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BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum BPRS Metro Madani

a. Sejarah BPRS Metro Madani

Tahun 2017 PT. BPRS Metro Madani genap berusia 12 tahun, sejak

mendapatkan izin operasional dari Bank Indonesia pada tanggal 20

September 2005, grand opening kantor kantor pusat Metro pada tanggal 03

Oktober 2005. Berbagai upaya kerjasama telah dilakukan kepada berbagai

pihak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan Sumber Daya

Insani untuk meraih pertumbuhan dan peningkatan pelayanan perbankan

syariah kepada nasabah ditengah tingkat persaingan perbankan yang tinggi.

PT. BPRS Metro Madani memiliki empat kantor cabang. Cabang

pertama di Unit II Tulang Bawang operasional pada awal tahun 2008.

Kantor Cabang kedua di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah

yang mulai operasionalnya pada bulan November 2010. Kantor Cabang

ketiga di Kecamatan Daya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat yang

memperoleh izin dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Lampung

pada tanggal 13 Agustus 2012 dan beroperasi pada tanggal 11 September

2012. Cabang yang ke empat di Jl. P. Senopati No. 99 Jatimulyo Kecamatan

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang memperoleh izin dari Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Lampung pada tanggal 22 Agustus

2013 dan beroperasi pada tanggal 27 Agustus 2013.
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Pada BPRS Metro Madani hanya menerapkan pembiayaan

musyarakah di kantor pusat. Yakni bertempat di Metro Pusat. Hal tersebut

dilakukan, karena sesuai dengan peraturan yang diterapkan dari pihak intern

BPRS. Terdapat dua kantor pelayanan kas di daerah Metro – Kampus

beroperasi pada tahun 2011 dan kantor pelayanan kas di Rumah Sakit

Muhammadiyah Metro yang buka pelayanan kas pada tanggal 15 Oktober

2015. BPRS Metro Madani pada tahun 2016 memiliki asset sekitar Rp.

111.369.646 ribu pada ahir 2016.

b. Strategi Kebijakan Manajemen

1. Visi dan Misi

Visi dan misi yang dirumuskan tetap menjadi landasan organisasi dalam

menjalankan operasionalnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

a) Visi

Visi BPRS Metro Madani yakni terwujudnya Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah Metro Madani yang berkemajuan, bermartabat dan

membawa kemaslahatan ummat.

b) Misi

Misi BPRS Metro Madani yakni:

1) Menjalankan usaha perbankan syariah sesuai syariah islam yang

sehat dan terpeercaya

2) Memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada nasabah,

share holder dan karyawan.
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2. Sumber Daya Insani

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam visi dan misi

organisasi, sebagaimana peran sumber daya insani sangatlah penting

demi mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan oleh BPRS.

Selain ketersediaan SDI sesuai dengan formasi yang dibutuhkan,

prioritas berupa pengutan SDI dan pembenahan internal, antara lain

peningkatan kompetensi dengan mengadakan dan atau mengikuti

pelatihan Perbankan Syariah yang diadakan oleh pihak lain.

3. Kerjasama

Sedangkan disisi eksternal terus menggalang kerjasama dengan berbagai

pihak dalam rangka menopang pertumbuhan dan kemajuan BPRS Metro

Madani secara simultan dan berkesinambungan untuk turut berkontribusi

dalam menggerakkan sektor riil dan usaha kecil dan mikro sebagai

lapisan terbesar dalam perekonomian ummat sehingga diharapkan dapat

meningkatkan kesejahteraannya dan hidup makmur.

4. Teknologi Informasi

Untuk meningkatakan pelayanan kepada nasabah yang unggul,

pengawasan dan pemantauan transaksi perkembangan kantor cabang dan

ketepatan dalam menyampaikan informasi menjadi prioritas. Untuk itu

terus meneruh diupayakan penyempurnaan terus menerus sistem

informasi dan sistem pengamanan data bank

5. Jaringan kantor dan pelayanan.
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Pada tahun 2017 tidak terjadi penambahan kantor, baik kantor cabang

maupun kantor kas, sehingga sama jumlahnya dengan yang ada ditahun

2016. Pada tahun 2016 BPRS Metro Madani memiliki 7 (tujuh) kantor

yaitu kantor Pusat, 4 (empat) kantor cabang dan 2 (dua) kantor Kas.

Yakni sebagai berikut:

- Kantor Pusat Metro, alamat di Jl. P. Diponegoro No. 5 Kota Metro

- Kantor Cabang Tulang Bawang, alamat di Jl. Lintas Timur Unit II

Banjar Agung Tulang Bawang.

- Kantor Cabang Kalirejo, alamat di Jl. Jendral Sudirman Pasar

Kalirejo

- Kantor Cabang Tulang Bawang Barat, alamat di Kelurahan Daya

Asri Kecamatan Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat.

- Kantor Cabang Jatimulyo, Alamat di Jl. P. Senopati No.99 Jatimulyo

Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan.

- Kantor Kas Metro, alamat di Jl. K.H Dewantara Kampus, Kota Metro

- Layanan Kas di Rumah Sakit Muhammadiyah Metro, alamat Jl.

Soekarno Hatta No. 42 Mulyojati 16 C Kota Metro.

c. Pemilik

Modal dasar (saham dalam portepel) PT.BPRS Metro Madani

sebesar Rp. 10.000.000,00,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dengan nilai per

lembar saham sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Perubahan modal

dasar ini telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
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Jumlah Modal setor sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima

rutus juta rupiah) terbagai atas 4.500 ( empat ribu lima ratus) lembar saham,

tiap lebar saham bernilai 1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdapat

penambahan modal setor sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah),

atau sebesar 2.000 lembar saham dengan nilai saham perlembar Rp.

1.000.000, yang dikeluarkan dari saham dalam portepel dalam rangka

pembelian aset tanah untuk keperluan Kantor Pusat dan penguatan Rasio

Permodalan (CAR). Sehingga modal setor menjadi Rp. 6.500.000.000

sebagaimana daftar pemegang saham berikut ini.

Susunan kepemilikan PT. BPRS Metro Madani

No Nama
Lembar
Saham

Rp
(%)

1 Hj. Muzna Ghazali
864 864,000,000 13.29

2 Drs. Riyanto
431 431,000,000 6.62

3 Dra. Hj. Netty Herawati, MM
575 575,000,000 8.85

4 Jarwo Yekti, S.sos
721 721,000,000 11.09

5 Prof.Dr.Marzuki Noor, MS
1.271 1.271,000,000 19.55

6 Dra. Sukmawati
287 287,000,000 4.42

7 Drs. H. Susanto
173 173,000,000 2.66

8 Suwanto
149 149,000,000 2.29

9 Ir. Iwan Agustiawan Fuad
252 252,000,000 3.88

10 Siti Ruminah
149 149,000,000 2.29

11 Kresno
783 783,000,000 12.05

12 Dr. Nurul Aini
127 127,000,000 1.95

13 Indah Purnomowati
431 431,000,000 6.63
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14 Drs.H.Hadi Rahmat, MA
287 287,000,000 4.42

Jumlah Saham
6,500 6,500,000,000 100.00

Tabel 1.2 : Susunan Pemilik BPRS Metro Madani

d. Susunan Pengurus PT. BPRS Metro Madani

1) Dewan Komisaris

a) Komisaris Utama : Prof. Dr. H. Marzuki Noor, M.S.

b) Komisaris Anggota : Indah Purnomowati, S.Ip, M.E.sy

2) Dewan Pengawas Syariah

a) Ketua Pengawas Syariah : Drs. H. Hadi Rahmat, M.A

b) Anggota Pengawas Syariah : Drs. Sudjiono, M.Pd.I

3) Dewan Direksi

a) Direktur Utama : Ratna Kartika Sari, S.E.M.Si

b) Direktur : H. Suhartono Niti Prawiro, S.E
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e. Struktur Organisasi PT. BPRS Metro Madani Pusat

Tabel 1.2 : Struktur Organisasi PT. BPRS Metro Madani Pusat

Struktur Organisasi PT. BPRS Metro Madani Pusat :

1) Dewan Komisaris

a) Prof. Dr. H. Marzuki Noor, Ms

b) Indah Purnomowati, M.E.Sy

2) Dewan Pengawas Syariah

RUPS

Dewan Komisaris

Internal Audit

DPS

Dewan Direksi

OperasionalMarketing Umum/SDI

Office Boy

Fund/Lending

Cust. Service

Teller

Gadai/Rahn

Remedial

A. Officer

Driver

Layanan Kas

Kantor Kas

Support IT

Legal Admin

Suup &
Pelaporan

Security

Sktr/umum&SDI
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a) Drs. H. Rahmat, M.Ag

b) Ahmad Sujiono, M.Pdi

3) Dewan Direksi

a) Ratna Kartika Sari, SE.Msi

b) H. Suhartono Niti Prawiro

f. Produk BPRS Metro Madani

1) Simpanan atau tabungan

Sejak tahun 2010 kebijakan penghimpunan dana melalui produk

tabungan sesuai peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 tanggal

17 Desember 2007 dan perubahannya nomor 10/16/PBI/2008 tentang

pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan

penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah. Adapun peraturan

PBI antara lain dalam kegiatan penghimpunan dana tabungan atas dasar

akad wadiah maka dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah

perbankan, sedangkan tabungan dan deposito atas dasar akad

mudharabah penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai

waktu yang disepakati antara pihak perbankan dan nasabah perbankan

tersebut.

Produk tabungan terdiri dari tabungan dengan akad Al

Mudharabah yaitu tabungan dengan jangka waktu tertentu. Antara lain

tabungan haji, tabungan Qurban, tabungan pendidikan dan tabungan

walimah, dengan karateristik penarikan hanya dapat dilakukan pada
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jangka waktu tertentu dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan yang

disepakati.

Sedangkan tabungan dengan akad Al Wadiah memiliki porsi

tabungan yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa

masyarakat/nasabah lebih memilih simpanan yang tidak terikat jangka

waktu tertentu atau dapat ditarik sewaktu-waktu untuk keperluan jangka

pendek. Penghimpunan dana dengan bentuk investasi/deposito

mudharabah berjangka terdiri dari berbagai pilihan jangka waktu yakni

1, 3, 6, dan 12 bulan.

2) Pembiayaan/Piutang

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh pihak

perbankan kepada pihak nasabah untuk mendukung investasi yang akan

direncanakan, baik dialakukan sendiri maupun pihak lembaga.

Pembiayaan merupakan suatu fasilitas yang diberikan perbankan syariah

kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang

telah dikumpulkan perbankan syariah dari masyarakat yang surplus dana.

Adapun tujuan pembiayaan yang diberikan BPRS Metro Madani adalah

sebagai berikut:

a) peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat

akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat

melakukan akses ekonomi dengan baik tanpa takut kekurangan dana.
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b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, yakni untuk

pengembangan usaha yang membutuhkan dana tambahan. Dana

tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan.

c) Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat

untuk meningkatkan daya produsinya. Baik dari skala usaha kecil,

menengah dan besar.

d) Membuka lapangan kerja baru. Dengan adanya pembiayaan maka

usaha nasabah akan menajdi lebih berkembang dan maju sehingga

secara tidak langsung jika usaha nasabah itu maju dan terus

berkembang maka akan dibuka lapangan pekerjaan dari usaha yang

dijalankan oleh nasabah tersebut.

Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Metro Madani yakni:

a) Piutang Murabahah

Akad Murabahah dalam teknis perbankan adalah akad jual

beli antara pihak BPRS Metro Madani selaku penyedia barang

dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Murabahah

akad jual beli dengan pembayaran tangguhatau angsuran. Pada

pembiayaan ini bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah

sebagai pembeli, harga jual adalah harga beli bank dari pemasok

ditambah keuntungan. Kedua belah pihak yakni antara pihak BPRS

Metro Madani dan pihak nasabah yang akan melakukan pembiayaan

Murabahah harus menyepakati harga jual dan waktu pembayaran.
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Pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang

paling banyak di BPRS Metro Madani

b) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil

ketika BPRS Metro Madani sebagai pemilik dana, biasa disebut

shahibul maal menyediakan modal (100%) kepada pengusaha atau

nasabah sebagai pengelola (mudharib) untuk melakukan aktifitas

produktif atau kegiatan usaha dengan syarat bahwa keuntungan yang

dihasilkan akan dibagi diantara BPRS dan nasabah menurut

kesepakatan yang ditentukan sebelumya dalam akad.

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha dan

bukan karena kelalaian dan kecuranan pengelola, maka pengelola

bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian tersebut.

Pembiayaan mudharabah ini resikonya sangat tinggi karena itu harus

dilakukan dengan sangat hati-hati dengan penelitian yang benar-

benar baik.

c) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil

ketika BPRS Metro Madani sebagai pemilik modal atau dana turut

serta sebagai mitra usaha, membiayai investasi pihak lain. Perjanjian

antara pengusaha dengan bank, dimana modal kedua digabungkan

untuk sebuah usaha yang dikelola bersama-sama. Keuntungan dan

kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan awal.
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Pembiayaan musyarakah merupakan perjanjian pembiayaan yang

terus berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus

beroperasi.

d) Pinjaman Qord Hasan

Qard adalah produk perbankan untuk nasabah yang

memerlukan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu

dan bukan untuk tujuan konsumtif.  Secara umum Qardhul Hasan

adalah pinjaman yang diberikan kepada seseorang secara cuma-cuma

tanpa adanya pengenaan biaya apapun terkecuali hanya

mengembalikan modal pokoknya saja.

qardhul hasan adalah sebuah produk dimana produk ini

merupakan produk taa’wun (tolong menolng) dimana dana ini

bersumber dari zakat, infak, sadaqah (zis), yang bersifat sosialis dan

bukan untuk kebutuhan konsumtif tapi untuk kebutuhan mendesak

seperti biaya pengobatan dan lain-lain.

semata-mata produk bank yang ada dalam fungsinya untuk

menjalankan kegiatan sosial. Karena qard bukan lah transaksi

komersial maka dana yang digunakan untuk penyaluran dana ini

harus berasal dari dana sosial seperti zakat, Infak, dan Sadaqah (ZIS)

atau dana yang berasal dari modal bank.

e) Pinjaman Rahn

Rahn (gadai) adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang

yang melakukan pembiayaan atas suatu barang, yang diserahkan
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kepadanya atas seseorang yang melakukan pembiayaan atau oleh

orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan atas orang

lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan atas orang yang

berhutang untuk mengambil pelunasan tersebut secara didahulukan

daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualiaan biaya

untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah di keluarkan

untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan.

Rahn dibebani jasa manajemen atas barang yang berupa:

biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan

pengelolaan serta administrasi. Piutang rahn atau dana talangan di

BPRS Metro Madani yakni dana talangna yang berkaitan dengan

pembiayaan gadai emas. Pelunasan pinjaman ini jangka waktunya

pendek rata-rata berkisar 1 sampai dengan 4 bulan.

f) Piutang Multijasa

Ijarah adalah akad antara bank dengan nasabah untuk

menyewa suatu barang atau objek sewa milik bank dan bank

mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri

dengan pembeliaan objek yang sewa oleh nasabah.

Dalam pembiayaan ini, BPRS Metro Madani bertindak

sebagai penyedia dana. BPRS wajib menyediakan dana untuk

merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah.

Pengembaliaan atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik

dengan angsuran maupun sekaligus dan pengembaliaan atas
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penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang

maupun dalam bentuk pembebasan hutang. Pebiayaan Multijasa di

BPRS Metro Madani adalah pembiayaan yang digunakan untuk

membiayai keperluan melanjutkan pendidikan, pernikahan dan untuk

membiayai perjalanan ibadah umroh.

Tabel Pembiayaan di BPRS Metro Madani (dalam Ribuan Rupiah)

No Penyaluran
Pembiayaan

Rencana
2016

Realisasi Pencapaian

1. Piutang
Murabahah

45.241.287 33.341.287 72%

2. Pembiayaan
Mudharabah

12.093.127 12.916.521 106.81%

3. Pembiayaan
Musyarakah

1.062.667 750.000 70.58%

4. Pinjaman Qord
Rahn

2.879.891 3.011.511 104.57%

5. Pinjaman Qord 54.746 95.778 175.95%

6. Piutang Multijasa 1.874.976 172.867 9.22%

Jumlah 63.770.513 51.403.180 80.61%

Tabel 1.3 Sumber : BPRS Metro Madani 2017

g. Jumlah Nasabah Pada BPRS Metro Madani

No Produk Jumlah Nasabah

1. Jumlah Nasabah Tabungan 10.228 (orang)

2. Jumlah Nasabah Deposito 166 (orang)

3. Jumlah Nasabah Pembiayaan 1.736 (orang)

Tabel 1.4 Sumber : BPRS Metro Madani 2017
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Dari tabel jumlah nasabah diatas bisa di simpulkan bahwa mayoritas

nasabah yang terdapat di BPRS Metro Madani adalah jumlah nasabah

tabungan. Tetapi pada jumlah nasabah pembiayaan juga terdapat cukup

banyak nasabah yang melakukan pembiayaan pembiayaan tersebut.

Pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan untuk nasabah murabahah,

mudharabah, musyarakah, qard hasan, rahn, dan pembiayaan multijasa.

Jumlah nasabah pembiayaan tersebut bermacam-macam kegiatan yang

dilakukan dalam melakukan sebuah usaha baik dari kalangan petani,

pedagang, pengusaha, event orgainizer, usaha kecil menengah dan lembaga

keuangan.

2. Konsep Pembiayaan Musyarakah di BPRS Metro Madani

Musyarakah adalah penanaman dana dari para pemilik dana/modal untuk

mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan

pembagian keuntungan-keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil sesuai dengan

kesepakatan sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik

dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.

Musyarakah adalah bentuk bentuk kedua dari bagi hasil (profit loss

sharing) yang dipraktekkan dalam sistem perbankan syariah, BPRS dan BMT.

Prinsip pembiayaan ini salah satu diantara berbagai jenis bentuk penyaluran

dananya. Pembiayaan musyarakah menjadi salah satu bentuk pembiayaan yang

ada di BPRS Metro Madani dengan nasabah untuk membiayai proyek dimana

BPRS dan nasabah pembiayaan musyarkah sama-sama menyediakan dana.
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Pembiayaan musyarakah ini didasari oleh adanya keinginan para pihak

yang bekerja untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama

baik dari BPRS maupun dari nasabah. Konsep dana yang digunakan dalam

pembiayaan ini didapatkan dari dana tabungan nasabah yang dikumpulkan

menjadi satu dengan produk yang di kelola oleh pihak BPRS.

Pembiayaan musyarakah pada BPRS Metro Madani umumnya

menggunakan jenis akad Syirkah ‘Inan diamana antara bank dan nasabah

bermitra dengan memberikan kontribusi dana untuk suatu usaha tertentu dengan

ketentuan bahwa keuntungan dan resiko di tanggung bersma-sama sesuai dengan

kesepakatan, adapun porsi masing-masing pihak tidak harus sama baik dalam

hal modal maupun bagi hasil.

Konsep pembiayaan musyarakah digunakan untuk pembiayaan produktif

dan bukan untuk pembiayaan konsumtif. Pembiayaan modal kerja atas proyek

yang akan berlangsung dan belum muncul sebagai tagihan. Pembiayaan

musyarkah hanya dapat diberikan kepada proyek yang masih berjalan atau akan

dikerjakan. Kemudian bagi hasil pembiayaan tersebut harus berasal dari

proyek/objek yang dibiayai oleh BPRS.

3. Penyaluran Pembiayaan Musyarakah di BPRS Metro Madani

a. Syarat-syarat nya sebagai berikut :

1) Persyaratan Umum

a) Fotocopy KTP Pemohon

b) Fotocopy Suami/Istri

c) Fotocopy Kartu Keluarga
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d) Fotocopy Rekening Tabungan

e) Fotocopy Rekening Listrik/Telepon/PDAM

f) Pas Photo 4x6 = 2 Lembar

2) Jaminan

a) Fotocopy SHM

b) Surat Kuasa dari Pemilik Jaminan

c) Fotocopy IMB

d) Fotocopy SPPT/PBB

3) Usaha Berbadan Hukum

a) Fotocopy SIUP

b) Fotocopy SITU

c) Fotocopy TDP

d) Fotocopy NPWP

e) Fotocopy IMB

f) Fotocopy SIUKJK

g) Surat Keterangan Usaha dari Instansi Terkait

h) Fotocopy Akte Notaris

i) Surat Keterangan Letak Usaha

j) Company Profile

k) Laporan Keuangan 2 Tahun Terakhir

4) Akad

a) Akad Perjanjian Pembiayaan
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b. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah di BPRS Metro Madani

Setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di BPRS Metro

Madani, maka nasabah tersebut harus mengikuti tata cara yang sudah

ditentukan oleh pihak BPRS. Diantaranya nasabah harus memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan oleh pihak BPRS jika nasabah tersebut ingin

diberikan pembiayaan oleh BPRS Metro Madani.

Pelaksanaan dalam pemberian pembiayaan pada setiap bank secara

umum tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan terletak pada persyaratan

dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan

masing-masing.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada pihak BPRS

Metro Madani,1 umumnya yang harus dilakukan dalam pembiayaan

musyarakah yakni setiap nasabah BPRS Metro Madani  harus memiliki

usaha yang sudah pernah berlangsung dan membutuhkan modal tambahan

guna memajukan usahanya. Hal tersebut menjadi syarat pembiayaan

musyarakah jika nasabah ingin mendapatkan pembiayaan tersebut. Tidak

untuk pertama kali dalam menjalankan usahanya tetapi sudah melakukan

suatu usaha minimal sudah berlangsung 2 tahun dalam menjalankan

usahanya.

Dalam penyalurannya, sebelum nasabah memperoleh pembiayaan,

terlebih dahulu harus melalui tahapan penilaian mulai dari pengajuan

proposal pembiayaan dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan

1 Diki, Staf  BPRS Metro Madani, Wawancara, metro. 25 Agustus 2017
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keaslian dokumen, analisis pembiayaan, sampai dengan pembiayaan

dikucurkan. Tahapan dalam memberikan pembiayaan ini yang disebut

dengan prosedur pemberian pembiayaan. Tujuannya untuk memastikan

suatu pembiayaan diterima atau ditolak.

Berikut ini prosedur pembiayaan musyarakah yang ada di BPRS Metro

Madani secara rinci :

1) Nasabah mangajukan permohonan pembiayaan musyarakah

Calon nasabah datang langsung ke BPRS Metro Madani untuk mengisi

formulir permohonan pembiayaan kepada customer service, serta

membawa dokumen-dokumen yang telah menjadi syarat pembiayaan

sesuai lampiran permohonan pembiayaan musyarakah.

2) Wawancara

Tahapan kedua yang dilakukan pada calon nasabah pembiayaan

musyarakah yakni pihak BPRS melakukan wawancara secara langsung

kepada nasabah. Tujuan diadakannya wawancara ini adalah untuk

mengetahui keinginan calon nasabah dan menilai kemampuannya dalam

melaksanakan kewajiban yang diberikan kepada pihak BPRS.

3) Penyelidikan berkas

Setelah nasabah mengajukan pembiayaan musyarakah dan semua berkas

sudah terpenuhi, mekanisme selanjutnya adalah penyelidikan dokumen

yang talah diajukan pihak pemohon. Tujuan dari penyelidikan berkas ini

yaitu untuk mengetahui kebenaran dan keaslian yang diberikan oleh

nasabah.
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4) Peninjauan lokasi

Tahapan ini setelah BPRS Metro Madani memperoleh keyakinan dan

keabsahan dari hasil penyelidikan dan wawancara selanjutnya yang

dilakukan yakni meninjau lokasi yang menjadi tempat pembiayaan

muyarakah. Pihak BPRS Metro Madani menggali informasi dan

melakukan survey lingkungan tempat nasabah atau meninjau kantor

nasabah tersebut. Guna memastikan temapt yang dibiayai benar-benar

sesuai dengan yang diisi di formulir pendaftaran.

5) Pengajuan Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP)

Pengajuan memorandum usulan pembiayaan dilakukan oleh account

manager kepada komite pembiayaan, karena pembiayaan yang diberikan

tergantung kepada pengambilan keputusan komite yang dinyatakan

setuju atau tidak setuju. Keputusan ini dapat dilihat melaui memorandum

pembiayaan. memorandum pembiayaan adalah suatu analisa yang

mengambarkan tentang kualitas permintaan yang diajukan nasabah.

Proses analisa kelayakan usaha yang dilakukan nasabah dengan

menggunakan beberapa tata cara analisa meliputi:

a) Analisa aspek-aspek perusahaan

b) Analisa laporan keuangan

c) Evaluasi kebutuhan dana/pembiayaan

d) Analisa kesesuaian aspek syariah

e) Struktur fasilitas pembiayaan.

6) Keputusan pemberian pembiayaan.
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Keputusan pembiayaan dilakukan oleh manager dan komite pembiayaan

tergantung pada limit dan case pembiayaan. keputusan pembiayaan oleh

komite pembiayaan dapat dilakukan dengan rapat komite dan sirkulasi.

7) Realisasi Keputusan

Pada tahap ini, BPRS melakukan keputusan komite pemberian

pembiayaan dengan melakukan penyampaian surat persetujuan

pembiayaan kepada nasabah, penyampaian dokumentasi dan

administrasi, dan penandatanganan akad pembiayaan serta jaminan yang

diberikan nasabah.

8) Pemantaun Nasabah

Pemantaun nasabah dilakukan pasca pencairan pembiayaan. pemantaun

yang dilakukan antara lain pemantaun usaha nasabah, jaminan, dan

pemantauan pembayaran nasabah.

9) Pelunasan Pembiayaan

Pada BPRS Metro Madani, apabila nasabah tersebut telah menyelesaikan

kewajibannya terhadap fasilitas pembiayaan yang telah diterima dan

menyelesaikan seluruh administrasi, maka BPRS mempunyai kewajiban

untuk mengembalikan jaminan nasabah yang telah diagunkan kepada

pihak BPRS yang dijadikan sebagai persyaratan untuk mendapatkan

fasilitas BPRS.
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B. Analisis Penerapan dan Efektivitas Pembiayaan Musyarakah pada BPRS

Metro Madani

1. Keunggulan dan Permasalahan Penerapan Musyarakah di BPRS Metro

Madani

a. Keunggulan Penerapan Musyarakah di BPRS Metro Madani

1) Perhitungan Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil ditetapkan melalui negosiasi antara pihak BPRS

dengan pihak nasabah pembiayaan. Dengan melakukan perundingan

maka akan timbul kesepakatan antara BPRS dan nasabah dalam berbagi

keuntungan dan kerugian. Besarnya usaha yang diperoleh baik nasabah

maupun pihak BPRS amat tergantung pada nisbah sejak awal. Dalam hal

ini para ulama fiqh membuat kaidah bahwa keuntungan dan kerugian

dibagi berdasarkan perbandingan presentase jumlah modal yang

digunakan.

2) Penggunaan Batas Maksimum Pemberian Kredit/Debitur

Menurut peraturan BI No.7/3/PBI/2005, BMPK/D adalah persentase

maksimal penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank

yang berupa modal inti atau modal pelengkap bagi bank.2 BMPK/D

merupakan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk

dilakukan oleh bank atau BPRS kepada peminjam tertentu. Penyediaan

2 http://googleweblight.com/?lite/batas-maksimum-pemberian-kredit/ di unduh 11 September

2017
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dana adalah penyediaan fasilitas kredit atau pembiayaan yang diberikan

BPRS Metro Madani kepada nasabah pembiayaan.3

3) Pada nasabah tidak boleh nasabah tidak mendapatkan keuntungan, real

secara bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan. Jika

nasabah mengalami kerugian dicari penyebabnya apakah karena faktor

kesengajaan atau karena faktor lain seperti faktor ekonomi, kenaikan

proferti atau ada perubahan peraturan dari pemerintah. Kemudian, jika

untung maka akan dibagi sesuai dengan forsi yang sudah disepakati.

4) Masih melakukan pembiayaan musyarakah, dimana saat ini jarang BPRS

melakukan pembiayaan tersebut. Tetapi, BPRS Metro Madani masih

menggunakan produk pembiayaan musyarakah.

5) Bagi hasil keuntungan lebih besar nasabah dari pada bank. Jika nasabah

mendapatakan keuntungan 100 maka, keuntungan untuk bank 20 dan

keuntungan untuk nasabah 80

6) Rentang waktu pembiayaan musyarakah di BPRS Metro Madani sesuai

dengan kesepakatan, antara 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan jika dengan

pertimbangan pembiayaan selesai dalam tempo 6 bulan, maka

pembiayaan tersebut dapat diberikan sesuai dengan waktu tersebut.

b. Permasalahan Penerapan Musyarakah di BPRS Metro Madani

1) Kenaikan tajam bahan-bahan utamanya yang digunakan untuk keperluan

proyek oleh nasabah, sehiingga mempengaruhi kemampuan bayar dan

3 Suhartono, Direktur Utama BPRS Metro Madani, Wawancara, metro. 24 Januari 2017
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daya beli masyarakat yang dihasilkan oleh pembiayaan musyarakah

tersebut.

2) Faktor penurunan usaha nasabah pailit/bangkrut, penurunan daya beli

masyarakat atau penurunan permintaan  masyarakat.

3) Perubuahan peraturan pemerintah. Misalkan seharusnya kerja sama

antara pihak bank dan nasabah bisa membangun suatu proyek dengan

pembangunan yang lebar, karena ada peraturan pemerintah sehingga

pembangunan tersebut harus mengikuti aturan yang diterapkan oleh

nasabah dan pihak BPRS.

4) Karakter nasabah yang berubah menjadi buruk, nasabah mengilang atau

susah untuk dihubungi.

5) Permasalahan PHK dan masalah sosial lainnya. Sehingga bisa

berpengaruh terhadap pembiayaan yang sedang dibiayai oleh pihak

BPRS.

Upaya yang telah dan akan terus dilakukan dalam rangka menangani

pembiayaan bermasalah tersebut antara lain:

1) Pegawai khusus (remedia) yang menangani penagihan yang intensif

melalui kunjungan langsung kepada nasabah yang bersangkutan

2) Memberikan surat penagihan/peringatan kepada nasabah yang

bersangkutan guna menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah

tersebut.

3) Bernegosiasi dengan nasabah dan atau pemilik jaminan untukk menjual

agunan yang dijaminkan di BPRS Metro Madani dan jika hal ini terjadi
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maka akan memerlikan waktu karena melalui mekasinsme penjualan

secara langsung dan tidak melalui lelang.

4) Menilai ulang jaminan dan pengikatannya.

5) Pencadangan penghapusan pembiayaan bermasalah yang cukup sesuai

dengan ketentuan bank Indonesia.

Selain permasalahan diatas, menurut analisa penulis pula kelemahan

yang dihadapi oleh BPRS Metro Madani dalam melaksanakan pembiayaan

musyarakah tersebut. Diantaranya:

1) pada BPRS Metro Madani hanya memberikan pembiayaan musyarakah

kepada nasabah kelas menengah keatas yang pembiayaannya diatas

ratusan juta. Belum menyentuh pembiayaan yang berada pada nasabah

yang kelas bawah. Sehingga masyarakat dari kelas bawah belum bisa

memanfaatkan pembiayaan musyarakah tersebut.

2) Dalam proses pembiayaan musyarakah di BPRS Metro Madani pada sisi

nasabah, umumnya secara administrasi manajemen masih kurang dan

munculnya moral hazar yaitu nasabah terkadang tidak membuat laporan

realisasi pendapatan atau melakukan penyelewengan dengan membuat

laporan tidak sesuai dengan pendapatannya. Selain itu budaya nasabah

yang hanya meminjam uang kemudian menyetor pembayaran masih

melekat dan belum adanya kesadaran dalam membuat laporan, terutama

bagi nasabah yang tidak mempunyai keahlian khusus mengenai

manajemen keuangan.4

4 Suhartono, Direktur Utama BPRS Metro Madani, Wawancara, metro. 8 September 2017
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3) Pada sisi bank, diantaranya terkait dengan teknologi, pembaiayaan

musyarakah dengan prinsip bagi hasil mempunyai jumlah pendapatan

yang tidak menentu, namun sistem tidak bisa secara otomatis mengatur

naik turunnya jumlah tersebut yang berarti bank harus melakukan

pendebetan manual. Ketiga pada sisi kolektibilitas, pembiayaan

menggunakan akad musyarakah memiliki sistem kolektibilitas yang

berbeda dengan akad lainnya. Pada pembiayaan musyarakah perhitungan

kolektibilitas dihitung secara komulatif sesuai periode jadwal angsuran,

hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/3011

tentang Penilain Kualitas Aktiva bagi BUS dan UUS Pasal 12 Ayat (2)

Bank harus teliti dalam perhitungan sistem kolektibilitas, jika tidak maka

bank akan mendapat denda dan BI dari BI atau protes dari nasabah

karena hal tersebut berkaitan dengan posisi nasabah di BI checking.

2. Efektivitas Pembiayaan Musyarakah pada BPRS Metro Madani

Efektiktivitas bisa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil

yang baik atau memuaskan. Dilakukan oleh suatu organisasi agar pelaksanaan

dalam suatu organisasi tersebut dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan yang

telah ditetapkan sebelumnya sehingga mencapai hasil yang sudah direncanakan.

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang

sudah ditentukan dan telah dicapai oleh manajemen, kemudian bisa juga dilihat

dari penghasilan atau pertumbuhan pembiayaan.

Pembiayaan musyarakah pada BPRS Metro Madani adalah pembiayaan

yang menyatukan kerja dan modal untuk memproduksi barang atau jasa yang
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bermanfaat bagi nasabah. Musyarakah di BPRS Metro Madani digunakan untuk

tujuan yang menghasilkan laba, untuk tujuan pembiayaan yang bersifat jangka

pendek atau untuk ikut keikutsertaan dalam pembiayaan proyek jangka

menengah hingga jangka panjang. Kemudian masing-masing pihak memberikan

porsi dana dengan ketentuan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan,

sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing dalam

pembiayaan musyarakah tersebut.

Dalam pembiayaan musyarakah seorang nasabah dapat mengajukan

proposal kepada BPRS Metro Madani untuk mendanai suatu kegiatan usaha

tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal dari bank dan berapa modal

dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak

berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari kegiatan usaha

tersebut sesuai kesepakatan.

Pembiayaan musyarakah pada BPRS Metro Madani merupakan

pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Antara pihak BPRS Metro Madani

(sebagai mitra pasif) dengan nasabah pembiayaan musyarakah (sebagai mitra

aktif) terjalin kerjasama yang mana kedua belah pihak sama-sama memiliki

kontribusi dana dalam usaha.5 Pembiayaan ini terlaksana dalam produk

pembiayaan modal kerja berdasarkan kontrak (rekanan).

Adapun ketentuan pembiayaan musyarakah pada BPRS Metro Madani

berpedoman kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dalam fatwanya

berlandaskan al-Quran dan Hadits. BPRS  harus mengikuti ketentuan-ketentuan

5 Suhartono, Direktur Utama BPRS Metro Madani, Wawancara, metro. 8 September 2017
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yang berlaku mengenai pembiayaan musyarakah yang dalam pelaksanaannya

diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pada saat persetujuan

pembiayaan, BPRS dan nasabah membuat dan melakukan akad pada saat

penandatanganan kontrak (akad). Akad/kontrak ditandatangani dan dijelaskan

secara tertulis. Hal ini terlaksana pada tahap administrasi pembiayaan.6

Selanjutnya dalam penentuan dan pembagian keuntungan, dilakukan di

awal (pada saat pemutusan dan persetujuan/penandatanganan akad. BPRS Metro

Madani memberitahukan kepada nasabah (secara jelas dan tertuang dalam akad)

mengenai proporsi keuntungan masing-masing yang diterima berdasarkan

jumlah pendapatan yang diterima pada saat memperoleh keuntungan.7

Sedangkan dalam pembagian kerugian, jika terjadi kerugian akibat kelalaian

nasabah, semua kerugian harus ditanggung oleh nasabah. Jika kerugian yang

terjadi bukan dikarenakan kelalaian nasabah, dapat dilakukan pembagian

kerugian berdasarkan porsi modal yang bersyarikat (BPRS dan nasabah). Oleh

karenanya, untuk menghindari penyimpangan dan kerugian akibat kelalaian

nasabah, pihak BPRS dapat meminta nasabah untuk menyerahkan jaminan.8 Hal

tersebut telah sesuai dan dibolehkan dalam operasional bank sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Pada pelaksanaan pembiayaan, tidak ditemukan unsur-unsur kezhaliman

dan pemerasan antara BPRS dengan nasabah. BPRS memberikan pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah dimulai dari permohonan hingga pengawasan.

6 Observasi tanggal 28 Agustus 2017 di BPRS Metro Madani Metro.
7 Observasi tanggal 28 Agustus 2017 di BPRS Metro Madani Metro.
8Observasi tanggal  8 September  2017 di BPRS Metro Madani Metro.
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Adapun pembiayaan yang diberikan ditujukan kepada sektor produktif seperti

pembiayaan proyek dan event orgainizer yang sesuai syariah. Serta dalam

pengelolaan dana pembiayaan harus digunakan dengan benar, adil, dan disertai

dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi

kedua belah pihak.

Sebelumnya, BPRS Metro Madani menerapkan prinsip kehati-hatian

dalam pemberian pembiayaan. Dengan cara terlebih dahulu melakukan

pencarian info mengenai dana yang akan dialokasikan. Agar terciptanya tingkat

pengembalian angsuran yang lancar. Namun, pada kenyataannya, tingkat

pengembalian angsuran sebagian besar ditemui kendala-kendala (tidak lancar)

walaupun pihak BPRS Metro Madani telah menerapkan prinsip kehati-hatian.

Hal tersebut dikarenakan adanya unsur resiko dalam setiap pembiayaan yang

diberikan.

Pembiayaan musyarakah pada BPRS Metro Madani, merupakan

pembiayaan yang efektif dalam hal kesesuaian antara peraturan dan prinsip-

prinsip syariah. Akan tetapi, jika dilihat dari jumlah nasabah maka kurang

efektif, ini bisa dilihat dari jumlah nasabah yang berada di BPRS Metro Madani

untuk pembiayaan musyarakah cenderung tidak meningkat. Bahkan mengalami

penurunan dari tahun sebelumnya. Berbeda dengan pembiayaan sejenisnya

yakni pembiayaan mudharabah yang terus meningkat sepanjang tahun. hal

tersebut bisa dilihat dari tabel dibawah ini.
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Tabel 1.5 Sumber : BPRS Metro Madani 2017

Realisasi dari konsep syariah, pada dasarnya sistem ekonomi/perbankan

syariah memiliki tiga ciri yang mendasar, yaitu prinsip keadilan, menghindari

kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga ciri

sistem perbankan syariah tersebut mempunyai fungsi untuk menerapkan semua

prinsip Islam dalam sistem ekonomi secara seimbang. Oleh karena itu,

keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip

syariah menjadi hal yang mendasar bagi kegiatan operasional bank syariah.

Data realisasi pembiayaan musyarakah yang di salurkan BPRS Metro Madani

dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

No Tahun
Rencana Rp

(Ribuan)
Realisasi

Rp (Ribuan)
Pencapaian

Kriteria
Efektivitas

1 2014 - 1.000.000 100 % Efektif

2 2015 305.750 1.348.000 440.90 % Sangat Efektif

3 2016 1.062.667 750.000 70,58% Kurang Efektif

4 2017 1.050.000 750.000 70% Kurang Efektif

Tabel 1.6 Sumber : BPRS Metro Madani 2017

Dari analisa penulis, uraian data diatas di ketahui pembiayaan

musyarakah di BPRS Metro Madani menunjukkan dari tahun 2014 realisasi

No Tahun
Jumlah nasabah
musyarakah

Jumlah nasabah
mudharabah

1 2014 2 28
2 2015 3 13
3 2016 1 31
4 2017 1 32
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pembiayaan 100% dari rencana sebelumnya. Kemudian pada tahun 2015

mengalami peningkatan realisasi pembiayaan yakni sekitar 440,90% dari

rencana pembiayaan ditahun tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2016 mengalami

penurunan realisasi dari rencana sebelumnya yakni pembiayaan tersebut hanya

terealisasai 70,58%. Sedangkan pada tahun 2017 lebih menurun dari rencana

selanjutnya. Karena dari pada tahun-tahun sebelumnya BPRS Metro Madani

dalam pembiayaan musyarakah lebih menurun dari rencana pembiayaan

tersebut. Pada pembiayaan musyarakah terealisasi sekitar 70%, maka

menunjukkan pada tahun 2017 pembiayaan musyarakah di BPRS Metro Madani

kurang efektif karena tidak sesuai dengan rencana atau target yang telah

ditetapkan sebelumnya rencana pembiayaan pembiayaan Rp 1.050.000.000

terealisasi dari pembiayaan tersebut hanya Rp 750.000.000 dari target

sebelumnya.

Target efektivitas tersebut dapat diketahui dengan cara yakni

menganalisa antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa

jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas

juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi yang telah

ditetapkan sebelumnya, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan

tersebut mempunyai tujuan besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan

masyarakat yang mempunyai sasaran yang telah ditentukan.

Pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh BPRS Metro Madani

menurut analisa penulis dari tabel yang telah diuraikan sebelumnya untuk saat

ini kurang efektif hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan BPRS Metro
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Madani dalam mencapai sasaran-sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan

secara tepat. Pencapaian hasil akhir tersebut, tidak sesuai target waktu yang telah

ditetapkan untuk ukuran target. Karena, dijelaskan bahwa efektivitas adalah

berkaitan erat perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana

yang telah disusun sebelumnya atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang

direncanakan.

3. Pembiayaan Musyarakah dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah BPRS

Metro Madani

Masyarakat Indonesia dengan mayoritas muslim kini semakin mengenal

ekonomi syariah. Semakin banyak masyarakat menyadari bahwa perlunya

lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. BPRS

merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan dalam kegaitan

masyarakat yang berfungsi untuk memfasilitasi masyarakat sebagai penunjang

dalam melakukan transaksi keuangan yang ada di tengah masyarakat. Dengan

adanya BPRS masyarakat semakin baanyak menemukan alternatif didalam

menjalankan usaha yang sedang membutuhkan dana untuk berkembang atau

mengalami kesulitan dalam hal keuangan.

Tujuan perbankan syariah identik dengan sistem ekonomi Islam. Sistem

ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya

menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja. Karena

karakteristik pembiayaan syariah beroperasi berdasarkan keadilan dan saling

menguntungkan bagi masyarakat dan perbankan. Serta menonjolkan aspek bagi

hasil dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan kebersamaan
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dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan yang spekulatif

dalam bertransaksi keuangan.

Tuntunan tersebut dibarengi dengan berbagai aturan-aturan yang harus

diterapkan, baik dari pihak perbankan maupun dari pihak nasabah. Agar tidak

hanya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya saja. Tetapi, tidak

mengesampingkan etika dan moral. Sehingga tercipta ekonomi yang bernuansa

religi dan sosial. Agar dalam setiap usaha yang dijalankan oleh pihak perbankan

dan pihak nasabah pembiayaan tidak mendatangkan kemudharatan dan kerugian.

Melainkan, mendapatkan pendapatan yang berkah dalam setiap usaha dan

transaksi.

Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai

dengan kebijakan BPRS.  Sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat 3

Undang-undang perbankan yang menentukan bahwa dalam pemberian kredit

atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha

lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan

kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Proses

analisis terhadap kelayakan pembiayaan di BPRS Metro Madani menggunakan

analisis :

a) Charakter (watak)

Menggambarkan watak atau kepribadian calon nasabah, meliputi sejauh

mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik calon nasabah. Tujuan

dari BPRS melakukan analisis terhadap charakter calon nasabah adalah
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untuk mengetahui bahwa nasabah benar-benar jujur dan mempunyai

keinginan untuk memenuhi kewajiban untuk melunasi pinjaman.

b) Capacity (kemampuan)

Analisis ini digunakan untuk melihat kemampuan calon nasabah dala bidang

bisnis yang dihubungkan dengan kemampuan bisnis. Tujuan dari analisis ini

yakni untuk mengetahui bidang bisnis atau usaha yang dijalankan nasabah.

c) Capital (modal)

Untuk melihat penggunaan modal secara efektif, dilihat dari laporan

keuangan dengan melakukan pengukuran usaha. BPRS Metro Madani akan

memberikan modal sesuai dengan yang dibutuhkan nasabah, apabila

diketahui nasabah mengajukan pembiayaan labih dari yang dibutuhkan

untuk menambahkan modal maka BPRS Metro Madani akan menarik

kelebihan pembiayaan yang diberikan ke nasabah.

d) Colatteral (jaminan)

Jaminan yang atau anggunan yang diberikan oleh calon nasabah atas

pembiayaan yang diajukan, artinya apabila nasabah tersebut tidak dapat

membayar angsurannya maka termasuk dalam hal kredit macet, maka

kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap anggunan.

Dalam hubungan kemitraan, menuntut adanya transparansi bagi kedua

belah pihak dan adanya saling percaya yang tinggi antara nasabah dengan

perbankan. Namun bank tidak hanya menyalurkan pembiayaan atas dasar

kepercayaan, karena selalu ada resiko bahwa pembiayaan tidak digunakan

sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan. Jika salah satu pihak
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tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan

dengan pendapatan maka akan muncul permasalahan. Maka dari itu, baik dari

sisi pendapatan terutama pada nasabah harus transparan dalam

menyampaikannya.

Skema Pembiayaan Musyarakah

Tabel 1.3 Gambar : Skema Musyarakah

Pemberian laba antara mitra harus berupa presentasi, bukan suatu jumlah

tertentu. Perhitungan realisasi bagi hasil pada akad berbasis kerjasama ini sangat

bergantung pada realisasi hasil usaha atau bisnis nasabah yang dibiayai BPRS.

DSN-MUI dalam fatwanya nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 merumuskan tentang

prinsip distribusi bagi hasil usaha maupun bagi untung (profit sharing) dalam

lembagga keuangan syariah. Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang

didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan yang diterima setelah

Nasabah
Asset Value

Bank
Pembiayaan

Bagi Hasil Sesuai Kesepakatan

Keuntungan/Kerugian

Proyek/
Usaha
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dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan

tersebut. Mekanisme perhitungan bagi hasil telah dipratekkan dalam pembiayaan

musyarakah oleh BPRS Metro Madani. berikut ini data pembiayaan yang telah

disalurkan oleh BPRS Metro Madani selama menggunakan akad pembiayaan

musyarakah.

Data dana pembiayaan musyarakah yang di salurkan BPRS Metro Madani

No Tahun Jumlah Nasabah Pembiayaan Rp (000)

1 2014 2 1.000.000

2 2015 3 1.348.000

3 2016 1 750.000

4 2017 1 750.000

Tabel 1.7 Sumber : BPRS Metro Madani 2017

Nasabah yang banyak mendapatkan pembiayaan musyarakah di BPRS

Metro Madani adalah nasabah yang sudah lama beroperasi didalam usahanya.

Minimal usaha nasabah tersebut sudah berjalan dua tahun.9 Hal tersebut

dilakukan BPRS agar bisa mengetahui latar belakang nasabah tersebut. Sehingga

BPRS bisa lebih berhati-hati dalam melakukan pembiayaan musyarakah.

Menurut hasil wawancara penulis nasabah yang menggunakan pembiayaan

musyarakah sangat terbantu. Karena nasabah bisa menjalankan usahanya dengan

kerjasama tanpa bunga dengan BPRS. Berbeda jika nasabah meminjam

pembiayaan tersebut di perbankan umum, nasabah harus dibebani dengan bunga

9 Marketing  BPRS Metro Madani, Wawancara, metro. 8 September 2017
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didalam pengembalian pembiayaan tersebut. Berikut ini profil nasabah penerima

pembiayaan musyarakah yang di salurkan BPRS Metro Madani :

N
o

Nama
Tujuan

Pembiayaan
Jumlah

Pembiayaan
Pendapatan

Sebelum
Pendapatan

Sesudah
1 CV. Match

Media
Creativiendo

Modal Kerja Rp. 300.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 58.000.000

2 CV. Iraf
Bangun
Persana

Modal Kerja Rp. 700.000.000 Rp. 150.000.000 Rp. 228.435.362

3 CV. Fadels
Consultant

Modal Kerja Rp. 150.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 30.000.000

4 CV. Match
Media
Creativiendo

Modal Kerja Rp. 600.000.000 Rp. 58.000.000 Rp. 210.000.000

5 CV. Iraf
Bangun
Persana

Modal Kerja Rp. 620.000.000 Rp. 228.435.362 Rp.180.000.000

6 CV. Match
Media
Creativiendo

Modal Kerja Rp. 750.000.000 Rp. 210.000.000 Rp. 235.000.000

7 CV. Match
Media
Creativiendo

Modal Kerja Rp. 750.000.000 Rp. 235.000.000 Rp. 215.000.000

Tabel 1.8 Sumber : Data BPRS Metro Madani 2017

Data diatas tersebut menunjukkan bahwa nasabah dalam melakukan

pembiayaan digunakan untuk keperluan penambahan modal kerja.10 Modal kerja

digunakan untuk melangsungkan suatu proyek. Pembiayaan yang digunakan

sangat bermanfaat untuk memajukan usaha yang telah dijalankan oleh nasabah.

Menurut analisa, pembiayaan musyarakah di BPRS Metro Madani hanya

digunakan untuk pembiayaan dalam skala kerjasama besar. Hal ini bisa dilihat

dari tabel pembiayaan yang telah dilakukan oleh BPRS Metro Madani. Pada

prinsipnya, jika BPRS Metro Madani peka membaca kebutuhan masyarakat

berdasarkan pada kondisi geografis, dan mampu mempetakan kebutuhan

10 Wawancara dengan nasabah pembiayaan Musyarakah. CV. Match Media Creativiendo
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masyarakat berdasarkan wilayah tersebut, maka pengembangan produk BPRS

pembiayaan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan

berbeda. Kebutuhan masyarakat Metro yang mayoritas penduduknya pegawai

dan wiraswasta akan berbeda dengan masyarakat di Tulang Bawang yang

mayoritas perkebunan. Sudah semestinya besar kecilnya pembiayaan yang

ditawarkan akan berbeda disetiap daerah. Jika kepekaan membaca potensi

wilayah dan kebutuhan masyarakat telah dimiliki BPRS, maka pengembangan

pembiayaan khususnya Musyarakah, maka pengembangan pembiayaan tersebut

menjadi keniscayaan bagi BPRS dan perbankan syariah lain mampu menjawab

kebutuhan masyarakat. Dengan catatan masyarakat atau nasabah pembiayaan

musyarakah tersebut haruslah benar-benar menjalankan usahanya dengan baik

dan harus ada transparansi mengenai pendapatan yang diperoleh oleh nasabah

dan disampaikan laporan tersebut kepada pihak perbankan. Jika hal tersebut bisa

dilakukan oleh pihak BPRS sebagai pihak pemilik dana dan nasabah sebagai

pengelola dana, maka akan tercipta nasabah yang usahanya akan menjadi lebih

baik dan akan terus berkembang.

Pendapatan tersebut adalah hasil kerja yang telah dilakukan oleh nasabah

pembiayaan dengan akad musyarakah. Pendapatan dari tabel diatas adalah hasil

dari faktor-faktor produksi yang dijalankan dalam beberapa usaha. Dalam

analisa penulis dapat disimpulkan bahwa setiap akad yang digunakan dalam

pembiayaan musyarakah menurut analisa penulis mengalami keuntungan

pendapatan. Hal tersebut dapat dilihat dari setiap pendapatan nasabah yang

tertera pada tabel tersebut. Pendapatan tersebut dihasilkan oleh nasabah
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pembiayaan musyarakah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan lama akad

yang digunakan dengan BPRS Metro Madani. dengan berbagai latar belakang

usaha berbeda dari setiap nasabah pembiayaan.

Nasabah dan BPRS Metro Madani juga membuat rencana keuntungan

sebelum pembiayaan musyarakah dijalankan mengenai hasil yang akan dicapai

dalam pembiayaan tersebut. Jika hasil dari pembiayaan tersebut tidak tercapai di

cari dahulu penyebabnya. Apakah karena kelalaian nasabah atau karena faktor

bencana. Jika karena kelalaian nasabah menjadi tanggung jawab nasabah, tetapi

jika karena faktor bencana maka menjadi tanggung jawab bersama.

Skema pembiayaan musyarakah seharusnya menjadi skema pembiayaan

yang dikedepankan/diandalkan dalam pembiayaan di perbankan. Selain juga

pembiayaan mudharabah. Sehingga perbankan syariah dapat memberikan efek

yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat. Karena dalam pembiayaan

musyarakah digunakan untuk membiayai pembiayaan di sektor riil.


