem dan prosedur yang menjadi acuan kurang diindahkan
atau tidak melalui prosedur yang seharusnya dan sering
melakukan penyimpangan.
4. Percaya begitu saja pada data yang disodorkan nasabah tanpa
studi dan penelitian yang komprehensif.
d. Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah
Strategi sebagai seperangkat tujuan dan rencana tindakan
yang spesifik, yang apabila dicapai akan memberikan suatu

50

Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, cet ke-1(Jakarta:
Zikrul Hakim,2003), h. 40.
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diharapkan.51

keunggulan

kompetitif

yang

pembiayaan

bermasalah

adalah

istilah

teknis

Penyelamatan
yang

biasa

dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkahlangkah yang dilakukan bank syariah dalam usaha mengatasi
permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh nasabah yang masih
memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan
pembayaran pokok dan atau kewajiban-kewajiban lainnya agar
nasabah dapat memenuhi kembali kewajibannya.
Langkah awal bank syariah untuk meghindari pembiayaan
bermasalah

adalah

bersifat

preventif

(pencegahan),

yaitu

menganalisa nasabah, diperlukan agar bank syariah memperoleh
keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan
oleh nasabahnya. Pada dasarnya bank syariah memperhatikan
beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara
keseluruhan calon nasabah. Prinsip penilaian yang digunakan di
bank syariah adalah prinsip 5C, yaitu:52
a. Character (watak/akhlak)
Analisa ini dilakukan untuk memberi keyakinan bahwa
sifat atau watak seorang nasabah dapat dipercaya atau tidak.
Hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik bersifat
latar belakang pekerjaan maupun sifat pribadi, masa lalu

51

Blocher. Dkk., Manajemen Biaya, Terjemahan Suty Ambarriani,(Jakarta: Salemba
Empat, 2000), h.3.
52
Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, cet ke-5 (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2006), h. 106.
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nasabah melalui pengamatan, pengalaman, riwayat hidup,
sosial standing maupun wawancara dengan nasabah. Ini semua
merupakan “kemauan” membayar.
b. Capacity (kapasitas produk)
Analisis ini dilakukan untuk melihat kemampuan nasabah
dalam mmembayar, kemampuan ini penting untuk dinilai agar
bank syariah tidak mengalami kerugian. Kemampuan ini dapat
dari penghasilan pribadi dan melalui usaha atau bisnis.
c. Capital (modal)
Calon nasabah harus dianalisis mengeni besar dan struktur
modalnya yang terlihat dari neraca lujur calon nasabah. Hasil
analisis neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk
sehat atau tidaknya perusahaan tersebut.
d. Collateral (jaminan)
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah kepada
bank syariah dalam rangka pembiayaan yang diajukan.
Jaminan ini digunakan jika terjadi pembiayaan macet. Maka
jaminan harus diteliti keabsahannya, jaminan yang dititipkan
akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
e. Condition (kondisi usaha)
Kondisi yang akan dinilai terutama kondisi ekonomi saat
ini, apakah layak nantinya untuk membayar. Misalnya kondisi
produksi

tanaman

tertentu

sedang

membludak

di
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pasaran(jenuh), maka untuk sektor ini sebaiknya dikurangi.
Kondisi lainnya yang harus diperhatikan adalah kondisi
lingkungan sekitar, misalnya kondisi keamanan dan kondisi
sosial masyarakat.
e. Strategi dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah
Strategi merupakan sebagai seperangkat tujuan dan rencana
tindakan yang spesifik, yang apabila dicapai akan memberikan suatu
keunggulan

kompetitif

yang

diberikan.53Bank

syariah

dalam

memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan
dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam
perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa
terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan
dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah. Dalam
hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh
debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan,
seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur
telah

melakukan

wanprestasi.

Ada

empat

keadaan

dikatakan

wanprestasi, yaitu:
a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
b. Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
c. Debitur terlambat memenuhi prestasi

53

Blocher. Dkk., ManajemenBiaya, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 3
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d. Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam
perjanjian.
Setiap terjadinya pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan
berupaya

untuk

menyelamatkan

pembiayaan

berdasarkan

PBI

No.13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008
tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha
Syariah maka bank syariah, restrukrisasi pembiayaan merupakan upaya
yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat
menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:
a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal
pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian
atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal
pembayaran,

jumlah

angsuran,

jangka

waktu/atau

memberi

potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang
harus dibayarkan kepada bank;
c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan
pembiayaan yang antara lain meliputi:
1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
2) Konversi akad pembiayaan
3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka
waktu
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4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara
pada

perusahaan

nasabah

yang

dapat

disertai

dengan

rescheduling atau reconditioning.54
d. Hapus Buku dan Hapus Tagihan
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 tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban
nasabah yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban nasabah
dihapuskan tidak tertagih kembali. Hapus buku dan hapus tagihan
hanya dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan (partial write
off) sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian
pembiayaan atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap
sebagian pembiayaan danya dapat dilakukan dalam rangka
restrukrisasi

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.55
Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat ditempuh oleh
bank adalah berupa tindakan-tindakan sebagai berikut:56

54

Trisadini Usanti, Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015),

h. 110

55

Trisadini Usanti, Abd. Shomad, Op.Cit., hlm. 118.
Faturraman Djamil, Op. Cit, h. 96
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a. Penyelesaian oleh Bank Sendiri
Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara bertahap.
Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan
bermasalah dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif, dengan
kemungkinan:
1) Nasabah melunasi/mengangsur kewajiban pembiayaannya;
2) Nasabah/pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang
agunan secara sukarela;
3) Dilaksanakan perjumpaan utang (kompensasi);
4) Dilaksanakan pengalihan utang;
5) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan
kesepakatan pembeli dan penerima fidusia
Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya
tahap kedua (secondary enforcement system) dengan melakuka
tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis
(somasi)

dengan

ancaman

bahwa

penyelesaian

pembiayaan

bermasalah tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.
b. Penyelesaian melalui Debt Collector
Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH perdata, pasal 1320 tentang
syarat sahnya perjanjian dan pasal 1792 tentang pemberian kuasa,
bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu debt
collector, untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan
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bermasalah. Tentu dengan cara-cara yang tidak melawan hukum dan
ketentuan syariah.
c. Penyelesaian Melalui Jaminan (Kantor Lelang)
Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah
bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembayaran,prospek usaha
nasabah tidak ada dan/atau nasabah tidak kooperatif untuk
menyelesaikan pembiayaan.57
d. Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional
Berdasarkan klausal dalam perjanjian pembiayaan, bila mana
salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi
perselisihan diantara kedua belah pihak dan tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui
Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Berdasarkan hal
ini BASYARNAS berwenang:
1.

Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah
(perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan,
Industri, jasa, dan lain yang menurut hukum dan peraturan
perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang
bersengketa dan para pihak sepakat secara tertulisuntuk
menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai
dengan prosedur BASYARNAS

57

Ibid, h. 97.
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2.

Memberikan pendapatan 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 klausal arbitrase dalam suatu naskah
perjanjian
2) Perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui ole
para pihak, baik sebelum maupun sesudah timbul sengketa.

e. Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan bermasalah muncul dari adanya penyaluran dana atau
pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah. Pembiayaan ini
didasarkan kepada transaksi-transaksi bisnis yang tidak tunai, sehingga
menimbulkan kewajiban-kewajiban pembiayaan. Dalam perspektif fiqh,
transaksi tidak tunai ini sering menjadi pembahasan utang-piutang (dain).
1.

Landasan Utang-Piutang
Ajaran Islam bersandar kepada Al-Qur’an dan Hadist Nabi SAW
mengakui kemungkinan terjadinya utang-piutang dalam berusaha
(muamalah) atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi

72

kebutuhannya.58 Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah:
283.




Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‟alah tidak
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis,
maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh
yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagaian kamu mempercayai
sebagaian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah iya bertakwa
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan”.59
Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Islam mengakomodir
kegiatan transaksi secara tidak tunai/utang, dengan syarat semua
transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku, ditambah
adanya saksi-saksi dan barang jaminan sebagai perlindungan (sesuai
kebutuhan).

2.

Etika Utang-Piutang

58

Faturrahman Djamil, Op.Cit, hlm. 74
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2012),

59

h. 49
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Ajaran Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utangpiutang diantara sesama manusia. Beberapa prinsip etika berutangpiutang antara lain sebagai berikut:
a. Menepati Janji
Apabila telah diikat perjanjian utang/pembiayaan untuk jangka
waktu tertentu, maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang
berutang/penerima pembiayaan membayar utang/kewajibannya
sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya. Menepati janji adalah
wajib dan setiap orang bertanggung jawab terhadap janji-janjinya.60
Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 1:61
…
Artinya:” Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad
itu....”.
b. Melarang Menunda-nunda Pembayaran Utang
Perbuatan menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu
termasuk perbuatan tidak terpuji, dianggap zalim bahkan bisa
dianggap sikap orang yang mengingkari janji (munafiq). Hal ini
sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah saw:
Artinya:”Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang
mampu adalah suatu kezaliman...” (HR. Jama‟ah).

c. Lapang Dada ketika Membayar Utang
60

Faturrahman Djamil, Op.Cit, hlm. 75
Departemen Agama RI, Op. Cit, hlm. 106

61
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Salah satu akhlak yang mulia adalah berlaku tasamuh (toleransi)
atau lapang dada dalam membayar utang. Sikap ini merupakan
kebalikan dari sikap menunda-nunda, mempersulit, dan menahan
hak orang, Rasulullah saw bersabda:
Artinya:“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang
paling baik dalam pembayaran hutangnya.” (HR. Bukhari)
d. Tolong Menolong Dan Memberi Kemudahan
Sikap tolong menolong dan membantu melepaskan kesusahan dan
kesulitannya yang diterima oleh orang lain, Islam menilai termasuk
akhlak mulia/terpuji. Rasulullah saw bersabda:
Artinya:“orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya
di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan
Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong
saudaranya”. (HR. Muslim)
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Faturrahman Djamil, Op.Cit, h. 90
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BAB III
PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota
Bandar Lampung
1. Sejarah BPRS Kota Bandar Lampung
BPRS Bandar Lampung didirikan melalui proses akuisisi oleh
Pemerintah Kota Bandar Lampung Terhadap BPRS Sakai Sambayan
yaitu Bank Syariah pertama di Provinsi Lampung yang beroperasi sejak
tahun 1996 yang didirikan atas prakarsa Bapak Poedjono Pranyoto
Gubernur Lampung saat itu, bersama para pejabat teras dilingkungan
Pemerintah Propinsi Lampung, ICMI Orwil Lampung dan MUI Propinsi
Lampung dengan Modal Dasar saat it sebesar Rp.500 juta yang beralamat
di Kecamatan Natar – Lampung Selatan.
Sejak berdiri pada tahun 1996 perkembangan usahanya mengalami
pasang surut dan pada tahun 2006, bank tersebut mengalami masalah
hingga penurunan kinerja yang dikarenakan banyaknya pembiayaan
bermasalah (NPF) dan manajemen pengelolaan bank yang kurang
profesional. Sejak itulah bank mengalami masalah yang cukup besar
yaitu mulai dari kekurangan kecukupan modal (CAR) dan kesulitan
likuiditas yang berakibat bank ini menjadi Bank Dalam Pengawasan
Khusus (DPK) oleh Bank Indonesia.
Pada tahun 2006 Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai
rencana untuk mendirikan BPR Syariah (Bank Syariah) dengan
membentuk Tim Pendirian Bank Syariah yang bekerja sama dengan
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Konsultan dari Fakultas Ekonomi Unila dalam melakukan Kajian tentang
kelayakan Pendirian Bank Syariah Kota Bandar Lampung. Dari hasil
kajian tersebut dinyatakan bahwa Pemda Kota Bandar Lampung sudah
layak untuk mendirikan BPR Syariah.
Adapun kesimpulan dari hasil kajian tentang kelayakan pendirian
bank syariah merekomendasikan sebagai berikut :
a. Bank Pasar Kota Bandar Lampung dikonversi menjadi Bank Pasar
Syariah;
b. Menambah divisi Syariah pada Bank Pasar Kota Bandar Lampung,
atau;
c. Mendirikan bank baru yaitu Bank Pasar Syariah Bandar Lampung.
Setelah melalui beberapa tahapan proses tentang pendirian Bank
Syariah maka selanjutnya rencana pendirian bank syariah tersebut
direalisasikan dengan cara akuisisi, berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 15 September 2008
tentang Pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar
Lampung dan dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Walikota Bandar
Lampung Nomor 91 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang
penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung pada PT BPRS
Sakai Sambayan sebesar Rp.2.957.000.000,-.
Pelaksanaan penyertaan modal Pemda Kota Bandar Lampung di
BPRS Sakai Sambayan dilakukan melalui RUPS Luar Biasa BPRS Sakai
Sambayan sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Bambang
Abiyono, S.H. No.20 tanggal 5 Desember 2008 tentang Akuisisi dan
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Akta Notaris Bambang Abiyono, S.H Nomor 21 tanggal 5 Desember
2008 tentang Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa BPRS Sakai
Sambayan yang telah mendapat pengasahan Menkum dan HAM RI pada
tanggal 04 Nopember 2009. Maka dengan penyertaan modal Pemda Kota
Bandar Lampung sebesar RP.2.957.000.000,- dari total modal seluruh
pemegang saham BPRS Sakai Sambayan sebesar Rp.5.000.000.000,setelah akuisisi dihasilkan nilai saham milik Pemda Kota Bandar
Lampung menjadi sebesar Rp.3.978.500.000,- atau 79,57%.
Pada keputusan RUPS Luar Biasa tersebut diatas juga disetujui
antara lain:
a. Menambah Modal Dasar Perseroan dari Rp.5 Milyar menjadi Rp.10
Milyar;
b. Mengganti nama BPRS Sakai Sambayan menjadi BPRS Bandar
Lampung;
c. Melakukan relokasi kantor dari Kecamatan Natar Lampung Selatan ke
wilayah Bandar Lampung;
d. Melakukan reorganisasi pengurus perseroan.
Sejak proses akuisisi tersebut dilaksanakan, maka secara
operasional Bank Syariah Bandar Lampung diresmikan pada tanggal 22
Desember 2008 oleh Bank Indonesia yang beralamat di Jl, Pangeran
Antasari No.148 Bandar Lampung, sehingga pada tanggal 22 Desember
2008 ditetapkan sebagai hari berdirinya Bank Syariah Bandar Lampung.
Keberdaaan Bank Syariah Bandar Lampung memiliki prospek
yang cukup menjanjikan dikarenakan di Bandar Lampung satu-satunya
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BPR yang beroperasi dengan prinsip syariah adalah BPRS Bandar
Lampung. Manfaat yang diperoleh saat ini adalah pelayanan kepada
masyarakat, mengingat animo masyarakat terhadap perbankan mayoritas
muslim, sehingga menjadi pasar yang potensial untuk mengembangkan
semua kegiatan yang berbasis syariah, terutama BPRS.
Bagi masyarakat yang ingin meninggalkan sistem riba dan beralih
ke sistem syariah BPRS dapat menjadi pilihan, karena dikelola dengan
menganut prinsip keterbukaan dan keadilan yang sesuai dengan nilainilai ajaran Islam. Sehingga dengan adanya BPRS diharapkan memiliki
andil yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
mengingat di Kota Bandar Lampung belum ada BPR berbasis syariah.
Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah rekening yang melakukan
transaksi baik simpanan maupun pembiayaan.
2. Kepengurusan BPRS Kota Bandar Lampung
Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar
Biasa tanggal 01 Desember 2014 dan sesuai dengan Akta Perubahan
Anggaran Dasar No.22 yang dibuat oleh Notaris Adnan,S.H. M.Kn.,
tanggal 16 Desember 20014 tentang penetapan pengurus dan Dewan
Pengawas Syariah (DPS) BPR Syariah Bandar Lampung, maka susunan
pengurus dan DPS BPRS Bandar Lampung periode 2012-2016 adalah
sebagai berikut :
a. Dewan Komisaris
1) Komisaris Utama

: A. Rahman Mustafa, S.E, M.M., Ak

2) Komisaris Anggota

: Yusran Effendi, S.E, M.M
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b. Direksi
1) Direktur Utama

: Ridwansyah, S.E., M.E.Sy.

2) Direktur

: Marsono, S.E.

c. Dewan Pengawas Syariah
1) Ketua

: Ismail Saleh, S.H.I

2) Anggota

: Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.

3. Profil Perusahaan
Tabel 3.1
Profil Perusahaan
No

INDIKATOR

KETERANGAN

1

Nama Perusahaan

BPR Syariah Bandar Lampung

2

Mulai Berdiri

Tanggal 22 Desember 2008

3

Pemilik Saham

1. Pemda Kota Bandar Lampung 87,98%
2. Pemilik Saham Lainya 12,02%

4

Alamat

Jl. P. Antasari No. 148 Sukabumi, Bandar Lampung

5

Nama Sebelumnya

PT. BPR Syariah Sakai Sambayan PNM

6

Alamat

Jl. Raya Natar No. 1, Muara Putih, Natar Lampung

Sebelumnya

Selatan.

Dewan Komisaris

1. A Rahman Mustafa, S.E., M.M., Ak. (Komisaris

7

Utama)
2. Yusran Effendi, S.E,.M.M (Komisaris Anggota)
8

9

Dewan

Pengawas 1. Ismail Saleh, S.H.I.

Syariah

2. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.

Direksi

1. Ridwansyah,S.E., M.E.Sy (Direktur Utama)
2. Marsono, S.E. (Direktur)

10

Pegawai

1) Kepala Bagian = 2 Orang
2) Staf = 17 Orang

Sumber : Data BPRS Kota Bandar Lampung Tahun 2017 diolah.
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4. Dasar Hukum Operasional
a. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 penyempurnaan Undang Undang
Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
b. Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
c. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
d. Permendagri No. 22 Tahun 2006 tentang pengelolaan Bank Perkreditan
Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
e. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 18 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pemerintah Kota Bandar
Lampung.
f. Peraturan Walikota Bandar Lampung, No. 91 Tahun 2008 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung pada PT Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Sakai Sambayan PNM.
g. Persetujuan Prinsip Departemen Keuangan RI, No. S-1296/MK.17/1994.
h. Izin Usaha Menteri Keuangan RI, No. Kep-013/MK.17/1996 Tanggal 08
Januari 1996.
i. Peraturan Akuisisi Bank Indonesia, No. 10/16/DPbS/Bdl Tanggal 18
Februari 2008.
j. Perubahan Anggaran Dasar, Akta Notaris Apasra Dhewayani, SH. No 14
tgl 14 September 2008 tentang Penyesuaian dengan Undang-undang
Perseroan Terbatas No.20 tahun 2007.
k. Perubahan Anggaran Dasar BPRS Bandar Lampung, Akta Notaris
Bambang Abiyono, SH. No.21 tgl 05 Desember 2008 yang telah
mendapat pengesahan Menkum dan Ham RI pada tgl 04 Nopember 2009.
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l. Peraturan Bank Indonesia No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
m. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009
perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
5. VISI, MISI & MOTTO
a. Visi
“Menjadi

BPR

Syariah

terbaik

untuk

pengembangan

ekonomi

masyarakat dan mendukung pembangunan di Provinsi Lampung”.
b. Misi
1) Senantiasa melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan
Sumber Daya Manusia untuk mencapai pelayanan yang lebih baik
dan handal.
2) Mendukung Pertumbuhan ekonomi masyarakat dan turut mendukung
pembangunan di Provinsi Lampung melalui pelayanan sektor
perbankan Syariah.
3) Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat berbasis
Keuangan Syariah.
4) Membina kader-kader wirausahawan yang berorientasi syariah
hingga menjadi bankable dan Mandiri.
5) Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi
Pemerintah Kota Bandar Lampung.
c. Motto
“Berdasar Syariah Insya Allah Lebih Barokah”.
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6. Kepemilikan Saham
Bank Syariah Bandar Lampung dimiliki oleh 3 (tiga) unsur pemegang
saham, yaitu sebagai berikut :
Tabel 3.2
Porsi Kepemilikan Saham BPRS Kota Bandar Lampung
PEMEGANG SAHAM
Pemda

Kota

JUMLAH
Pemilik

Bandar

Lembar

%

Nominal (Rp.000)

1

12.957

7.478.500

87,98

2

169

84.500

0,99

Perorangan

26

1.874

937.000

11,03

TOTAL

29

15.000

8.500.000

100,00

Lampung
Perusahaan Swasta

Sumber : Data BPRS Kota Bandar Lampung Tahun 2017 diolah.
7. Sumber Daya Manusia
Bagi Bank Syariah Bandar Lampung Sumber Daya Manusia (SDM)
adalah merupakan asset yang dalam operasional perusahaan sangat berperan
dalam menjalankan kegiatan usaha.
Bank Syariah Bandar Lampung efektif beroperasi sejak bulan Januari
2009, saat itu merupakan awal dari semua kegiatan perusahaan dengan
jumlah personil sebanyak 21 orang, kemudian posisi 31 Desember 2016
jumlah personil bertambah menjadi sebanyak 25 orang, yaitu terdiri dari :
1. Komisaris

: 2 Orang

2. Dewan Pengawas Syariah : 2 Orang
3. Direksi

: 2 Orang

4. Karyawan

: 19 orang.
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Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja,
perusahaan memberikan kesempatan kepada setiap Pegawai untuk
mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya yang
diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Perbarindo,
Asbisindo, Perbamida atau Lembaga Lainya.
Pelaksanaan tugas bagi personil Bank Syariah Bandar Lampung dalam
menjalankan tugasnya terakhir diatur dengan surat keputusan Direksi PT
BPR Syariah Bandar Lampung No.011/09/Dir-SK/UP/BL/VI/2015 tanggal
12 Juni 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT BPR Syariah
Bandar Lampung dan untuk posisi masing-masing personil tersebut.
Pemberian imbalan/gaji kepada seluruh personil Bank Syariah Bandar
Lampung mengacu pada Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenaga kerjaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.22 Tahun 2006
tanggal 22 Juni 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik
Pemerintah Daerah yang pelaksanaanya diatur dengan Surat Keputusan
Direksi PT BPR Syariah Bandar Lampung No.017/09/Dir-SK/UP/VII/2015
tanggal 13 Juli 2015 tentang Peraturan Pokok-Pokok Kepegawaian PT BPR
Syariah Bandar Lampung.
8. Pelayanan Produk
Dalam kegiatan usaha Bank Syariah Bandar Lampung melayani masyarakat
dalam 3(tiga) jenis produk, yaitu sebagai berikut :
a. Simpanan
jenis dan produk simpanan terdiri dari sbb:
1. Tabungan Syariah Titipan

(Al-Wadiah)
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2. Tabungan Syariah Umum

(Al-Mudharabah)

3. Tabungan Pelajar

(Al-Mudharabah)

4. Tabungan Sikencana

(Al-Mudharabah)

5. Tabungan Haji

(Al-Mudharabah)

6. Tabungan Qurban

(Al-Mudharabah)

7. Deposito Berjangka Syariah

(Al-Mudharabah)

b. Pembiayaan
Produk Pembiayaan Berdasarkan Akad Sebagai Berikut :
1. Pembiayaan Jual beli

(Al-Murabahah)

2. Pembiayaan Bagi Hasil

(Al-Mudharabah)

3. Pembiayaan Penyertaan Modal

(Al-Musyarakah)

4. Pembiayaan untuk sewa manfaat

(Ijarah Multijasa)

5. Pembiayaan Kebajikan

(Al-Qardh)

Produk Pembiayaan berdasarkan penggunaan :
1. Pembiayaan Pengusaha Kecil dan Mikro (UKM)
2. Pembiayaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
3. Pembiayaan Pegawai BUMN dan BUMD
4. Pembiayaan Pegawai Perusahaan Instansi / Swasta
5. Pembiayaan Kebajikan (Al-Qardh)
c. Jasa Lainya
Produk jasa Lainya meliputi sbb:
1. Jasa Transfer dana antar Bank;
2. Fasilitas Penjualan Pulsa, dan
3. Jasa pembayran Rekening Listrik.
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9. Kegiatan Usaha
Kegiatan usaha Bank Syariah Bandar Lampung adalah melayani
masyarakat sebagaimana fungsinya sebagai Bank Pembiayaan rakyat
Syariah yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dalam bentuk
pembiayaan, penanganan pembiayaan bermasalah serta melayani jasa lainya
yang dimungkinkan berdasarkan prinsip syariah.
10. Perkembangan Usaha
Pada tanggal 22 Desember 2008 Bank Syariah Bandar Lampung
mulai beroperasi yang diresmikan oleh Bank Indonesia, sejak saat itu
seluruh kegiatan usaha Bank Syariah Bandar Lampung dilakukan.
Perkembangan Volume Usaha/Total Asset, Total Pembiayaan, Total
Dana Pihak Ketiga dan Pinjaman yang Diterima dari Bank lain posisi 3(tiga)
tahun terakhir atau 31 Desember 2014 sampai dengan posisi 31 Desember
2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Keterangan

Tabel 3.3
Perkembangan Usaha
(Dalam Ribuan Rupiah)
Des 14
Des 15

Des 16

Asset

40. 102.652

61.225.224

67.326.593

Pembiayaan

32.659.991

47.052.279

51.140.286

Dana Pihak Ketiga

23.620. 157

37.808.825

40.169.898

Pinjaman yg diterima

9.587.665

13.998.467

17.114.152

Modal Setor

7.500.000

8.500.000

8.500.000

Sumber : Data BPRS Kota Bandar Lampung Tahun 2017 diolah.
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11. Struktur Organisasi
RUPS

DEWAN KOMISARIS
DEWAN PENGAWAS
SYARIAH

H.A. Rahman Mustafa, S.E,M.M.Ak.
H.Yusran Effendi,S.E,MM

Ismali Saleh,S.H.I
Syamsul Hilal, S.Ag.,M.Ag

KOMITE PEMBIAYAAN
1. Anggota Direksi
2. Kepala Bagian Pemasaran
3. Kepala Bagian
Operasional
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B. Prosedur Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS Kota Bandar
Lampung
Pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Kota Bandar Lampung
digunakan oleh pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta.
Pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah dalam penyaluran
dana dalam bentuk pembiayaan akad ijarah, dalam penyaluran jasa
keuangannya

antara

lain:

penyaluran

pelayanan

jasa

kesehatan,

pendidikan, dan kebutuhan konsumtif lainnya. Sampai dengan Desember
Tahun 2016 jumlah pembiayaan ijarah multijasa yang di berikan Bank
kepada nasabah telah mencapai Rp. 31.383.215.499 dengan jumlah
nasabah sebanyak 1712 nasabah.1
Adapun prosedur yang sesuai dengan Standard Operating Procedur
pembiayaan Ijarah multijasa di BPRS Kota Bandar Lampung adalah
sebagai berikut:
1. Nasabah melampirkan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan,
kemudian pihak Account Officer memeriksa kelengkapan berkas
calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, adapun syarat
tersebut adalah sebagai berikut:
a. Fotocopy KTP suami dan istri (bagi yang sudah berkeluarga)
b. Fotocopy Kartu Keluarga
c. Fotocopy buku nikah (bagi yang sudah berkeluarga)
d. Rekening listrik Telp, PAM
e. Slip gaji dan rekening tabungan

1

Data Sekunder yang diperoleh dari BPRS Kota Bandar Lampung
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f. Fotocopy jaminan berupa BPKB/Sertifikat tanah, untuk jaminan
sertifikat di lampirkan PBB.2
2. Setelah data nasabah diperiksa oleh pihak account officer,
kemudian bagian admin pembiayaan akan memeriksa kelayakan
pemberian pembiayaan kepada calon nasabah melalui beberapa
tahapan, yaitu:
a. Memeriksa Berkas Pembiayaan
Dalam menetapkan calon nasabah yang memiliki kriteria sesuai
dengan ketetapan yang ada, maka pihak admin pembiayaan
memeriksa kelengkapan berkas pembiayaan calon nasabah yang
sebelumnya telah diperiksa oleh pihak account officer untuk
menetapkan kelayakan pemberian pembiayaan kepada calon
nasabah.
b. BI Checking
BI checking adalah laporan yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia yang berisi riwayat kredit/pembiayaan seorang
nasabah kepada bank atau lembaga keuangan non bank. Riwayat
kredit ini digunakan untuk menilai layak atau tidaknya
seseorang untuk memperoleh kkredit/pembiayaan.
c. Taksasi
Taksasi adalah penilaian terhadap objek yang dijadikan jaminan
(agunan) untuk pembiayaan di bank yang bertujuan untuk

2

Brosur Pembiayaan PT. BPRS Kota Bandar Lampung
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mengetahui kelayakan usaha nasabah, mengetahui keabsahan
harga dan nilai dari jaminan yang diagunkan.
d. Analis Yuridis
Analisis yuridis adalah analisa yang dilakukan untuk melihat
aspek legalitas dan identitas nasabah, biasanya analisis yuridis
dilakukan

apabila

jumlah

pembiayaan

lebih

dari

Rp.

250.000.000,-.
3. Kemudian pihak AO menganalisa langsung kelapangan dengan
menggunakan

analisis

5C

(Character,

Capacity,

Capital,

Collateral,Condition of economy).
4. Kemudian pihak bank mengajukan kepada komite pembiayaan,
keputusan pembiayaan dapat berupa persetujuan atau penolakan
terhadap pembiayaan

yang diajukan. Apabila permohonan

pembiayaan disetujui, maka akan dibuatkan Offering Letter (OL),
yaitu dokumentasi legal berisi komitmen bank untuk membiayai
usaha nasabah, dalam pembuatan OL ini akan dilakukan
penghitungan simulasi biaya dan pengecekan kekurangan data,
apabila pemohon pembiayaan tidak disetujui maka akan dilakukan
pemberitahuan kepada nasabah dan semua dokumen nasabah
dikembalikan disertai dengan surat penolakan
5. Setelah bank menyetujui pembiayaan yang diajukan nasabah, maka
bank akan menyampaikan surat persetujuan pembiayaan kepada
nasabah dan nasabah harus bersedia memenuhi hak dan kewajiban
pembiayaan yang diberikan.
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6. Setelah semua prosedur dilakukan maka bank akan mencairkan
pembiayaan yang telah disetujui untuk diberikan kepada nasabah.
Dengan proses pengajuan pembiayaan, hal ini nasabah atau
mitra yang membutuhkan pembiayaan untuk membayar biaya
konsumtif dapat mendatangi pemilik dana untuk pembayaran
konsumtif. Misal pembiayaan rumah sakit dengan adanya
pembayaran perawatan, kamar, obat, dan lain-lain.
C. Manajemen Risiko Pada BPRS Kota Bandar Lampung
Manajemen risiko adalah proses membangun sistem kontrol untuk
meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian, atau dapat juga
didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan meodologi yang sistematis
yang digunakan untuk mengidentifikasi (identification), mengukur
(measure), memantau (monitor), dan kontrol. Risiko yang timbul dari
kegiatan usaha di BRPS Kota Bandar Lampung. Peranan manajemen
risiko semakin penting karena bank dan pengawas bank di seluruh dunia
semakin menyadari bahwa praktek manajemen risiko yang baik
memegang peranan penting bagi keberhasilan bank dan juga sistem
perbankan secara keseluruhan. Untuk ini BPRS Kota Bandar Lampung
menerapkan manajemen risiko untuk mengelola berbagai jenis risiko
melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap
risiko-risiko yang terjadi di BPRS Kota Bandar Lampung.
Menurut Direktur BPRS

Bandar Lampung,BapakMarsono,S.E,

penerapan manajemen risiko di BPRS Kota Bandar Lampung mengacu
pada Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan
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manajemen risiko untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,
dimana bank syariah di Indonesia melakukan proses manajemen risiko.
BPRS Kota Bandar Lampung secara berkelanjutan terus mengembangkan
dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko sehingga dapat
memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan
selanjutnya mengambil langkah yang memadai untuk meminimalisir
dampak risiko.3
D. Penyebab Timbulnya Risiko Pada Pembiayaan di BPRS Kota Bandar
Lampung
Dalam

menjalankan

operasional

perbankan

syariah,

yaitu

menyalurkan dana pada masyarkat, BPRS Kota Bandar Lampung tidak
bisa dilepaskan dari risiko yang mungkin akan terjadi, yaitu risiko
pembiayaan. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-undang No.21 tahun
2008 tentang perbankan syariah pasal 23 ayat 2 menjelaskan bahwa Bank
Syariah dan atau Unit Usaha Syariah wajib melakukan penilaian yang
seksama terhadap watak (character), kemampuan (capacity), modal
(capital), agunan atau jaminan (collateral), dan kondisi ekonomi
(condition of economy) usaha nasabah.
Pembiayaan bermasalah di BPRS Kota Bandar Lampung
menggambarkan suatu keadaan dimana persetujuan pengembalian
pembiayaan oleh nasabah mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung
menuju kerugian atau mengalami rugi yang potensial bagi BPRS Kota
Bandar Lampung.

3

Marsono, wawancara, Direktur BPRS Kota Bandar Lampung, Tanggal 16 Februari 2017
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Menurut Tim Remedial, Bapak Andi Irawan, S.E, penyebab dari
timbulnya risiko di Bank BPRS Kota Bandar Lampung berasal dari
nasabah yaitu terjadinya pembiayaan bermasalah dimana nasabah tidak
memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pembiayaan yang telah
diperoleh di BPRS Kota Bandar Lampung. Risiko pembiayaan yang
berasal dari nasabah ini dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan,
dimana nasabah sengaja tidak mengembalikan pembiayaan yang telah
diperoleh dari bank, walaupun mereka mampu untuk mengembalikannya.
Kemudian adanya unsur ketidaksengajaan, dimana nasabah punya
keinginan untuk mengembalikan pembiayaan, tetapi tidak mampu untuk
membayar karena kesulitan dalam usaha. Untuk penyebab lainnya dapat
berasal dari adanya perubahan politik maupun ekonomi, sehingga
perubahan tersebut merupakan tantangan terus-menerus yang dihadapi
oleh pemilik dan pengelola usaha, kemudian adanya penyebab lainnya
seperti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap usaha nasabah.
Selain itu, risiko pembiayaan juga dapat terjadi karena kesalahan
yang tidak sengaja dalam melakukan analisis pembiayaan dan kurang teliti
dalam melakukan perhitungan atau adanya unsur kesengajaan yang
dilakukan oleh account manager selaku analisis pembiayaan untuk
menguntungkan diri sendiri yang merugikan pihak bank.
Account manager

sebagai analisis pembiayaan akan sangat

mempengaruhi risiko pembiayaan karena mengetahui semua informasi
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calon nasabah serta melakukan analisis kelayakan pembiayaan untuk calon
nasabah tersebut. 4
E. Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BPRS Kota
Bandar Lampung
Pembiayaan bermasalah ditunjukkan dengan rasio Non Performing
Financing (NPF) untuk pembiayaan berbasis syariah yang merupakan
perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan jumlah
pembiayaan total. Tabel 3.4 menunjukkan kondisi Non Performing
Finanfing (NPF) di BPRS Kota Bandar Lampung pada periode tahun
2014-2016:5
Tabel 3.4
Daftar kolektabilitas pembiayaan Ijarah multijasa
BPRS Kota Bandar Lampung Periode 2014-2016
Tahun Lancar Kurang Diragukan Macet Total
Lancar

Pembiayaan

Jumlah
Nasabah

2014

98.52%

0.35%

0.032%

1.08% 24.229.138.640

1.557

2015

97.19%

1.49%

0.58%

0.73% 30.669.659.358

1.877

2016

93.51%

1.75%

2.01

2.71% 31.383.215.499

1.712

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2017
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi Non Performing
Financing (NPF) pada pembiayaan Ijarah multijasa di BPRS Kota Bandar
Lampung dari tahun ketahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan
jumlah nasabah pembiayaan Ijarah multijasa yang mengalami kemacetan
pembayaran angsuran pembiayaan. Ini merupakan salah satu jenis dari
4

Andi Irawan, Wawancara, Tim Remedial BPRS Kota Bandar Lampung, Tanggal 3
Maret 2017
5
Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Jota Bandar Lampung, 06 Maret 2017
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risiko yang dihadapi oleh BPRS Kota Bandar Lampung yaitu risiko
pembiayaan Ijarah multijasa bermasalah.
Menurut bagian Administrasi Pembiayaan, Bapak Dede Ali
Ma’rifat, S.Kom, apabila suatu pembiayaan di bank bermasalah, maka
bank akan melakukan penanganan terhadap nasabah dengan melakukan
beberapa tahapan, yaitu:
1) Penagihan Intensif
Penagihan secara intensif dilakukan dengan cara para account manager
akan memantau saldo di rekening tabungan nasabahnya dan
menghubungi nasabah untuk mengingatkan pembayaran angsuran
sebelum jatuh tempo. Kemudian penagihan secara langsung dari 1
sampai 5 hari melewati waktu jatuh tempo nasabah yang belum
membayar pembiayaannya maka pihak dari BPRS Kota Bandar
Lampung

akan

mendatangi

secara

langsung

kepada

nasabah

pembiayaan yang mengalami penunggakan tersebut untuk menagih
pembayaran pembiayaannya.
2) Pemberian surat peringatan atau teguran
Jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran,
maka account manager akan menegur nasabah dengan menelpon
nasabah tersebut agar segera melakukan pembayaran angsuran, hal ini
dilakukan setelah jatuh tempo (satu minggu) untuk mengingatkan
kepada nasabah, namun apabila nasabah masih belum memenuhi
kewajibannya selama jangka waktu 11 hari kerja maka account
manager akan menerbitkan SP II s/d SP III.
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3) Proses Revitalisasi
Jika account manager memandang usaha nasabah masih dapat
bertahan, maka bank akan melakukan proses revitalisasi berdasarkan
PBI. No13/9/PBI/2011 dengan melakukan beberapa cara, yaitu:
a. Rescheduling
berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 merupakan perubahan jadwal
pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Jika bagi
nasabah pembiayaan bermasalah tidak mampu membayar pada
tanggal jatuh tempo, dengan ketentuan: tidak menambah jumlah
tagihan yang tersisa, perpanjangan masa pembayaran yang harus
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini langkah
yang dilakukan oleh pihak BPRS Kota Bandar Lampung yaitu
dengan memberi keringanan berupa mengubah jangka waktu
pembiayaan misalnya perpanjang jangka waktu dari enam bulan
menjadi satu tahun sehingga nasabah yang menunggak dalam
pembayaran mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikan
pembayaran pembiayaan yang kurang lancar, jadwal pembayaran
(tenggang waktu) jangka waktu pembiayaannya diperpanjang
pembayarannya misal 56 kali menjadi 70 kali dengan cara ini tentu
saja jumlah angsuran pun semakin mengecil seiring dengan
penambahan jumlah angsuran. Harapannya dapat menyehatkan
kembali pembayaran kewajiban.
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b. Persyaratan kembali (Reconditioning)
mengacu pada PBI No. 13/9/PBI/2011 yaitu, perubahan sebagian
atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok
kewajiban nasabah kepada bank, meliputi: pengurangan jadwal
pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu,
dan pemberian potongan. Pihak BPRS Bandar Lampung dalam
melakukan penyelamatan pembiayaan dengan cara merubah
sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas
hanya pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu, dan
persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan
maksimum pembiayaan.
c. Penataan kembali (Restructuring)
berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 adalah perubahan persyaratan
pembiayaan, meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan
bank. Konversi akad pembiayaan. BPRS Bandar Lampung dalam
melakukan penataan kembali (restructuring) terhadap nasabah
yang belum sanggup melunasi pembiayaan yang telah diterima
sehingga debitur diberi kesempatan dengan penambahan dana
fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan dan konversi
pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan
nasabah

yang

dapat

disertai

dengan

rescheduling

atau

reconditioning untuk memperbaiki usaha nasabah ketika nasabah
tersebut mulai bermasalah dalam pembayaran pembiayaan.
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4) Penghapusbukuan Hutang (write off)
Penghapusbukuan pembiayaan (hapus buku) adalah suatu tindakan
administrasi bank untuk menghapus buku pembiayaan macet ari neraca
sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada
debitur. Penghapusan hak tagih pembiayaan (hapus tagih) adalah
tindakan bank menghapus semua kewajiban debitur yang tidak dapat
diselesaikan. Penghapusbukuan pada dasarnya merupakan upaya
terakhir yang dipilih BPRS apabila upaya penyelamatan pembiayaan
seperti penagihan intensif, rescheduling, reconditioning, restructruring,
dan penjualan jaminan tidak memberikan hasil yang memadai, atau
debitur melarikan diri dan tidak bisa dihubungi lagi.
5) Penyelesaian dengan Jaminan
Jika account manager memandang usaha dari nasabah tidak berjalan
lancar dan tidak dapat diselamatkan maka bank akan melakukan
penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan melalui jalur
litigasi yaitu bank akan melakukan eksekusi sertifikat hak tanggungan
dan melakukan pelelangan jaminan via lelang eksekusi melalui
penetapan pengadilan.6
Dengan adanya beberapa prosedur atau langkah yang dilakukan
oleh pihak bank dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan
bermasalah diharapkan pihak nasabah bisa melakukan pembayaran
dengan tepat waktu karena jika sudah menunggak selama 1 bulan maka

6

Dede Ali Ma’rifat, Wawancara, Adm. Pembiayaan BPRS
Tanggal 3 Maret 2017

Kota Bandar Lampung,
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pihak nasabah akan mengalami kesulitan untuk membayar di bulan
berikutnya mengingat jumlah angsurannya pun bertambah.
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BAB IV
ANALISIS DATA

A. Penerapan

Manajemen

Risiko

Terhadap

Pembiayaan

Ijarah

Multijasa Bermasalah di BPRS Kota Bandar Lampung
Penerapan manajemen risiko yang baik akan menghasilkan usaha
yang relatif lebih stabil dan menguntungkan, tidak hanya bagi BPRS tetapi
juga bagi nasabah yang mendapatkan pembiayaan. Karena pada akhirnya
usaha yang berjalan dengan baik dapat memperbaiki suatu perekonomian
nasional, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran karena
berperan serta dalam membuka lapangan kerja.
Berdasarkan pada hasil wawancara yang di peroleh dari
narasumber tentang penerapan manajemen risiko pada pembiayaan ijarah
multijasa bermasalah di BPRS Kota Bandar Lampung dapat dijelaskan
sebagai berikut:
BPRS Kota Bandar Lampung masih menghadapi beberapa
permasalahan dan risiko dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah
seperti terjadinya pembiayaan bermasalah dimana nasabah tidak dapat
memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pembiayaan yang telah
diperoleh. Risiko pembiayaanyang berasal dari nasabah ini dapat terjadi
karena nasabah sengaja tidak mengembalikan pembiayaan yang telah
diperoleh, meskipun mereka mampu untuk mengembalikannya. Kemudian
adanya unsur ketidaksengajaan seperti nasabah berkeinginan untuk
mengembalikan pembiayaan tetapi tidak mampu membayar karena
99
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kesulitan dalam usaha nya. Akibat dari permasalahan tersebut BPRS Kota
Bandar Lampung mengalami kesulitan dalam mendapatkan nasabah yang
layak, oleh karena itu kolektabilitas BPRS Kota Bandar Lampung dari
tahun 2014-1016 terjadi peningkatan pada persentase non performing
financing yaitu di tahun 2014 sebesar 1.47%, ditahun 2015 sebesar 2.81%
dan di tahun 2016 sebesar 6.48%.
Kondisi seperti ini menjadikan Direktur Utama BPRS Kota Bandar
Lampung lebih selektif lagi dalam memberikan pembiayaan kepada
nasabah nya dikarenakan pihak BPRS Kota Bandar Lampung tidak ingin
mengambil kemungkinan risiko yang dapat merugikan BPRS itu sendiri,
sehingga BPRS Kota Bandar Lampung perlu menerapkan manajemen
risiko yang lebih baik lagi dalam menekan terjadi nya risiko pembiayaan.
Manajemen risiko pembiayaan merupakan suatu cara yang di
tempuh dalam rangka menekan terjadinya risiko pembiayaan. Dalam
penerapan manajemen risiko pembiayaan, BPRS Kota Bandar Lampung
mengelola jenis risiko melalui:
1. Identifikasi risiko
Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis
risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang berpotensi
merugikan, BPRS Kota Bandar Lampung mengidentifikasi risiko
pembiayaan yang melekat padaseluruh produk dan aktivitas. Dalam
kegiatan pembiayaan, BPRS Kota Bandar Lampung memperhatikan
kondisi keuangan nasabah, khusunya kemampuan nasabah dalam
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membayar tepat waktu kemudian jaminan yang diberikan juga
mendapat penilaian yang mencakup analisis terhadap lingkungan
nasabah, karakteristik usaha nasabah, kondisi keuangan nasabah dan
data-data lain yang dapat digunakan untuk menganalisis secara
menyeluruh terhadap kondisi nasabah.
2. Pengukuran Risiko
Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil
dari

risiko

untuk

mengetahui

gambaran

efektifitas

penerapan

manajemen risiko yang akan dilakukan, pendapatan tersebut harus
dapat mengukur:
a. Sensitivitas

produk/aktivitas

terhadap

faktor-faktor

yang

mempengruhinya.
b. Karakteristik setiap jenis risiko pembiayan dan kondisi keuangan
nasabah.
c. Aspek jaminan.
d. Potensi terjadinya kegagalan bayar.
e. Kemampuan untuk menyerap kegagalan.
3. Pemantauan Risiko
Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko, maka sistem
pemantauan risiko sekurang-kurangnya meliputi:
a. Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian
pembiayaan.
b. Mempertimbangkan kerugian di masa lalu.
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c. Menilai kecukupan jaminan dibandingkan dengan kewajiban
nasabah.
d. Mengidentifikasikan ketidaktepatan pembayaran dan mengklarifikasi
pembiayaan bermasalah secara tepat waktu
4. Pengendalian Risiko
Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan untuk
mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan
kelangsungan usaha. BPRS Kota Bandar Lampung melakukan
pengendalian risiko dengan cara melaporkan setiap penyimpangan yang
terjadi dengan tepat waktu.
Adapun cara lain penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh BPRS
Kota Bandar Lampung agar menekan terjadinya pembiayaan bermasalah
adalah melalui prinsip analisis pembiayaan, yaitu prinsip 5C+1S yang terdiri
dari:
a. Character
Character ini merupakan faktor yang dominan, sebab
walaupun

calon

nasabah

tersebut

cukup

mampu

untuk

menyelesaikan hutangnya tetapi kalau tidak memiliki itikad baik
tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi BPRS Kota Bandar
Lampung di kemudian hari. Tujuan dari analisis character ini adalah
untuk mengetahui itikad baik calon anggota dalam memenuhi moral,
perilaku, maupun sifat-sifat pribadi dari calon nasabah, aspek
karakter sangat penting untuk mengetahui karakter dan sifat
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seseorang,

karena lancar

atau tidaknya

dalam mengangsur

tergantung pada karakter seseorang. Dari hasil yang diperoleh, untuk
menganalisis karakter dan modal calon anggota, BPRS Kota Bandar
Lampung dapat melakukan beberapa cara, yakni:
i. Mencari informasi dari lingkungan sekitar, hal ini dilakukan
karena anggota cenderung kurang jujur dalam memberikan
informasi kepada pihak BPRS Kota Bandar Lampung
ii. Sejarah masa lalu calon anggota dalam mengangsur pembiayaan
di BPRS Kota Bandar Lampung, secara tidak langsung sejarah
calon nasabah bisa membuktikn karater calon nasabah. Jika calon
nasabah dalam mengangsur sering tidak sesuai dengan jatuh
tempo pembiayaannya, maka bisa dinilai karakter calon nasabah
tersebut kurang bagus, begitu pula sebalinya.
iii. Wawancara pribadi, hal ini dilakukan untuk mengetahui secara
langsung karakter calon anggota yang akan mengajukan
pembiayaan. Tujuan dari penerapan aspek karakter yakni untuk
mengetahui itikad baik dan tanggung jawab dari calon anggota
dalam mengembalikan pembayarannya. Tetapi realitanya aspek
karakter ini sulit dinilai karena pihak BPRS Kota Bandar
Lampung masih kesulitan untuk meneliti karakter atau sifat dari
calon anggota yang disebabkan sifat calon anggota yang tidak
bisa ditebak dan kadang berubah-ubah.
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b. Capital (permodalan)
Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh
perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa diliat dari neraca,
laporan laba rugi, struktur permodalan, ratio keuntungan yang
diperoleh seperti return on equity,return on investment. dari
kondisi diatas bisa dinilai apakah layak calon nasabah diberi
pembiayaan dan beberapa besar plafond pembiayaan yang
layak diberikan.
c. AspekCapacity (penilaian kemampuan)
Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon anggota
dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang akan
diharapkan dalam praktiknya untuk menganalisis kemampuan
bayar calon nasabah secara otomatis kondisi perekonomiannya
pun dapat diketahui. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh
penulis untuk mengetahui kemampuan bayar calon nasabah,
AO dapat menganalisis dari berbagai sisi, diantaranya:
a) Melihat usaha yang sedang dijalankan oleh anggota, hal
ini dilakukan untuk menghitung seberapa besar
kemampuan bayar calon nasabah.
b) Pendapatan lain selain dari usaha calon nasabah, hal ini
untuk

mencegah

kemungkinan

ketidklancaran dalam usaha calon anggota.

terjadinya
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c) Kartu keluarga (KK) untuk mengetahui seberapa
banyak calon anggota memiliki tanggungan dalam
keluarganya. Ini juga berpengaruh pada kemampuan
bayar

calon

nasabah,

karena

semakin

banyak

tanggungan dalam keluarga akan semakin kecil
kemampuan bayar calon nasabah karena terhambat
untuk keluarganya.
d) Keterangan tagihan rekening listrik. Tujuannya untuk
mengetahui seberapa besar pengeluaran dan pemasukan
si calon mitra menghasilkan laba atau tidak. Sehingga
dapat dilihat perputaran untuk usaha masih bisa lagi
atau tidk. Jadi dapat diketahui seberapa besar dan
kesanggupan

membayar

calon

mitra

perbulnnya

terhadap jumlah pembiayaan yang diajukan.
d. Collateral (penilaian jaminan)
Collateral atau jaminan yang cukup akan menjamin
pengembalian dan yang dipinjam oleh calon nasabah. Oleh
karena itu, jaminan menjadi faktor penting dalam pemberian
pembiayaan. Dikatakan faktor yang terpenting karena jaminan
merupakan jalan keluar kedua dalam pembayaran pembiayaan
setelah angsuran. Jaminan bertujuan untuk menghilagkan atau
paling tidak menekan risiko yang mungkin timbul jika calon
nasabah tidak bisa lagi melunasinya.
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Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis BPRS
Kota Bandar Lampung menetapkan nilai barang yang akan
menjadi jaminan yaitu 40%-60% dari nilai barang tersebut. Hal
ini dilakukan guna menekan risiko terjadinya kemacetan
anggota dalam membayar kewajibannya. Di BPRS Kota
Bandar Lampung semua pembiayaan menggunakan jaminan
biasanya adalah BPKB dan SK.
Jika di analisis aspek collateral ini sudah sepenuhnya
dijalankan oleh BPRS Kota Bandar Lampung karena dengan
adanya jaminan maka BPRS Kota Bandar Lampung memiliki
kedudukan yang kuat, aman dan terjamin dalam memperoleh
kembali dana yang disalurkan kepada nasabah.
e. Condition of economy
Menganalisa kondisi atau keadaan baik keadaan lingkungan
maupun kegiatan calon usaha nasabah. Disini pihak BPRS
Kota Bandar Lampung melalui apakah usaha tersebut memiliki
layak yang strategis dan diminati masyarakat, mencari tau
kondisi dan status usaha milik pribadi atau kontrak,
memastikan kemungkinan adanya pengangsuran lahan kepada
petugas pasar dan menganalisa faktor pendukung atau faktor
penghambat dari usaha dengan melihat kondisi terkahir calon
nasabah.
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Pada kenyataannya aspek kondisi perekonomian hanya
menjadi aspek tambahan saja di BPRS Kota Bandar Lampung
karena tertutup dengan adanya aspek kemampuan dalam
pembiayaan yang dilihat dari pendapatan yang diperoleh dari
usaha yang dijalankan oleh nasabah.
f. Sharia
Yaitu untuk melihat apakah bidang usaha calon nasabah
pembiayaan

di

BPRS

Kota

Bandar

Lampung

tidak

bertentangan dengan syari’ah serta mengkaji apakah kebutuhan
pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang
berdasarkan dengan prinsip syari’ah
Dalam menjalankan operasional perbankan syariah, BPRS Kota
Bandar Lampung tidak bisa lepas dari risiko yang mungkin akan terjadi,
Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2008
tentang perbankan syariah pasal 23 ayat 2 menjelaskan bahwa Bank
Syariah dan atau Unit Usaha Syariah wajib melakukan penilaian
seksama terhadap watak (character), kemampuan (capacity), modal
(capital), agunan/jaminan (collateral), kondisi ekonomi (condition
economy) dan aspek syari’ah (sharia) seorang nasabah.
Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bahwa BPRS Kota Bandar
Lampung telah berupaya dengan baik untuk memanajemen risiko agar
terhindar dari kerugian akibat pembiayaan bermasalah. BPRS Kota
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Bandar Lampung perlu mengantisipasi risiko sehingga kesehatan bank
dapat terjaga secara baik.
B. Penerapan Manajemen Risiko BPRS Kota Bandar Lampung Dalam
Pandangan Ekonomi Islam
Menurut pandangan Islam, di dalam menjalankan sebuah usaha,
seorang muslim dihadapkan pada ketidakpastian terhadap apa yang akan
terjadi, seseorang boleh saja merencanakan suatu usaha tetapi tidak dapat
memastikan apakah usahanya itu akan beruntung atau merugi.
Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Luqman ayat 34:



Artinya:
“Sesungguhnya
Allah,
HanyapadasisiNyasajalahpengetahuantentanghariKiamat;
danDia-lah
yang
menurunkanhujan,
danmengetahuiapa
yang
adadalamrahim.
dantiadaseorangpun yang dapatmengetahui (denganpasti) apa yang
akandiusahakannyabesokdantiadaseorangpun yang dapatmengetahui di
bumimanadiaakanmati.
Sesungguhnya
Allah
MahamengetahuilagiMahaMengenal.
Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim diperbolehkan
mempersiapkan apa yang diperbuat untuk hari esok dengan mengetahui,
mempelajari dan menganalisa risiko yang terjadi dengan cara menerapkan
manajemen risiko. Selanjutnya bertawakal lah kepada Allah terhadap apa
yang terjadi karena manusia hanya bisa meramalkan selanjutnya Allah
yang menetapkan terjadinya segala sesuatu.
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Berdasarkan praktiknya, penerapan manajemen risiko dalam
pembiayaan bermasalah di BPRS Kota Bandar Lampung berdasarkan pada
Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan
manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Dalam
ketentuan umum poin 5 yang berbunyi implementasi atau pelaksanaan
manajemen risiko harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah.
Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa
semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola
dengan integrasi tinggi dan sangat hati-hati, nilai-nilai itu meliputi:
1. Shiddiq
Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan
dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini
mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan
dengan mengedepankan cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih
lagi yang bersifat dilarang/haram.
Disini seluruh karyawan BPRS Kota Bandar Lampung lebih
ditekankan lagi dalam pengelolaan bank syariah, harus dilakukan
dengan moralitas yang selalu menomorsatukan kejujuran dalam segala
hal, terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).
2. Tabligh
Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi kepada masyarakat
mengenai prinsi-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Di dalam
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masalah ini, seluruh karyawan BPRS Kota Bandar Lampung
melakukan sosialisasi dan memberikan pengarahan kepada masyarakat
mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa dalam perbankan syariah,
dalam sosialisasi ini karyawan tidak hanya mengedepankan prinsip
syariah saja, tetapi juga harus mempu mengedukasi masyarakat
mengenai manfaat bagi pengguna jasa tersebut.
3. Amanah
Nilai ini menjada dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran
dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul
maal) sehingga timbul rasa saling percaya anatar pihak pemilik dana
dan pihak pihak pengelola dana (mudharib). Di sini karyawan BPRS
Kota Bandar Lampung harus menjaga dengan ketat prinsip kehatihatian dan kejujuran dalam segala hal seperti bertransaksi, dalam
mengelola dana yang di dapat dari Nasabah agar timbul rasa saling
percaya antara pihak pengelola dan pemilik dana.
4. Fathanah
Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara
profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan
maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk
di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan
kesantunan (ri’ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas’uliyah).
Di sini karyawan BPRS Kota Bandar Lampung di tekankan dalam
tingkat pelayanan yang diberikan oleh bank kepada Nasabah, dengan
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kecermatan serta sifat santun yang di tunjukan karyawan kepada
nasabah.
Menurut Direktur BPRS Kota Bandar Lampung, Bapak Marsono,
S.E setiap semua kegiatan selalu mengandung risiko, dan risiko itu
sendiri merupakan suatu masalah yang tidak dapat dipastikan kapan
akan datang atau bisa disebut bahwa risiko itu merupakan suatu
ketidakpastian.
Sebelum kita melangkah kedepan untuk melakukan suatu usaha,
maka

langkah

pertama

perencanaan/planning,

yang

maksudnya

akan

kita

adalah

ambil
menyusun

adalah
dan

merencanakan strategi seperti apa yang akan kita gunakan dalam
menjalankan suatu usaha.
Menurut beliau, seluruh staf yang akan di berikan tugas untuk
memegang jabatan masing-masing telah menjalankan tugasnya sesuai
dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dan telah berhati-hati dalam
mengantisipasi risiko yang mungkin akan muncul. Strategi yang
mereka gunakan untuk mengantisipasi datangnya risiko dengan cara,
kehati-hatian dalam bertransaksi, maksudnya adalah melakukan
pengecekan ulang setelah bertransaksi. Dari masalah manajemen risiko
alhamdulillah semua karyawan BPRS Kota Bandar Lampung telah
menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian sehingga tidak
merugikan semuanya.
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Menurut bagian Kabag Pemasaran, Bapak Dephi Wibowo konsep
manajemen risiko menurut Islam khususnya pada BPRS Kota Bandar
Lampung, menjelaskan bahwa segala harta kekayaan ini hanyalah
milik Allah semata dan semua yang ada di dunia ini adalah titipan
Allah. Alhamdulillah khususnya seluruh karyawan yang ada di BPRS
Kota Bandar Lampung ini telah menjaga amanah yang telah diberikan
oleh Direktur kepada seluruh karyawan dan berusaha mengerahkan
segala sumber daya yang ada untuk menegakkan amanah yang harus
dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.
Dari empat nilai-nilai yang berbasis syariah tersebut di atas telah
menjelaskan bahwa setiap manusia hendaknya memperhatikan apa
yang telah di perbuat pada masa yang lalu untuk merencanakan hari
esok. Jadi sebelum melangkah kita harus memikirkan risiko apa yang
harus kita lewati, dan kita harus melewati itu dengan kehati-hatian, dan
bisa menerima risikonya apabila risiko itu datang, dengan menjalankan
manajemen risiko secara syariah insyaallah semuanya akan berjalan
lancar dan tidak akan mengecewakan semuanya.
Dengan demikian,penerapan manajemen risiko pada pembiayaan
Ijarah multijasa bermasalah dalam pandangan islam hal seperti itu
sangat di perbolehkan, karena di BPRS Kota Bandar Lampung selalu
bertindak dengan pedoman yang sudah di tetapkan oleh Al-Qur’an,
serta Fatwa DSN yang berlaku yang sesuai dengan prinsip syariah.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh
penulis adalah:
1. Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan Ijarah multijasa
bermasalah di BPRS Kota Bandar Lampung dilakukan dengan cara
mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan
pengendalian risiko. Selain itu, BPRS Kota Bandar Lampung juga
menerapkan prinsip 5C+1S yang terdiri dari Character, capacity,
collateral, condition of economy dan sharia.
2. Penerapan manajemen risiko di BPRS Bandar Lampung berdasarkan
prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro yang
menghendaki bahwa semua dana yang dperoleh dalam system
perbankan syariah dikelola dengan integrasi tinggi dan sangat hati-hati,
nilai-nilai itu meliputi: a) Shiddiq, b) Amanah,

c) Tabligh, d)

Fathanah.Disini terlihat bahwa enerapan manajemen risiko pada
pembiayaan Ijarah

multijasa bermasalah di BPRS Kota Bandar

Lampung dalam pandangan Islam telah bertindak dengan pedoman
yang sudah di tetapkan oleh Al-Qur’an, serta Fatwa DSN yang berlaku
yang sesuai dengan prinsip syariah.
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B. Saran
Setelah melakukan penelitian terhadap analisa manajemen risiko di BPRS
Kota Bandar Lampung, penulis akan memberikan saran yang bermanfaat.
1. Bagi BPRS Kota Bandar Lampung harus tetap meningkatkan jumlah
pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat guna kelangsungan
operasional bank dan harus terus menekan tingkat risiko pembiayaan
bermasalah agar tidak menjadi kerugian yang besar bagi bank.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan
literatur dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang
penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan ijarah multijasa
bermasalah.
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Kerangka Pertanyaan
Judul Penelitian: “Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa
Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”
Wawancara dengan Bapak Marsono, S.E selaku Direktur BPRS Bandar Lampung (tanggal 16
Februari 2017)
1. Apa saja produk yang ada di BPRS Bandar Lampung?
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