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ABSTRAK 

ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN 

(Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan) 

 

Oleh : 

ROSHILA DEWI 

Perkembangan lembaga keuangan saat ini, khususnya Baitul Maal wa 

Tamwil (BMT) walaupun mengalami perkembangan yang cukup 

menggembirakan sebuah BMT sering kali terganjal oleh sejumlah masalah klasik 

yaitu seperti lemahnya partisipasi anggota, kurangnya permodalan, lemahnya 

pengawasan dan kurang baiknya manajemen risiko. Masalah-masalah tersebut 

merupakan potensi risiko yang tampak dan teridentifikasi, sehingga berangkat dari 

permasalahan umum tersebut sebuah BMT seharusnya sudah mampu melakukan 

mitigasi risiko. Selanjutnya bagi sebuah BMT yang bergerak dalam usaha simpan 

pinjam merupakan industri jasa keuangan yang sangat berisiko, oleh sebab itu 

sudah selayaknya BMT menerapkan manajemen risiko dengan baik. Rumusan 

masalah dalam penilitian ini adalah bagaimana penerapan manajemen risiko 

pembiayaan di BMT Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan dan bagaimana 

pandangan Islam terhadap penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Al-

Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan. Adapun yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko 

pembiayaan di BMT Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan, dan untuk 

mengetahui bagaimana pandangan islam terhadap penerapan manajemen risiko 

pembiayaan di BMT Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dilakukan dalam keadaan 

yang sebenarnya. Data diperoleh dari wawancara dengan Kepala Cabang dan 

Account Officer di BMT AL-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan. 

Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka (library 

research) yang bertujuan mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan 

material, misalnya: buku, catatan, Koran, dokumen, dan referensi lainnya yang 

berkaitan dengan data manajemen risiko pembiayaan pada BMT AL-Hasahan 

Cabang Lampung Selatan. Pengolahan data dilakukan melalui editing, organizing, 

dan analyzing. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, BMT Al-Hasanah 

menerapkan manajemen risiko  dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran 

risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian 

risiko, serta melakukan analisis dengan prinsip 5C+1S yaitu: character, capacity, 

capital, collateral, condition of economic dan sharia, hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan anggota yang lebih layak, memiliki rasa tanggung jawab atas 

kewajibannya setelah melakukan pembiayaan hal ini tentunya akan memperkecil 

terjadinya risiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah. Dalam konsep Islam 

manajemen risiko di BMT Al-Hasanah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, 

disebabkan dalam implementasinya tidak berjalan dengan efektif, sehingga angka 

kemacetan setiap tahun semakin meningkat, dengan adanya manajemen resiko 

yang baik maka akan dapat meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang penulisan 

skripsi ini untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap judul skripsi ini yang 

berakhir dengan kesalahan dalam pemahaman dikalangan pembaca. Maka penulis 

akan menjelaskan dengan memberi arti pada beberapa istilah yang terkandung di 

dalam judul penelitian ini.  

Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul: “Analisis Penerapan 

Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah  Cabang Jati 

Mulyo Lampung Selatan)”. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan 

yaitu sebagai berikut : 

1. Manajemen Risiko 

       Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. 

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari 

fungsi-fungsi manajemen itu. Manajemen merupakan suatu proses untuk 

mewujudkan tujuan yang diinginkan.
1
 

       Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan 

bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-

tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.
2
 

 

                                                           
1
Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah, Cet 8, Bumi 

Aksara, Jakarta,2009, hlm.1  
2
 Brantas,  Dasar-dasar Manajemen, Cet.2, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 4 



       Menurut G.R. Terry, manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri 

atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengendalian yang masing-masing bidang tersebut digunakan baik ilmu 

pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam 

rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.
3
 

       Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian 

yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin 

dicapai.
4
 Risiko adalah bagian integral dari sebuah bisnis, bisnis apapun 

dan tidak dapat dipisahkan dari risiko.  

       Dalam dunia finansial, risiko didefinisikan sebagai suatu kejadian atau 

adanya kemungkinan terjadinya ketidak seimbangan pendapatan 

perusahaan atau cash flow (jangka pendek/medium atau jangka panjang). 

Dengan kata lain, potensi hasil dimasa mendatang bervariasi dari hasil yang 

diharapkan. Hasil yang dicapai tidak dapat digaransi dalam berbagai situasi, 

maka itulah risiko. Risiko terdapat dua kemungkinan yakni risiko 

merupakan bahaya dan risiko merupakan peluang
5
 

       Manajemen risiko adalah kegiatan mengontrol kemungkinan atau 

potensi kerugian yang berasal dari kondisi natural maupun perilaku 

spekulatif. Lebih lengkapnya dapat didefinisikan sebagai serangkaian 

prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, 

                                                           
3
Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, Cet 3, PT Rineka Cipta, Jakarta,2004, hlm. 109-110 

4
 Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Pembiayaan,Cet.1, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2008, Hlm 4 
5
Maryanto Supriyono, Buku Pintar Perbankan, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2011, 

hlm.198-199 



mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan 

usaha.
6
 

2. Pembiayaan  

       Pembiayaan adalah dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 

berupa: a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, 

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

bentuk ijarah mutahiyah bit tamblik, c. Transaksi jual beli dalam bentuk 

piutang murabahah,salam,dan istisna, d. Transaksi pinjam-meminjam 

dalam bentuk piutang qardh, dan e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam 

bentuk ijarah untuk transaksi multijasa: berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara Bank Syari’ah/UUS dan pihak lain yang mewajibkan 

pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan 

dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa 

imbalan, atau bagi hasil.
7
 

       Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust,`saya 

percaya`atau saya menaruh kepercayaan.
8
 Perkataan pembiayaan yang 

artinya kepercayaan, berarti lembaga pembiayaan selaku sahibul mal 

menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang 

diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus 

disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling 

menguntungkan bagi kedua belah pihak 

                                                           
6
Buchari Alma Dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syari’ah, Alvabeta,Bandung, 

2014, hlm.289  
7
Ibid, hlm 590-591 

8
Veithzal Rivai Dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management, Cet.1, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.3 



       Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud 

pembiayaan adalah: “Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 

ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil”.
9
 

Berdasarkan penjelasan dan penegasan diatas, maka yang jadi pembahasan 

skripsi ini ialah manajemen risiko  yang diterapkan oleh BMT Al-Hasanah cabang 

Jati Mulyo Lampung Selatan dalam mengurangi atau meminimalisir terjadinya 

risiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah dan sesuai dalam perspektif 

Islam.  

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara 

obyektif dan secara subyektif adalah sebagai berikut: 

1. Secara  Objektif 

       Di dalam dunia bisnis baik dalam suatu organisasi atau perusahan 

dibutuhkan manajemen risiko yang baik, karena setiap usaha yang kita 

lakukan pasti mengandung risiko yaitu risiko yang mengandung arti 

kerugian. Manajemen risiko yang baik dapat meningkatkan keperyayaan 

anggota terhadap BMT dan dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan 

bermasalah atau mengurangi terjadinya kredit macet, namun pada BMT 

Al-Hasanah cabang Jati Mulyo Lampung Selatan dilihat dari data 

kolektabilitasnya angka kemacetan dari tahun 2013-2015 mengalami 
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peningkatan. Maka dari itu peneliti tertarik meneliti permasalahan ini 

yaitu bagaimana penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh BMT 

Al-Hasanah cabang Jati Mulyo Lampung Selatan. 

2. Secara Subjektif 

       Karena judul tersebut sesuai dengan spesialisasi keilmuwan penulis 

yaitu pada jurusan ekonomi islam serta didukung oleh tersedianya 

literature baik primer maupun skunder dan data penelitian yang 

menunjang dalam penelitian tersebut.  

 

C. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu 

selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan 

dinamikanya akan selalu meningkat. Akan tetapi, peningkatan usaha tidaklah 

selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Karenanya, manusia selalu 

berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurangannya dalam hal 

kemampuan yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai 

kemampuan. Karena itu pula, pengusaha akan selalu berhubungan dengan 

lembaga keuangan untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan 

usahanya. Bantuan pembiayaan inilah yang kemudian untuk memperbesar volume 

usaha dan produktifitasnya.
10

 

Di negara berkembang seperti Bangladesh, Fillipina, Pakistan dan Sudan 

perkembangan Lembaga Keuangan Mikro berkembang begitu pesat dengan 
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didukung oleh pemerintah maupun perundang-undangan. Di Indonesia, 

masyarakat telah mengembangkan sendiri Lembaga Keuangan Mikro yang 

berbentuk Koperasi Syari’ah, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan dalam bentuk 

yang lain. Kehadiran BMT sebagai Lembaga Keuangan syari’ah yang merupakan 

lembaga pelengkap dari beroperasinya sistem Perbankan Syari’ah.
11

 

BMT sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki 

karakteristik sebagai lembaga keuangan yang memadukan antara fungsi Baitul 

Mal (sosial/tabarru’) dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana umat 

Islam seperti zakat, infaq, maupun shadaqah. Selain itu BMT juga berfungsi 

sebagai usaha komersil (tamwil) yakni mencari keuntungan dengan menghimpun 

dan mengelola dana masyarakat dalam bentuk jasa simpanan dan pembiayaan 

berdasarkan konsep syariah. Tidak hanya itu, BMT dapat melakukan fungsi 

terpisah yakni berorientasi mencari keuntungan atau lembaga sosial semata.
12

 

Kemampuan BMT untuk memberikan pembiayaan kepada usaha kecil tidak 

mungkin digantikan oleh Bank Syari’ah, karena Bank Syari’ah tidak mungkin 

beroperasi dalam pembiayaan skala kecil, sementara masyarakat membutuhkan 

permodalan yang kecil tersebut. Sehingga kehadiran BMT merupakan suatu 

kebutuhan dalam membangun hubungan vertikal dengan Bank Syari’ah maupun 

pemenuhan kebutuhan masyarakat.
13
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Dalam operasional kegiatanya, BMT pada prinsipnya melaksanakan fungsi 

dan kegiatan dalam bidang jasa keuangannya, sektor riil dan sosial (ZISWA). 

Kegiatan dalam aspek jasa keuangan ini pada prinsipnya sama dengan yang 

dikembangkan oleh lembaga ekonomi dan keungan lain berupa penghimpunan 

dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat. Dalam fungsi ini BMT 

disamakan dengan sistem perbankan atau lembaga keuangan yang mendasarkan 

kegiatannya dengan syariat Islam. Demikian pula instrument yang dipakai untuk 

kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat. 

Pada perkembangan BMT saat ini, walaupun mengalami perkembangan yang 

cukup menggembirakan sebuah BMT senantiasa atau sering kali terganjal oleh 

sejumlah masalah klasik, diantaranya: 

1. Lemahnya partisipasi anggota 

2. Kurangnya permodalan 

3. Pemanfaatan pelayanan 

4. Lemahnya pengambilan keputusan 

5. Lemahnya Pengawasan 

6. Manajemen Resiko 

Masalah – masalah tersebut diatas merupakan potensi resiko yang yang 

tampak dan teridentifikasi, sehingga berangkat dari permasalahan umum tersebut 

sebuah BMT seharusnya sudah mampu melakukan mitigasi resiko atas 

permasalahan tersebut diatas. Selanjutnya bagi sebuah BMT yang bergerak dalam 

usaha simpan pinjam baik KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) ataupun 

UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) merupakan industri jasa keuangan yang sarat 



dengan risiko. KJKS ataupun UJKS sebenarnya adalah miniatur dari perbankan. 

Yang dikelola hampir sama, yakni uang masyarakat (anggota koperasi) dan 

kemudian menyalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat (anggota 

koperasi atau BMT dan dalam hal Koperasi memiliki kapasitas berlebih maka 

Koperasi dapat melayani Non Anggota) yang membutuhkan. 

Dengan risiko tersebut maka sudah selayaknya jika KJKS ataupun UJKS 

menerapkan konsep manajemen risiko, sebagai konsekuensi dari bisnis yang 

penuh dengan risiko. Artinya risiko yang mungkin timbul dimitigasi dengan cara 

menerapkan manajemen risiko disemua lini dan bidang. Hal ini menunjukan 

bahwa pengurus dan pengelola KJKS atau UJKS sudah selayaknya memiliki 

kemampuan dalam hal manajemen risiko atau sudah mengikuti program 

sertifikasi manajemen risiko. Tentunya konsep yang ditawarkan disesuaikan 

dengan tingkat risiko yang melekat pada bisnis koperasi. 

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis 

serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan dengan tujuan untuk 

memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.
14

. 

BMT Al-Hasanah memiliki beberapa jenis produk yang berkaitan dengan 

simpanan dan pembiayaan,diantara jenis produk simpanan yang ada pada BMT 

Al-Hasanah adalah simpanan wadiah (titipan) meliputi:simpanan haji,simpanan 

pendidikan, simpanan keluarga, simpanan qurban, dan SIJANGKA. Sedangkan 
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produk pembiayaan diantaranya murabahah, mudarabah, ijarah, salam, hiwalah 

dan qardh.
15

 

Tabel 1.1 

Daftar Kolektabilitas Pembiayaan BMT Al-Hasanah Cabang Jati 

Mulyo Lampung Selatan Periode 2013-2015 

Tahun Lancar Kurang 

Lancar 

Diragukan Macet Jumlah 

2013 100% 0% 0% 0% 100% 

2014 95,39% 3,86% 0,7% 0,06% 100% 

2015 92,15% 6,45% 1,4% 0% 100% 

Sumber : data primer diolah tahun 2016 

 

Dari tabel diatas dapat  dilihat bahwa kondisi non performing financing pada 

BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan dari tahun ketahun terus 

meningkat. Hal ini menunjukan adanya peningkatan jumlah nasabah pembiayaan 

yang mengalami kemacetan pembayaran angsuran pembiayaan. Ini merupakan 

salah satu jenis risiko yang dihadapi oleh BMT Al-Hasanah yaitu risiko 

pembiayaan. 

Harus diakui bahwa tidak ada satu aktivitas apapun yang kita lakukan yang 

tidak mengandung resiko, namun hal ini tidak berarti bahwa dengan adanya resiko 

yang ditimbulkan dari setiap aktivitas menyebabkan kita tidak melakukan 

aktivitas apapun guna menghindari resiko yang akan timbul. 
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Terkait masalah risiko, dalam sejarah perekonomian islam yang 

berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat terhadap kisah dari Nabi Yusuf 

AS. dikisahkan dalam Al-Qur’an Surat Yusuf ayat 43 yang berbunyi : 

                     

                             

Artinya: Raja Berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): 

"Sesungguhnya Aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk 

dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) 

yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang 

terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat 

mena'birkan mimpi.(QS.Yusuf:43)”
16

 

Nabi Yusuf AS. menafsirkan mimpi itu sebagai akan datangnya masa subur 

tanaman atau panen yang melimpah selama tujuh tahun musim kemarau,musim 

kering,dan pacekliknyang luarbiasa. Atas dasar rekomendasi Nabi Yusuf, raja 

memerintahkan membangun gudang-gudang penyimpanan makanan dan 

mengatur konsumsi makanan supaya tidak berlebihan sekaligus mempersiapkan 

diri menghadapi musim paceklik tujuh tahun kedepan. Dari kisah tersebut, sangat 

terlihat pentingnya manajemen terhadap risiko yang akan dihadapi, baik itu 

diaplikasikan dalam suatu Negara maupun bagi perusahan. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, apakah 

manajemen risiko telah diterapkan secara benar dan apakah terdapat kendala 

untuk mengaplikasikannya sehubungan dengan strategi yang digunakan dalam 

aplikasinya. Oleh karena itu, penulis mengambil judul tentang "Analisis  

Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah 

Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)".   

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Al-

Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan? 

2. Bagaimana pandangan Islam terhadap penerapan manajemen risiko 

pembiayaan di BMT Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan  

Penelitian ini dilakukan untuk tujuan sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko 

pembiayaan di BMT Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan.  

b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap penerapan 

manajemen risiko pembiayaan di BMT Al-Hasanah Jati Mulyo 

Lampung Selatan. 

  



2. Manfaat  

Secara spesifik manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagi Penulis dan Pembaca 

Penulis maupun pembaca dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan  

pada BMT.  

b. Bagi Objek Penelitian (BMT Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung 

Selatan) 

Agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, dan sebagai 

rujukan bagi BMT Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan 

mengenai saran-saran dan temuan-temuan terutama yang berkaitan 

dengan manajemen risiko pembiayaan. 

c. Bagi Dunia Pustaka 

Menambah referensi bagi perpustakaan dalam menyediakan 

sumber pengetahuan beserta informasi khususnya mengenai 

manajemen risiko pada BMT. 

F. Metode Penelitian  

Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. 

Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu 

pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip 

dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.
17
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dilihat dari jenisnya 

(menurut tempat dilaksanakannya penelitian), penelitian ini termasuk 

penelitian lapangan atau Field research yaitu penelitian dalam kanca 

kehidupan yang sebenarnya.
18

 Penelitian field research dikerjakan 

dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan 

penelitian berkenaan dengan penerapan manajemen risiko pembiayaan 

pada BMT Al-Hasanah cabang Jati Mulyo Lampung Selatan.  

 Selain menggunakan field research penelitian ini juga 

menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian 

kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan 

berbagai macam materi yang terdapat dalam ruang lingkup 

kepustakaan.
19

 Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah 

penelitian dengan membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai 

literature yang berhubungan langsung dan yang mempunyai relevansi 

dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. 
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b. Sifat penelitian 

Di lihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu 

penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang 

ada sekarang berdasarkan data-data, jadi peneliti juga menyajikan data, 

menganalisis dan menginterprestasikannya.
20

 Dengan mengumpulkan 

data-data dari lapagan yang berupa wawancara dan catatan hasil 

penelitian dilapangan. 

2. Sumber Data 

       Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini 

menggunakan data sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer merupan sebuah informasi data yang diperoleh penulis 

secara langsung dari tempat objek penelitian, dalam penelitian ini 

sumber data primer diperoleh langsung dari pengamatan penulis, serta 

dari data pertanyaan yang berupa wawancara kepada pihak BMT Al-

Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan. 

b. Data Sekunder 

Selain data Primer, sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis 

juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal.
21

 Dalam 

penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku 

literatur dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang 

ada di lembaga yang berkaitan dengan masalah. Data yang diperoleh dari 
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lembaga pembiayaan mikro yaitu dari BMT Al-Hasanah Cabang Jati 

Mulyo Lampung Selatan. 

3. Metode Pengumpulan Data 

       Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini 

penulisan menggunakan metode-metode sebagai berikut : 

a. Wawancara  

       Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan 

pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna 

berhadapan langsung antara interview dengan responden dan 

kegiatanya dilakukan secara lisan.
22

 Dalam hal ini wawancara 

dilakukan dengan kepala cabang BMT Al-Hasanah Jati Mulyo 

Lampung Selatan. 

       Tenik wawancara yang dipakai yaitu wawancara tidak berencana. 

Dalam wawancara tidak berati bahwa peneliti tidak mempersiapkan 

pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat 

pada aturan-aturan yang ketat. Wawancara ini dilakukan untuk 

menghindari kehabisan pertanyaan.
23

 

  

                                                           
22

 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, cet.4, PT Asdi Mahasatya, 

Jakarta, 2004.hlm.39. 
23

 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, cet.7, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 

2013.hlm.96. 



b. Observasi  

       Observasi adalah pengamatan berupa alat pengumpul data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik 

gajala-gejala yang diselidiki .
24

 Metode ini merupakan pengumpulan-

pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek 

tertentu yang menjadi fokus penelitian serta mencatat tentang sesuatu 

yang berhubungan tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan di 

BMT Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan. 

c. Dokumentasi 

       Yakni proses mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda, dan sebagainya.
25

 Dalam hal ini, penulis mengumpulkan 

data-data dengan arsip, buku, dan lain sebagainya yang ada dan 

terdapat di BMT Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

4. Analisis dan Pengolahan Data 

       Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunankan 

teknik deskritif 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 : 
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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.
26

 Teknik ini 

digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah 

penulis dapatkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber 

dokumentasi. 

Data yang penulis ambil tentang penerapan manajemen risiko 

pembiayaan  pada BMT Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan. 

Penulis juga memeriksa apakah data atau informasi yang di dapatkan 

sudah sesuai dengan kebutuhan penulis dalam menyusun skripsi ini, 

apabila data sudah lengkap maka penulis akan mengolah data tersebut. 

b. Organizing 

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian 

rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan 

rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.
27

  

       Teknik ini merupakan langkah kedua setelah editing, yaitu 

memudahkan peneliti untuk memahami tentang permasalahan yang ada 

pada BMT Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan. Dengan teknik 

ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana 

manajemen risiko yang diterapkan oleh BMT Al-Hasanah dalam 

meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan.  
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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.
28

 

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.
29

 

Menurut penulis analizyng yaitu berawal dari data-data yang masih 

bersifat samar-samar dan semu, kemudian bila diteliti lebih lanjut akan 

semakin jelas karena data yang diperoleh dan hasilnya pun akan lebih 

sempurna, pada teknik ini peneliti akan menganalisis manajemen risiko 

dalam upaya meminimalisir risiko pembiayaan produktif BMT Al-

Hasanah Lampung Selatan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Manajemen Risiko 

1. Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. 

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari 

fungsi-fungsi manajemen itu. Manajemen merupakan suatu proses untuk 

mewujudkan tujuan yang diinginkan.
30

 

Manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja, yang 

melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang 

kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. 

Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya  adalah “ managing” 

pengolahan, sedang pelaksanaannya disebut manager atau pengelola.
31

 

Bila kita mempelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan 

bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu pertama, 

manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektivitas 

orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan ketiga, 

manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.
32

 

Untuk lebih jelasnya pengertian manajemen ini penulis mengutip 

beberapa pendapat para ahli mengenai batasan manajemen sebagai 

berikut: 
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a. Menurut John F.Mee  menyatakan manajemen adalah seni untuk 

mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minim demikian 

pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal baik bagi 

pimpinan maupun para pekerja serta memberikan pelayanan yang 

sebaik mungkin pada masyarakat.  

b. Menurut Skinner & Ivanceivich manajemen dapat didefinisikan 

sebagai penggunaan, perencanaan, pengorganisasian, pengerjaan, 

pengarahan, dan fungsi pengendalian dalam cara yang paling 

efesien untuk mencapai sasaran.   

c. G.R. Terry, mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu 

proseskhas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang masing-

masingbidang tersebut digunakan baik ilmu pengetahuan maupun 

keahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.
33

 

d. Andrew F. Sikula, mengatakan manajemen pada umumnya 

dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, 

pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, 

dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi 

dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya 

yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu 

produk atau jasa secara efisien. 
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e. H. Malayu S.P. Hasibuan, ia mengatakan manajemen adalah ilmu 

dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai 

tujuan tertentu.
34

 

Semua pengertian tentang manajemen diatas secara esensial 

mengandung persamaan mendasar, yaitu bahwa dalam manajemen 

terdapat aktivitas yang saling berhubungan, baik dari sisi fungsionalnya 

maupun dari tujuan yang ditargetkan sebelumnya. Hal-hal yang 

dimaksudkan adalah: 

a. Organisasi sebagai wadah utama adanya manajemen; 

b. Perencanaan didalamnya mengandung berbagai program yang akan 

dilaksanakan; 

c. Pengarahan yang memberikan jalan kepada sumber daya manusia 

yang ada dalam organisasi; 

d. Teknik-teknik dan organisasi pelaksanaan kegiatan organisasi; 

e. Pengawasan terhadap semua aktivitas organisasi agar tidak 

menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan; 

f. Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan 

organisasi sesua dengan perencanaan; 

g. Penempatan personalitas sesuai dengan keahlian atau 

profesionalitas    pekerjaan masing-masing; 

h. Evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan; dan 

                                                           
34

Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah, Cet 8, 

Bumi Aksara, Jakarta,2009, hlm.2 



i. Pertanggungjawaban akhir dari semua aktivitas yang telah 

dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewajiban personal 

organisasi.  

2. Pengertian Manajemen Risiko  

Risiko adalah bagian integral dari sebuah bisnis, bisnis apapun dan 

tidak dapat dipisahkan dari risiko. Dalam dunia finansial, risiko 

didefinisikan sebagai suatu kejadian atau adanya kemungkinan terjadinya 

ketidak seimbangan pendapatan perusahaan atau cash flow (jangka 

pendek/medium atau jangka panjang). Dengan kata lain, potensi hasil 

dimasa mendatang bervariasi dari hasil yang diharapkan. Hasil yang 

dicapai tidak dapat digaransi dalam berbagai situasi, maka itulah 

risiko.Risiko terdapat dua kemungkinan yakni risiko merupakan bahaya 

dan risiko merupakan peluang
35

 

Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk 

(kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain 

“Kemungkinan” itu sudah menunjukan adanya ketidakpastian. 

Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya 

risiko. Kondisi yang tidakpasti itu timbul karena berbagai sebab, antara 

lain: 

a. Jarak waktu dimulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan itu 

berakhir. Makin panjang jarak waktu makin besar ketidak 

pastiannya. 

b. Keterbatasan informasi yang diperlukan. 
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c. Keterbatasan pengetahuan atau keterampilan atau teknik 

mengambil keputusan. 

d. dan sebagainya. 

Manajemen risiko merupakan kegiatan mengontrol kemungkinan 

atau potensi kerugian yang berasal dari kondisi natural maupun perilaku 

spekulatif. Lebih lengkapnya dapat didefinisikan sebagai serangkaian 

prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, 

mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari 

kegiatan usaha.
36

 

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka risiko memiliki 

keterkaitan erat dengan ketidakpastian, yakni ketidakpastian mengenai 

kerugian, meskipun terhadap risiko spekulatif (untung atau rugi) tetapi 

manajemen risiko memiliki konsen dan kecendrungan besar terhadap 

perencanaan, tindakan pencegahan dan penanggulangan risiko yang 

terkait dengan kerugian. Terdapat dua unsur dalam risiko, yakni peril dan 

hazard, kedunya dapat dijelaskan sebagai berikut
37

: 

a. Peril (bencana, musibah) 

Periladalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan suatu 

kerugian. Orang-orang dapat terkena kerugian atau kerusakan 

karena berbagai peril atau bencana. Bencana yang umum adalah 

kebakaran, topan, ledakan, tubrukan, mati muda, penyskit, 

kecerobohsn, dsn ketidakjujuran. Bencana-bencana yang dapat 

menimpa harta dan penghasilan haruslah dipelajari oleh pengelola 
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risiko sehingga perlindungan yang tepat dapat diatur untuk 

mengendalikannya. 

b. Hazard (bahaya) 

Hazard  adalah keadaan dan kondisi yang dapat memperbesar 

kemungkinan terjadinya suatu peril. Misalnya, kebakaran yang 

berkobar di sebuah bengkel adalah peril, tetapi mungkin 

sebelumnya disana terdapat setumpuk kain-kain buruk berlumuran 

minyak tanah yang berserakan disekitar bengkel itu sebagai 

penyebab kebakaran tersebut dan dengan demikian adalah 

penyebab sesungguhnya.
38

 

Yang dimaksud manajemen risiko atau batasan manajemen 

risiko dalam penelitian ini adalah manajemen yang digunakan 

untuk mengelola risiko dan upaya-upaya yang dilakukan untuk 

meminimalisir risiko yang bisa merugikan BMT. 

3. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko 

Sasaran manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, 

memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha Lembaga 

Keuangan dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah terintegrasi, 

dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi 

sebagai filter terhadap kegiatan usaha Lembaga Keuangan. Secara garis 

besar manajemen risiko berfungsi, sebagai berikut:
39
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a. Menunjang ketepatan proses perencanaan dan pengambilan 

keputusan 

b. Menunjang efektifitas perumusan kebijakan sistem manajemen dan 

bisnis. 

c. Menciptakan Early Warning System untuk meminimumkan risiko. 

d. Menunjang kualitas pengelolaan dan pengendalian pemenuhan 

kesehatan Lembaga Keuangan. 

e. Menunjang penciptaan atau pengembangan keunggulan kompetitif 

f. Memaksimalisasi kualitas asset. 

Menurut William T Thornholl tujuan dari manajemen risiko adalah 

untuk memproteksi asset dan laba sebuah organisasi dengan mengurangi 

potensi kerugian sebelum hal tersebut terjadi. Dan pembiayaan melalui 

ansuransi atau cara lain atas kemungkinan rugi besar, atas kemungkinan 

bencana alam, keteledoran manusia atau karena keputusan pengadilan. 

Dalam prakteknya, proses ini mencakup langkah-langkah logis seperti 

mengidentifikasi risiko, pengukuran dan penilaian atas ancaman 

(eksposure) yang telah didefinisikan, pengendalian ancaman tersebut 

melalui eliminasi atau pengurangan, dan pembiayaan ancaman yang 

tersisa agar apabila kerugian tetap terjadi, organisasi dapat terus 

menjalankan usahanya tanpa terganggu stabilitas keuangannya.
40

 

Adapun sasaran utama yang hendak dicapai oleh manajemen risiko 

terdiri dari: 

a. Untuk kelangsungan hidup perusahaan 
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b. Ketenangan dalam berfikir 

c. Memperkecil biaya 

d. Menstabilisasi pendapatan perusahaan 

e. Memperkecil atau meniadakan gangguan dalam berproduksi 

f. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan 

g. Mempunyai tanggung jawab social terhadap karyawan.
41

 

Namun secara umum tujuan dari manajemen risiko ada dua, yaitu 

untuk menghindari risiko sebelum terjadinya kerugian (preloss 

objectives) dan mengatasi risiko setelah terjadinya kerugian (postloss 

objectives)  

Tujuan manajemen risiko bagi lembaga keuangan syari’ah adalah: 

a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator 

b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat 

uncontrolled.  

c. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko. 

d. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.
42

 

 

4. Jenis-jenis Risiko KJKS atau UJKS
43
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Sebagai sebuah lembaga intermediasi antara simpanan dan 

pembiayaan, ternyata faktor risiko yang melekat pada bisnis koperasi 

khususnya KJKS atau UJKS, jika dikaji lebih jauh, ternyata jumlahnya 

sangat banyak (beragam). Di antaranya : 

a. Risiko kredit atau risiko pembiayaan 

Risiko ini didefinisikan sebagai resiko kerugian 

sehubungan dengan pihak anggota pembiayaan yang tidak dapat 

dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali 

dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau 

sesudahnya. 

b. Risiko likuiditas 

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul akibat ketidak 

mampuan memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, krisis 

pembiayaan ini dapat timbul karena pertumbuhan atau ekspansi 

kredit di luar rencana, adanya peristiwa tak terduga seperti 

penghapusan (charge off) yang disignifikan, hilangnya 

kepercayaan masyarakat sehingga menarik dananya atau bencana 

nasional seperti mata uang rupiah yang sangat besar. 

c. Risiko operasional 

Risiko operasional adalah Risiko yang timbul akibat adanya 

ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal (process 

factor) hal ini biasanya diakibatkan adanya kesalahan atau 

kecurangan manusia (human factor), kegagalan system (system 



factor) dalam mencatat, membukukan dan melaporkan transaksi 

secara lengkap, benar dan tepat waktu. 

 

d. Risiko bisnis 

Risiko bisnis dalah resiko yang terkait dengan posisi 

persaingan antar BMT dan atau koperasi dan prospek keberhasilan 

BMT dan atau koperasi dalam perubahan pasar. 

e. Risiko strategis 

Risiko strategis adalah risiko yang timbul akibat adanya 

penetapan dan pelaksanaan strategis usaha yang tidak tepat, 

pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang 

responsive terhadap perubahan eksternal. 

f. Risiko reputasi 

Risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat adanya 

publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha atau persepsi 

negatif terhadap usaha. 

g. Risiko legal 

Risiko legal yaitu risiko yang berhubungan dengan masalah 

hukum yang akan dihadapi akibat dari simpanan, pembiayaan, 

maupun aspek hukum lainnya berkaitan dengan operasional 

kegiatan BMT dan atau koperasi simpan pinjam 

h. Risiko politik 



Risiko politik adalah risiko yang berhubungan dengan 

kegiatan politis anggota, pengelola, maupun pengurus BMT, atau 

akibat kebijakan yang bersifat politis. 

 

 

i. Risiko kepatuhan 

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat tidak 

mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan 

dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko 

kepatuhan dilakukan melalui penerapan system pengendalian 

intern secara konsisten. 

 

5. Manajemen Risiko Dalam Perspektif Islam 

a. Risiko Dalam Perspektif Islam 

Perspektif Islam dalam mengelola risiko suatu organisasi dapat dikaji 

dari kisah Nabi Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa 

itu. Kisah sang raja termaktub dalam al-Qur’an Surat Yusuf 43 sebagai 

berikut:  

                     

                               

   

 



Artinya : “Raja Berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): 

"Sesungguhnya Aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina 

yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang 

kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh 

bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka: 

"Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu 

dapat mena'birkan mimpi." (QS. Yunus: 43).
44

 

Sedangkan kisah Yusuf mentakwilkan mimpi sang raja dijelaskan 

dalam al-Qur’an Surat Yusuf ayat 46-49 sebagai berikut: 

                    

                    

                    

                       

                    

      

 Artinya : “(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): 

"Yusuf, Hai orang yang amat dipercaya, Terangkanlah kepada kami 

tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 

tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang 

hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar Aku kembali kepada orang-

orang itu, agar mereka mengetahuinya." Yusuf berkata: "Supaya kamu 
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bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang 

kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu 

makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, 

yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun 

sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian 

setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan 

(dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." (QS.Yusuf: 

46-49).
45

 

Dalam tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa Nabi 

Yusuf memahami tujuh ekor sapi sebagai tujuh tahun masa pertanian. 

Boleh jadi karena sapi digunakan membajak, kegemukan sapi adalah 

lambing kesuburan, sedang sapi kurus adalah masa sulit dibidang 

pertanian, yakni masa paceklik. Bulir-bulir gandum lambing pangan yang 

tersedia. Setiap bulir sama dengan setahun. Demikian juga sebaliknya.
46

 

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua 

akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang 

menimpa Negara yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja 

yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah 

melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi 

pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara 

menyarankan kepada rakyat seluruh negri untuk menyimpan sebagian 
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hasil panennya pada tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada 

tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya 

kelaparan yang mengancam negri Yusuf tersebut. Sungguh  pengelolaan 

risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui 

tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran dan pengelolaan 

risiko.   

Pada dasarnya Allah SWT mengingatkan manusia atau suatu 

masyarakat, dimana ada kalanya dalam situasi tertentu mempunyai aset 

dan modal yang kuat, namun suatu saat akan mengalami kesulitan. Hanya 

saja bagaimana mengatasinya dalam menghadapi kesulitan maka kita 

harus menyiapkan untuk perhitungan dan pandangan yang luas. 

Dalam hadits juga dikisahkan, salah seorang sahabat Rasulullah 

SAW. Yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu, seperti 

pohon, tonggak dan lain-lain, lalu ditinggalkan. Beliau SAW. Bertanya: 

“mengapa tidak kamu ikatkan?” Ia menjawab: “saya sudah bertawakal 

kepada Allah”. Rasulillah SAW. Tidak dapat menyetujui cara berfikir 

orang itu, lalu bersabda: “ikatlah dulu lalu bertawakallah.” Ringkasnya 

tawakal tanpa usaha adalah salah dan keliru menurut padangan Islam. 

Adapun maksud tawakal yang diperintahkan oleh agama itu ialah 

menyerahkan diri kepada Allah sesudah berupaya dan berusaha serta 

bekerja sebagaimana mestinya. Misalnya meletakkan sepeda di depan 

rumah, setelah dikunci baik-baik, lalu bertawakal. Artinya apabila setelah 

dikunci itu masih juga hilang misalnya dicuri oran, maka dalam 

pandangan agama orang itu sudah tidak bersalah, sebab telah melakukan 



ikhtiar  supaya jangan sampai hilang.
47

 Maka tawakal  ini yang diartikan 

sebagai manajemen risiko. 

Dengan demikian jelaslah, Islam memberi isyarat untuk mengatur 

posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Al-Qur’an dan Hadits  

sangat matang dalam menghadapi resiko. 

b. Pemahaman Pradigma Manajemen Risiko Dalam Islam.  

Islam merupakan agama yang fitrah yang komplit dan menyeluruh. 

Oleh karena itu tidak ada satupun urusan fitrah yang luput dari perhatian 

syariat Islam. Tidak ada satupun dalam urusan dunia maupun ahirat, 

kecuali Islam menjelaskan perkaranya. Allah SWT berfirman dalam surat 

Al-An’am ayat 38: 

                               

              

 

Artinya: “Dan tidak ada seekor binatangpun yang ada di bumi dan 

burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, 

melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti 

kamu. Tidak ada sesuatupun yang kami lupakan di dalam Al-

Kitab, Kemudian kepada Tuhanlah mereka dikumpulkan”. (QS. 

Al-An’am: 38)
48
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Ayat tersebut dijelaskan lebih lanjut dalm hadist dari Abu dzar Al-

ghifary radiallahu’anhu, ia berkat: Rasulullah SAW. Telah pergi 

meninggalkan kami (wafat), dan tidaklah seekor burung yang terbang 

membolak-balikan kedua sayapnya diudara melainkan beliau telah 

menerangkan ilmunya kepada kami. Berkata Abuzar Radiallahu’anhu: 

Rasulullah SAW. Telah bersabda: tidak tertinggal satupun yang 

mendekatkan kesurga dan menjauhkan dari neraka melainkan telah 

dijelaskan semuanya kepada kalian. (HR. Ath-Thabrani dan IbnuHibban) 

Dari ayat dan hadist diatas bahwa Islam adalah syariat yang 

mengatur hubungan manusia dengan Allah taala, hubungan manusia 

dengan pribadinya sendiri, keluarganya dan sesama manusia dalam 

bentuk muamalah. Muamalah (sosial) demi kemaslahatan hidup mereka. 

Oleh karena Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna, “pada 

hari ini telah aku sempurakan untukmu agama mu, dan telah aku 

cukupkan nikmat-Ku atasmu, dan telah Aku ridhoi Islam itu jadi agama 

bagi mu”.
49

 

Dalam usaha mencari nafkah, seorang muslim dihadapkan pada 

kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja 

merencanakan Sesuatu kegiatan usaha atau investasi, namun kita tidak 

boleh biasa memastikan apa yang akan kita dapatkan dari hasil investasi 

tersebut, apakah untung atau rugi. Hal ini merupakan sunnahtullah atau 

ketentuan Allah seperti yang disampaikan kepada Nabi Muhammad 
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SAW, 1400an, tahun yang silam dalam surat Lukman ayat 34 sebagai 

berikut: 

                       

                  

           

Artinya: “Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah 

pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang 

menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam 

rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui 

(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan 

tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia 

akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal.(QS. Luqman: 34)
50

 

Ayat tersebut menjadi pokok pemikiran konsep risiko dalam Islam, 

khususnya kegiatan usaha atau investasi. Manajemen risiko merupakan 

salah satu metode untuk mengelola risiko yang dihadapi dalam menjaga 

amanah dari konsumen, perusahaan, dan dalam ranah keduniawian. 

Sementara dalam ranah spiritual, manajemen risiko bisa dimaknai sebagai 

amanah tuhan yang dibebankan kepada manusia. Semakin baik 

manajemen risiko, maka semakin amanahlah manusia dimata konsumen 

dan dimata Allah. 
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Manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah 

akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Keberhasilan 

manusia dalm mengelola risiko bisa mendatangkan maslahat yang lebih 

baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka bisa dimaknai sebagai 

keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah. Tulisan ini umtuk 

mencoba membahas berbagai hal mengenai manajemen risiko dan 

kemudian mencoba mengungkapkan pandangan Islam dan pondasi dari 

manajemen risiko dalam perspektif Islam. Selain itu, Islam memandang 

manajemen risiko sebagai salah satu pendekatan sistematis untuk 

menentukan tindakan baik dalam kondisi ketidakpastian. Dalam dunia 

usah setiap risiko pasti akan timbul dari risiko yang kecil hingga besar 

serta kerugian yang dialami perusahaan. Dalam hal ini Islam memberikan 

alternatif atau solusi untuk mengatasi risiko usaha, baik dalam perbankan, 

pembiayaa, maupun dalam usaha lainnya.
51

 

 

B. Pembiayaan 

1. Pengertian Pembiayaan 

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang 

dimaksud pembiayaan adalah: “Penyediaan uang atau tagihan atau yang 

dapat dipersamakan dengan ituberdasarkan tujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka 
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waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan, atau 

pembagian hasil”
52

 

Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust,`saya 

percaya`atau saya menaruh kepercayaan.
53

 Perkataan pembiayaan yang 

artinya kepercayaan, berarti lembaga pembiayaan selaku sahibul mal 

menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah 

yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan 

harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling 

menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagai mana firman Allah 

dalam surat An-Nisa: 29. 

                     

                          

 

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.” (QS. Al-Maidah:1)
54

 

Selain dikemukakan di atas, pembiayaan dapat pula diartikan 

sebagai penyedian uang atau taguhan yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara 
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lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau 

bagi hasil, termasuk: 

a. Pemberian surat berharga customer yang dilengkapi dengan Note 

Purchasing Agreement (NPA); 

b. Pengambilan tagihan dalam rangka anjak piutang. 

Istilah yang merupakan pasangan pembiayaan adalah dain (debt). 

Pembiayaan dan wadiah adalah istilah untuk suatu perbuatan ekonomi 

(perbuatan yang menimbulkan akibat ekonomi) yang dilihat dari arah 

yang berlawanan. Pembiayaan dalam Bank Islam adalah penyediaan dana 

atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah; 

b. Transaksi sewa dalam bentuk Ijarah atau sewa dengan opsi 

perpindahan hak milik dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik; 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah,Salam, dan 

Istishna`; 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh; dan  

e. Transaksi multijasa dengan menggunakan akad Ijarah atau 

Kafalah. 

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga 

keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan 

atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil. 



Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah: 

a. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan 

harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama 

dikemudian hari; 

b. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut 

terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang 

keduanya dipisakan oleh unsur waktu; 

c. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat 

mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu 

tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.
55

 

2. Jenis-Jenis Pembiayaan 

a. Menurut tujuannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:
56

 

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan 

untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. 

2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan 

untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. 

Dalam buku Veithzal Rivai dan Andria Permata Vethzal 

tentang Islamic Financial Management, mengatakan pembiayaan 

dilihat dari tujuannya pembiayaan terdiri dari: 

1) Pembiayaan konsumtif  

Pembiayaan konsumtif yaitu bertujuan untuk 

memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya 
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guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Pembiayaan 

konsumtif dibagi dalam dua bagian yaitu Pembiayaan 

konsumtif untuk umum dan pembiayaan konsumtif untuk 

pemerintah. 

Pembiayaan konsumtif yang diterima oleh umum dapat 

memberikan fungsi-fungsi yang bermanfaat, terutama dalam 

mengatasi saat-saat kegiatan produksi atau distribusi sedang 

mengalami kegagalan dalam mempertinggi kegiatan produksi 

karena modal-modal yang tersedia harus diintensifkan dalam 

proses produksi sehingga untuk keperluan konsumsi pimpinan 

perusahaan harus mengambil pembiayaan konsumtif. 

Pembiayaan konsumtif dengan demikian mempunyai arti 

ekonomis juga dengan adanya penarikan pembiayaan 

konsumtif oleh sesuatu perusahaan, maka proses transaksi akan 

dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang 

banyak. Mengenai pembiayaan konsumtif untuk pemerintah, 

disatu pihak akan membawa kesulitan-kesulitan bagi 

pemerintah sendiri karena dapat mengakibatkan inflasi, dan 

dilain pihak akan menjadi beban bagi masyarakat dalam 

bentuk pajak-pajak luar biasa. 

2) Pembiayaan produktif 

Pembiayaan produktif yaitu bertujuan untuk 

memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai 

tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak 



mungkin dapat diwujudkan. Pembiayaan produktif adalah 

bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar 

jalannya proses produksi, pengolahan dan sampai pada proses 

penjualan barang-barang yang sudah jadi.
57
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b. Menurut jangka waktu pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 

1) pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan 

dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. 

2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang 

dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. 

3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang 

dilakukan dengan waktu lebih 5 tahun. 

3. Produk-produk Pembiayaan BMT 

a. Produk Pembiayaan
58

 

Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan, BMT Islami 

menempuh mekanisme bagi hasil sebagai pemenuhan kebutuhan 

permodalan (equity financing) dan investasi berdasarkan imbalan 

melalui mekanisme jual beli (bai’) sebagai pemenuhan kebutuhan 

pembiayaan  (debt financing). 

1. Equity Financing  

Ada dua macam dalam kategori ini, yaitu: 

a) Pembiayaan Musyarakah (join Venture Profit Sharing) 

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua 

pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-

masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan 

bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai 

dengan kesepakatan (Himpunan Fatwah DSN-MUI, 2003:50). 
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Dari pengertian diatas, dapat dilihat ciri-ciri akad 

musyarakah, yaitu kontribusi dana berasal dari dua pihak  

(BMT dan nasabah) dan bagi hasil berdasarkan kontribusi 

modal. Dalam musyarakah, kepemilikan dua orang atau lebih 

terbagi dalam sebuah asset nyata. Dalam hal pengelolaan 

usaha, pihak BMT diikutsertakan dalam proses manajemen. 

b) Pembiayaan Mudharabah (Trustee Profit Sharing) 

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha 

antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) 

menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi 

pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (himpunan Fatwah 

DSN-MUI,2003:40). 

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa BMT 

menanggung seluruh modal, sedangkan nasabah hanya 

memiliki modal keahlian (tetapi tidak mempunyai dana). 

Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan sedangkan 

kerugian seluruhnya ditanggung oleh pemilik modal (BMT) 

selama bukan akibat kelalaian si pengelola. 

2. Debt Financing 

Debt Financing dilakukan dengan teknik jual-beli. 

Pengertian bai’ meliputi berbagai kontrak pertukaran barang dan 

jasa dalam jumlah tertentu atas barang dan jasa bersangkutan. 



Penyerahan jumlah barang atau jasa dapat dilakukan dengan segera 

(cash) atau dengan tangguh (deferred). 

Bentuk dari Debt Financing adalah sebagai berikut: 

a) Murabahah  

BMT membeli barang kemudian menjualnya kepada 

nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus 

keuntungannya. BMT harus memberi tahu secara jujur harga 

pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 

Nasabah membayar harga barang ysng telah disepakati dalam 

jangka waktu tertentu. Sistem ini diterapkan pada produk 

pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik 

domestic maupun luar negri, seperti melalui letter of credit 

(L/C). 

b) Bai’ as-salam 

Bai’ as-salam adalah jual beli barang dengan cara 

pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan 

syarat-syarat tertentu. Pembayaran harus dilakukan pada saat 

kontrak disepakati. Waktu penyerahan barang ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan dengan kualitas dan jumlah yang 

telah disepakati pula. 

Dalam aplikasi BMT, transaksi ini biasanya dipergunakan 

untuk pembiayaan pertanian jangka pendek seperti padi, 

jagung, dan cabai serta untuk pembiayaan barang industri 

seperti produk garmen (pakaian jadi). 



c) Bai’ al-istishna’ 

Bai’ al-istishna’ merupakan akad jual beli dalam bentuk 

pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan 

persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, 

mustashni’) dan penjual (pembuat, shani). Transaksi Bai’ al-

istishna’ biasanya dipakai untuk pembiayaan konstruksi dan 

barang-barang manufaktur jangka pendek. Kontrak Bai’ al-

istishna’ walaupun kelihatan sama dengan bai’ as-salam, tetapi 

berbeda. 

d) Al- Ijarah 

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau 

jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa, 

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu 

sendiri.Dalam transaksi ijarah, BMT menyewakan suatu aset 

yang sebelumnya telah dibeli oleh BMT kepada nasabahnya 

untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah 

disetujui di muka. Aplikasi di BMT untuk sistem ini adalah 

Leasing, baik dalam bentuk operating lease maupun financial 

finance. 

b. Produk Jasa 

Di samping produk pembiayaan, BMT syariah juga 

mempunyai produk-produk jasa atau pelayanan. Produk ini juga 

merupakan penerapan dari akad-akad syariah. Produk jasa yang 



lazim diterapkan BMT syariah di antaranya adalah (Himpunan Fatwa 

DSN-MUI, 2003): 

1) Wakalah  

Wakalah berarti pelimpahan kekuasaan dari satu pihak 

kepihal lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan (Himpunan 

Fatwa DSN-MUI, 2003:66). Prinsip-prinsip perwakilan diterapkan 

dalam BMT syariah dimana BMT bertindak sebagai wakil dan 

nasabah sebagai pemberi wakil (muwakil). 

Prinsip ini diterapkan untuk pengiriman uang atau transfer, 

penagihan (collection/inkasso), dan letter of credit (L/C). Sebagai 

imbalan, BMT mengenakan fee atau biaya atas jasanya terhadap 

nasabah. 

2) Kafalah  

Kafalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang 

dijamin dengan berpegang pada ttanggung jawab orang lain 

sebagai penjamin. Dalam pengertian lain, kafalah merupakan 

jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga 

untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. 

 Prinsip penjamin yang diterapkan oleh BMT syariah 

dimana BMT bertindak sebagai penjamin sedangkan nasabah 

sebagai pihak yang dijamin. Seperti halnya dalam wakalah, untuk 

jasa kafalah  BMT pun mendapat bayaran dari nasabahnya. 

  



3) Hawalah  

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang 

kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Prinsip ini 

diterapkan oleh BMT sayariah dimana BMT bertindak sebagai 

penerima pengalihan piutang dan nasabah bertindak sebagai 

pengalih piutang. Untuk jasa ini BMT syariah mendapatkan upah 

pengalihan dari nasabah. Aplikasi dalam BMT untuk jasa ini 

adalah factoring atau anjak piutang, post-date check, bill 

discounting. 

4) Rahn  

Rahn adalah menahan harta milik si peminjam sebagai 

jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan 

tersebut memiliki nilai ekonomis. Dalam jasa ini pihak yang 

menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh 

atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan 

bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. 

5) Qardh  

Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah 

yang memerlukan. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok 

yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama 

(Himpunan Fatwah DSN-MUI, 2003: 111). 

6) Sharf  

Sarf  adalah transaksi pertukaran antara emas dan perak 

atau pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing 



dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang 

asing lainnya.  

c. Unsur-Unsur Pembiayaan
59

 

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. 

Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian 

kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus 

diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan 

waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal 

tersebut, maka unsur-unsur dalam pembiayaan adalah: 

1) Adanya 2 pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul maal) dan 

penerima pembiayaan (mudharib). Hubungan keduanya merupakan 

kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai 

kehidupan tolong-menolong 

2) Adanya kepercayaan shahibul maal kepada mudharib yang 

didasarkan atas prestasi dan potensi mudharib. 

3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak mudharib kepada 

pihak shahibul maal untuk berjanji membayar. Perjanjian tersebut 

dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan), atau berupa 

instrumen (credit instrument). 

4) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari shahibul maal 

kepada mudharib. 

5)  Adanya unsur waktu (time element). Unsur waktu merupakan 

unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur 
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waktu, baik dilihat dari sisi shahibul maal maupun dari sisi 

mudharib.Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang 

untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen 

memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara 

produksi dan konsumsi 

6) Adanya unsur risiko (degree of risk) di kedua belah pihak. Risiko 

di pihak shahibul maal adalah risiko gagal bayar (risk of default), 

baik karena kegagalan usaha maupun ketidakmampuan membayar 

atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak mudharib 

adalah kecurangan dari pihak pemberi pembiayaan, antara lain 

berupa shahibul maal yang bermaksud mencaplok perusahaan 

yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan. 

d. Tujuan Pembiayaan 

Pada dasarnya terdapat 2 tujuan yang saling berkaitan dari 

pembiayaan, yaitu:
60

 

1) Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan 

berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari 

hasil usaha yang dikelola bersama nasabah atau anggota. Oleh 

karena itu, lembaga keuangan hanya akan menyalurkan 

pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu 

dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. 

2) Safety, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan 

harus benar-benar terjamin sehingga tujuan memperoleh 
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keuntungan dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang 

berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar 

prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu 

betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan 

(profitability) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan. 

e. Prinsip Analisis Pembiayaan 

Prinsip adalah suatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan 

suatu tindakan. Dalam menjalankan  fungsiya sebagai penyalur dana 

kepada masyarakat, maka BMT sebagai lembaga pembiayaan, harus 

melakukan analisis melalui prinsip 5C+1S, guna meminimalkan risiko 

bermasalahnya atau tidak kembalinya pembiayaan. Keenam prinsip 

tersebut meliputi: 

1) Character (Karakter) 

Keyakinan pihak BMT bahwa sipeminjam mempunyai moral, 

watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan koperatif dan 

juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dari kehidupan pribadi 

sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun 

dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

2) Capacity (Kapasitas/kemampuan) 

Suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan 

melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang 

dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang 

akan dibiayaidengan pembiayaan dari BMT. Jadi jelaslah maksud 

dari penilaian terhadap capacity ini untuk menilai sampai dimana 



hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut, akan mampu untuk 

melunasinya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakatinya. 

3) Capital (Modal) 

Penilaian terhadap jumlah dana atau modal sendiri yang 

dimiliki oleh calon debitur. Hal ini kelihatannya kontradiktif 

dengan tujuan pembiayaan yang berfungsi sebagai penyedia dana. 

Namun, memang demikianlah halnya dalam kaitan bisnis murni, 

semakin kaya seseorang ia akan dipercaya untuk memperoleh 

pembiayaan. 

4) Collateral (Jaminan) 

Suatu penilaian terhadap barang-barang jaminan yng 

diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas 

pembiayaan yang diterimanya. Manfaat collateral yaitu sebagai 

alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan pembiayaan 

tersebut gagal atau sebab lain dimana debitur tidak mampu  

melunasi pembiayaannya dari hasil usahanya yang normal.  

5) Condition of economy (Kondisi ekonomi) 

Condition of economy, yaitu adalah situasi dan kondisi 

politik, social, ekonomi, budaya, dan lain-lainnya yang 

mempengaruhi kondisi perekonomian pada suatu saat maupun 

untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan 



dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang 

memperoleh pembiayaan.
61

 

6) Syariah 

Prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang 

usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan 

syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai 

dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.
62

 

 

C. Manajemen Risiko Pembiayaan 

1. Identifikasi Risiko 

Lembaga keuangan harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang 

melekat pada seluruh produk dan aktifitasnya. Identifikasi risiko 

pembiayaan tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko 

pembiayaan yangmelekat pada aktifitas fungsional tertentu, seperti 

pembiayaan (penyediaan dana), investasi, dan pembiayaan 

perdagangan.
63

 

Untuk kegiatan pembiayaan dan jasa pembiayaan perdagangan, 

penilaian risiko pembiayaan risiko harus memperhatikan kondisi 

keuangan mudharib, khususnya kemampuan membayar tepat waktu, 

serta jaminan atau agunan yang diberikan. Untuk risiko mudharib, 

penilaian harus mencakup analisis terhadap lingkungan mudharib, 

karakteristik mitra usaha, kualitas pemegang saham dan menejer, kondisi 
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laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, kualitas rencana 

bisnis, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk mendukung 

analisis yang menyeluruh terhadap kondisi mudharib.
64

 

Untuk kegiatan investasi, penilaian risiko pembiayaan harus 

memperhatikan kondisi keuangan counterparty, rating, karakteristik 

instrument, jenis transaksi yang dilakukan, dan likuiditas pasar, serta 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi risiko pembiayaan.
65

 

2. Pengukuran Risiko 

Sistem pengukuran risiko pembiayaan minimalnya harus 

mempertimbangkan:
66

 

a. Karakteristik setiap jenis risiko pembiayaan, kondisi keuangan 

mudharib atau counterparty, serta persyaratan dalam perjanjian 

pembiayaan. 

b. Jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial 

yang terjadi di pasar. 

c. Aspek jaminan, agunan, dan atau garansi. 

d. Potensi terjadinya kegagalan membayar (default), baik berdasarkan 

hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses 

pemeringkatan secara intern (internalrisk rating). 

e. Kemampuan untuk menyerap kegagalan (default). 

3. Pemantauan Risiko 

Lembaga keuangan harus mengembangkan dan menerapkan sistem 

informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap mudharib atau 

                                                           
64

Ibid., 
65

Ibid., 
66

Ibid.,hlm.637 



counterparty pada seluruh portofolio pembiayaan. Sistem pemantauan 

risiko sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka:
67

 

a. Memastikan bahwa lembaga keuangan mengetahui kondisi 

keuangan terakhir dari mudharib atau counterparty. 

b. Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian 

pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan. 

c. Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban 

mudharib atau counterparty. 

d. Mengidentifikasikan ketidak tepatan pembayaran dan 

mengklasifikasi pembiayaan bermasalah secara tepat waktu. 

4. Sistem Informasi Manajemen Risiko 

Dalam meningkatkan proses pengukuran risiko kredit atau 

pembiayaan, lembaga keuangan harus memiliki sistem informasi 

manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat 

waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh direksi dan pejabat 

lainnya. Sistem manajemen risiko tersebut juga haru smenghasilkan 

laporan atau informasi dalam rangka pemantauan eksposur actual 

terhadap limit yang ditetapkan dalam pelampauan eksposur limit risiko 

yang perlu mendapat perhatian dari direksi. Sistem manajemen risiko 

juga harus menyediakan data secara akurat dan tepat waktu mengenai 

jumlah seluruh eksposur pembiayaan  peminjaman individual dan 

counterparties, portofolio pembiayaan, serta laporan pengecualian limit 

risiko pembiayaan.
68
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5. Pengendalian Risiko 

Lembaga keuangan harus menetapkan suatu sistem penilaian yang 

independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses 

manajemen risiko pembiayaan, memastikan bahwa satuan kerja 

pembiayaan dan transaksi risiko pembiayaan lain telah dikelola secara 

memadai, menetapkan dan menerapkan pengendalian intern untuk 

memastikan bahwa penyimpangan terhadap kebijakan, prosedur dan limit 

telah dilaporkan tepat waktu kepada direksi atau pejabat terkait untuk 

keperluan tindakan perbaikan. Setiap terjadi ketidak efektifan- ketidak 

akuratan atau temuan penting dalam sistem tersebut, maka harus segera 

dilaporkan untuk menjadi perhatian direksi dan satuan kerja manajemen 

risiko sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilaksanakan. 

Lembaga juga harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan 

pembiayaan bermasalah, termasuk sistem deteksi pembiayaan 

bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila ada 

pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan, maka lembaga keuangan 

harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermaslah tersebut 

dengan fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan. Setiap strategi 

dan penanganan pembiayaan bermasalah yang efektif ditata usahakan 

dalam suatu dokumentasi data yang selanjutnya digunakan sebagai input 

untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan 

pembiayaan.
69
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BAB III 

PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung 

Selatan 

1. Sejarah Singkat BMT Al-Hasanah 

BMT Al-Hasanah berdiri sejak 10 Agustus 1996. Pada awalnya 

BMT Al- Hasanah berlokasi di Pasar Jembat Serong, Desa Sambikarto, 

Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. BMT Al Hasanah 

lahir dari suatu embrio usaha yang berskala kecil, dalam 

bentuk kelompok arisan yang terdiri dari 13 orang dengan jumlah uang 

yang dikelola sebesar Rp. 600.000,- namun, berkat usaha yang gigih dari 

para pengelolanya dari hari ke hari jumlah anggotanya semakin 

meningkat. Tercatat pada tahun 1997 jumlah anggota telah mencapai 75 

orang, dengan omset usaha (perputaran uang) mencapai Rp. 1.500.000,-

.
70

 

Berkat usaha yang sungguh –sungguh dari para Pengurus, maka 

sejak tanggal 24 Maret 1999, Dengan Badan Hukum : No. 

42/BH/KDK.7.2/1999 yang telah didaftarkan dalam buku daftar umum 

Departemen Koperasi dan UMKM dengan usaha unggulan berupa : 

Simpan Pinjam, Pertukangan (Home Industri), Distribusi dan Waserda. 

Kemudian seiring dengan perkembangan BMT, Maka dilakukan 

Perubahan Anggaran Dasar yang kemudian didaftarkan dalam Buku 

                                                           
70

Wawancara dengan Ah Suhaimi, Kepala Cabang BMT Al-Hasanah, Tanggal 07 juni 

2016 



Daftar Umum Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik 

Indonesia Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Timur 

dengan Surat Keputusan No. 01/PAD/X.7/I/2010 dengan usaha unggulan 

Jasa Keuangan Syariah. Di dukung dengan SDM yang kompeten 

dibidangnya dan IT berstandar nasional serta Asset yang terus 

berkembang secara signifikan, pada saat ini total assetnya lebih kurang 

sebesar Rp.50 M. 

BMT AL Hasanah sudah memiliki 11 cabang salah satu cabangnya 

terletak di daerah Jati Mulyokec. Jati Agung, Lampung Selatan,kantor 

Cabang BMT Al-Hasanah Jati Molyo berdiri pada  Maret 2013 yang 

memiliki tempat yang strategis yang dekat dengan pasar 

Jatimulyo/pengusaha mikro. BMT Al-Hasanah beroprasi langsung 

dengan jumlah kariyawan 7 orang yang terdiri dari Kepala Cabang, Adm 

Legal, Teller, Customer Service dan tiga orang Account Officer,hingga 

saat ini kantor cabang BMT Al-Hasanah berkembang secara perlahan 

untuk kemajuannya kedepan.   

2. Visi dan Misi BMT Al-Hasanah 

Visi dan Misi BMT Al-Hasanah:
71

 

a. Visi 

Menjadikan rumah zakat yang amanah dalam pemberdayaan umat 

di Lampung. 

b. Misi 
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1) Mewujudkan lembaga keuangan syariah yang mandiri, dan 

mengembangkan SDM yang tangguh, profesional dan berdaya 

saing tinggi serta meningkatkan peran serta dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

2) Meningkatkan pelayanan anggota dengan penuh tanggung 

jawab dan mengoptimalkan pengelolaan zakat, infaq, sodaqoh 

dan wakaf demi kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. 

3) Membangkitkan kesadaran masyarakat untuk zakat. 

4) Membantu masyarakat lemah menuju keluarga sakinah. 

5) Berperan membantu pemerintah dalam rangka pengentasan 

kemiskinan. 

 

3. Jumlah anggota  pada KJKS BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo 

Lampung Selatan tahun 2013- 2015 

Tabel 3.1 

Keterangan 2013 2014 2015 

Jumlah anggota 590 947 335 

Sumber: Data Primer diolah tahun 2016 

4. Pilar Program BMT Al-Hasanah 

a. Dhuafa Mandiri (DM) 

1) Bidang perdagangan 

2) Bidang pertanian 

3) Bidang peternakan  

4) Bidang keterampilan. 



  



b. Senyum Dhuafa (SD) 

1) Paket lebaran dhuafah 

2) Paket sembako 

3) Bedah rumah dhuafah 

4) Pembagian pakaian layak pakai 

c. Kesehatan 

1) Khitanan massal 

2) Pengobatan dan pemeriksaan masyarakat 

3) Ambulance gratis. 

d. Pendidikan dan Dakwah 

1) Bantuan TPA 

2) Bantuan siswa miskin 

3) Tebar Al-Qur’an 

4) Buletin 

5) Tebar daging qurban 

5. Penerimaan ZIS 

a. Zakat 

1) Zakat maal 

2) Zakat fitrah 

3) Zakat profesi 

b. Anfak  

1) Sembako  

2) Pakaian 

  



c. Sedekah  

1) Sedekah seribu sehari  

2) Sedekah seminggu sepuluh ribu 

3) Sedekah sebulan seratus ribu 

4) Jum’at sedekag seribu saja. 

5. Struktur Organisasi BMT Al-Hasanah 

Setiap badan usaha merupakan suatu organisasi yang 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Dalam sebuah organisasi dibutuhkan orang-orang 

yang mampu melaksanakan tugas dan wewenang badan usaha. 

Sedangkan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang para 

personil yang duduk dalam organisasi tersebut, agar jelas maka 

dibutuhkan struktur organisasi. Adapun struktur organisasi diharapkan 

dapat membantu pimpinan dalam mengadakan pengawasan terhadap 

bawahanny, sehingga tujuan perusahaan tercapai. Sebagai organisasi 

yang resmi BMT Al-Hasanah memiliki susunan organisasi sebagai 

berikut: 

  



Gambar 3.1 

Struktur Organisasi BMT Al-Hasanah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi BMT Al-Hasanah  

 

6. Uraian Tugas 

BMT Al-Hasanah memiliki 7 orang pegawai yang masing-masing 

memiliki tugas tersendiri diantaranya yaitu: 

a. Kepala Cabang 

Memimpin kantor cabang, merencanakan, mengarahkan, serta 

mengevaluasi target pelayanan anggota BMT Al-Hasanah setiap hari 

kerja dilingkungan kerja masing-masing. 

b. ADM. Legal 

Mengelola administrasi pembiayaan mulai dari pencairan hingga 

pelunasan dan membuat surat-surat perjanjian lain. 

  

NUR HIDAYAT 

YETI SARTIKA, SH.I 

KEPALA CABANG 

AH Suhaimi,S.Pd 

ADM. LEGAL 

Yeti Sartika,SH.I. 

TELLER 

Amalia Kartika,A.Md 

CS 

Umi Nurjannah,S.Pd 

AO 

Farid Hamdan 

Yeti Sartika,SH.I 

Nur Hidayat 



c. Teller  

Merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya 

tunai serta menginput data transaksi tabungan dan membuat laporan 

keuangan harian. 

d. Customer Service 

Memberikan pelayanan prima kepada mitra sehubungan dengan 

produk funding (penghimpun dana) yang dimiliki oleh BMT Al-

Hasanah dalam hal ini tabungan (simpanan lancar) dan deposito 

(simpanan berjangka). Menyambut kedatangan  calon anggota yang 

akan mengajukan permohonan pembiayaan, memeriksa kelengkapan 

persyaratan pembiayaan dan tabungan serta menerima dan menyetujui 

permohonan pembiayaan yang selanjutnya dievaluasi dan diputuskan 

oleh kepala cabang.   

e. Account Officer 

Bertugas memeriksa legalitas jaminan nasabah, memeriksa 

kelengkapan data nasabah, serta melakukan survey dan analisa 

kelayakan pembiayaan calon anggota baik dari segi kualitatif maupun 

dari segi kuantitatif dengan menggunakan metode 5C+1S. 

7. Tujuan BMT Al-Hasanah 

Adapun tujuan dari BMT Al-Hasanah yaitu: 

a. Terwujudnya sumberdaya insani yang profesional dan produktif 

b. Terwujudnyan kepercayaan yang tinggi terhadap syariah 

c. Tercapainya pemberdayaan masyarakat miskin sehingga terjadinya 

kesejahteraan. 



d. Terbentuknya struktur yang sehat dan kuat sehingga mampu 

memberikan kontribusi pada perkembangan ekonomi nasionl. 

 

B. Produk dan Mekanisme Pembiayaan BMT Al-Hasanah 

BMT Al-Hasanah memiliki produk simpanan dan produk pembiayaan. 

Produk simpanan yang bertugas menghimpun dan juga untuk kepentingan 

sosial,produk pembiayaan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana 

untuk tujuan yang bersifat profit,sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Adapun produk-produk BMT Al-Hasanah adalah sebagai berikut:
72

 

1. Produk Simpanan 

a) Simpanan wadiah (Titipan) 

Simpanan wadiah meliputi:simpanan haji, simpanan 

pendidikan, simpanan keluarga, simpanan qurban. Simpanan 

wadiah adalah simpanan titipan, aartinya anggota menitipkan 

uangnya di BMT dalam waktu beberapa hari/minggu/bulan saja. 

Simpanan ini tidak ada bagi hasil untuk anggota tetapi uang yang 

dititipkan dijamin keamanannya (tanpa ada biaya potongan) 

b) Simpanan berjangka (SIJANGKA) 

Simpanan berjangka adalah simpanan yang diambil pada 

jangka waktu tertentu, misalnya,1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan 

dan seterusnya dengan bagi hasil yang kompetitif. 

Contoh: simpanan berjangka Pak Edi sebesar Rp.100.000.000,- 

berjangka waktu 3 bulan. Perbandingan bagi hasil 60:40. Bila 
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dianggap saldo total deposito semua deposan adalah 

Rp.200.000.000,- dan pendapatan BMT yang dibagihasilkan untuk 

seluruh deposan adalah Rp.5.000.000,- maka bagi hasil yang 

didapat Pak Edi adalah: 

Rp.100.000.000 

Rp.200.000.000 x Rp.5.000.000 x 40% = Rp.1.000.000,- 

 

2. Produk Pembiayaan 

a) Murabahah  

Yaitu akad jual-beli antara BMT dengan nasabah (aqidain). 

BMT membeli barang A (ma’qud’alaih) yang diperlukan nasabah 

dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga 

pokok ditambah dengan keuntungan (bathi) yang disepakati (al-

aqad). 

Contoh : Pak Ahmad ingin membeli sawah bagus ¼ hektar 

milik Pak Amin dengan harga Rp. 25.000.000,- karena Pak Ahmad 

tidak punya uang maka dia minta kepada BMT membelikan sawah 

tersebut. Selanjutnya BMT membeli sawah Pak Amin dan menjual 

kembali kepada Pak Ahmad dengan harga Rp.26.850.000,-. 

Pembayaran tersebut diangsur selama 3 bulan. 

b) Mudharabah 

Yaitu akad antara pihak pemilik modal (shahibul maal) 

dengan pengelola (mudhaarib) untuk memperoleh pendapatan atau 



keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi 

berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad. 

Contoh: Pak Amir mempunyai showroom mobil, sementara 

dia tidak mempunyai uang untuk pengadaan mobil merk A dengan 

harga 100 juta. Jika  Pak Amir menjual mobil tersebut diperkirakan 

keuntungan yang diperoleh   5 juta, maka BMT dapat membiayai 

Pak Amir dengan menyepakati, porsi bagi hasil  BMT dapat 58% 

dan Pak Amir 42% untuk jangka waktu 1 bulan. Jadi 

pembagiannya adalah BMT mendapat Rp. 2.900.000,- dan Pak 

Amir mendapat Rp. 2.100.000,-. Dengan demikian Pak Amir harus 

mengembalikan modal 100 juta dan bagi hasilnya ke BMT Rp. 

2.900.000,-. 

 

c) Ijarah Muntahiya Bittamlik 

Yaitu akad sewa barang antara BMT dengan penyewa. 

Setelah masa sewa berakhir barang sewaaan diberikan kepada 

penyewa dengan rukun mustajir(penyewa), mu’ajir (pemberi 

sewa/BMT), ma’jur (objek sewa), ujroh (harga sewa), dan 

manfaat.  

Contoh: Pak Mahmud ingin punya motor seharga 

10.000.000,- sementara dia tidak punya uang, maka BMT dapat 

membeli motor dan menyewakan selama 20 bulan dengan sewa 

perbulan 617.000. selanjutnya, jika telah lunas motor tersebut 

BMT menyerahkan kepemilikan pada Pak Mahmud. 



d) Istishna  

Akad ini bisa menggunakan akad salam yang rukunnya akad 

jual-beli barang pesanan  (muslam fiih) antara pembeli (muslam) 

dengan penjual (muslam ilaih). Spesifikasi dan harga barang 

pesanan disepakati aiawal akad dan pembayaran dilakukan dimuka 

secara penuh. Apabila BMT bertindak sebagai muslam kemudian 

memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (muslam 

fiih) maka hal ini disebut dengan salam paralel.  

Contoh: Pak Budi ingin punya kursi kayu jati dengan ukuran 

tertentu, maka dia dapat memesan kepada BMT untuk 

menyediakan. Jika BMT tidak memproduksi sendiri, maka BMT 

dapat membeli/pesan sesuai keinginan Pak Budi. Selanjutnya kursi 

tesebut dijual secara angsur sesuai kemampuan Pak Budi. 

e) Hiwalah  

Yaitu akat pemindahan piutang nasabah (muhil)kepada BMT 

(muhal’alaih)  dari orang lain (muhal).Muhil meminta muhal’alaih 

untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual-

beli atau transaksi. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo muhal 

akan membayar kepada muhal’alaih. Muhal’alaih memperoleh 

imbalan sebagai jasa pemindahan. 

Contoh: Pak Yasin ingin berangkat haji menemani Ibunya. 

Sementara Pak Yasin punya panenan singkong 6 bulan lagi. 

Sementara saat ini Pak Yasin harus segera mendaftar haji, jika 

tidak mendaftar kemungkinan ibunya berangkat sendiri. Maka 



BMT dapat membayari ongkos haji Pak Yasin. Karena BMT telah 

berjasa telah menyelesaikan urusan/ongkos haji maka BMT dapat 

ujroh/upah dari Pak Yasin. 

f) Qardh  

Yaitu akad pinjaman dari BMT (muqridh) kepada pihak 

tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang 

sama sesuai pinjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas 

pinjaman kepada muqtaridh. Pengembalian pinjaman dapat 

dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus 

Contoh: Pak Rohmat tergolong keluarga tidak mampu untuk 

membayar Rumah Sakit tertentu, maka ia dapat meminjam kepada 

BMT. Selanjutnya, baitul Maal yang dinaungi BMT dapat 

meminjami tanpa margin/keuntungan, jika ada dananya yang 

bersumber dari zakat, infaq, sedekah. 

C. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan dan Perhitungan Pembiayaan 

Musiman 

1. Persyaratan pengajuan pembiayaan: 

a. Foto kopi KTP Suami-Istri = (3 lembar) 

b. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) = (3 lembar) 

c. Foto kopi surat nikah = (3 lembar) 

d. Foto kopi jaminan = (1 lembar) 

e. Jika jaminan atas nama orang lain, maka ditambah foto kopi KTP 

Suami – Istri dan KK pemilik jaminan tersebut = (3 lembar) 



f. Masukkan semua data tersebut kedalam map warna hijau dan 

diserahkan kepada bagian CS. 

2. Perhitungan pembiayaan musiman: 

BULAN MARGIN / BASIL 

3 Bulan 3% 

4 Bulan 3,5% 

5 Bulan 3,75% 

6 Bulan  4% 

 Pembiayaan maksimal 5 juta 

 Khusus untuk pembiayaan pertanian. 

 

D. Kebijakan Pembiayaan Kepada Anggota-Anggota
73

 

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota/anggota memiliki 

ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sehingga pembiayaan dapat 

dilakukan diantaranya sebagai berikut: 

1. Pembiayaan diperuntukan usaha yang halal dan alokasi harus jelas, 

pembiayaan bukan buat yang haram seperti beli narkoba, miras, suap 

(sogok), dan hal-hal lain yang diharamkan. 

2. Jenis-jenis pembiayaan meliputi Murabahah (dapat diwakalahkan 

untuk tempat dan jenis barang tertentu), Mudhrabah, Hiwalah, Ijarah 

mumtahia bittamlik, Qord yang sempurna hukumnya. 

3. Larangan menyimpangkan pembiayaan bagi yang diwakalahkan. 
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4. Total fasilitas pembiayaan dan pembiayaan yang diberikan tidak boleh 

melebihi 20% dari modal atau batas maksimal penyaluran dana KJKS 

BMT Al-Hasanah. 

5. Tidak dibenarkan untuk pusaha yang baru atau mau berjalan dalam 

bisnis. 

6. Harus melengkapi data yang disyaratkan KJKS BMT Al-Hasanah 

seperti bukti identitas diri. 

7. KTP suami/istri, kartu keluarga,reak. Listrik, copy jaminan, 

permohonan pembiayaan. 

8. Tidak dibenarkan memiliki dua plafon apabila pembiayaan pertama 

belum lunas, kecuali sudah dianalisis dengan teliti oleh pejabat 

berwenang dan disetujui oleh manager umum. 

9. Harus melalui prosedur, yakni wawancara untuk penggalian data dan 

informasi melakukan analisis pembiayaan dan menuangkan dalam 

Memorandum Analisis Pembiayaan (MAP) dari laporan survey dan 

diputuskan melalui rapat komite landing. 

10. Peserta Rapat Komite adalah Direktur, Manager Marketing, dan 

Account Oficer (AO) sesuai ketentuan dan administrasi legal bila 

dibutuhkan. 

11. Seluruh AO/Manager tidak dibenarkan melakukan proses terhadap 

anggota keluarga terdekatnya, semua proses ditempuh secara procedural 

yang berlaku. 

12. Setiap pembiayaan yang direalisasi dikenakan beban administrasi, 

tabaru’ yang dihitung dengan memasukkan komponen sbb: 



a. Biaya materai sesuai dengan kebutuhan 

b. Biaya proses 2% dari plafond 

13. Setiap AO yang melakukan proses pembiayaan harus melakukan 

control atau monitoring terhadap kelancaran pembiayaan anggota-

anggotanya. 

14. Barang yang dapat dijadikan jaminan adalah Sertifikat Hak Milik 

(SHM) milik sendiri, Akta Jual Beli (AJB), BPKB kendaraan bermotor 

dengan usia 5 (lima) tahun terakhir dan telah lunas pajak pada tahun 

yang bersangkutan, Sertifikat Deposito. 

15. Besarnya nilai Jaminan/Agunan sekurang-kurangnya bernilai 125% dari 

besarnya pembiayaan yang diberikan. 

16. Jaminan diambil ketika telah lunas dan diambil sendiri sesuai dengan 

nama yang tercantum pada akad perjanjian atau ada surat kuasa dari 

pemilik jaminan. 

17. Realisasi pembiayaan harus diterima langsung oleh anggota yang 

mengikat perjanjian (Akad) dengan KJKS BMT Al-Hasanah setelah 

melengkapi semua persyaratan. 

18. Setiap AO/Remedial harus menerbitkan laporan atas aktivitasnya yang 

berkenaan dengan pembiayaan guna evaluasi terhadap kinerja 

AO/Remedial. 

19. Apabila peminjam meninggal dunia, makan tanggungjawab akan 

kewajiban beralih kepada ahli warisnya atau akan diselesaikan menurut 

kebijakan KJKS BMT Al-Hasanah. 

20. Jangka waktu pembiayaan adalah maksimal 3 tahun atau 36 bulan. 



21. Setiap pembiayaan kepada anggota/anggota harus diajukan oleh AO. 

22. Putusan pembiayaan sedikitnya dilakukan oleh 4 orang yaitu AO yang 

bersangkutan, Manager Tamwil, Adm, Legal dan Direktur/Pengurus 

(Lending Komite) 

23. Wewenang pemberian pembiayaan 

Pengajuan Nilai Analisis Menyetujui Menyetujui 

Anggota  Rp.5 

juta 

AO Kacab  - 

Anggota Rp.10 

juta 

AO Kacab - 

Anggota Rp.20 

juta 

AO + Kacab Manajer Bisnis Manajer Umum 

Anggota Rp.21-

49 jt 

AO+Kacab+

Manajer 

Manajer Bisnis Manajer 

Umum+Penguru

s 

 

24. Seluruh karyawan tidak dibenarkan menerima tips (pemberian dalam 

bentuk apapun) sehubungan dengan tugas dan tanggungjawabnya. 

25. Apabila anggota/anggota melakukan pelunasan pembiayaan sebelum 

jatuh tempo, maka diberikan bonus dan hanya membayar margin 1 

bulan kedepan terhitung dari tanggal realisasi. 

26. Pelunasan pembiayaan yang tinggal 1 kali angsuran tidak mendapat 

potongan. 

 

  



E. Kebijakan Penggolongan Pembiayaan Bermasalah
74

 

1. Prinsip penggolongan yang digunakan adalah: 

a) Kehati-hatian untuk menyelamatkan dana masyarakat 

b) Kemudahan penghitungan kualitas dana masyarakat 

c) Memperhatikan hak-hak penyandang dana 

2. Hal-hal teknis finansial yang perlu diperhatikan: 

a) Jenis angsuran 

b) Jangka waktu 

c) Masa penanganan dan penyelesaian 

d) Jenis akad pembiayaan 

3. Yang disebut dengan tunggakan adalah rentang waktu antara tanggal 

jatuh tempo dengan angsuran yang disetorkan terakhir. 

4. Yang disebut dengan angsuran adalah besarnya cicilan pokok dan profit 

(bagi hasil kerjasama, angsuran bagi hasil) atau profit yang harus 

dibayar setiap jatuh tempo angsuran. 

5. Nilai transaksi jaminan merupakan penilain sesuai dengan harga 

pasaran barang pada saat laporan dibuat. 

6. Penggolongan kolektabilitas  

No  Kolektibilitas Bobot Periode 

1 Lancar 0% 0-60 hari 

2 Kurang lancar 50% 61-120 hari 

3 Diragukan 75% 121-180 hari 

4 Macet 100% Diatas 180 hari 

    Sumber : Dokumen BMT AL-Hasanah 2016 

7. Pada akhir bulan BMT harus mengeluarkan laporan keuangan 

kolektibilitas yang mengacu pada penggolangan di atas. 
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8. Penanggulangan terhadap pembiayaan kurang lancar. 

a. Melakukan kunjungan/penagihan kerumah debitur (anggota). 

b. Kunjungan dilakukan secara intensif sampai semua tunggakan 

dibayar lunas. 

c. Debitur (anggota) tersebut diberi penjelasan dan arahan terkait 

dengan perjanjian pembiayaan. 

d. Selalu menjaga hubungan baik dengan debitur (anggota) 

9. Penanggulangan terhadap pembiayaan diragukan 

a. Melakukan kunjungan kerumah debitur (anggota) dan melakukan 

musyawarah terkait solusi penyelesaian pembiayaan dan 

menunjukkan fotocopy akad pembiayaan. 

b. Memberikan jangka waktu untuk segera menyelesaikan 

pembiayaan tersebut, maksimal diberi waktu 1 bulan. 

c. Apabila debitur (anggota) sudah tidak bias menyelesaikan 

pembiayaan tersebut, maka BMT melakukan proses “Prosedur 

Kebijakan Jadual Ulang (Rescheduling)” 

d. Apabila sudah diberikan keringanan tersebut tetap tidak bias 

menyelesaikan pembiayaannya, maka BMT melakukan “Prosedur 

Kebijakan Pengambilan Hak Tanggungan”. 

10. Penanggulangan terhadap pembiayaan macet: 

a. Melakukan kunjungan kerumah debitur, menunjukkan fotocopy 

akad pembiayaan dan memberikan jangka waktu pelunasan 

maksimal 1 bulan. 



b. Apabila debitur sudah tidak bisa menyelesaikan pembiayaan 

tersebut, maka BMT melakukan proses “Prosedur Kebijakan Ulang 

(Rescedulling). 

c. Apabila sudah diberikan keringanan tersebut tetap tidak bisa 

menyelesaikan pembiayaanya, maka BMT melakukan “Proses 

Kebijakan Pengembalian Hal Tanggungan”. 

11. BMT Al-Hasanah harus senantiasa melakukan upaya tindakan 

menyelamatkan dan melakukan evaluasi atas hasil yang telah diperoleh. 

12. Penghapusan atas pembiayaan-pembiayaan dari CPP yang dicadangkan 

harus melalui kajian dan alasan-alasan yang jelas dan dibuat berita 

acara. 

13. Penghapusan atas pembiayaan, dilkukan oleh sebuah komite yang 

terdiri dari Manager Marketing, Manager Operasional, Kepala Cabang, 

Manager Adm.Legal/Personalia, Direktur dan Ketua Pengurus atau  

yang mewakili Pengurus. 

 

F. Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Al-Hasanah 

Investasi atau bisnis yang dijalankan melalui aktifitas pembiayaan adalah 

aktifitas yang selalu berkaitan dengan risiko. Persoalannya adalah bagaimana 

mengelola agar investasi/bisnis dalam pembiayaan tersebut mengandung risiko 

seminimal mungkin. Risiko pembiayaan tersebut dapat diminimalisir dengan 

melakukan manajemen risiko secara baik. 



Manajemen risiko pembiayaan mengandung pengertian sebagai cara yang 

ditempuh dalam rangka menekan terjadinya risiko pembiayaan. Dalam penerapan 

manajemen risiko pembiayaan BMT Al-Hasanah melakukan: 

1. Identifikasi Risiko 

Terutama BMT mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat 

pada seluruh produk dan aktifitasnya. untuk kegiatan pembiayaan,  

penilaian risiko pembiayaan memperhatikan kondisi keuangan 

anggota/nasabah, khususnya kemampuan membayar tepat waktu, serta 

jaminan atau agunan yang diberikan dan juga penilaian harus mencakup 

analisis terhadap lingkungan anggota/nasabah, karakteristik usaha 

anggota/nasabah, kondisi laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus 

kas, kualitas rencana usaha atau bisnis, dan dokumen lain yang dapat 

digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi 

anggota/nasabah. 

2. Pengukuran Risiko 

Setelah mengidentifikasikan berbagai jenis resiko pembiayaan yang 

akan dihadapi, maka selanjutnya risiko itu harus diukur. Sistem 

pengukuran risiko pembiayaan BMT mempertimbangkan: 

f. Karakteristik setiap jenis risiko pembiayaan, kondisi keuangan 

anggota/nasabah, serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan. 

g. Jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial 

yang terjadi di pasar.  

h. Aspek jaminan atau agunan 



i. Potensi terjadinya kegagalan membayar (default), baik berdasarkan 

hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses 

pemeringkatan secara intern (internalrisk rating). 

j. Kemampuan untuk menyerap kegagalan (default). 

3. Pemantauan Risiko 

BMT mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan 

prosedur untuk memantau kondisi setiap anggota/nasabah pada seluruh 

pembiayaan. Sistem pemantauan risiko sekurang-kurangnya memuat 

ukuran-ukuran dalam rangka: 

e. Memastikan bahwa BMT mengetahui kondisi keuangan terakhir 

dari anggota/nasabah.  

f. Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian 

pembiayaan. 

g. Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban 

anggota/nasabah. 

h. Mengidentifikasikan ketidak tepatan pembayaran dan 

mengklasifikasi pembiayaan bermasalah secara tepat waktu. 

4. Sistem Informasi Manajemen Risiko 

Dalam meningkatkan proses pengukuran risiko pembiayaan, BMT 

Al-Hasanah memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan 

laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung 

pengambilan keputusan oleh direksi atau pejabat lainnya.  

  



5. Pengendalian Risiko 

Setelah mengetahui risiko apa saja yang melekat dalam setiap 

pembiayaan BMT Al-Hasanah melakukan pengendalian risiko dengan 

cara melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan tepat waktu 

untuk keperluan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan yang 

terjadi dapat dikendalikan dengan baik. Adapun salah satu sistem 

pengendalian yang banyak membantu BMT Al-Hasanah dalam 

meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan yaitu dengan cara 

rescheduling (kebijakan jadwal ulang angsuran). 

Adapun bentuk lain dari manajemen risiko  yang diterapkan oleh BMT Al-

Hasanah agar menekan terjadinya risiko pembiayaan dan mendapatkan nasabah 

yang lebih layak BMT Al-Hasanah menerapkan prinsip analisis pembiayaan yaitu 

prinsip 5C+1S yang terdiri dari: 

a. Chararter  

yaitu dengan melihat karakter ataupun watak pribadi pemohon 

pembiayaan, yakni dengan cara pihak BMT Al-Hasanah memberikan 

formulir bagi pemohon pembiayaan sebagai data awal calon penerima 

pembiayaan dengan demikian pihak BMT dapat mengumpulkan informasi 

tentang karakter calon nasabah/anggota  

b. Capacity (kemampuan)  

yaitu dengan melihat kemampuan calon anggota pembiayaan 

apakah ia mampu memimpin perusahaan atau usahanya dengan baik dan 

benar. Apabila ia mampu memimpin perusahaan atau usahanya, ia akan 

dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian (akad) dan usahanya 

tetap berjalan.  



c. Capital (modal)  

yaitu dengan melihat berapa banyak modal yang dimiliki oleh calon 

anggota pembiayaan, sehingga tidak seluruhnya mengandalkan pinjaman 

dari BMT. Untuk mengetahui kemampuan calon anggota pembiayaan 

pihak BMT Al-Hasanah melakukan analisis dengan beberapa cara yaitu: 

1. Melihat laporan keuangan usaha calon anggota pembiayaan 

setidaknya 3 bulan terakhir. 

2. Wawancara  dan kunjungan langsung ketempat usaha calon anggota 

pembiayaan untuk menyusun perkiraan laporan keuangan usaha 

calon anggota pembiayaan sehingga pihak BMT Al-Hasanah dapat 

mengetahui berapa modal yang dimiliki calon nasabah. 

3. Mewawancarai masyarakat sekitar tempat usaha calon penerima 

pembiayaan mengenai usaha yang dijalankan oleh calon nasabah 

d. Colateral   

 yaitu jaminan. Bagi BMT Al-Hasanah nasabah/anggota yang 

mengajukan pembiayaan harus memberikan jaminan sebagai ikatan 

kepercayaan dalam pemberian pembiayaan, sekaligus untuk mengurangi 

risiko pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Al-Hasanah. 

Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan 

harus diteliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka 

jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. 

  



e. Condition of economic  

yaitu kondisi ekonomi. BMT Al-Hasanah dalam menilai 

pembiayaan hendaknya juga dimulai kondisi ekonomi sekarang dan untuk 

masa depan sesuai sektor masaing-masing. Dalam kondisi perekonomian 

yang kurang stabil, sebaiknya pemberian pembiayaan untuk sektor tertentu 

jangan diberikan pembiayaan terlebih dahulu dan kalaupun jadi diberikan 

sebaiknya juga melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang. 

f. Sharia  

yaitu untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota 

pembiayaan BMT Al-Hasanah tidak bertentangan dengan syariah serta 

mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis 

pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Manajemen Risiko Yang Diterapkan Oleh BMT Al-Hasanah 

Cabang Jati Mulyo 

Secara umum risiko dapat diartikan sebagai potensi terjadinya suatu 

peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan terutama risiko 

pembiayaan bagi yang bergerak dibidang financing. Yang mana risiko 

pembiayaan adalah risiko yang terjadi karena anggota atau nasabah tidak 

memenuhi kewajibannya. Jika risiko pembiayaan ini tidak diantisipasi atau 

tidak diminimalisir maka akan banyak pembiayaan bermasalah sehingga 

akhirnya akan merugikan BMT. 

Investasi atau bisnis yang dijalankan melalui aktivitas pembiayaan 

adalah aktivitas yang selalu berkaitan dengan risiko. Persoalannya adalah 

bagaimana mengelola agar investasi atau bisnis dalam pembiayaan tersebut 

mengandung risiko seminimal mungkin tanpa memnyebabkan kerugian baik 

bagi nasabah maupun bagi lembaga keuangan itu sendiri. Risiko pembiayaan 

tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan manajemen risiko yang baik. 

Penerapan manajemen risiko yang baik akan menghasilkan usaha yang 

relatif lebih stabil dan menguntungkan. Tidak hanya bagi BMT, namun bagi 

nasabah/anggota yang dibiayai. Pada akhirnya, usaha yang berjalan dengan 

baik dan berkembang dapat memperbaiki perekonomian nasional, 

mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran karena berperan serta 

dalam membuka lapangan kerja. 



Berdasarkan pada hasil wawancara yang peneliti peroleh dari 

narasumber yakni tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan pada 

BMT Al-Hasanah  cabang Jati Mulyo Lampung Selatan dapat peneliti 

interprestasikan sebagai berikut : 

BMT Al-Hasanah masih menghadapi beberapa permasalahan dan risiko 

dalam menangani pemberian pembiayaan kepada anggota/nasabah. 

Permasalahan yang terjadi yaitu pada umumnya usaha produktif anggota 

memiliki tingkat kelayakan yang masih rendah akibat adanya keterbatasan 

pada aspek pemasaran, teknis produksi, manajemen dan organisasi. 

Umumnya mereka juga belum mampu memenuhi persyaratan teknis, antara 

lain data yang tidak lengkap berkaitan dengan penyediaan perizinan dan 

jaminan. Akibat dari permasalahan yang terjadi pada anggota tersebut yaitu 

BMT mengalami kesulitan dalam memperoleh anggota yang layak, oleh 

karena itu kolektabilitas BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung 

Selatan dari tahun 2013-2015 terjadi peningkatan pada persentase non 

perfoming financing yaitu ditahun 2013 sebesar 0%, ditahun 2014 sebesar 

4,61% dan pada tahun 2015 sebesar 7,85%.  

Kondisi umum anggota yang seperti ini menjadikan Kepala Cabang  

BMT Al-Hasanah yang sekarang memimpin lebih selektif dalam memberikan 

pembiayaan kepada para anggota. Hal ini sangat beralasan di samping 

manajemen usaha para anggota belum kredibel atau belum memenuhi syarat 

pemberian pembiayaan serta pihak BMT Al-Hasanah tidak ingin mengambil 

kemungkinan risiko yang dapat merugikan BMT itu sendiri nantinya dengan 



tidak memperhatikan kelayakan dari anggota-anggota yang akan diberikan 

pembiayaan. 

Manajemen risiko pembiayaan mengandung pengertian sebagai cara 

yang ditempuh dalam rangka menekan terjadinya risiko pembiayaan. Dalam 

penerapan manajemen risiko pembiayaan BMT Al-Hasanah melakukan: 

1. Identifikasi Risiko 

BMT Al-Hasanah mengidentifikasi risiko pembiayaan pada 

seluruh produk dan aktifitasnya untuk kegiatan pembiayaan,  penilaian 

risiko pembiayaan memperhatikan kondisi keuangan anggota/nasabah, 

khususnya kemampuan membayar tepat waktu, serta jaminan atau 

agunan yang diberikan dan juga penilaian harus mencakup analisis 

terhadap lingkungan anggota/nasabah, karakteristik usaha 

anggota/nasabah, kondisi laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus 

kas, kualitas rencana usaha atau bisnis, dan dokumen lain yang dapat 

digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap 

kondisi anggota/nasabahnya. 

2. Pengukuran Risiko 

Setelah melakukan identifikasi berbagai jenis resiko pembiayaan 

yang akan dihadapi, maka selanjutnya risiko itu harus diukur oleh BMT 

Al-Hasanah. Sistem pengukuran risiko pembiayaan pada BMT Al-

Hasanah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 

k. Karakteristik setiap jenis risiko pembiayaan, kondisi keuangan 

anggota/nasabah, serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan. 



l. Jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial 

yang terjadi di pasar.  

m. Aspek jaminan atau agunan 

n. Potensi terjadinya kegagalan membayar (default), baik berdasarkan 

hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses 

pemeringkatan secara intern (internalrisk rating). 

o. Kemampuan untuk menyerap kegagalan (default). 

3. Pemantauan Risiko 

BMT Al-Hasanah mengembangkan dan menerapkan sistem 

informasi dan prosedur untuk memantau kondisi anggota/nasabah 

pembiayaan. Sistem pemantauan risiko BMT Al-Hasanah, yaitu sebagai 

berikut : 

i. Memastikan bahwa BMT mengetahui kondisi keuangan terakhir 

dari anggota/nasabah.  

j. Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian 

pembiayaan. 

k. Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban 

anggota/nasabah. 

l. Mengidentifikasikan ketidak tepatan pembayaran dan 

mengklasifikasi pembiayaan bermasalah secara tepat waktu. 

  



4. Sistem Informasi Manajemen Risiko 

Dalam meningkatkan proses pengukuran risiko pembiayaan, BMT 

Al-Hasanah memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan 

laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung 

pengambilan keputusan oleh direksi dan pejabat lainnya. 

5. Pengendalian Risiko 

Setelah melakukan tahapan-tahapan diatas BMT Al-Hasanah 

melakukan pengendalian risiko dengan cara melaporkan setiap 

penyimpangan yang terjadi dengan tepat waktu untuk keperluan 

tindakan perbaikan sehingga penyimpangan yang terjadi dapat 

dikendalikan dengan baik. Adapun salah satu sistem pengendalian yang 

banyak membantu BMT Al-Hasanah dalam meminimalisir terjadinya 

risiko pembiayaan yaitu dengan cara rescheduling (kebijakan jadwal 

ulang angsuran). 

Setiap lembaga keungan (BMT) harus memperhatikan variabel-

variabel yang berhubungan dengan analisis pembiayaan demi kelancaran 

arus perputaran kasnya. Terutama bagi lembaga keuangan seperti BMT 

Al-Hasanah yang sedang merintis usahanya. 

Mencari dan menyalurkan dana merupakan salah satu dari kegiatan 

yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti BMT Al-Hasanah. 

Kegiatan yang dilakukan oleh BMT Al-Hasanah ini merupakan salah satu 

upaya serta usaha dalam membantu pihak yang memiliki kelebihan dana 

dan membatu menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana dengan 

berbagai macam produk akad yang telah disediakan di BMT.  



Dalam mencari dan menyalurkan dana kepada masyarakat perlu ada 

pertimbangan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan. Namun yang 

terjadi adalah kurangnya penilaian serta analisis dari lembaga keuangan 

BMT Al-Hasanah terhadap calon-calon penerima pembiayaan pada masa 

jabatan kepala cabang terdahulu. 

Meskipun keadaan yang terjadi pada saat kepemimpinan kepala 

cabang sebelumnya meninggalkan masalah yang terjadi pada bagian 

pembiayaan yakni terjadinya kekacauan dalam hal manajemen dan kurang 

disiplinnya dalam pencarian nasabah pembiayaan saat itu. Saat ini hal 

tersebut bukanlah suatu masalah besar bagi BMT Al-Hasanah. 

 BMT Al-Hasanah saat ini berusaha untuk meminimalisir resiko-

resiko pembiayaan melalui analisis pemberian pembiayaan seperti yang 

sedang diterapkan oleh Kepala Cabang saat ini, dengan menggunakan 

prinsip 5C+1S yaitu : Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition 

of economic dan sharia. 

Chararter yaitu melihat karakter pemohon pembiayaan, yaitu 

dengan cara pihak BMT Al-Hasanah memberikan formulir bagi pemohon 

pembiayaan sebagai data awal calon penerima pembiayaan dengan 

demikian pihak BMT dapat mengumpulkan informasi tentang karakter 

calon nasabah, kemudian dari referensi anggota keluarga dan tetangga, 

serta ditempat pembiayaan lainnya untuk mengetahui tentang perilaku, 

kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembayaran pembiayaan 

jika calon nasabah penerima pembiayaan pernah melakukan pembiayaan 



sebelumnya kepada lembanga keuangan lainnya sebelum BMT Al-

Hasanah. 

Capacity (kemampuan) yaitu dengan melihat kemampuan calon 

anggota pembiayaan apakah ia mampu memimpin perusahaan atau 

usahanya dengan baik dan benar. Apabila ia mampu memimpin 

perusahaan atau usahanya, ia akan dapat membayar pinjaman sesuai 

dengan perjanjian (akad) dan perusahaan atau usahanya tetap berjalan. 

Sedangkan untuk calon anggota pembiayaan perorangan, BMT Al-

Hasanah menganalisis apakah pemohon memiliki sumber-sumber 

penghasilan yang memadai untuk membayar kewajibannya sesuai dengan 

waktu yang telah disepakati. 

Capital (modal) yaitu dengan melihat berapa banyak modal yang 

dimiliki oleh calon anggota pembiayaan, sehingga tidak seluruhnya 

mengandalkan pinjaman dari BMT Al-Hasanah. Untuk mengetahui 

kemampuan calon anggota pembiayaan pihak BMT Al-Hasanah 

melakukan analisis dengan beberapa cara yaitu: 

1. Melihat laporan keuangan usaha calon anggota pembiayaan 

setidaknya 3 bulan terakhir. 

2. Wawancara  dan kunjungan langsung ketempat usaha calon anggota 

pembiayaan untuk menyusun perkiraan laporan keuangan usaha 

calon anggota pembiayaan sehingga pihak BMT Al-Hasanah dapat 

mengetahui berapa modal yang dimiliki calon nasabah. 



3. Mewawancarai masyarakat sekitar tempat usaha calon penerima 

pembiayaan mengenai usaha yang dijalankan oleh calon nasabah 

Colateral  yaitu jaminan. Bagi BMT Al-Hasanah nasabah/anggota yang 

mengajukan pembiayaan harus memberikan jaminan sebagai ikatan 

kepercayaan dalam pemberian pembiayaan, sekaligus untuk mengurangi 

risiko pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Al-Hasanah. 

Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan 

harus diteliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka 

jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. 

Condition of economic yaitu kondisi ekonomi. BMT Al-Hasanah dalam 

menilai pembiayaan hendaknya juga dimulai kondisi ekonomi sekarang dan 

untuk masa depan sesuai sektor masaing-masing. Dalam kondisi 

perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian pembiayaan untuk 

sektor tertentu jangan diberikan pembiayaan terlebih dahulu dan kalaupun 

jadi diberikan sebaiknya juga melihat prospek usaha tersebut dimasa yang 

akan datang. 

Sharia yaitu untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota 

pembiayaan BMT Al-Hasanah tidak bertentangan dengan syariah serta 

mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis 

pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. 

Penerapan manajemen risiko yang baik akan dapat meminimalisir 

terjadinya risiko pembiayaan seperti yang dilakukan oleh kepala cabang BMT 

saat ini yaitu menerapkan manajemen risiko secara maksimal. 

 



B. Perspektif  Islam Terhadap Manajemen Risiko Pembiayaan yang 

diterapkan BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan 

Manajemen risiko adalah suatu manajemen yang berkaitan dengan 

ibadah, sebab dalam Islam mendorong umatnya untuk bekerja, hidup dalam 

kemuliaan dan tidak menjadi beban orang lain. Islam juga memberi 

kebebasan dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan kecendrungan dan 

kemampuan setiap orang. Namun demikian, Islam mengatur batasan-batasan, 

meletakkan prinsip-prinsip dan menetapkan nilai-nilai yang harus dijaga oleh 

seorang muslim, agar aktifitas pekerjaannya benar-benar dipandang oleh 

Allah sebagai kegiatan ibadah yang memberi keuntungan di dunia dan di 

akhirat. 

Dalam usaha mencari nafkah, seorang muslim dihadapkan pada kondisi 

ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja merencanakan 

Sesuatu kegiatan usaha atau investasi, namun kita tidak bisa memastikan apa 

yang akan kita dapatkan dari hasil investasi tersebut, apakah untung atau rugi. 

Hal ini merupakan sunnahtullah atau ketentuan Allah seperti yang 

disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. 1400an tahun yang silam dalam 

surat Lukman ayat 34 sebagai berikut: 

C.                      

                  

          

Artinya: “Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan 

tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan 



mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat 

mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada 

seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 

Ayat tersebut menjadi pokok pemikiran konsep risiko dalam Islam, 

khususnya kegiatan usaha atau investasi. Manajemen risiko merupakan 

salah satu metode untuk mengelola risiko yang dihadapi dalam menjaga 

amanah dari konsumen, perusahaan, dan dalam ranah keduniawian. 

Sementara dalam ranah spiritual, manajemen risiko bisa dimaknai sebagai 

amanah tuhan yang dibebankan kepada manusia. Semakin baik 

manajemen risiko, maka semakin amanahlah manusia dimata konsumen 

dan dimata Allah. 

Berdasarkan ayat diatas  untuk mengelola risiko dalam menjaga 

amanah yang diberikan oleh anggota atau nasabah pihak BMT Al-Hasanah 

terutama dalam kegiatan usaha atau investasi hendaknya lebih 

memperhatikan manajemen risiko yang lebih baik lagi, karena semakin 

baiknya manajemen risiko yang diterpkan maka semakin kuatlah tingkat 

kepercayaan dari setiap anggota atau nasabah. Manajemen risiko tidak 

hanya semata-mata untuk mengelola risiko yang timbul tetapi juga 

merupakan suatu amanah dari Allah yang nantinya akan diminta 

pertanggung jawaban di akhirat kelak. 

Perspektif Islam dalam mengelola risiko suatu organisasi dapat 

dikaji dari kisah Nabi Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada 



masa itu. Kisah sang raja termaktub dalam al-Qur’an Surat Yusuf 43 

sebagai berikut:  

                    

                        

   

 

Artinya : “Raja Berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): 

"Sesungguhnya Aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-

gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh 

bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai 

orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir 

mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi." (QS. Yunus: 43). 

Sedangkan kisah Yusuf mentakwilkan mimpi sang raja dijelaskan 

dalam al-Qur’an Surat Yusuf ayat 46-49 sebagai berikut: 

                    

                    

                    

                       

                    

      



 Artinya : “(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): 

"Yusuf, Hai orang yang amat dipercaya, Terangkanlah kepada kami 

tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 

tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang 

hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar Aku kembali kepada orang-

orang itu, agar mereka mengetahuinya." Yusuf berkata: "Supaya kamu 

bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang 

kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu 

makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, 

yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun 

sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian 

setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan 

(dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." (QS.Yusuf: 

46-49). 

Dalam tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa 

Nabi Yusuf memahami tujuh ekor sapi sebagai tujuh tahun masa 

pertanian. Boleh jadi karena sapi digunakan membajak, kegemukan sapi 

adalah lambing kesuburan, sedang sapi kurus adalah masa sulit dibidang 

pertanian, yakni masa paceklik. Bulir-bulir gandum lambing pangan yang 

tersedia. Setiap bulir sama dengan setahun. Demikian juga sebaliknya. 

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua 

akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang 

menimpa Negara yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja 

yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah 



melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi 

pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara 

menyarankan kepada rakyat seluruh negri untuk menyimpan sebagian 

hasil panennya pada tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada 

tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya 

kelaparan yang mengancam negri Yusuf tersebut. Sungguh  pengelolaan 

risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui 

tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran dan pengelolaan 

risiko. 

Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan 

manajemen risiko yang diterapkan yaitu dengan prinsip 5C+1S yang 

mana terdiri dari Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of 

economic dan sharia, akan tetapi dalam prakteknya ke enam prinsip ini 

pada tiga tahun sebelumnya Kepala Cabang BMT terdahulu belum 

menjalankan secara maksimal, hal ini berakibat pada besarnya 

pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo 

Lampung Selatan pada saat itu, dilihat dari data kolektabilitasnya yang 

dari tahun ketahun semakin meningkat.  

Penerapan manajemen risiko yang diterapkan lebih diperhatikan lagi 

dengan cara mengidentifikasi risiko atau pemahaman risiko, evaluasi, 

pengukuran dan pengelolaan risiko seperti yang dilakukan pada zaman 

nabi Yusuf, agar pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Al-

Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan dapat diminimalisir 

dengan baik. 



Syariat Islam  mengajarkan kaidah “la darara wa la dirara”. Kita 

tidak diperbolehkan untuk melibatkan diri kita dalam suatu kemudharatan 

yang akan merugikan atau membinasakan diri kita sendiri tanpa adanya 

usaha untuk meminimalkan kemudharatan tersebut. Bahkan dalam surat 

Al Baqarah ayat 195, Allah berfirman, “dan janganlah kamu 

menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan”.  



Kaidah ini mendorong BMT maupun lembaga pembiayaan yang 

lainnya berhati-hati dalam mengelola kegiatan usahanya sehingga setiap 

risiko yang melekat terutama risiko pembiayaan pada bisnis BMT 

diharapkan dapat meminimalisir dan dikelola dengan baik. Dengan cara 

sebelum menyetujui permohonan pembiayaan, BMT Al-Hasanah harus 

terlebih dahulu mencari profil dari calon anggota tersebut, terutama 

terkait dengan tingkat risiko yang ada pada calon anggota pembiayaan 

tersebut. Dengan mengetahui tingkat risiko setiap calon anggota 

pembiayaan, BMT dapat menyusun langkah-langkah mitigasi risika yang 

diperlukan untuk meminimalisasi potensi kerugian dari risiko yang ada.   

Dalam menjalankan aktifitasnya, Kepala Cabang BMT Al-Hasanah 

saat ini lebih memilih untuk melakukan upaya meminimalisir risiko 

pembiayaan dengan cara non litigasi, karena ditinjau dari anggota-

anggota BMT Al-Hasanah yang merupakan masyarakat dengan kondisi 

perekonomian menengah ke bawah. Sifat BMT Al-Hasanah yang 

membangun kekeluargaan dan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh 

laba saja dalam menjalakan usahanya tetapi juga bertujuan uuntuk 

mensyiarkan tentang agama Islam kepada masyarakat sekitar BMT dan 

anggota-anggota BMT Al-Hasanah khususnya. 

Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya Islam mengajarkan agar 

sesama umat muslim untuk saling tolong-menolong terutama dalam hal 

kebaikan. Seperti yang diterangkan dalam QS. Al-Baqarah : 280 yang 

berbunyi : 



                   

   

 

Artinya :“Dan jika orang Yang berhutang itu sedang mengalami 

kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya dan 

(sebaliknya) Bahawa kamu sedekahkan hutang itu (kepadanya) adalah 

lebih baik untuk kamu, kalau kamu mengetahui (pahalanya Yang besar 

Yang kamu akan dapati kelak).” (QS. Al-Baqarah : 280) 

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, pada Kepala Cabang 

BMT AL-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan manajemen 

resiko pembiayaan yang diterapkan belum terlaksana dengan baik dalam 

meminimalisir resiko pembiayaan yang terjadi, disebabkan dalam 

implementasinya penerapan manajemen resiko tidak sesuai dengan 

semestinya, sehingga angka kemacetan setiap tahun semakin meningkat. 

Namun  BMT AL-Hasanah memberikan kemudahan dan kelapangan bagi 

anggot-anggotanya dalam melakukan kewajiban pembayaran dan dalam 

melakukan penagihan BMT Al-Hasanah selalu mengutamakan nilai-nilai 

etika yang baik serta melalui pendekatan yang agamis tanpa melakukan 

hal-hal yang dapat merugikan anggota-anggota BMT Al-Hasanah cabang 

Jati Mulyo Lampung Selatan itu sendiri.  

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

C. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian dan analisa yang penulis lakukan, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:  

1. Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Al-Hasanah 

dilakukan dengan cara mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, 

pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian 

risiko. Selain itu BMT Al-Hasanah juga menerapkan prinsip 5C+1S yang 

mana terdiri dari: Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of 

economic dan sharia. Dengan penerapan prinsip 5C+1S diharapkan BMT 

Al-Hasanah akan memperoleh anggota-anggota yang layak dan 

bertanggung jawab atas kewajibannya setelah menerima pembiayaan. 

2. BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan belum sepenuhnya 

menerapkan konsep Islam, Dalam menjalankan aktifitasnya BMT Al-

Hasanah lebih memilih untuk melakukan upaya meminimalisir risiko 

pembiayaan dengan cara non litigasi (menyelesaikan masalah hukum 

diluar pengadilan yakni dalam konteks kekeluargaan), tanpa mengunakan 

kekerasan dan main  hakim sendiri, karena ditinjau dari anggota-anggota 

BMT Al-Hasanah yang merupakan masyarakat dengan kondisi 

perekonomian menengah kebawah. Sifat BMT Al-Hasanah yang 

membangun kekeluargaan dan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh 

laba saja dalam menjalakan usahanya tetapi juga bertujuan untuk 



mensyiarkan tentang agama Islam kepada masyarakat sekitar BMT dan 

anggota-anggota BMT Al-Hasanah khususnya. 

 

D. Saran 

1.   Bagi BMT Al-Hasanah, dalam upaya mengurangi tingkat risiko 

pembiayaan BMT Al-Hasanah hendaknya mempertahankan prinsip-

prinsip dalam meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan seperti 

penerapan prinsip 5C+1S dalam proses pembiayaan dan bila perlu 

ditingkatkan lagi untuk memajukan BMT agar lebih efektif dan efisien. 

2.   Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

literature dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang 

manajemen risiko dalam upaya meminimalisir terjadinya risiko 

pembiayaan. 
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DAFTAR WAWANCARA 

ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM UPAYA 

MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN 

1. Bagaimana Sejarah berdirinyan BMT Al-Hasanah? 

2. Apa visi dan misi BMT Al-Hasanah? 

3. Bagaimana struktur organisasi BMT Al-Hasanah? 

4. Berapa banyak jumlah nasabah atau anggota di BMT Al-Hasanah? 

5. Produk apa saja yang ditawarkan oleh BMT Al-Hasanah? 

6. Bagaimana manajemen risiko yang diterapkan oleh BMT Al-Hasanah? 

7. Dari manajemen risiko yang diterapkan BMT Al-Hasanah apakah 

berpengaruh dalam meminimalisir risiko pembiayaan? 

8. Berapa banyak pembiayaan bermasalah atau macet di BMT Al-Hasanah 

9. Bagaimana cara BMT Al-Hasanah mengatasi pembiayaan bermasalah atau 

macet? 

 

 

 

 

 

 

 


