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ABSTRAK 

 

TELAAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH  

DALAM KERANGKA PRINCIPAL-AGENT PROBLEM  

(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang) 

 

Oleh:  

Wiwid Sukamto  

 

Pembimbing: 

Prof. Iwan Triyuwono, SE., M.Ec., PhD., Ak. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui principal-agent problem yang 

dapat terjadi pada aplikasi pembiayaan mudharabah serta mencari tahu apa yang 

dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dalam rangka untuk meminimalisir 

principal-agent problem. Masalah prinsipal-agen dapat terjadi karena assymetric 

information maupun perbedaan kepentingan antara bank sebagai principal dan 

nasabah sebagai agen.  

Dalam penelitian ini, dignakan metode penelitian deskriptif. Peneliti 

menganalisis aplikasi pembiayaan mudharabah yang merupakan proses/tahapan 

yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dalam memberikan 

pembiayaan mudharabah kepada nasabah/mudharib.  

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa terdapat dominasi bank dalam 

pembiayaan mudharabah. Adverse selection yang terjadi pada masa pra-akad 

yaitu kualitas personal dan profesionalitas yang buruk, bidang usaha agen yang 

tidak sesuai syari‟ah, nasabah memiliki riwayat kredit buruk di bank lain, bank 

menghindari kerugian, ketentuan bank tidak sesuai dengan prinsip syari‟ah, serta 

bank hanya memberikan pembiayaan kepada sektor usaha yang memiliki 

kepastian pengembalian dana. Adapun masalah moral hazard yang terjadi pada 

masa pasca-akad yaitu nasabah menggunakan dana mudharabah untuk konsumtif 

pribadi, untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan kontrak maupun untuk usaha 

yang tidak sesuai dengan prinsip syari‟ah. Bank syari‟ah sendiri bisa melakukan 

moral hazard seperti tetap mengeksekusi jaminan meskipun kerugian nasabah 

disebabkan karena force majeur bisnis dan Bank membiarkan usaha nasabah yang 

tidak sesuai dengan prinsip syari‟ah.  

Untuk mengatasi adverse selection bank melakukan analisa pembiayaan, 

mengenakan jaminan dan memberikan pembiayaan hanya kepada sektor koperasi 

simpan-pinjam. Sedangkan untuk meminimalisir problem moral hazard bank 

menggunakan metode revenue sharing dalam perhitungan bagi hasil, penentuan 

persyaratan-persyaratan dalam kontrak (restrictive covenants) serta monitoring 

(pengawasan) terhadap perkembangan usaha nasabah/mudharib.  

 

Kata kunci: Pembiayaan Mudharabah, Principal-Agent Problem, Adverse 

Selection, Moral Hazard.  
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ABSTRACT 

 

STUDY ON MUDHARABAH FINANCING 

 IN THE FRAMEWORK OF PRINCIPAL-AGENT PROBLEM 

(A Case Study on Bank Syariah Mandiri Branch of Malang)  

 

By: 

Wiwid Sukamto 

 

Advisory Lecturer:  

Prof. Iwan Triyuwono, SE.,  M.Ec., PhD., Ak. 

 

The research has the objectives to find out the principal-agent problem 

that may occur on the application of mudharabah financing and to find out about 

what Bank Syariah Mandiri will do in order to in minimizing the principal-agent 

problem. Principal-agent problem may occur either because of asymmetric 

information or because of interest difference between bank as the principal and 

customer as the agent. 

The research applied the method of descriptive research. The researcher 

analyzes the application of mudharabah financing which is the process/stage 

conducted by Bank Syariah Mandiri Branch of Malang in giving mudharabah 

financing to the customers/mudharib. 

The research resulted that there was bank domination in mudharabah 

financing. Adverse selection that occurred in pre agreement period, i.e. poor 

quality of personal and professionality, the agent‟s business field that 

inappropriate with shari‟ah, customers that had bad credit memoir in other bank, 

bank that avoided the loss, bank provision that inappropriate with shari‟ah 

principles, and bank that only provided financing on business sector that gave 

assurance on modal return. While for moral hazard problem that occurred in post-

agreement period was the expenditure of mudharabah fund by the customer for 

private consumption, for the importances that not arranged in the agreement and 

for business that inappropriate with shari‟ah principles. Bank shari‟ah itself, may 

also committed moral hazzard such as, persisted to execute warranty despite of 

customer loss which caused by force majeur business and allowed to customer 

business field that inappropriate with shari‟ah principles. 

To cope with the problem of adverse selection, bank made the financing 

analysis, set up the guarantee, gave the financing only for the sector of saving and 

loan cooperative. While in minimizing the problem of moral hazard, bank applied 

the method of revenue sharing in calculating of production sharing, made the 

requirements determination in contract (restrictive covenants) and conducted the 

monitoring on the development of customer‟s business/mudharib. 

 

Key words: Mudharabah Financing, Principal-Agent Problem, Adverse 

Selection, Moral Hazard.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.5 Latar Belakang 

Undang-undang Perbankan No. 7/1992 telah mendukung 

perkembangan bank syari‟ah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan 

peluang bagi sebuah Bank untuk beroperasi dengan sistem syari‟ah  (bagi 

hasil)(lihat pasal 1 ayat 12). Kemudian diterbitkannya Undang-undang No. 

10/1998 memungkinkan Bank mengubah sistem operasinya sebagai Bank 

syari‟ah baik secara keseluruhan maupun hanya mendirikan cabang-cabang 

Bank syari‟ah (Karim, 2001:76). Undang-undang ini juga memberikan arahan 

bagi Bank-bank konvensional untuk membuka cabang syari‟ah atau 

mengkonversikan diri menjadi bank syari‟ah. Beberapa Bank konvensional 

tersebut adalah Bank-Bank yang membuka cabang syari‟ah seperti Bank BRI 

Syariah, BTN Syariah, Bank Syariah Mandiri, Unit usaha Syariah Bank BNI, 

Unit usaha Bank IFI, Unit usaha Bank Jabar, dan Bank Perkreditkan Rakyat 

Syariah. 

Dengan dilarangnya penggunaan suku bunga dalam transaksi keuangan, 

Bank-Bank Islam diharapkan hanya berdasarkan pola profit and loss sharing 

(PLS – bagi untung dan rugi) atau model-model permodalan lainnya yang 

dapat diterima. Dengan sistem PLS ini Bank Islam tidak membebankan bunga, 

melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang dibiayai. Para 

deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan Bank sesuai 
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dengan rasio / nisbah yang ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada 

kemitraan antara Bank Islam dan para deposan di satu pihak dan antara Bank 

dan para nasabah investasi – sebagai pengelola sumberdaya para deposan 

dalam berbagai usaha produktif – di pihak lain. Sistem ini berbeda dengan 

Bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar 

bunga pada satu sisi neraca dan memberikan pinjaman dana dengan menarik 

bunga pada sisi lainnya.  

Menurut hukum Islam, kemitraan dan semua bentuk organisasi lainnya 

didirikan terutama dengan satu tujuan: pembagian keuntungan melalui 

partisipasi bersama. Meskipun banyak sekali bentuk kontrak dalam 

permodalan Islam, namun ada beberapa jenis transaksi yang dominan 

digunakan dalam Bank-Bank Islam, yaitu: mudharabah (kontrak permodalan), 

musyarakah (kontrak kemitraan/ partenership) dan murabahah (jual beli 

dengan metode mark-up/ penaikan harga) (Algaoud dan Lewis, 2003:13). 

Para teoritisi perbankan Islam membayangkan bahwa kegiatan-kegiatan 

investasi Bank Islam mesti didasarkan dua konsep hukum: mudharabah dan 

musyarakah atau dikenal dengan istilah PLS. Para teoritisi ini berpendapat 

bahwa Bank akan menyediakan sumber-sumber pembiayaannya yang luas 

kepada para peminjam dengan prinsip berbagi-risiko, tidak seperti pembiayaan 

berbasis bunga dimana peminjamnya menanggung semua risiko. Namun 

dalam praktiknya, Bank-Bank Islam umumnya telah menyadari bahwa PLS, 

seperti yang dibayangkan para teoritisi, tidak dapat digunakan secara luas 

dalam perbankan Islam dikarenakan risiko-risiko yang ditanggungkan kepada 
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Bank. Kenyataan ini mendorong Bank-Bank Islam untuk menemukan cara-

cara yang dengannya mereka bisa membatasi fleksibilitas konsep PLS tersebut 

dan mengubahnya hampir menjadi mekanisme-mekanisme pembiayaan yang 

bebas risiko (Saeed, 2006:76). 

Murabahah yang menggunakan prinsip jual-beli lebih mendominasi 

dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang 

menggunakan prinsip bagi-hasil. Data statistik yang dikeluarkan Bank 

Indonesia (BI) mengenai Laporan Perkembangan Perbankan Syari‟ah tahun 

2008 menunjukkan struktur  pembiayaan  masih  didominasi  oleh  akad  

murabahah,  pertumbuhan penyaluran  dana  dengan  akad  murabahah  

cenderung  konstan  dalam  kisaran  58% pada  tahun  2008  dengan  posisi  

triwulan  keempat  sebesar  58,87%  dari  total pembiayaan (www.bi.go.id). 

Dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa sama halnya dengan Bank 

syari‟ah di negara lain, perbankan syari‟ah di Indonesia menjadikan 

murabahah sebagai pembiayaan yang utama. Kondisi yang demikian dapat 

saja disebabkan karena problem prinsipal-agen (principal-agent problem) 

yang timbul diantara pihak Bank dan nasabah. Hal ini tentunya sangat 

dipengaruhi oleh banyak sebab atau faktor. Faktor ini dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu: faktor internal lembaga keuangan syari‟ah (baca:  Bank 

syari‟ah) dan faktor eksternal lembaga keuangan. Secara internal perbankan 

syari‟ah, mungkin belum dipahami secara baik oleh kalangan internal 

perbankan mekanisme kerja produk  mudharabah;  pihak Bank bersifat risk-
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averse atas pembiayaan mudharabah, karena di dalamnya sarat risiko, 

utamanya risiko yang berkaitan dengan masalah agensi.   

Alasan ini dapat muncul karena disebabkan oleh faktor eksternal Bank, 

yaitu kondisi masyarakat pengguna jasa pembiayaan Bank syari‟ah untuk jenis  

mudharabah. Yang dimaksud kondisi masyarakat adalah keadaan tingkat 

kejujuran dan keamanahan masyarakat dalam menjalankan produk 

mudharabah. Sebab pembiayaan mudharabah harus didukung dengan kondisi 

masyarakat seperti itu. Dengan kata lain, disamping persyaratan teknik 

administratif, kontrak  mudharabah  akan berjalan jika terdapat keterbukaan 

(transparansi) (Muhammad, 2009:11-12). 

Problem prinsipal-agen juga dapat terjadi karena adanya assymetric 

information atau perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Adanya 

konflik kepentingan dan assymetric information membuat agen berusaha 

memanfaatkan keadaan dengan menyembunyikan beberapa informasi dari 

prinsipal. Ketidakseimbangan jumlah informasi antara prinsipal dan agen 

inilah yang dapat menyebabkan principal-agent problem dalam manajemen 

perusahaan.  

Pembiayaan mudharabah memiliki kesempatan yang besar untuk 

timbulnya masalah  agensi, mengingat dalam pembiayaan tersebut terdapat 

dua pihak yang berkepentingan yakni shahibul maal (pemilik dana) dan 

mudharib (pengusaha). Sehingga dalam hal ini pihak Bank bisa saja lebih 

memilih untuk menggunakan prinsip jual-beli dengan akad murabahah yang 

cenderung lebih pasti waktu dan pendapatannya.   
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Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan salah satu Bank umum 

syari‟ah yang menyediakan produk-produk perbankan sesuai dengan prinsip 

syariah. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang adalah salah satu kantor 

cabang syariah yang didirikan untuk mengembangkan bisnis di kota Malang. 

Bank Syariah Mandiri Cabang Malang juga menyediakan berbagai produk 

perbankan yang sesuai dengan prinsip syari‟ah, diantaranya adalah 

pembiayaan mudharabah BSM. Dalam pembiayaan mudharabah ini terdapat 

dua pihak yaitu BSM Cabang Malang sebagai principal dan nasabah sebagai 

agent. Dengan adanya dua pihak ini, sangat mungkin untuk terjadi principal-

agent problem dalam pembiayaan mudharabah BSM.  

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul: 

“TELAAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM KERANGKA 

PRINCIPAL-AGENT PROBLEM (Studi Kasus Pada Bank Syariah 

Mandiri Cabang Malang)”. 

 

1.6 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat 

merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana aplikasi pembiayaan 

mudharabah BSM dalam tinjauan principal-agent problem? 

 

1.7 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aplikasi pembiayaan 

mudharabah BSM dalam tinjauan principal-agent problem. 
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1.8 Manfaat Penelitian 

1. Untuk penulis, sebagai bahan kajian untuk mempersiapkan diri lebih lanjut 

di pasar kerja, juga sebagai sarana berpikir kritis tentang fenomena sosial 

dan ekonomi yang ada di masyarakat dan mampu menciptakan jalan 

keluar dari permasalahan yang ada.  

2. Dapat dijadikan bahan informasi bagi pihak perusahaan yakni PT. Bank 

Mandiri, Tbk. khususnya Bank Syariah Mandiri Cabang Malang untuk 

meningkatkan kualitas produknya.  

3. Dapat digunakan oleh praktisi bisnis untuk mengembangkan karir. 

4. Untuk peneliti selanjutnya sebagai bahan informasi untuk penelitian 

selanjutnya.  

 



7 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syari‟ah  

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup menyendiri, 

melainkan ia butuh hidup bersama dalam kelompok manusia yang biasa 

disebut sebagai masyarakat. Manusia menyadari secara pasti bahwa meski di 

dalam dirinya memiliki berbagai kelebihan akan tetapi di beberapa hal yang 

lain pasti memiliki kekurangan. Sebagian besar dari kebutuhan maupun 

harapan-harapan seseorang itu ternyata ada pada orang lain.  

Dalam ajaran Islam hal tersebut merupakan sunnatullah (ketetapan 

Allah) yang niscaya terjadi. Allah melebihkan rezeki seseorang dan juga 

mempersempit sebagian yang lain agar mereka saling bekerja sama (lihat: Al 

Qur‟an Surat az-Zukhruf [43]: 32). Oleh karena itu, kita mendapati bahwa 

dalam kehidupan bermasyarakat pasti ada sebagian orang kaya dan sebagian 

lagi miskin. Diantara orang yang kaya itu mereka memiliki modal akan tetapi 

tidak mampu untuk mengelola modal tersebut. Dan di sisi lain, diantara orang 

yang miskin maupun orang yang tidak mempunyai modal itu memiliki 

kelebihan dalam hal pengelolaan harta dan pengembangannya.  

Dengan kondisi semacam itu sangat tepat bila kedua pihak itu 

menyatukan potensi masing-masing, sehingga dapat mewujudkan keuntungan. 

Dalam keadaan seperti inilah Islam telah memberikan suatu solusi dengan 

disyariatkannya mudharabah. Meski tidak secara khusus ditegaskan oleh Al-
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Quran dan hadits, namun mudharabah absah dalam fiqih Islam berdasarkan 

taqrir (persetujuan) Nabi, dimana Nabi dan para sahabatnya sering melakukan 

kerjasama diatas. 

Mudharabah didefinisikan sebagai kontrak antara dua pihak dimana 

satu pihak yang disebut shohibul mal (investor) mempercayakan uang kepada 

pihak kedua, yang disebut mudharib, untuk tujuan menjalankan suatu usaha 

(Algaoud dan Lewis, 2003:66; Antonio, 2001:95; Karim, 2004:192-193). 

Mudharabah merupakan implementasi dari asas ta‟aawun atau bahu 

membahu dalam hal yang bermanfaat secara umum dan dalam pemberdayaan 

ekonomi secara khusus (Arifin, 2009:135). Sehingga jika akad mudharabah 

diterapkan dalam suatu masyarakat, niscaya masyarakat itu akan saling 

melengkapi satu sama lain.  

Dalam perkembangan kontemporer, setidaknya sejak satu dasawarsa 

terakhir, berkembang sangat pesat wacana dan praktik ekonomi Islam, 

khususnya dalam bidang keuangan dan perbankan Islam. Dengan 

karakteristiknya sebagai lembaga intermediasi, perbankan telah berperan 

cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan dan memenuhi 

keinginan untuk meminjam lewat kemudahan kepada kredit (Chapra, 2000: 

xxii).  

Sistem perbankan konvensional yang telah mendominasi saat ini sarat 

dengan praktik bunga (riba). Bank konvensional memberikan kredit kapada 

nasabah disertai imbalan berupa bunga. Bunga yang ditarik oleh Bank 
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konvensional adalah merupakan keuntungan yang pasti tanpa mempedulikan 

kondisi usaha nasabah apakah mengalami keuntungan maupun kerugian.   

Dengan kondisi semacam ini maka diperlukan suatu alternatif 

penggantinya sebagai sarana untuk mengakomodasi masyarakat muslim yang 

ingin melaksanakan kegiatan ekonominya sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Lalu muncullah lembaga-lembaga keuangan berbasis syari‟ah, termasuk Bank 

syari‟ah. Berbeda dengan Bank konvensional, Bank syari‟ah dapat melakukan 

penyaluran dana kepada masyarakat dengan menyediakan berbagai produk 

pembiayaan, baik pembiayaan konsumtif maupun produktif. Pembiayaan 

konsumtif diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk 

pemenuhan kebutuhan pribadinya. Pada pembiayaan produktif (modal kerja) 

Bank syari‟ah tidaklah berperan sebagai kreditor yang meminjamkan sejumlah 

uang kepada nasabah, melainkan menjalin hubungan kemitraaan (partnership) 

dengan nasabah dengan prinsip bagi hasil.  

Hubungan kemitraan itu bisa dilakukan dengan skema mudharabah 

dan/ atau musyarakah. Akan tetapi sebagian besar pembiayaan Bank 

komersial akan berbentuk mudharabah (Chapra, 2000:117). Hal itu tentu 

sangat relevan, mengingat pada skema pembiayaan musyarakah, Bank harus 

berpartisipasi dalam manajemen bisnis dan tentu saja Bank harus 

menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup besar dan memiliki 

potensi serta keahlian untuk menjalankan bisnis.  

Menurut ketentuan mudharabah sebagaimana dalam fatwa Dewan 

Syari‟ah Nasional (DSN) no.07/DSN-MUI/IV/2000 Bank tidak akan turut 
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berpartisipasi dalam manajemen bisnis yang dibiayai. Secara umum aplikasi 

perbankan pada pembiayaan mudharabah dapat digambarkan dalam skema 

berikut ini:   

Gambar 2.1 

Skema Pembiayaan Mudharabah 

 

Sumber: Antonio (2001, 98) 

Dari skema di atas dapat dilihat bahwa terdapat dua aktor yang berperan 

dalam pembiayaan mudharabah yakni Bank yang bertindak sebagai pemilik 

dana (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola dana (mudharib). 

Keduanya memberikan kontribusi terhadap sebuah proyek atau usaha. Bank 

memberikan kontribusi berupa dana dan nasabah memberikan kontribusi 

berupa keahlian atau keterampilannya untuk mengelola dana yang telah 

dipercayakan Bank kepadanya. Sebagai orang yang diberi amanah, mudharib 

harus mengelola dana sedemikian rupa untuk menghasilkan laba optimal. 

Nasabah 
(Mudharib) 

Bank  
(Shahibul Maal) 

PROYEK / USAHA 

PEMBAGIAN  
KEUNTUNGAN 

MODAL  

PERJANJIAN BAGI 
HASIL  

KEAHLIAN / 
KETERAMPILAN 

MODAL 
100% 

Nisbah  
X % 

Nisbah  
Y % 

Pengembalian 
modal pokok 
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Dengan demikian, dalam literatur fiqih mudharabah dipandang sebagai 

kontrak kepercayaan („uqud al-amanah) (Chapra, 2000:187).  

Ada ciri khas yang menjadi karakteristik pembiayaan mudharabah, 

yakni pembagian keuntungan dan kerugian. Keuntungan usaha secara 

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, 

apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat 

kelalaian maupun kesengajaan si pengelola (Fatwa DSN no.07/DSN-

MUI/IV/2000; asy-Syarbasyi dalam Antonio, 2001:95).  

Pembagian keuntungan biasanya ditetapkan dalam nisbah bagi hasil 

yakni prosentase bagian yang akan didapatkan oleh Bank maupun nasabah 

berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut. Keuntungan tidak 

dapat dinyatakan sebagai suatu persentase dari modal yang diinvestasikan 

(Algaoud dan Lewis, 2003:68). Keuntungan itu juga bukan sejumlah tertentu, 

karena adanya kemungkinan bahwa keuntungan tidak akan mencapai jumlah 

yang ditetapkan itu. Bagi Bank, pembagian hasil tersebut sekaligus dengan 

cicilan modal yang diberikan oleh Bank sebelumnya. Sehingga setelah jatuh 

tempo berakhir maka nasabah telah melunasi pembiayaannya.  

Adapun jika terjadi kerugian, maka si pemodal menanggung kerugian 

100%. Sekilas hal ini terkesan tidak adil. Namun menurut Karim (2004:196) 

sebenarnya kedua belah pihak baik si pemodal maupun pengelola sama-sama 

menanggung kerugian, tetapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya 

berbeda, sesuai dengan objek mudharabah yang dikontribusikannya. Bila 

yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. 
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Sedangkan bila yang dikotribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya 

kerja, usaha dan waktunya dengan tidak mendapatkan hasil apa pun atas jerih 

payahnya selama berbisnis. 

 

2.2 Tahap/Proses Pembiayaan 

Untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah (mudharib), Bank 

syari‟ah harus menjalankan tahapan/proses pembiayaan. Tahapan/proses 

pembiayaan itu menurut Laksmana (2009:37-38) meliputi pengajuan 

permohonan pembiayaan oleh nasabah, investigasi, solisitasi, analisis 

pembiayaan, pemutusan pembiayaan, dokumentasi, realisasi pembiayaan dan 

pelaksanaan kewajiban. Tahap pembiayaan tersebut bisa dilihat pada gambar 

sebagai berikut:  
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Gambar 2.2  

Proses Pembiayaan  

Pengajuan Pembiayaan 

Oleh Nasabah

Pemenuhan Data & Dokumen

Trade Checking 

BI Checking

Negative List

DHN

On The Spot: 

Survei Usaha & Survei Jaminan

Analisis

Pembiayaan

Penyusunan Usulan Pembiayaan

Persetujuan Komite 

Pembiayaan 

Penerbitan Surat Penegasan 

Persetujuan Pembiayaan (SP3)

Pemenuhan 

Syarat SP3

1. Pemenuhan Akad

2. Pengikatan Jaminan

3. Pencairan Pembiayaan

Bisa Dipenuhi

Disetujui

Layak DIlanjutkan

Lolos

TOLAK

TOLAK

TOLAK

BATAL

Tidak Lolos

Tidak Layak

Tidak Disetujui

Tidak Bisa Dipenuhi

 

Sumber: Laksmana (2010:39) 
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Tahap pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah merupakan 

langkah pertama dalam proses pembiayaan. Calon nasabah yang mengajukan 

pembiayaan dana biasanya mengajukan dana untuk mendapatkan modal untuk 

menjalankan suatu proyek bisnis atau mengembangkan usahanya. Biasanya 

nasabah yang mau mengajukan pembiayaan langsung mendatangi Bank. Atau 

Bank syari‟ah secara aktif mencari nasabah dengan melakukan solisitasi, yaitu 

kegiatan menggali informasi lebih dalam melalui suatu kunjungan langsung 

kepada calon nasabah. 

Setelah permohonan pembiayaan, tahap selanjutnya adalah 

pengumpulan dokumen dan syarat administratif. Kemudian berdasarkan 

dokumen calon nasabah tersebut dilakukan investigasi. Investigasi adalah 

kegiatan untuk mengenali pemohon pembiayaan melalui beberapa sumber 

yaitu:  

a. Pengumpulan data melalui pemenuhan persyaratan oleh pemohon berupa 

dokumen-dokumen yang mendukung permohonan.  

b. Menggali informasi dari pihak lain, melalui Interbank Checking, Daftar 

Hitam Nasional (DHN), Negative List, dan Trade Checking.  

Jika dalam tahap investigasi ini diketahui bahwa calon nasabah bermasalah 

misalnya termasuk dalam Daftar Hitam Nasional, maka pengajuan 

permohonan nasabah akan ditolak oleh Bank syari‟ah.  

Kemudian setelah investigasi selesai, maka tahap selanjutnya adalah 

tahap analisa pembiayaan. Analisa pembiayaan dilakukan untuk untuk melihat 

prospek usaha calon nasabah serta untuk memastikan permohonan 
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pembiayaan yang diajukan layak atau tidak diberikan pembiayaan. Analisa 

pembiayaan dilakukan dengan metode 5C, yaitu: charater, capacity, capital, 

condition, dan collateral. Selain itu, dalam Laksmana (2009: 227-233) juga 

disebutkan bahwa Bank syari‟ah bisa menggunakan analisis beberapa aspek, 

yang meliputi: aspek yuridis, aspek karakter dan manajemen, aspek teknis dan 

produksi, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek sosial ekonomi, aspek 

AMDAL dan aspek agunan.  

Setelah permohonan pembiayaan itu dianalisis, Account Officer 

membuat usulan pembiayaan dalam bentuk proposal tertulis yang akan 

diajukan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan keputusan 

persetujuan pembiayaan. Atas usulan tersebut komite pembiayaan memiliki 

hak sepenuhnya untuk menyetujui atau menolak suatu permohonan 

pembiayaan. Jika disetujui, biasanya komite pembiayaan akan memberikan 

catatan-catatan atau disposisi atas hal-hal yang perlu dipenuhi, dilengkapi, 

atau dijalankan dalam pemberian pembiayaan. Bila hal-hal tersebut 

merupakan keputusan yang harus dipenuhi oleh nasabah, maka hal tersebut 

harus dicantumkan dalam persyaratan pembiayaan.  

Persetujuan oleh komite pembiayaan selanjutnya ditindaklanjuti dengan 

penerbitan surat persetujuan pembiayaan. Surat persetujuan merupakan surat 

pemberitahuan Bank kepada nasabah, bahwa Bank telah menyetujui 

permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Dalam surat 

persetujuan pembiayaan tercantum segala hal yang direkomendasikan dalam 

usulan pembiayaan, meliputi struktur pembiayaan yang diberikan dan 
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persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum 

pembiayaannya direalisasikan. Apabila nasabah telah membaca dan 

menyetujui isi surat persetujuan pembiayaan, maka nasabah harus 

menandatanganinya di atas materai cukup sebagai bukti sah persetujuan 

nasabah.  

Tahapan akhir dari proses pembiayaan adalah merealisasikan 

pembiayaan yang telah disetujui. Dalam hal ini nasabah juga telah mengetahui 

bentuk persetujuan Bank dan telah memenuhi seluruh hal yang dipersyaratkan 

oleh Bank. Ada dua hal penting yang dilakukan dalam merealisasikan 

pembiayaan, yaitu: penandatanganan akad dan pengikatan jaminan dan 

pencairan pembiayaan. Akad pembiayaan merupakan perjanjian yang saling 

mengikat antara nasabah dan Bank. Akad dilakukan secara tertulis dan 

ditandatangani oleh masing-masing pihak. Perjanjian antara Bank dan nasabah 

dapat dibuat secara tertulis oleh internal Bank (dikenal dengan perjanjian di 

bawah tangan), atau dapat dilakukan secara tertulis oleh notaris (dikenal 

sebagai perjanjian nota riil). Selain itu, sejalan dengan dilakukannya 

penandatanganan akad pembiayaan, dilaksanakan pula pengikatan agunan.  

Tahap pencairan adalah tahapan pamungkas dari rangkaian panjang 

proses pembiayaan. Sejak dilakukannya pencairan pembiayaan kepada 

seorang nasabah, maka mulai saat itu fasilitas pembiayaan yang diberikan 

akan dicatat sebagai account bagi Bank.  

Setelah proses permohonan pembiayaan hingga disetujui dan dicairkan, 

maka proses selanjutnya adalah pengawasan terhadap pembiayaan yang telah 
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diberikan. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka melakukan 

pengawalan sejak pembiayaan dicairkan hingga dilunasi.  

 

2.3 Teori Agensi (Agency Theory) dalam Kerangka Umum 

Hubungan keagenan (agency relationship) merupakan suatu kontrak 

antara principal (pemilik dana/investor) dengan agent (manajer). Sebagaimana 

yang didefinisikan oleh Jensen dan Meckling (1976) sebagai berikut: 

an agency relationship as a contract under which one or more persons (the 

principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on 

their behalf which involves delegating some decision making authority to the 

agent. 

 

Investor mendelegasikan kewenangan kepada agen dalam hal ini 

manajer untuk mengelola kekayaan investor. Investor mempunyai harapan 

bahwa dengan mendelegasikan wewenang pengelolaan tersebut, mereka akan 

memperoleh keuntungan dengan bertambahnya kekayaan dan kemakmuran. 

Oleh karena itu, sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk 

mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya 

akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. 

Hubungan agensi dapat dilihat pada struktur perusahaan modern yang 

biasanya berbentuk korporasi atau perseroan terbatas. Dalam perusahaan 

semacam ini terdapat pihak sebagai pemilik perusahaan (principal) yaitu para 

pemegang saham dan pihak yang lain sebagai pengelola perusahaan yaitu 

manajer (agent). Hubungan agensi dapat dilihat secara luas dalam segala 

macam hubungan (bahkan dalam hubungan antara guru dengan murid), 

termasuk hubungan antara manajer perusahaan dengan birokrat pemerintah 
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(Zhu (1999) dalam Irfan, 2002:87). Menurut Triyuwono dan Roekhudin 

(2000) dalam Irfan (2002:87) hubungan agensi dapat dilihat pada hubungan 

antara agen (manajer lembaga amil zakat, infak, shodaqah) dengan principal 

yang terdiri dari: (1) muzakki (orang yang berzakat), munfiq (orang yang 

berinfak), dan musaddiq (yang bershadaqah); (2) Dewan Penasihat (Lembaga 

Amil ZIS yang bersangkutan); serta (3) Tuhan.  

Dalam pembiayaan mudharabah, hubungan perwakilan ini muncul 

ketika bank syariah berperan sebagai principal, memutuskan untuk menjalin 

hubungan kerjasama dengan nasabah yang berperan sebagai agent. Pihak bank 

menyediakan dana yang diperlukan nasabah untuk menjalankan suatu bisnis 

tertentu. Dari bisnis tersebut, keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai 

dengan kesepakatan antara prinsipal dan agen.  

Menurut Scott (2009:313) teori agensi merupakan salah satu bentuk 

dari game theory yang menunjukkan adanya proses kontrak yang dilakukan 

antara dua orang atau lebih. Dengan demikan, adanya pemisahan kepemilikan 

dan pengendalian perusahaan tersebut dapat memunculkan konflik 

kepentingan antara pemilik (investor) dengan manajer (agen). Teori agensi 

mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka 

sendiri. Pemegang saham atau principal disumsikan hanya tertarik kepada 

hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. 

Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi 

keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut.  
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Oleh karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha 

memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Principal menginginkan 

pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas dana yang mereka 

investasikan. Agen menginginkan kepentingannya diakomodir dengan 

pemberian kompensasi/bonus/insentif/remunerasi sebesar-besarnya atas 

kinerjanya.  

 

2.4 Principal-Agent Problem 

Tugas utama dari para agen/manajer adalah memaksimalkan 

kesejahteraan bagi pemegang saham atau prinsipal. Dalam realitasnya, 

implementasi tujuan ini bisa tidak tercapai oleh sebab adanya masalah agensi 

(agency problem). Masalah keagenan (agency problem) ditimbulkan oleh 

perbedaan kepentingan antara pemilik dan agen (Gitman, 2003:19). Karena 

pemisahan antara pembuat keputusan dan pemilik, manajer bisa saja membuat 

keputusan yang tidak sejalan dengan tujuan pemaksimalan kesejahteraan 

pemegang saham atau prinsipal.  

Dana yang dikelola oleh agen bukanlah milik mereka sendiri sehingga 

mungkin saja etos kerjanya menjadi berkurang, yang tentu berbeda jika dana 

atau perusahaan itu ia miliki sendiri. Bisa jadi, muncul perasaan pada dirinya 

bahwa kekayaan yang diperoleh perusahaan tersebut tidak lagi menjadi hak 

dia sepenuhnya, namun ada sejumlah tertentu yang akan menjadi hak para 

pemilik modal. Bahkan sangat memungkinkan agen menginginkan gaji/bonus 

yang lebih tinggi maupun fasilitas-fasilitas tertentu milik prinsipal untuk 
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kenikmatan dan kesejahteraan dirinya sendiri karena merasa bahwa sebagian 

biaya terkait yang terjadi akan menjadi tanggungan pemegang saham.  

Menurut Husnan (1998:12) masalah keagenan (agency problem) 

muncul dalam dua bentuk, yaitu antara pemilik perusahan (principals) dengan 

pihak manajemen (agent), dan antara pemegang saham dengan pemegang 

obligasi. Senada dengan hal tersebut, Surifah (1999) dalam Irfan (2002:85) 

menyatakan bahwa dalam teori agensi ada dua macam kontrak, yakni kontrak 

kerja atau kontrak pinjaman. Kontrak kerja melibatkan pemilik perusahaan 

dengan manajer puncak perusahaan, sedangkan kontrak pinjaman dilakukan 

oleh manajer perusahaan dengan pemberi pinjaman.  

Dalam berbagai literatur yang ada, secara eksklusif sangat berfokus 

pada aspek-aspek normatif dari hubungan agensi, yaitu bagaimana menyusun 

hubungan kontrak (termasuk insentif kompensasi) antara prinsipal dengan 

agen untuk menyediakan insentif yang tepat bagi agen untuk membuat pilihan 

yang mana akan memaksimalkan kesejahteraan prinsipal, meskipun terjadi 

ketidakpastian dan pengawasan yang tidak sempurna. Masalah agensi akan 

terus berlangsung kecuali kalau struktur insentif dibuat untuk menjajarkan 

kepentingan manajer dengan para pemegang saham. Dengan kata lain, apa 

yang baik untuk para pemegang saham juga harus baik untuk para manajer. 

Jika hal ini dilakukan, maka manajer akan membuat keputusan yang akan 

memenuhi kepentingan sendirinya daripada memaksimalkan kesejahteraaan 

para pemegang saham.  
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Agency problem atau juga disebut sebagai principal-agent problem 

pada dasarnya merupakan permasalahan yang muncul karena adanya 

pembedaan peran antara pemilik dana dengan pengelola dana. Selain itu, juga 

adanya perbedaan informasi (assymetric information) diantara prinsipal dan 

agen, terutama informasi mengenai kapasitas dari agen, dimana prinsipal tidak 

mengetahui secara pasti mengenai kapasitas agen.  

Mishkin (2008:50) mengungkapkan bahwa assymetric information 

terjadi karena satu pihak lebih mengetahui kelengkapan informasi 

dibandingkan dengan pihak lain sehingga tidak mungkin untuk membuat 

keputusan yang akurat ketika melakukan transaksi. Senada dengan hal 

tersebut, Manurung dan Manurung (2009:119) menyatakan bahwa informasi 

asimetris adalah ketidakcukupan pengetahuan tentang informasi yang 

terkandung dalam suatu transaksi, barang, atau jasa untuk membuat keputusan 

yang tepat dan akurat.  

Dalam hubungan agensi, agen sebagai pengelola dana pastinya 

memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan pemilik dana 

yang mempercayakan dananya kepada agen. Hal ini disebabkan karena pihak 

agen (manajemen) memiliki akses langsung dengan entitas atau usaha yang 

dijalankannya dibandingkan dengan prinsipal yang biasanya hanya sebagai 

pengguna informasi (user) yang dibuat oleh agen. 

Menurut Scott (2009:13-14) asimetri informasi ada dua tipe, yaitu 

adverse selection (seleksi yang merugikan) dan moral hazard (tindakan 

negatif). Adverse selection terjadi ketika para manajer serta orang-orang dalam 
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lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek 

perusahaan dibandingkan investor sebagai pihak luar. Sedangkan moral 

hazard merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak 

seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman 

sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang 

saham yang melanggar „kontrak‟ dan sebenarnya secara etika atau norma 

mungkin tidak layak dilakukan.  

Adverse selection merupakan masalah yang ditimbulkan oleh informasi 

asimetris sebelum transaksi terjadi. Sedangkan moral hazard merupakan 

masalah yang diciptakan oleh informasi asimetris yang terjadi setelah 

transaksi terjadi (Miskhin, 2008:246).  

Adverse selection dapat timbul apabila para prinsipal (pemilik dana) 

tidak mampu untuk meneliti sifat-sifat para agen (manager) dan segala 

kemungkinan yang mengelilingi mereka (Algaoud dan Lewis, 2003:104). 

Ketidakmampuan ini dapat disebabkan karena kedua belah pihak, baik 

prinsipal maupun agen tidak saling terbuka mengenai latar belakangnya baik 

itu kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Adverse selection biasa 

terjadi pada individu yang secara aktif mencari dana baik pendanaan langsung 

maupun tidak langsung yang memiliki risiko kredit buruk. Seorang pengusaha 

dengan usaha berisiko tinggi mungkin akan mengajukan pinjaman ataupun 

pembiayaan kepada Bank karena pengusaha mengetahui bahwa bisnis akan 

gagal dan dana yang diperoleh dari Bank tersebut mungkin tidak dapat dibayar 

atau dikembalikan di masa datang.  
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Adverse selection meningkatkan peluang pinjaman menjadi sangat 

berisiko tinggi, pemberi pinjaman atau kreditur memutuskan untuk tidak 

memberikan kredit walaupun ada pasar yang produktif dan kurang berisiko. 

Bila kreditur mengalokasikan pinjaman pada investor berisiko tinggi maka 

pinjaman tersebut akan digunakan untuk investasi berisiko tinggi. Pemberi 

pinjaman pada investor berisiko tinggi mengindikasikan masalah adverse 

selection sudah terjadi (Manurung dan Manurung, 2009:119-120).  

Moral hazard dalam pasar keuangan adalah risiko (hazard) bahwa 

peminjam terlibat dalam aktivitas yang tidak diinginkan dari sudut pandang 

pemberi pinjaman, karena mereka kemungkinan kecil akan melunasi 

pinjamannya (Mishkin, 2008:51). Moral hazard meliputi problem-problem 

yang muncul akibat ketidakmampuan para pemberi pinjaman untuk 

memastikan dan melaksanakan kontrol terhadap perilaku peminjam, apakah 

dalam hal pilihan proyek investasi atau usaha maupun dalam hal ketekunan 

mengelola bisnis (Algaoud dan Lewis, 2003:104).  

Adapun dalam kontrak ekuitas dihadapkan pada suatu jenis moral 

hazard tertentu yang disebut dengan masalah prinsipal-agen (principal-agent 

problem). Manajer yang mengendalikan (agen) dapat bertindak sesuai 

kepentingannya daripada kepentingan para pemegang saham (prinsipal) 

karena manajer mempunyai insentif yang lebih sedikit untuk 

memaksimumkan keuntungan daripada para pemegang saham (Mishkin, 

2008:255).   
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Manajer atau agen memperoleh bagian kecil dari hasil kinerja 

perusahaan, sementara pemegang saham atau principal memperoleh bagian 

besar. Tindakan manajer terhadap pengendalian perusahaan mungkin akan 

lebih dominan dibandingkan dengan tindakan pemegang saham. Akibatnya 

manajer kurang berminat untuk memaksimalkan laba sebagaimana diinginkan 

oleh pemegang saham (Manurung dan Manurung, 2009:122). Menurut 

Algaoud dan Lewis (2003:112), problem prinsipal-agen muncul apabila ada 

informasi yang tidak lengkap mengenai aksi (tindakan) apa yang telah atau 

seharusnya dilakukan oleh agen. Aksi tersembunyi itu merupakan pilihan 

kerja keras sang agen, dan problem moral hazard dalam konteks ini berkaitan 

dengan kecenderungan sang agen untuk mengurangi kerja kerasnya dengan 

alasan bahwa akhirnya pihak prinsipal yang akan memperoleh sebagian 

(mungkin sebagian besar) hasil kerja ekstranya.  

Dengan munculnya masalah keagenan seperti tersebut di atas tentu 

diperlukan satu tindakan untuk mengurangi kesempatan manajer melakukan 

tindakan yang merugikan prinsipal. Jensen dan Meckling (1976) 

mengidentifikasi ada dua cara, yaitu investor luar melakukan pengawasan 

(monitoring) dan manajer sendiri melakukan pembatasan atas tindakan-

tindakannya (bonding). Implikasi kedua kegiatan ini adalah dapat mengurangi 

kesempatan penyimpangan manajer sehinga nilai perusahaan (proyek) 

meningkat, serta keduanya akan memunculkan biaya sehingga akan 

mengurangi nilai perusahaan. 
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Untuk menyelesaikan ini atasan perlu untuk menjadi cukup pintar 

dalam membuat peraturan awal pekerjaan yang disusun dalam kontrak kerja, 

mewaspadai dengan tidak berlebihan dalam menjaga kualitas pelaksanaan 

kerja mereka untuk tetap dalam jalur dari waktu ke waktu, dan mau untuk 

menangggung setidaknya pada level minimum “biaya agensi” guna 

menyediakan insentif yang diperlukan.  

 

2.5 Principal-Agent Problem pada Pembiayaan Mudharabah di Perbankan 

Syari‟ah  

Fungsi Bank sebagai lembaga keuangan adalah sebagai wadah yang 

mampu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada 

masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini, menurut Judisseno 

(2005:198), Bank merupakan lembaga perantara (financial intermediaries) 

dari pihak-pihak yang kelebihan dana (surplus of fund) dengan pihak-pihak 

yang memerlukan dana (lack of fund). Selain sebagai lembaga perantara, 

lembaga keuangan (Bank) mempunyai tujuan mencari keuntungan. Oleh 

karena itu Bank dalam menyalurkan dana masyarakat kepada sektor-sektor 

usaha selalu mempertimbangkan bunga maupun bagi hasil yang akan didapat 

maupun risiko dari usaha tersebut.  

Salah satu mekanisme kontrak kerja sama usaha yang ditawarkan oleh 

lembaga keuangan adalah pembiayaan mudharabah yang menggunakan 

prinsip bagi-hasil. Pada kontrak ini hubungan yang terjadi antara Bank dengan 

nasabah adalah hubungan kemitraan. Nasabah menjadi wakil dari Bank untuk 
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menjalankan suatu bisnis tertentu yang hasilnya dibagi sesuai dengan 

kesepakatan. keuntungan yang akan diperoleh Bank tergantung sepenuhnya 

pada usaha yang dijalankan mudharib (agen). Sebagaimana hasil penelitian 

Khalil (2000) dalam Manzilati et al. (2005:119) pada bank ada harapan 

terhadap hasil akhir sepenuhnya tergantung pada tingkat kemampuan yang 

sebenarnya dari pengusaha dan tingkat usaha yang dikembangkan dan 

dikombinasikan dengan penghindaran terhadap penghasilan tambahan.  

Karakteristik perjanjian mudharabah ini vis-a-vis pinjaman berbunga 

yang standar menciptakan, paling tidak berpotensi menimbulkan tiga problem 

insentif pada kedua sisi neraca, dan dapat diinterpretasikan dipandang dari 

segi problem principal-agent (pemodal-agen/wakil) karena Bank tidak dapat 

memonitor dengan baik sepak terjang dari pihak yang didanainya. Hasil 

penelitian Algaoud dan Lewis (2003:122) menunjukkan bahwa terdapat tiga 

hal yang bisa menjadi sumber masalah “agency”. Pertama, tidak adanya 

syarat kolateral (jaminan) akan memperburuk problem adverse selection 

dalam sebuah sistem perbankan Islam. Menurut teori perbankan Islam, dana 

yang disediakan berdasarkan sistem profit-sharing harus diberikan tanpa ada 

kolateral apa pun. Tidak adanya syarat kolateral kemungkinan besar akan 

menarik bagi pengusaha yang kekayaannya terbatas 

Kedua, kontrak mudharabah akan menekanakan pada problem moral 

hazard, karena Bank tidak dapat memaksa pengusaha untuk mengambil 

tindakan yang sesuai (atau tingkat usaha yang dibutuhkan). Selain itu, Bank 

tidak dapat membatasi aktivitas pengusaha dengan menentukan intensitas 
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usahanya, misalnya dengan menentukan secara rinci anggaran belanjanya. 

Pengusaha diberikan kebebasan penuh untuk mengelola proyek.  

Ketiga, karena pengeluaran-pengeluaran perusahaan seluruhnya 

ditanggung oleh Bank, perjanjian ini memberikan insentif kepada pengusaha 

untuk mengadakan pengeluaran yang lebih dari yang dibutuhkan guna 

memaksimalkan laba. 

Kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank. Customer (mudharib) 

tidak membayar porsi kerugian kecuali bila disebabkan faktor kelalaian atau 

misconduct (Arafat, 2006:102). Hal ini dapat mengakibatkan nasabah dapat 

melakukan tindakan beresiko tinggi dalam menjalankan usahanya dan justru 

akan dapat membahayakan usahanya.  

Dalam pembiayaan mudharabah, Bank tidak boleh mencampuri urusan 

manajemen usaha yang dikelola oleh mudharib. Begitu dana dikelola oleh 

mudharib, maka akses informasi Bank terhadap usaha mudharib menjadi 

terbatas. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perbedaan informasi yang 

dimiliki oleh masing-masing pihak (assymetric information). Perbedaan 

jumlah informasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak dapat menyebabkan 

terjadinya masalah sebelum terjadinya kontrak (adverse selection), misalnya 

saja seperti kurang percayanya pihak yang memiliki dana (Bank) terhadap 

karakter calon pengelola dana, sehingga menganggap semua calon pengelola 

dana memiliki karakteristik yang sama. Perbedaan informasi juga dapat 

menyebabkan terjadinya permasalahan setelah terjadinya kontrak (moral 

hazard), seperti penyimpangan perilaku oleh pengelola dana sehingga 
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menyalahi isi kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Hal inilah yang 

kemudian menjadi masalah keagenan (agency problem) di antara Bank dan 

nasabah.  

Telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam pembiayaan mudharabah, 

Bank dan nasabahnya adalah mitra. Dengan demikian maka unsur 

kepercayaan berperan besar terhadap kerjasama kedua belah pihak. 

Muhammad (2005, 108-109) menyatakan bahwa kontrak antara shahib al-mal 

dengan mudharib mempunyai implikasi yaitu mudharib sebagai amin (orang 

yang dipercaya), sebagai wakil, dan sebagai mitra dalam laba. Unsur 

kepercayaan itu menurut Harahap (2006) menyangkut dua hal, pertama, 

adalah mengenai kualitas personal pelaku usaha. Kedua, adalah mengenai 

kualitas keahlian (profesionalitas) pelaku usaha mengenai usaha bisnis yang 

akan dilakukan.  

Dengan karakteristik masyarakat Indonesia saat ini tentu kepercayaan 

itu sangat sulit didapatkan. Sehingga Bank syari‟ah tidak dapat serta merta 

memberikan begitu saja sejumlah dana kepada mudharib atas dasar 

kepercayaan, karena selalu ada risiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan 

kepada mudharib tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk 

memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak terutama pihak Bank. Oleh 

karena itu sebelum Bank memberikan dananya kepada calon nasabah yang 

akan menjadi mitra kerjanya, Bank harus menyeleksi seakurat mungkin agar 

diperoleh keyakinan akan kapasitas nasabah dalam rangka agar dana yang 

diberikan kepada nasabah tersebut bisa kembali kepada Bank yang disertai 
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dengan keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati. Bank akan 

membuat aturan-aturan maupun ketentuan-ketentuan yang bertujuan agar 

Bank tidak sampai menanggung kerugian.  

 

2.6 Incentive Compatible Constraints 

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang berisiko tinggi, 

karena Bank akan selalu menghadapi permasalahan assymetric information 

dan moral hazard. Dalam penerapannnya pada pembiayaan, risiko 

mudharabah menurut Antonio (2001:94) adalah:  

1) Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti disebut 

dalam kontrak.  

2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.  

3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.  

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut, 

menurut Karim (2004:202), Bank syari‟ah dapat menerapkan sejumlah 

batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib. 

Batasan-batasan ini dikenal sebagai incentive compatible constraints. Batasan 

itu seperti: menetapkan kovenan (syarat) agar porsi modal dari pihak 

mudharib-nya lebih besar dan/atau mengenakan jaminan; menetapkan syarat 

agar mudharib melakukan bisnis yang berisiko operasinya lebih rendah; 

menetapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis dengan arus kas yang 

transparan; serta menetapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis yang 

biaya tidak terkontrolnya rendah.  
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Dalam konteks pengenaan jaminan, hal ini dilakukan agar mudharib 

yang berperan sebagai pengelola memiliki tanggung jawab dan tidak 

melakukan penyimpangan dalam mengelola usahanya. Pada dasarnya jaminan 

tidak diperkenankan di dalam pembiayaan mudharabah. Namun kenyataan 

yang terjadi dalam dunia perbankan syari‟ah saat ini, pihak Bank pada 

umumnya mensyaratkan adanya jaminan untuk berbagai jenis pembiayaannya 

termasuk pembiayaan mudharabah. Berbagai macam dan bentuk jamninan 

diminta oleh perbankan syari‟ah untuk menjamin terlaksananya persyaratan 

yang telah disepakati dalam kontrak. 

Mengenai jaminan dalam pembiayaan mudharabah, hal ini telah diatur 

dalam Fatwa DSN maupun Peraturan BI. Fatwa DSN no.07/DSN-

MUI/IV/2000 yaitu:  

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun 

agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan 

dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila 

mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah 

disepakati bersama dalam aqad. 

 

Dari fatwa tersebut di atas dapat kita lihat bahwa sebenarnya dalam 

pembiayaan mudharabah tidak ada penetapan jaminan terhadap mudharib. 

Namun agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak mudharib, 

maka pengenaan jaminan itu dimaklumkan. Sedangkan dalam peraturan BI, 

ketentuan yang menyangkut tentang jaminan itu ditetapkan untuk 

mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya 

sebagaimana akad perjanjian atas kelalaiannya. Hal ini dapat dilihat dalam 

peraturan BI no.07/46/PBI/2005 sebagai berikut:  
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Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila 

nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam Akad 

karena kelalaian dan/atau kecurangan.  

 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa pada perbankan syari‟ah 

hubungan nasabah dengan Bank adalah sebagai mitra. Dengan demikian 

kedudukan antara Bank dengan nasabahnya adalah setara atau sederajat. 

Dengan kedudukan yang sama, ahli hukum Islam klasik melarang pemilik 

modal untuk meminta jaminan kepada pelaku usaha (Saeed, 2004:81). Jika 

jaminan ditetapkan maka sama saja dengan menempatkan kedudukan modal 

lebih tinggi daripada keahlian dari pelaku usaha, sehingga hal ini akan 

mneyimpang dari konsep awal pembiayaan mudharabah. Dan madzab Islam 

klasik juga menegaskan hal ini akan membatalkan perjanjian mudharabah 

tersebut. 

Hal ini sebagaimana juga dikemukakan Algaoud dan Lewis (2003:71) 

bahwa dalam perjanjian mudharabah, pemodal tidak dapat menuntut jaminan 

apapun dari mudharib untuk mengembalikan modal apalagi tambahan atas 

modal, karena hubungan antara investor dan mudharib adalah fidusier 

(kepercayaan) dan mudarib merupakan pihak yang patut dipercaya. Karena 

itu, Bank tidak bisa mendapatkan garansi apapun, seperti dalam bentuk 

sekuritas (surat berharga) atau agunan dari pengusaha sebagai jaminan 

seandainya pengusaha merugi. Penetapan agunan atau garansi akan 

membatalkan kontrak mudharabah. 

Namun, dengan adanya asymmetric information, membuat pihak Bank 

hanya mampu melihat kondisi nasabah atau calon nasabah yang dibiayai dari 
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luarnya saja. Informasi yang terbatas ini membuat pihak Bank tidak memiliki 

jalan lain kecuali dengan menetapkan jaminan atas pembiayaan yang 

dikeluarkannya agar nasabah dapat menjalankan kontrak sesuai dengan 

kesepakatan. Harahap (2006:52-53) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Kedudukan, Fungsi dan Problematika Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan 

Mudharabah pada Perbankan Syari‟ah” menyatakan bahwa jaminan dalam 

pembiayaan mudharabah pada perbankan syari‟ah ditempatkan sebagai 

perkecualian dari norma umum yang disebabkan oleh berbagai variabel yang 

memposisikan para pihak yang mengkaitkan diri di dalamnya sebagai 

hubungan hukum bentuk khusus dari mudharabah yang harus dipahami dalam 

konteks tempat dan waktu. Adapun yang menjadi pertimbangan untuk 

perkecualian tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Mudharabah yang tidak disyaratkan adanya jaminan dapat dilakukan 

dalam dunia ekonomi riil.  

2. Dunia ekonomi keuangan Bank berbeda dengan dunia ekonomi riil murni. 

3. Tingkat risiko pembiayaan mudharabah dalam perbankan syari‟ah adalah 

sangat tinggi. 

4. Sosiobudaya masyarakat Indonesia adalah sedemikian rupa yang selalu 

menghantui dunia perbankan.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka jaminan pada pembiayaan 

mudharabah itu diperbolehkan. Namun demikian, lebih lanjut Harahap 

menyatakan bahwa kedudukan jaminan di dalam mudharabah pada perbankan 

syari‟ah berbeda dengan kedudukan jaminan dalam perbankan konvensional. 
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Pembiayaan mudharabah bukan utang-piutang atau pinjam-meminjam seperti 

di dalam bank konvensional, sehinga menempatkan jaminan pada pembiayaan 

mudharabah tidak seperti jaminan pada perbankan konvensional. Kedudukan 

jaminan dalam mudharabah adalah sebagai penjamin kepastian pelaku usaha 

untuk tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam 

perjanjian yang telah disepakati bersama.  

Dalam konteks penetapan syarat agar mudharib melakukan bisnis yang 

risiko operasinya lebih rendah, aturan ini dapat diimplementasikan dalam 

bentuk pemanfaatan dana dari kontrak mudharabah tidak dialokasikan untuk 

investasi ada fixed asset secara berlebihan. Sebaliknya, modal dana 

mudharabah ini lebih baik jika dimanfaatkan sebagai modal tambahan untuk 

pengembangan unit usaha (variable cost). Sehingga, jika terjadi kerugian 

usaha, maka dana pembiayaan mudharabah itu masih bisa dikembalikan 

denan mengelola fixed asset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut.  

Dalam konteks penetapan syarat agar mudharib melakukan bisnis 

dengan arus kas yang transparan, hal ini menjadi penting, karena akses 

terhadap informasi yang berimbang dapat menurunkan intensitas moral 

hazard dan adverse selection dalam proses penentuan transaksi yang optimal. 

Syarat yang dapat diterapkan bisa berupa: pertama, monitoring secara acak 

yang dimaksudkan untuk mengambil sampel ada tidaknya penyimpangan arus 

kas. Kedua, monitoring secara periodik dimana mudharib didorong untuk 

menyiapkan laporan periodik atas bisnis yang dibiayai oleh dana mudharabah. 

Ketiga, laporan keuangan yang diaudit yang mana hal ini melibatkan pihak 



34 

 

 

ketiga sebagai auditor untuk memastikan bahwa laporan yang disampaikan 

oleh mudharib itu benar adanya.  

Adapun dalam konteks penetapan syarat agar mudharib melakukan 

bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah, hal ini dilakukan mengingat 

timbulnya biaya tak terduga yang sebelumnya tidak dikomunikasikan bisa 

mengakibatkan margin keuntungan yang kecil. Syarat yang bisa diterapkan 

berupa penerapan revenue sharing dan penetapan minimal profit margin. 

Revenue sharing diterapkan manakala mudharib tidak menyampaikan dana 

tak terduga secara transparan, biaya tak terduga itu sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab mudharib. Sedangkan jika mudharib telah menyampaikan 

secara transparan biaya-biaya tak terduga maka yang menanggung risiko 

bisnis itu adalah pemilik dana.  

Pada penetapan minimal profit margin, biasanya mudharib cenderung 

untuk mementingkan volume penjualan dengan mengorbankan profit 

marjinnya. Untuk menghindari hal seperti itu, pemilik dana dapat menetapkan 

syarat minimal tingkat profit marjin dari setiap barang/jasa yang dijual oleh 

mudharib yang dibiayai dari modal pemilik Bank.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.7 Pendekatan Penelitian 

Dengan meninjau permasalahan yang hendak diteliti, maka metode 

penelitian yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2008:1) metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, 

dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi.  

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana aplikasi 

pembiayaan mudharabah Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dalam 

kerangka principal-agent problem. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas 

mengenai topik tersebut, maka digunakan metode deskriptif. Metode 

deskriptif menurut Nazir (2003:54) dapat diartikan sebagai suatu metode 

dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan 

untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki.  

Untuk memperoleh kedalaman hasil dari penelitian ini, maka peneliti 

akan menggunakan metode deskriptif dengan jenis kajian pustaka. Hal ini 
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dimaksudkan untuk menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang 

ilmu yang berkepentingan dan memperoleh orientasi yang lebih luas dalam 

permasalahan yang dipilih. Survei literatur sendiri merupakan dokumentasi 

dari tinjauan menyeluruh terhadap karya publikasi dan nonpublikasi dari 

sumber sekunder dalam bidang minat khusus bagi peneliti (Sekaran, 2006:82). 

Menurut Zed (2008, 2-3) sebuah penelitian dapat menggunakan riset 

kepustakaan karena: 1) persoalan penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat 

penelitian pustaka dan sebaliknya tidak mungkin mengharapkan datanya dari 

riset lapangan; 2) studi pustaka diperlukan sebagai salah satu tahap tersendiri, 

yaitu studi pendahuluan untuk memahami lebih dalam gejala baru yang tengah 

berkembang di lapangan atau dalam masyarakat; serta 3) data pustaka tetap 

andal untuk menjawab persoalan penelitiannya.  

 

3.8 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua yakni data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung tanpa 

melalui media perantara. Sedangkan data sekunder merupakan data penelitian 

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

(Indriantoro dan Supomo, 2002:147).  

Dalam penelitian ini, dibutuhkan kedua jenis data tersebut. Data primer 

diperoleh dengan melakukan penelitian langsung ke Bank Syariah Mandiri 

Cabang Malang untuk mencari informasi selengkapnya sehubungan dengan 

materi yang dibahas. Sedangkan data sekunder diperoleh dari perundang-
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undangan, peraturan, fatwa, literatur-literatur, dan jurnal-jurnal yang berkaitan 

dan dapat menunjang penelitian ini.  

 

3.9 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti mengggunakan studi eksplorasi literatur 

dan studi lapangan sebagai teknik pengumpulan data.  

1. Studi Literatur 

Cara yang bisa dilakukan dalam memperoleh data adalah dengan 

mempelajari berbagai macam sumber bacaan seperti referensi, buku-buku 

literatur, artikel, jurnal-jurnal penelitian serta sumber bacaaan lainnya 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Pengumpulan dokumen 

Peneliti akan mengumpulkan data dengan melakukan pencatatan atas 

dokumen-dokumen berkenaan dengan pembiayaan mudharabah Bank 

Syariah Mandiri Cabang Malang.   

3. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi. Menurut 

Estenberg (2002) dalam Sugiyono (2008: 72) wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.  

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan wawancara 

terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan ketika 

peneliti telah mengetahui secara pasti informasi yang ingin diperoleh. 
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Peneliti telah merasa yakin mengenai beberapa permasalahan yang terjadi 

sehingga menggunakan wawancara terstruktur untuk memperoleh data 

yang dapat menunjang penemuan tersebut. 

Adapun wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di 

mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya 

(Sugiyono, 2008:74). Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi 

yang lebih dalam dan lengkap mengenai subyek yang diteliti.  

Untuk mendapatkan penjelasan lebih mendalam mengenai pembiayaan 

mudharabah serta untuk memastikan data yang telah didapat sesuai 

dengan penerapannya, peneliti akan melakukan wawancara dengan 

informan yang terkait dengan pembiayaan mudharabah Bank Syariah 

Mandiri Cabang Malang.  

4. Observasi  

Observasi adalah merupakan proses pencatatan pola perilaku subyek 

(orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya 

pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti 

(Indriantoro dan Supomo, 2002:157). Dalam penelitian ini observasi akan 

dilakukan di kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Malang terhadap hal-

hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan 

yang berkaitan dengan penelitian ini.  
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3.10 Informan Penelitian 

Informan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pihak yang 

secara langsung terlibat dalam persoalan penelitian. Account Officer 

merupakan informan penting untuk diteliti. Account Officer merupakan 

petugas Bank yang melakukan proses analisis suatu permohonan pembiayaan, 

menuangkannya dalam suatu usulan untuk mendapatkan persetujuan, dan 

ketika pembiayaan telah terealisasi seorang Account Officer melakukan fungsi 

monitoring agar pembiayaan tersebut lancar hingga akhirnya lunas tepat waktu 

(Laksmana, 2009:36).  

Penelitian ini juga akan menggunakan informan lain yang berhubungan 

langsung dalam persoalan penelitian yaitu nasabah yang mendapatkan fasilitas 

pembiayaan mudharabah BSM. Selain itu sebagai tambahan, peneliti juga 

menggunakan informan lain yaitu Pengawas Kepatuhan (PKP)/Complience 

officer Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, yang diharapkan dapat 

membantu menggali informasi lebih mendalam pada masalah yang diteliti.  

Untuk pihak-pihak yang dijadikan penulis sebagai informan dapat 

dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:  

Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

No. Nama Jabatan / Pekerjaan 

1. Janu Wiyanto Account Officer 

2. Yona Octiani 

Lestari 

Nasabah/ Bendahara Koperasi 

Primkoppol Resta Malang 

3. Candra Ardya D. PKP (Pengawas Kepatuhan)/ 

Complience Officer 

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian, 2010 
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Alasan digunakan tiga informan penelitian di atas tidak lain adalah 

karena berkaitan dengan topik penelitian ini, yakni principal-agent problem. 

Dalam principal-agent problem menyangkut dua pihak yang berkepentingan, 

yaitu pihak bank sebagai prinsipal dan nasabah sebagai agen. Bapak Janu 

bertindak atas nama Bank Syariah Mandiri Cabang Malang sebagai Account 

Officer yang menangani secara langsung pembiayaan mudharabah. Dari 

Bapak Janu inilah dapat diketahui seluk-beluk pembiayaan mudharabah BSM. 

Adapun Ibu Yona merupakan nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan 

mudharabah BSM. Dari Ibu Yona akan dapat diketahui persepsi dan 

pengalaman nasabah dalam menjalin kerja sama mudharabah dengan Bank 

Syariah Mandiri Cabang Malang. Serta dari Bapak Candra sebagai PKP 

(Pengawas Kepatuhan)/Complience Officer yang akan didapatkan informasi 

terkait kepatuhan pembiayaan mudharabah terhadap prinsip-prinsip syari‟ah.  

 

3.11 Teknik Analisis Data 

Analisa data merupakan proses pengorganisasian dan pengaturan secara 

sistematik sejumlah data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan 

data, dan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut 

untuk dipresentasikan kepada orang lain (Moleong, 2008:103). Menurut Miles 

dan Huberman (1992:16) analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang 

terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan 

simpulan/verifikasi.  
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Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

deskriptif. Menurut Indriantoro dan Supomo (1999) deskriptif merupakan 

proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah 

dipahami dan diinterpretasikan. Misalnya memberikan gambaran yang 

obyektif mengenai aplikasi pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri 

Cabang Malang. Hal yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 

proses/tahapan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Malang 

dalam memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah/mudharib. 

Adapun proses itu terdiri dari awal proses Bank mencari dan menyeleksi calon 

nasabah untuk pembiayaan mudharabah (masa pra-akad), saat akad 

berlangsung dan masa pembiayaan berlangsung (masa pasca-akad). Penulis 

juga akan membahas mengenai telaah aplikasi pembiayaan mudharabah BSM 

tersebut dalam kerangka principal-agent problem.  Principal-agent problem 

merupakan suatu jenis moral hazard tertentu (Mishkin, 2008:255). Dalam 

penelitian ini penulis akan menganalisis informasi asimetris yang terjadi 

sebelum transaksi/akad (adverse selection), serta moral hazard yang muncul 

setelah transaksi terjadi (Mishkin, 2008:246). Dari penelitian tersebut 

diharapkan akan ditemukan gambaran suatu konflik kepentingan, dimana 

masing-masing pihak, baik Bank sebagai prinsipal maupun nasabah sebagai 

agen berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya masing-masing yang bisa 

jadi merugikan salah satu pihak atau menyalahi ketentuan kontrak 

mudharabah itu sendiri.  
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Untuk menemukan hasil dari rumusan di atas yaitu bagaimana aplikasi 

pembiayaan mudharabah BSM dalam kerangka principal-agent problem, 

maka penulis akan memulainya dengan melakukan telaah seluruh data yang 

terkumpul dari berbagai sumber yang berhubungan dengan subjek penelitian. 

Data yang terkumpul itu meliputi hasil wawancara, pengamatan yang sudah 

dituliskan dalam catatan lapangan, dan lain-lain. Selain itu penulis juga 

menelusuri kajian pustaka yang berhubungan dengan subjek penelitian. Data 

itu kemudian dianalisis dengan principal-agent problem. Lalu diadakan 

reduksi data dengan jalan melakukan pemusatan perhatian, penyederhanaan 

dan abstraksi. 

Langkah selanjutnya adalah menyusun dan menyajikan data dalam 

bentuk teks naratif, hal ini mengingat data kualitatif biasanya lebih berwujud 

kata-kata daripada deretan angka-angka. Tahap akhir dari analisis data ini 

adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian inilah yang 

kemudian bisa jadi dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 

awal.  

 

3.12 Keabsahan Data 

Moleong (2008:321) mengungkapkan bahwa keabsahan data 

merupakan setiap keadaan yang harus memenuhi: a) mendemonstrasikan nilai 

yang benar; b) menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan; dan c) 

memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari 

prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.  
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Untuk memastikan data yang diperoleh adalah valid, yakni data yang 

kumpulkan memberikan informasi mengenai situasi yang sebenarnya dan 

memang relevan dan mengandung informasi penting, maka peneliti 

menggunakan triangulasi. Menurut Sugiyono (2008:127-128) triangulasi ada 

tiga macam, yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi 

waktu. 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama 

dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal yang 

sama melalui sumber yang berbeda, dalam hal ini sumber datanya adalah 

Account Officer dan Complience Officer serta nasabah Bank Syariah Mandiri 

Cabang Malang. Triangulasi waktu artinya pengumpulan data dilakukan pada 

berbagai kesempatan, pagi, siang dan sore hari.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Untuk mengetahui bagaimana aplikasi pembiayaan mudharabah 

BSM dalam kerangka principal-agent problem, maka perlu diketahui 

bagaimana mekanisme operasional dari produk tersebut di lapangan. 

Adapun mekanisme operasional pembiayaan mudharabah itu dapat dilihat 

dari proses/tahapan pembiayaan yang dilakukan oleh BSM.  

Data yang menjelaskan tentang mekanisme operasional pembiayaan 

mudharabah di BSM diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak 

Account Officer (AO) BSM, dokumen-dokumen di BSM yang 

menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan pembiayaan mudharabah. 

Adapun tahapan/proses pembiayaan itu terdiri dari tahap/proses pemberian 

pinjaman, tahap/proses pencairan pembiayaan, tahap/proses pelaksanaan 

bagi hasil, serta tahap/proses pengawasan pembiayaan. Yang selanjutnya 

tahapan/proses tersebut oleh penulis dibagi menjadi masa pra-akad, masa 

akad dan masa pasca-akad pembiayaan mudharabah BSM.  

 

4.1  Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Bank Syariah Mandiri  

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan 

hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. 

Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang 

disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, 



45 

 

 

telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap 

seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam 

kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh Bank-bank 

konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil 

tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian Bank-bank di 

Indonesia. 

Salah satu Bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang 

dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara 

dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar 

dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa Bank 

lain serta mengundang investor asing. 

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) 

empat Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan 

Bapindo) menjadi satu Bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada 

tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan 

dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas 

baru BSB. 

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan 

konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syari‟ah. 

Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan 

syari‟ah di  kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas 

diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank umum 

untuk melayani transaksi syari‟ah (dual Banking system). 
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Tim Pengembangan Perbankan Syari‟ah memandang bahwa 

pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk 

melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank konvensional menjadi 

Bank syari‟ah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syari‟ah 

segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha 

BSB berubah dari Bank konvensional menjadi Bank yang beroperasi 

berdasarkan prinsip syari‟ah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri 

sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 

September 1999. 

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank umum syari‟ah 

dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia  melalui SK Gubernur BI No. 

1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan 

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI 

menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul 

pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara 

resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 

November 1999. 

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh  sebagai Bank yang 

mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi 

kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai 

rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri 

dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama 
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membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik 

(http://www.syariahmandiri.co.id). 

 

4.1.2 Sejarah Bank Syariah Mandiri Cabang Malang 

Berdirinya BSM Malang terhitung mulai hari Jumat, 1 Agustus 2002 

yang saat itu diresmikaan oleh salah satu Direksi PT. Bank Syariah Mandiri, 

Bapak Akmal Aziz. Dibukanya BSM Cabang Malang yang berlokasi di Jl. 

Brigjen Slamet Riadi No. 8 Malang (daerah Oro-Oro Dowo) yang merupakan 

upaya untuk mengembangkan jaringan PT. Bank Syariah Mandiri. Kepala 

Cabang saat itu dipercayakan dari personel kantor pusat Bapak Lutfianto, 

Manager Marketing Bapak Gazali Hasan (mutasi dari BSM Cabang Surabaya) 

dan Manager Operasi Bapak Arie Darma Permana. 

Seiring perjalanan waktu, pada bulan Juni 2004 terjadi pergantian 

pimpinan dari Bapak Lutfianto digantikan oleh Bapak Zulfikar, dan pada 

tahun 2005 tepatnya bulan Juli kantor BSM Cabang Malang pindah lokasi ke 

Jl. Basuki Rahmad No. 8 Malang, telp. (0341) 362122, fax. (0341) 347933, 

email bsm.malang@telkom.net, website: http//www.syariahmandiri.co.id.  

Kantor dari Bank Syariah Mandiri Cabang Malang menyewa dari 

pemilik Hendra Wijaya, periode pertama sewa selama 3 tahun dan periode 

kedua sewanya diperpanjang selama 5 tahun. Dua minggu sebelum 

ditempatinya kantor baru, terjadi pergantian Kepala Cabang Malang dari 

Bapak Zulfikar digantikan Bapak Didi Sunardi (dari Cabang Pontianak). Dan 

pada bulan Mei 2006 Bapak Didi Sunardi digantikan oleh Bapak Ramelan 
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untuk menduduki posisi Kepala Cabang Malang sampai tahun 2008 dan pada 

akhirnya digantikan oleh Bapak Dwi Poedji Widodo hingga sekarang.  

Pada tanggal 1 Agustus 2003 diresmikanlah pembukaan Kantor Cabang 

Pembantu di kota Pasuruan yang merupakan pengembangan dari kantor 

cabang Malang yang beralamatkan di jalan Panglima Sudirman 14C. Saat itu 

pimpinan dipercayakan kepada Bapak Gazali Hasan. Pada sekitar bulan 

Oktober 2005 Bapak Gazali Hasan digantikan oleh Bapak Arie Darma 

Permana. Bank Syariah Mandiri Malang juga memiliki payment point di 

kampus STIE Malangkucecwara dan di sekolah MIN 1 Malang.  

 

4.1.3 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri 

1. Visi 

Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha. 

2. Misi 

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan 

b. Mengutamakan penghimpunan dana konsumer dan penyaluran 

pembiayaan pada segmen UMKM 

c. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan 

kerja yang sehat 

d. Mengembangkan nilai-nilai syari‟ah universal 

e. Menyelenggarakan operasional Bank sesuai standar perbankan yang 

sehat. 
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4.2 Realitas Hubungan Agensi dalam Pembiayaan Mudharabah BSM 

Peran Bank dalam pembiayaan mudharabah adalah sebagai investor 

yang mengeinvestasikan dananya kepada nasabah. Modal yang diberikan 

kepada mudharib merupakan modal investasi yang dipercayakan kepada 

nasabah (mudharib) untuk menjalankan suatu bisnis. Sehingga modal yang 

diberikan kepada mudharib itu bukanlah dinilai sebagai piutang.  

Dalam operasional pembiayaan mudharabah BSM, Bank berperan 

sebagai shahibul maal yang berkewajiban untuk menyediakan sepenuhnya 

dana yang dibutuhkan oleh mudharib. Hal ini sebagaimana yang terdapat 

dalam definisi pembiayaan mudharabah BSM sebagai berikut:  

Pembiayaan Mudharabah BSM adalah pembiayaan dimana seluruh 

modal kerja yang dIbutuhkan nasabah ditanggung oleh Bank 

(www.syariahmandiri.co.id). 

 

Adapun kewajiban nasabah (mudharib) sebagaimana diatur dalam 

dokumen Akad Pembiayaan Mudharabah sebagai berikut:  

- mengembalikan seluruh jumlah pokok Pembiayaan berikut bagian dari 

pendapatan/keuntungan BANK sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh tempo 

sebagaimana ditetapkan pada Lampiran yang diletakkan pada dan karenanya 

menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini. 

- memberitahukan secara tertulis kepada BANK dalam hal terjadinya perubahan 

yang menyangkut NASABAH maupun usahanya. 

- melakukan pembayaran atas semua tagihan dari Pihak Ketiga dan setiap 

penerimaan tagihan dari Pihak Ketiga disalurkan melalui rekening NASABAH di 

BANK. 

- membebaskan seluruh harta kekayaan milik NASABAH dari beban penjaminan 

terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan BANK berdasarkan 

Akad ini. 

- mengelola dan menyelenggarakan pembukuan Pembiayaan secara jujur dan benar 

dengan iktikad baik dalam pembukuan tersendiri. 

- menyerahkan kepada BANK perhitungan usahanya secara bulanan yang 

difasilitasi pembiayaannya berdasarkan Akad ini, selambatnya tanggal ……… 

bulan berikutnya. 

- menyerahkan kepada BANK setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-

keterangan yang diminta BANK kepada NASABAH. 
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- menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau tidak menyimpang atau 

bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari‟ah. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, nampak bahwa ada hak dan 

kewajiban yang berbeda antara atau Bank dengan nasabah. Bank berkewajiban 

untuk mendanai sepenuhnya usaha yang dijalankan oleh mudharib. Mudharib 

berkewajiban untuk menjaga amanah dari pihak shahibul maal dengan cara 

menjalankan usaha dengan ketentuan-ketentuan syari‟ah yang ada. Mudharib 

juga berkewajiban untuk mengembalikan seluruh pokok pembiayaan beserta 

dengan pendapatan/keuntungan untuk Bank. Atau dengan kata lain, disini 

pihak Bank berperan sebagai principal (investor) dan mudharib sebagai agent 

(pengusaha).  

Mudharib sebagai agen memiliki hak untuk menerima dana dari 

shahibul maal dan menjalankan suatu bisnis tanpa ada campur tangan dari 

pihak penyedia dana. Sedangkan Bank sebagai prinsipal memiliki hak untuk 

menerima bagi hasil yang telah disepakati dan mengawasi usaha yang 

dilakukan oleh nasabah setelah dana itu diberikan.   

Di samping adanya perbedaan hak dan kewajiban antara Bank dan 

nasabah, juga terdapat perbedaan kepentingan dalam transaksi mudharabah 

tersebut. Bank sebagai sebuah lembaga keuangan sudah barang tentu 

menginginkan sejumlah keuntungan. Dana yang disalurkan kepada nasabah 

mudharib harus memperoleh keuntungan atau jangan sampai mengalami 

kerugian. Terkait hal ini secara tersirat Bapak Candra menyatakan:  

“...sebelum memberikan dana kepada nasabah Bank melakukan screening 

terhadap nasabah terlebih dahulu agar nantinya Bank tidak rugi di kemudian 

hari.” 
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Meskipun pembiayaan yang diberikan kepada nasabah (mudharib) 

berupa investasi, namun BSM nampak tidak siap menanggung kerugian. 

Karena jika usaha nasabah mengalami kerugian, entah kerugian itu disebabkan 

oleh kelalaian nasabah maupun karena force majeur bisnis Bank Syariah 

Mandiri mengeksekusi jaminan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak 

Janu:  

“ya kalo usaha nasabah mengalami kerugian, kita eksekusi jaminannya. 

Soalnya dana itu milik masyarakat.” 

 

Jika pembiayaan mudharabah yang disalurkan mengalami kegagalan, 

dalam arti mudharib mengalami kerugian atau dikenal dengan istilah NPL 

(Non Performing Loan), maka pastilah Bank tidak bisa mengembalikan dana 

kepada para stakeholder. Karena hal ini sudah menjadi sifat dasar Bank yakni 

sebagai lembaga intermediasi, dimana dana yang disalurkan untuk 

pembiayaan bukanlah sepenuhnya dana sendiri para pemegang saham. 

Melainkan juga terdapat dana pihak ketiga, yakni para deposan yang 

menyimpan uangnya di Bank. Oleh karena itu, jika pihak BSM tidak bisa 

mengembalikan dana kepada pihak ketiga maka kesehatan BSM akan 

dipertanyakan.  

Di sisi lain, nasabah yang mengajukan pembiayaan mudharabah kepada 

BSM juga menginginkan sejumlah keuntungan ekonomi. Pembiayaan yang 

diperoleh dari Bank itu digunakan untuk menjalankan suatu bisnis tertentu 

atau mengembangkan bisnis nasabah yang sudah ada sebelumnya. Sehingga 

omzet atau keuntungan nasabah bisa menjadi bertambah atau meningkat. Ibu 

Yona sebagai nasabah/mudharib BSM mengatakan:  
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“...kita kan pengen meningkatkan omzet usaha kita, jadi kita coba pinjam dari 

sini. Modal yang dikasih ya yang diperlukan buat meningkatkan omzet 

Koperasi.” 

  

Dari pernyataan Ibu Yona tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak mudharib 

juga menginginkan suatu keuntungan. Ibu Yona menginginkan dana yang 

diminta dari BSM nantinya akan meningkatkan omzet Koperasi dimasa yang 

akan datang. 

Dari sinilah, agency problem/principal-agent problem itu sangat 

mungkin untuk muncul. Dimana perbedaan peran dan kepentingan antara 

pihak prinsipal (Bank) dan agen (mudharib) oleh Gitman (2003:19) disebut 

sebagai masalah agensi (agency problem). Masing-masing pihak memiliki 

kepentingan untuk memaksimalkan utilitasnya. Dan bisa jadi kepentingan 

antara kedua belah pihak itu berbenturan, semisal Bank membuat kebijkan 

yang hanya menguntungkan Bank dan bisa jadi pada saat yang sama 

merugikan mudharib (agen). Demikian halnya bisa jadi keputusan yang 

diambil oleh (mudharib) merugikan bagi pihak prinsipal (Bank) yang 

menghalangi tujuan dari mudharabah, yaitu keuntungan yang akan dibagi 

sesuai dengan kesepakatan. Perilaku agen yang akan mengutamakan 

keuntungannya sendiri dibandingkan dengan keuntungan sang pemilik modal. 

Atau agen menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan kontrak. Hal ini 

dapat disebabkan karena pengelola modal dapat memperoleh insentif yang 

lebih kecil daripada yang didapat oleh pemilik modal (Mishkin, 1997:201). 

Dan bisa juga karena baik Bank maupun mudharib menginginkan 

keuntungan, bisa jadi kedua-duanya melakukan hal-hal yang justru 



53 

 

 

bertentangan dengan prinsip mudharabah itu sendiri. Semisal pihak Bank 

membuat sebuah kebijakan yang mensyaratkan dana itu harus kembali tanpa 

memperhatikan kondisi usaha nasabah. Atau pihak mudharib yang 

menggunakan dana tidak sesuai dengan prinsip syari‟ah.  

 

4.3 Adverse Selection yang Muncul pada Masa Pra-Akad Pembiayaan 

Mudharabah BSM  

Kontrak mudharabah merupakan kontrak atas dasar kepercayaan. 

Antara shahibul mal dan mudharib maupun antara principal dan agent terjadi 

suatu hubungan kemitraan. Masing-masing pihak akan mencari mitra yang 

bisa diajak untuk bekerja sama untuk menghasilkan laba dalam menjalankan 

suatu usaha tertentu. Nasabah akan mencari Bank yang dinilai akan 

memberikan keuntungan. Begitu pula Bank dalam memberikan pembiayaan 

akan mencari nasabah yang dinilai layak untuk mewakilinya dalam 

menghasilkan laba.  

Dengan adanya assymetric information, maka jumlah informasi yang 

dimiliki oleh Bank maupun nasabah akan berbeda. Bank pasti lebih 

mengetahui informasi tentang produk pembiayaannya dibandingkan dengan 

nasabah atau calon nasabah, karena pihak Bank lebih mengerti tentang 

mekanisme pembiayaannya (Kahar, 2009:16). Dalam pembiayaan 

mudharabah BSM, nasabah hanya mengikuti ketentuan Bank. Hal ini tersirat 

dari pernyataan Ibu Yona:  
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“…ketentuan produk pembiayaan Bank itu kita tidak begitu tahu mas. Tapi 

slama Bank memberikan nisbah  bagi-hasil yang menguntungkan kita, ya kita 

ambil aja pembiayaan dari sana.  

 

Oleh karena itu, bisa jadi ada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh 

Bank, yang sebetulnya bisa merugikannya, atau terkait dengan masalah sesuai 

dengan syari‟ah atau tidak nasabah tidak mengetahuinya. Semisal dengan 

pengenaan jaminan yang bisa membatalkan kontak mudharabah atau adanya 

dasar bagi hasil dengan menggunakan revenue sharing yang memiliki potensi 

merugikan nasabah, nasabah tidak mengetahuinya.  

Dalam mengajukan permohonan pembiayaan kepada BSM, nasabah 

hanya memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dari Bank. Nasabah 

memenuhi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank. Hal ini 

sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Yona ketika dulu mengajukan 

permohonan pembiayaan kepada BSM:  

“…ya untuk persyaratan yang diminta oleh BSM itulah yang kita penuhi...” 

 

Nasabah memiliki banyak pilihan dalam memutuskan untuk 

mengajukan pembiayaan di Bank yang dikehendaki. Posisi nasabah bisa 

dengan mudah untuk berpindah dari satu Bank ke Bank lain tanpa banyak 

pertimbangan. Pertimbangan syari‟ah yang seharusnya dijadikan dasar untuk 

memilih Bank syari‟ah pun masih belum begitu dijadikan pedoman bagi 

nasabah. Adapun alasan pihak Koperasi sebagaimana yang disampaikan oleh 

Ibu Yona dalam memilih Bank Syariah Mandiri bukanlah karena konsep 

syari‟ah yang ada dalam Bank syari‟ah, melainkan lebih disebabkan oleh 

pertimbangan bisnis yang memberikan keuntungan yang lebih jika 
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dibandingkan dengan ketika meminjam di Bank lain. Hal ini disebabkan 

karena di BSM menurut pandangan Koperasi memberikan bagi-hasil yang 

cukup menarik yakni lebih rendah jika dibandingkan dengan Bank-bank yang 

lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Yona:  

“…ya kalo untuk pribadi mungkin saya akan mempertimbangkan banyak hal. 

Tapi karena ini nyangkut hidup orang banyak, ya bagaimana dana yang 

dipinjem dari Bank itu bisa diputer lagi nantinya”. 

 

Dengan demikian, nasabah sebagai agen tidak begitu 

mempermasalahkan jika seandainya ada suatu ketentuan yang bisa 

membatalkan kontrak mudharabah. Ibu Yona sendiri ketika penulis tanya 

terkait dengan kemungkinan adanya ketentuan-ketentuan yang bertentangan 

dengan prinsip mudharabah menyatakan bahwa:  

“…untuk  masalah syari‟ah pastinya pak Janu lebih paham lah dik daripada 

saya, jadi kita percaya kepada beliau.” 

 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa aplikasi pembiayaan mudharabah 

itu terdiri dari 3 tahapan. Tahapan tersebut meliputi tahap sebelum akad 

(kontrak) terjadi (masa pra-akad), tahap ketika akad berlangsung, dan tahap 

setelah akad berlangsung (masa pasca-akad) atau tahap setelah dana itu 

dicairkan. 

Masa pra-akad merupakan masa dimana Bank Syariah Mandiri dalam 

rangka mencari dan memperoleh mudharib yang potensial. Masa pra-akad ini 

dimulai dari tahap solitisasi dan permohonan pembiayaan sampai pada tahap 

pemutusan pembiayaan oleh Komite Pembiayaan. Proses sebelum akad 

merupakan proses yang sangat penting agar BSM memberikan pembiayaan 

kepada nasabah yang tepat.  
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Pemilihan nasabah (agent) akan mempengaruhi jalannya suatu 

pembiayaan di masa yang akan datang. Jika nasabah yang dipilih benar-benar 

memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Bank, maka pembiayaan itu akan 

diberikan kepada calon nasabah tersebut. Adapun jika calon nasabah tidak 

memenuhi kualifikasi maka permohonan pembiayaan dari calon nasabah akan 

ditolak. Karena jika tidak, maka bisa jadi pembiayaan yang diberikan itu gagal 

yang pada akhirnya bisa merugikan Bank.  

Sebagaimana dalam perbankan konvensional, Bank syari‟ah sebagai 

lembaga intermediasi memperoleh keuntungan dari aktivitas penyaluran dana 

dari dana yang dihimpun oleh Bank dari masyarakat surplus dana. Penyaluran 

dana itu berupa pembiayaan-pembiayaan dengan berbagai akad yang sesuai 

dengan syari‟ah. Dari aktivitas pembiayaan inilah Bank akan memperoleh 

bagi-hasil, dimana bagi hasil yang diterima oleh Bank biasanya akan lebih 

besar daripada yang diberikan kepada nasabah deposan.  

Dalam pasar keuangan maupun lembaga keuangan akan senantiasa 

dibayangi oleh assymetric information. Karena dalam kenyataannya informasi 

yang dimiliki oleh berbagai pihak memang selalu tidak sempurna atau 

(assymetric). Salah satu pihak pasti memiliki informasi yang lebih 

dibandingkan dengan pihak lain hal ini dapat disebabkan oleh karena 

terbatasnya pengetahuan terhadap suatu obyek.  

Salah satu assymetric information yang menghantui industri perbankan 

adalah adanya adverse selection (seleksi yang merugikan) atau risiko kredit 

buruk. Dimana adverse selection adalah merupakan masalah yang ditimbulkan 
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oleh informasi asimetris sebelum transaksi terjadi (Miskhin, 2008:50-51). 

Calon mudharib itu berasal dari beragam masyarakat dengan berbagai karakter 

yang sebelumnya tidak diketahui oleh pihak Bank. Calon mudharib bisa saja 

menyembunyikan sejumlah informasi tekait dengan kemampuannya dan latar 

belakangnya sehingga tampaklah ia oleh Bank layak untuk mendapatkan 

pembiayaan. Calon mudharib bisa saja menutupi kekurangan yang dimilikinya 

agar pihak Bank yakin bahwa ia akan mampu untuk melunasi dana yang ia 

terima dari Bank. 

Dalam perbankan, resiko kredit buruk atau adverse selection 

merupakan hal yang senantiasa membayanginya. Nasabah yang mengajukan 

pembiayaan ke BSM barangkali memiliki suatu track-record yang buruk 

dalam keuangan maupun bisnisnya mengajukan pembiayaan kepada BSM. 

Sehingga kalau calon nasabah seperti ini diberikan pembiayaan, akan 

berpotensi bermasalah di kemudian hari. 

Dengan kondisi seperti di atas, bisa terjadi suatu dikotomi struktur 

keuangan dari kontrak profit-loss sharing menimbulkan ketidakpartisipasian. 

Antara pihak prinsipal (shahibul maal) dengan agen (mudharib) tidak berbagi 

kontrak berdasarkan partisipasi pengambilan keputusan. Bank sebagai 

prinsipal memiliki bargaining position yang lebih tinggi dari pihak mudharib. 

Mudharib / nasabah cenderung hanya mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan 

oleh pihak Bank. Tidak ada kebebasan bertindak, karena semua bagian-bagian 

yang terperinci tentang bagaimana mudharabah harus dijalankan sudah 

ditetapkan di dalam kontrak. Peran mudharib terbatas pada melaksanakan 
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aturan kontrak (Saeed, 2006:110). Dengan kata lain, terdapat dominasi bank 

atas nasabah atau satu mitra lebih berkuasa daripada mitra yang lain. Dan hal 

ini tentu saja bertentangan dengan prinsip mudharabah yaitu bahwa 

kedudukan antar mitra adalah sejajar atau sederajat.  

Kondisi semacam ini bisa berawal dari masih adanya pengaruh 

mainstream kapitalisme dalam konsep perbankan syariah. Dalam pembiayaan 

mudharabah diasumsikan ada masalah agensi maupun problem insentif. 

Karim (2004:202) menyatakan bahwa bank selalu menghadapi permasalahan 

assymetric information dan moral hazard. Algaoud dan Lewis (2003:120-121) 

menyatakan bahwa dalam pembiayaan mudharabah muncul tiga problem 

insentif. Pertama, tidak adanya syarat kolateral (jaminan). Kedua, perjanjian 

mudharabah akan menekankan pada problem moral hazard, karena bank tidak 

dapat memaksa pengusaha untuk mengambil tindakan yang sesuai (atau 

tingkat usaha yang dibutuhkan). Selain itu, bank tidak dapat membatasi 

aktivitas pengusaha dengan meentukan intensitas usahanya. Ketiga, karena 

pengeluaran-pengeluaran perusahaan seluruhnya ditanggung oleh bank, 

perjanjian ini memberikan insentif kepada pengusaha untuk mengadakan 

pengeluaran yang lebih dibutuhkan guna memaksimalkan laba.  

Dengan berkembangnya teori semacam ini, seakan memberikan 

legitimasi bank syari‟ah untuk membuat sejumlah ketentuan yang membatasi 

nasabah atau bahkan bertentangan dengan prinsip mudharabah itu sendiri. 

Dengan alasan bahwa sejumlah ketentuan tersebut bertujuan untuk 

menjalankan prinsip pembiayaan yang sehat. 
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4.4 Upaya Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dalam Mengurangi 

Adverse Selection pada Masa Pra-Akad  

BSM telah membuat suatu ketentuan maupun mekanisme agar 

pembiayaan itu berhasil. Ketentuan atau mekanisme itu diantaranya dapat 

dijelaskan sebagai berikut.  

4.4.1 Analisa Pembiayaan  

Untuk mendapatkan agen yang dinilai bisa mewakili kepentingan BSM 

dalam menghasilkan suatu keuntungan di masa yang akan datang melalui 

pembiayaan yang diberikan, Bank Syariah Mandiri harus memperoleh 

keyakinan atau kepercayaan terhadap nasabah. Karena setelah dana 

pembiayaan itu diserahkan kepada nasabah, Bank tidak boleh ikut serta dalam 

pelaksanaan usaha.  

Oleh karena itu, sebelum mencairkan dana kepada pihak nasabah, Bank 

akan melakukan berbagai analisa terhadap calon nasabah yang mengajukan 

pembiayaan. Tujuan utama dari analisa pembiayaan sebagaimana menurut 

Muhammad (2005:59) adalah menilai seberapa besar kemampuan dan 

kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan 

membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian 

pembiayaan. Dalam Buku Pedoman Pembiayaan BSM disebutkan bahwa 

tujuan analisa pembiayaan adalah:  

1) Melaksanakan asas-asas pembiayaan yang sehat 
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2) Memperoleh keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah dalam 

memenuhi kewajibannya kepada Bank secara tertib (willingness to pay 

and ability to repay) 

3) Mengantisipasi risiko pembiayaan yang akan diberikan (risk assessment). 

Untuk memperoleh tentang keyakinan akan itikad dan kemampuan serta 

kesanggupan calon mudharib untuk melunasi utangnya atau mengembalikan 

pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan, maka Bank Syariah 

Mandiri melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, 

modal, agunan, dan prospek usaha dari calon mudharib atau dikenal dengan 

prinsip 5C, yaitu: Character, Capacity, Capital, Condition of economy dan 

Collateral. Serta analisa pembiayaan (produktif) itu sebagaimana dalam buku 

Pedoman Pembiayaan BSM menggunakan proses seleksi yang lebih luas, 

yaitu meliputi aspek-aspek yang dinamakan aspek 7A, yaitu: Aspek 

hukum/legalitas, Aspek manajemen/karakter, Aspek teknis/produksi, Aspek 

pemasaran, Aspek keuangan, Aspek jaminan/agunan, serta Aspek sosial 

ekonomi. 

Melalui analisa pembiayaan tersebut akan diketahui seperti apa latar 

belakang calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Bisa dikatakan bahwa 

melalui analisa pembiayaan tersebut, Bank ingin mendapatkan agen yang 

benar-benar bisa mewakili kepentingannya dalam menghasilkan laba. 

Kepercayaan terhadap kemampuan nasabah tersebut merupakan hal yang 

harus diperoleh oleh Bank sebelum Bank benar-benar memberikan fasilitas 

pembiayaan kepada calon nasabah. Hal ini mengingat kontrak yang dilakukan 
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adalah kontrak yang dijalin dengan dasar kepercayaan antara satu pihak 

dengan pihak yang lainnya.  

Oleh karena itu, dalam tahap pembiayaan sebelum akad itu terjadi, 

kepercayaan kepada calon nasabah/mudharib yang harus diperoleh oleh Bank 

setidaknya menyangkut dua hal, yaitu kualitas dan karakter personal, serta 

kemampuan nasabah dalam mengelola suatu usaha. Hal ini sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Harahap (2006:45) bahwa unsur kepercayaan terhadap 

nasabah meliputi kualitas personal pelaku usaha dan kualitas keahlian 

(profesionalitas) pelaku usaha mengenai usaha bisnis yang dilakukan.  

Kualitas personal pelaku usaha/karakter calon nasabah merupakan hal 

yang sangat menentukan pembiayaan ke depan. Karakter ini menyangkut 

moralitas calon mudharib. Jika moralitasnya kuat, proses kerjasama yang akan 

dibangun berjalan sesuai dengan harapan Bank sebagai pemilik dana. Namun 

sebaliknya, jika moralitas agen buruk, dikhawatirkan akan terjadi tindakan 

moral hazard seperti penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi atau 

melakukan penyimpangan dana maupun melakukan penipuan. 

Bank harus mengetahui bagaimana watak/karakter nasabah. Bahwa 

nasabah harus memiliki:  

a. Gaya hidup yang tidak negatif seperti mabuk, judi, spekulasi, dan lain-lain.  

b. I‟tikad baik (kooperatif, informasi disampaikan secara proporsional baik 

positif dan negatif) 

c. Willingness to pay (histories pembayaran angsuran tepat waktu) 
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d. Tanggung jawab/moral obligation (besarnya self financing, jenis dan nilai 

jaminan yang diberikan).  

Jika calon nasabah merupakan badan usaha, Bank juga harus 

mengetahui bagaimana manajemen perusahaan tersebut. Bank harus 

mengetahui karakter dan bonafiditas calon mudharib yang meliputi:  

a. Gambaran umum perusahaan 

b. Reputasi nasabah atau perusahaan 

c. Profesionalisme pengurus  

d. Kualitas organisasi 

e. Ciri/style perusahaan 

f. Karakter nasabah/I‟tikad baik.  

Diantara hal yang bisa dilakukan oleh Bank dalam rangka memperoleh 

informasi terkait dengan karakter calon nasabah adalah dengan menanyakan 

kolega/rekan bisnis yang berhubungan secara langsung dengan calon nasabah 

tersebut. Apakah dia dalam menjalankan usahanya, memenuhi hak-hak dan 

kewajiban serta memenuhi peraturan yang ada dan lain sebagainya. Selain itu, 

Bank juga bisa meneliti calon nasabah tersebut selama berhubungan dengan 

Bank. Jika diketahui bahwa dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang 

ditentukan calon nasabah memalsukan atau merekayasa data fiktif, maka 

permohonan pembiayaannya langsung ditolak.  

Bank juga harus memastikan bahwa nasabah tidak memiliki riwayat 

kredit buruk di Bank lain. Calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan 

tidak boleh termasuk dalam daftar hitam, daftar debitur macet, negative list 
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Bank/perbankan, DPO dan daftar orang yang bermasalah dengan negara 

(terkena cekal). Bank juga harus mengatahui kesolidan internal organisasi. 

Jika terjadi suatu perpecahan organisasi seperti perebutan kepengurusan maka 

sudah pasti permohonan pembiayaan mudharabah oleh nasabah tersebut akan 

ditolak oleh Bank.  

Kualitas keahlian (profesionalitas) pelaku usaha bisa dilihat dari 

bagaimana kemampuan nasabah selama menjalankan usahanya. Oleh karena 

itu, dipersyaratkan nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada Bank 

Syariah Mandiri harus memiliki usaha yang telah berjalan minimal selama dua 

tahun. Terkait dengan hal ini Bapak Janu menyampaikan:  

”…pemberian modal 100% pada pembiayaan mudharabah itu bukan berarti 

untuk pembukaan usaha baru, dalam arti nasabah sama sekali belum memiliki 

usaha. Melainkan kepada nasabah yang telah memiliki usaha minimal telah 

berjalan slama dua tahun. Hal ini agar BSM mengetahui past performance 

nasabah untuk menghindari kemungkinan besar Bank rugi di kemudian hari.” 

 

Dari usaha yang telah berjalan itulah bisa diketahui bagaimana 

profitabilitas usahanya selama berjalan. Serta dari usaha yang telah berjalan 

tersebut juga akan diketahui bagaimana prospek usaha ke depan dan layakkah 

usaha tersebut diberikan pembiayaan oleh Bank. Hal ini juga sekaligus 

menunjukkan bagaimana keahlian nasabah dalam mengelola usahanya. 

Dari kedua hal tersebut, yakni kualitas personal dan kualitas keahlian 

(profesionalitas) pelaku usaha, sebenarnya telah memenuhi syarat untuk 

didapatkan suatu kepercayaan yang bisa dilangsungkan kerjasama 

mudharabah diantara pihak Bank dan calon nasabah tersebut. Namun 

demikian, kepercayaan kepada nasabah masih dirasa belum cukup oleh Bank. 

Bank masih memerlukan suatu garansi agar pembiayaan tersebut tidak 
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bermasalah di masa yang akan datang. Garansi tersebut berupa jaminan yang 

bisa digunakan sebagai benteng terakhir jika seandainya pembiayaan tersebut 

nantinya bermasalah. Garansi tersebut juga bisa berupa pemberian 

pembiayaan hanya kepada sektor Koperasi yang memberikan kepastian 

pengembalian dana. 

4.4.2 Jaminan Sebagai Alat untuk Mengurangi Masalah Adverse 

Selection 

Keberadaan jaminan merupakan hal yang harus ada dalam syarat 

dicairkan pembiayaan. Dengan jaminan itulah nasabah bisa mendapatkan 

pembiayaan dari Bank. BSM meminta jaminan sebesar 125% dari total 

pembiayaan yang diajukan. Jaminan tersebut bisa berupa benda bergerak, 

benda tidak bergerak, personal guarantee dan corporate guarantee. 

Di perbankan konvensional jaminan kredit itu berfungsi untuk 

melindungi Bank dari kerugian (Kasmir, 2002:80). Jaminan, yaitu properti 

yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam gagal membayar, 

mengurangi konsekuensi adverse selection karena jaminan mengurangi 

kerugian pemberi pinjaman ketika terjadi gagal bayar. Jika peminjam gagal 

membayar, pemberi pinjaman dapat menjual jaminan tersebut dan 

menggunakan keuntungannya untuk menutup kerugian pinjaman tersebut. 

Jaminan kredit juga akan melindungi Bank dari nasabah yang nakal. Jaminan 

itu mengikat nasabah untuk segera melunasi utangnya karena jaminan itu akan 

disita oleh Bank apabila nasabah tidak mampu membayar.  
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Hal ini tentu berbeda dengan pembiayaan mudharabah dalam 

perbankan syari‟ah. Antara Bank dengan nasabah atau shahibul maal dengan 

mudharib memiliki kedudukan yang sama. Sehingga jaminan itu tidak 

diperkenankan. Jaminan dalam pembiayaan ini hanya berfungsi untuk 

menghindari moral hazard yang dilakukan oleh mudharib. Hal ini telah diatur 

dalam Fatwa DSN no.07/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:  

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun 

agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan 

dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila 

mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah 

disepakati bersama dalam akad. 

 

Namun demikian, di Bank Syariah Mandiri apabila usaha yang dibiayai 

mengalami kegagalan, jaminan akan dieksekusi oleh BSM tanpa memandang 

apa penyebab dari kerugian itu. Apakah dari force majeur bisnis maupun 

karena kelalaian nasabah/moral hazard. Hal ini sebagaimana disampaikan 

oleh Bapak Janu:  

“ya kalo usaha nasabah mengalami kerugian, kita eksekusi jaminannya. 

Soalnya dana itu milik masyarakat.” 

 

Adanya adverse selection, memang membuat pasar keuangan termasuk 

lembaga keuangan mengenakan jaminan yang akan mengurangi maslaah 

adverse selection. Dimana pemberi pinjaman akan mengalami rugi ketika 

peminjam tidak dapat membayar kembali pinjaman tersebut. Jika ternyata 

usaha nasabah mengalami kerugian, BSM akan menjual jaminan tersebut dan 

diambil untuk mentupi kerugian BSM dan jika ada sisa, sisa itu diberikan 

kepada nasabah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Janu: 
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“...untuk jaminan yang kita eksekusi, kita ambil untuk menutupi kekurangan 

angsuran pokok saja. Adapun jika terdapat sisa kita kembalikan kepada 

nasabah.” 

 

Meski dalam pembiayaan mudharabah kontrak yang terjadi bukanlah 

kontrak pinjaman, namun adanya jaminan menjadi syarat dalam pemberian 

pinjaman. Sebagaimana dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang 

perbankan dan diubah melalui undang undang nomor 10 tahun 1998 mengatur 

bahwa dalam memberikan pembiayaan Bank wajib menempuh cara-cara yang 

tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya 

kepada Bank. Oleh karena itu BSM mengenakan jaminan kepada nasabah 

mudharib untuk mendukung keyakinan bahwa Bank tidak akan mengalami 

kerugian dari pembiayaan tersebut.  

Kedudukan jaminan seperti ini tentu saja membuat Bank tidak akan 

mengalami kerugian. Sedangkan kerugian adalah suatu keniscayaan yang bisa 

terjadi dalam suatu bisnis. Praktek semacam ini tidak ada bedanya dengan apa 

yang ada pada bank konvensional. Yang mana bank tidak mau tahu kondisi 

usaha nasabah. Bank hanya menginginkan dana mudharabah itu kembali. Jika 

kedudukan jaminan dalam pembiayaan mudharabah seperti itu, maka sama 

saja dengan menempatkan kedudukan modal lebih tinggi daripada keahlian 

dari pelaku usaha. Dengan ketentuan semacam ini, tentu saja bisa 

merusak/menyalahi prinsip mudharabah. Jika investor mempersyaratkan 

pemberian jaminan dari mudharib dan menyatakan hal ini dalam syarat 

kontrak, maka kontrak mudharabah mereka tidak sah, demikian menurut 

Malik dan Syafi‟i (Saeed, 2006:81).  
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Kedudukan jaminan yang semacam ini adalah merupakan akibat dari 

teori principal-agent problem yang ada. Nasabah diasumsikan suatu saat bisa 

saja menyelewengkan dana mudharabah yang bisa menyebabkan kerugian 

usaha yang dijalankannya. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut bank 

mensyaratkan jaminan. Jaminan inilah yang akan mem-back up  kerugian. 

Dari sini terlihat ketidaksetaraan dalam pembiayaan mudharabah. Bank 

sebagai principal lebih berkuasa untuk menentukan ketentuan kontrak 

daripada nasabah. Ketentuan jaminan semacam itu tentu saja berpotensi 

menjadikan kerugian ganda pada nasabah jika usahanya rugi karena force 

majeur bisnis. Karena jika usahanya rugi, nasabah juga harus rela kehilangan 

sesuatu yang menjadi objek jaminan pada bank.  

Dari pihak nasabah seharusnya bisa untuk tidak menerima syarat 

tersebut karena bertentangan dengan prinsip mudharabah. Tapi pihak 

Koperasi sendiri sebagai agen / mudharib tidak terlalu mempermasalahkan hal 

tersebut. Jaminan yang diminta BSM kepada nasabah (Koperasi) sebagaimana 

dapat dilihat dalam Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3). Jaminan 

yang dikenakan kepada nasabah merupakan fidusia. Fidusia atau FEO 

(Fiduciare Eigendoms Overdracht) adalah pengalihan hak kepemilikan atas 

suatu barang namun penguasaan dan pemanfaatannya tetap berada di tangan 

nasabah. Fidusia dibebankan atas segala objek yang berwujud maupun tidak 

berwujud yang tidak dapat dipasang Hak Tanggungan, Hipotik maupun Gadai 

(Laksmana, 2009:215). Adapun objek fidusia yang dijadikan jaminan pihak 

Koperasi dapat dilihat dalam dokumen SP3 sebagai berikut:   
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1) Fiducia piutang nasabah kepada anggotanya dilakukan secara notariil dan 

didaftarkan pada kantor pendaftaran fiducia (KPF). 

2) Surat Kuasa anggota kepada Bendahara gaji untuk melakukan: 

a. Pemotongan gaji secara otomatis setiap bulan guna pembayaran kewajiban 

hingga lunas 

b. Pemotongan tunjangan Hari Tua, Pesangon, Jamsostek dan  pembayaran 

lainnya yang akan diperoleh untuk pelunasan kewajiban apabila status 

anggota sebagai karyawan terputus hubungan kerjanya oleh sebab apapun 

juga. 

3) Surat pernyataan dan kuasa anggota kepada Koperasi untuk menyerahkan semua 

tunjangan dan hak-hak yang timbul kepada Koperasi dan langsung diserahkan 

kepada BSM untuk menerima terlebih dahulu hak-hak anggota sebagai pelunasan 

kewajiban apabila status anggota sebagai karyawan terputus hubungan kerjanya 

oleh sebab apapun juga. 

4) Surat pernyataan atau rekomendasi Kepala Instansi ...  kepada BSM yang berisi : 

a. Menjamin kelancaran pembayaran dan pelunasan kewajiban anggota 

kepada BSM. 

b. Bertanggung jawab penuh dan wajib melunasi sisa pembayaran anggota, 

apabila status anggota sebagai karyawan  terputus hubungan kerjanya oleh 

sebab apapun juga yang menyebabkan anggota menunggak angsuran dan 

tidak dapat memenuhi kewajibannya di BSM. 

c. Langsung menyerahkan kepada BSM untuk menerima terlebih dahulu 

semua hak-hak yang diterima oleh anggota apabila status anggota sebagai 

karyawan terputus hubungan kerjanya oleh sebab apapun juga. 

d. Langsung menyerahkan kepada BSM untuk menerima terlebih dahulu 

semua hak-hak yang diterima oleh anggota apabila status anggota sebagai 

karyawan terputus hubungan kerjanya oleh sebab apapun juga. 

e. Menjamin tingkat Debt Service Ratio (DSR) anggota Koperasi maksimal 

40% dari take home pay anggota Koperasi. 

5) Surat pernyataan dari Bendahara gaji yang menjamin: 

a. Kelancaran pemotongan gaji anggota untuk pembayaran angsuran secara 

otomatis setiap bulan hingga lunas. 

b. Kelancaran pemotongan tunjangan-tunjangan dan hak-hak anggota yang 

timbul guna pelunasan kewajiban anggota berupa pokok, margin, denda dan 

biaya-biaya lain, apabila status anggota sebagai karyawan  terputus 

hubungan kerjanya oleh sebab apapun juga. 

6) Sertifikat penjamin pembiayaan dari perusahaan/lembaga asuransi rekanan BSM 

yang mengcover jiwa dengan perluasan PHK. 

 

Dari sini dapat diketahui bahwa obyek yang menjadi jaminan dalam 

pembiayaan tersebut adalah suatu bentuk perjanjian yang menimbulkan 

konsekuensi tertentu di masa yang akan datang yakni Koperasi harus 

mengembalikan dana pembiayaan dalam berbagai keadaan, baik ketika 

memperoleh keuntungan maupun saat menderita kerugian. Dengan adanya 
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jaminan seperti ini Koperasi tidak merasa keberatan karena tidak menyerahkan 

suatu aset tertentu kepada Bank saat mengajukan pembiayaan.  

 

4.4.3 Pemberian Pembiayaan Mudharabah Kepada Sektor Koperasi 

Pembiayaan mudharabah Bank Syariah Mandiri Cabang Malang saat 

ini hanya diberikan kepada sektor Koperasi terutama Koperasi karyawan atau 

Koperasi pegawai. Alasan mengapa demikian sebagaimana disampaikan oleh 

Bapak Janu sebagai berikut: 

“…untuk pembiayaan mudharabah kita kasihkan ke sektor Koperasi. Kalo 

sektor riil risikonya sangat besar karena Bank menanggung modal 100%. 

Yang namanya usaha itu nggak ada mas yang modal dengkul...” 

 

Dari pernyataan Bapak Janu di atas dapat kita lihat bahwa jika 

pembiayaan itu diberikan kepada sektor riil seperti perdagangan atau industri, 

maka risikonya sangat besar. Hal ini juga bisa dikatakan bahwa dalam 

menjalin kerjasama mudharabah dengan nasabah, Bank tidak bisa hanya 

mengandalkan kepercayaan saja, melainkan perlu ada suatu garansi bahwa 

nasabah bisa mengembalikan dana Bank di masa yang akan datang. Garansi 

itu bisa berupa modal ekuitas maupun jaminan. Manurung dan Manurung 

(2009:121) menyatakan bahwa jaminan akan mengurangi masalah adverse 

selection karena jaminan merupakan pengembalian sebagian pinjaman 

bilamana bisnis gagal. Sedangkan modal ekuitas dapat digunakan sebagai 

jaminan. Jika modal ekuitas satu perusahan tinggi maka pemberi pinjaman 

dapat menjual ekuitas tersebut untuk mengurangi kerugian dari pinjaman yang 

diberikan. Dengan demikian, pembiayaan mudharabah itu tidak diberikan 
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pada sektor riil yang mana nasabah sama sekali tidak memiliki modal (modal 

dengkul). 

Oleh karena itu, terhadap usaha di sektor riil, pembiayaan BSM 

diberikan kepada nasabah dengan menggunakan akad musyarakah atau 

murabahah sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Janu sebagai berikut:  

“...untuk pembiayaan kepada sektor riil kita menggunakan akad musyarakah 

atau murabahah...” 

  

Menurut Karim (2004:191) pembiayaan mudharabah merupakan 

kontrak investasi yang termasuk ke dalam natural uncertanty contracts 

(Karim, 2004:191). Dimana dalam natural uncertanty contracts ini suatu 

bisnis tidak memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan, baik dari segi 

jumlah maupun penyerahannya. Pada transaksi natural uncertanty contracts 

ini sangat terkait dengan kondisi di masa depan yang sulit untuk ditentukan 

secara pasti. Dalam kontrak ini pemilik dana hanya akan mendapatkan dana 

apabila si pengelola dana berhasil mendapatkan keuntungan untuk usahanya. 

Besar kecilnya pun tidak dapat dipastikan, tergantung dari kinerja dan 

lingkungan usaha yang mendukung usaha tersebut.  

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa dalam kontrak mudharabah juga 

dibayangi oleh masalah prinsipal-agen, dimana ada potensi nasabah yang telah 

dipercaya oleh Bank sebagai agen melakukan tindakan moral hazard seperti 

menggunakan dana itu untuk kepentingan pribadi maupun untuk keperluan 

yang tidak sesuai dengan kontrak yang ada. Sehingga tentu saja jika hal ini 

terjadi maka akan merugikan Bank.  
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Dengan adanya risiko yang melekat dalam pembiayaan mudharabah, 

ataupun masalah prinsipal-agen tersebut, Bank syari‟ah cenderung untuk 

menghindarinya. Bank harus mencari jalan agar pembiayaan itu tidak terlalu 

berspekulasi karena ketidakpastian pengembalian dana oleh mudharib yang 

mana usaha nasabah tersebut penuh dengan teka-teki untung rugi.  

Masalah “agensi” yang menonjol pada kontrak mudharabah adalah 

adanya “tuntutan” tidak berkurangnya pokok (principal) dari dana yang 

diinvestasikan (Manzilati et al., 2003:120). Sebagaimana temuan Anto dan 

Setyowati dalam Huda dan Nasution (2009:89) bahwa Bank syari‟ah masih 

terjebak pada praktik operasional sebagaimana Bank konvensional untuk 

berburu fixed income yang pada dasar debt based financing sebagaimana 

perbankan konvensional.  

Sektor Koperasi yang diberikan pembiayaan mudharabah adalah 

Koperasi pegawai atau KPRI, dimana Koperasi ini melaksanakan usaha 

simpan-pinjam. Dalam kegiatan operasionalnya, pembayaran pinjaman 

dilakukan dengan cara memotong gaji para anggota Koperasi. Jadi, sudah 

dapat dipastikan bahwa ada kepastian pengembalian dana kepada Koperasi 

yang selanjutnya juga ada kepastian pengembalian dana mudharabah kepada 

BSM. Dengan demikian sudah dapat dipastikan berapa angsuran yang 

dibayarkan oleh Koperasi kepada BSM setiap bulannya. Hal ini sebagaimana 

yang disampaikan oleh Ibu Yona:  

“Dari Koperasi hanya membayar angsuran yang berupa pokok beserta bagi-

hasil  kepada BSM. Jadi kok rasanya gak ada yang namanya bagi hasil ya dik. 

Mungkin praktik di semua Bank syari‟ah itu kayak gini dik. Belum ada yang 

bener-bener sesuai yang ada di teori.”  
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Selain itu, dalam Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3), BSM 

mensyaratkan kepada pihak Koperasi wajib untuk membayar kewajiban 

angsuran anggota, apabila terjadi sesuatu terhadap kelancaran pembayaran 

salah satu anggota penerima pembiayaan. Koperasi juga wajib melunasi 

pembiayaan anggota yang dimaksud, apabila terdapat mutasi anggota. Selain 

itu Koperasi juga wajib bertanggung jawab untuk menutupi kekurangan 

pendapatan yang lebih kecil dari ekspektasi, yang disebabkan kelalaian 

Koperasi dalam memotong gaji anggota untuk pembayaran angsuran. Dengan 

adanya persyaratan semacam ini, maka sudah dapat dipastikan ada suatu 

kepastian pengembalian dana mudharabah tersebut maupun keuntungannya.  

Tuntutan tidak berkurangnya pokok (principal) atau dengan kata lain 

adanya jaminan secara implisit bahwa pokok tidak berkurang adalah 

pelanggaran dalam kontrak mudharabah (Manzilati et al., 2003:120). Atau 

dengan kata lain melakukan hal-hal yang bisa merusak maupun membatalkan 

kontrak mudharabah itu sendiri.   

 

4.5 Moral Hazard yang Muncul pada Masa Pasca-Akad Pembiayaan 

Mudharabah BSM  

Setelah masa pra-akad selesai, dan Bank merasa bahwa calon nasabah 

tersebut benar-benar telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Bank, 

maka akan dilakukan akad pembiayaan mudharabah antara BSM dengan 

calon nasabah tersebut. Akad pembiayaan mudharabah dilaksanakan di 

hadapan notaris dan dilaksanakan di BSM atau kantor notaris yang ditentukan.  
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Setelah akad dilakukan masa selanjutnya adalah masa pasca-akad yakni 

masa setelah dana itu dicairkan kepada nasabah. Setelah akad itu dilakukan 

berarti secara resmi bahwa kontrak kerja sama antara Bank dengan nasabah 

telah terbentuk. Pada masa ini, masing-masing pihak, baik shahibul mal 

(Bank) maupun mudharib (nasabah) harus menjalankan hak dan kewajibannya 

masing-masing sesuai kesepakatan. Pada masa inilah peran Bank sebagai 

prinsipal dan nasabah sebagai agen. Nasabah berkedudukan sebagai mitra 

Bank, ia berkedudukan sebagai amin (orang yang dipercaya), sebagai wakil 

dan mitra dalam laba. Pada masa ini pula masalah agensi atau principal-agent 

problem itu bisa muncul. Dimana kedua belah pihak bisa melakukan suatu 

tindakan untuk memaksimalkan keuntungan sendiri yang bisa jadi melanggar 

perjanjian kontrak yang telah disepakati.   

Pada masa pembiayaan mudharabah BSM berpotensi besar terjadi 

moral hazard yang dilakukan oleh pihak mudharib. Sebagaimana terlihat pada 

definisi pembiayaan mudharabah BSM, Bank Syariah Mandiri menanggung 

100% modal yang digunakan untuk membiayai pihak mudharib. Selain harus 

menyediakan sepenuhnya modal kepada mudharib, Bank hanya 

diperkenankan untuk mengawasi usaha mudharib dan tidak boleh campur 

tangan dalam pengelolaannya. Dari ketentuan tersebut menimbulkan suatu 

kondisi dimana pihak mudharib-lah yang lebih mengetahui tentang bisnis 

yang dijalankannya. Mudharib memiliki hak secara penuh untuk membuat 

keputusan investasi maupun distribusi aliran kas untuk usahanya. Mudharib 

berhak untuk menentukan biaya apa saja yang dikeluarkan untuk 
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melaksanakan bisnisnya. Dengan adanya ketentuan seperti ini, maka bisa 

mendorong mudharib melakukan tindakan moral hazard. Misal mudharib 

membelanjakan modal yang diperoleh dari Bank untuk kepentingan 

pribadinya dengan alasan hal itu untuk operasional bisnis. Ia bisa mengambil 

kepuasan dan kemakmuran dirinya sendiri dan merugikan pihak Bank. Bank 

Syariah Mandiri sendiri merasa khawatir jika dana yang diberikan itu 

diselewengkan oleh nasabah seperti yang disampaikan oleh Bapak Janu:  

“...dana yang disalurkan kepada mudharib dikhawatirkan digunakan oleh 

nasabah untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan atau 

digunakan untuk konsumtif pribadi.” 

  

Selain itu dana mudharabah tersebut dikhawatirkan digunakan oleh 

nasabah untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan akad (side streaming). 

Semisal yang pernah terjadi adalah nasabah yang sebelumnya mengajukan 

dana mudharabah kepada Bank untuk tujuan simpan-pinjam kepada anggota 

Koperasi akan tetapi dalam pelaksanaannya dana itu dipergunakan untuk 

pembelian tanah. 

Alasan yang disampaikan oleh Bapak Janu merupakan hal yang wajar 

jika dilihat berdasarkan kerangka principal-agent problem. Teori principal-

agent problem mengasumsikan bahwa agen (dalam hal ini nasabah) akan 

mengutamakan keuntungan pribadi daripada principal mengingat agen 

memiliki informasi yang lebih mengenai usahanya daripada prinsipal. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kedudukan bank maupun 

nasabah adalah sebagai mitra. Hubungan dalam kontrak mudharabah 

seharusnya didasari oleh rasa saling percaya antara satu mitra dengan mitra 
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yang lain. Pada kenyataannya, Bank sudah terlebih dahulu curiga terhadap 

nasabah. Kecurigaan itu bisa terjadi karena memang pada awalnya teori-teori 

perbankan syari‟ah yang berkembang saat ini masih terpengaruh oleh 

mainstream ekonomi kapitalisme. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Algaoud dan Lewis (2003:122) bahwa karakteristik penjanjian mudharabah 

vis-à-vis pinjaman berbunga yang standar menciptakan, paling tidak 

menimbulkan tiga problem insentif pada kedua sisi neraca, dana dapat 

diinterpretasikan dipandang dari segi problem principal-agent (pemodal-

agen/wakil) karena bank tidak dapat memonitor dengan baik sepak terjang 

dari pihak yang didanainya. Sehingga secara praktis bank syari‟ah saat ini 

masih bercorak kapitalistik. 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa pembiayaan mudharabah 

diberikan kepada Koperasi simpan-pinjam karena tingkat risikonya kecil. Hal 

ini kemudian bisa menimbulkan persoalan baru. Koperasi itu bisa saja 

menjalankan operasional usahanya tidak sesuai dengan prinsip syari‟ah, 

semisal dengan memungut sejumlah bunga kepada para anggotanya. 

Sebagaimana yang terjadi pada Koperasi Primkoppol Malang juga melakukan 

operasi usaha dengan memberikan pinjaman kepada para anggota Koperasi 

dengan menarik sejumlah rate / bunga tertentu.  

Dana yang dipinjam oleh pihak Koperasi disalurkan lagi kepada 

anggota Koperasi yang terdiri dari anggota Polres. Layaknya sebagai lembaga 

yang berorientasi profit, Koperasi juga menginginkan sejumlah keuntungan. 

Jadi dana yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah BSM itu dipinjamkan 
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lagi kepada anggota Koperasi dengan memungut sejumlah bunga, dimana 

bunga tersebut lebih tinggi daripada margin/nisbah keuntungan yang diberikan 

oleh Koperasi kepada pihak Bank. Terkait hal ini Ibu Yona menyatakan:  

“…dana yang kita pinjam dari Bank itu kita pinjamkan lagi ke anggota mas. 

Kalo nisbah bagi-hasil dari BSM misalnya 7%, maka kita ngambil rate dari 

anggota sebesar 1,5% jadinya 8,5%.” 

 

Dari pernyataan Ibu Yona tersebut di atas dapat diketahui bahwa usaha 

nasabah yang dibiayai oleh BSM kesyari‟ahannya masih perlu dipertanyakan. 

Praktik bisnis Koperasi yang menjalankan usahanya yaitu simpan-pinjam yang 

disertai dengan bunga tentu dilarang oleh syari‟ah Islam. Karena bunga adalah 

riba yang diharamkan oleh ajaran Islam. Dan seharusnya sektor usaha yang 

seperti ini tidak boleh diberikan pembiayaan oleh pihak Bank.  

Bapak Candra sebagai Pengawas Kepatuhan / PKP (Complience 

Officer) menyatakan bahwa Bank tidak akan memberikan pembiayaan 

mudharabah pada usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syaraiah. Beliau 

menyatakan: 

“…untuk usaha yang bertentangan dengan syari‟ah seperti hotel, pabrik miras 

atau transaksi yang spekulatif seperti pembelian saham itu tidak boleh 

diberikan pembiayaan.” 

 

Untuk masalah usaha hotel, pabrik miras dan transaksi spekulatif tidak 

diperbolehkan mendapatkan pinjaman mudharabah dari BSM. Maka dengan 

prinsip yang sama seharusnya pada sektor Koperasi yang menjalankan dana 

dengan menggunakan akad simpan-pinjam yang disertai dengan aktivitas 

pemungutan bunga, seharusnya tidak disetujui untuk mendapatkan 

pembiayaan mudharabah dari BSM.  
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Namun demikian, dari pihak Bank sendiri sebenarnya telah menentukan 

bahwa dana dari pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada pihak 

Koperasi itu harus disalurkan kepada para angota Koperasi dengan 

menggunakan prinsip syari‟ah juga, baik dengan akad murabahah maupun 

ijarah sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Janu:  

“Sebetulnya kita menetapkan dana mudharabah itu agar disalurkan lagi 

dengan prinsip syari‟ah, baik dengan murabahah maupun ijarah.” 

 

Jika demikian halnya, maka bisa disimpulkan ada salah persepsi oleh 

nasabah mengenai fasilitas pembiayaan yang diperolehnya. Bank sebagai 

shahibul maal/principal seharusnya membina atau membimbing nasabah agar 

kerja sama mudharabah antara bank dan nasabah berjalan sebagaimana 

kontrak yang telah disepakati. Namun jika dalam prakteknya nasabah 

(Koperasi) tetap memungut bunga dalam operasi usahanya, maka sudah bisa 

dipastikan BSM masih belum meneliti betul kesyari‟ahan usaha nasabah. 

Dimana seharusnya jika usaha nasabah yang tidak sesuai dengan prinsip 

syari‟ah maka tidak boleh dibiayai dengan pembiayaan syari‟ah. Pihak Bank 

sendiri tidak bisa berbuat banyak terhadap hal tersebut, dengan alasan bahwa 

Bank tidak bisa mengintervensi jauh terhadap usaha yang dijalankan usaha 

nasabah. Bapak Janu menyatakan:  

 “...pada dasarnya kita meminta Koperasi untuk menyalurkan dana dengan 

menggunakan akad murabahah atau ijarah, tapi kalo dalam praktiknya tidak 

demikian maka kita tidak bisa mengintervensi nasabah terlalu jauh.” 

 

Dari sini nampak bahwa agen telah melakukan moral hazard yakni 

menjalankan usahanya tidak sesuai dengan prinsip syari‟ah. Begitu pula bank 

telah melakukan moral hazard dengan membiarkan usaha nasabah yang tidak 
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sesuai syari‟ah itu tetap berjalan. Bisa dilihat juga bahwa praktik pembiayaan 

mudharabah masih seperti halnya konsep utang-piutang berbunga dalam 

perbankan konvensional. Baik nasabah maupun bank masih berorientasi 

terhadap profit daripada kepatuhan pada prinsip syari‟ah (sharia complience).  

 

4.6 Upaya Bank Syariah Mandiri dalam Mengurangi Moral Hazard 

Dalam rangka untuk mengurangi masalah moral hazard, Bank Syariah 

Mandiri menerapkan beberapa ketentuan. Ketentuan tersebut diantaranya 

adalah metode bagi hasil revenue sharing, kontrak restrictive dan monitoring.  

4.6.1 Metode Bagi Hasil Revenue Sharing sebagai Antisipasi Tindakan 

Moral Hazard yang Dilakukan oleh Agen/Mudharib 

Dalam pembiayaan mudharabah BSM, dasar bagi hasil yang digunakan 

adalah dengan menggunakan prinsip revenue sharing. Penggunaan revenue 

sharing sendiri sebenarnya telah diatur dalam fatwa DSN No.15/DSN-

MUI/IX/2000 yakni:  

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue 

Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha 

dengan mitra (nasabah)-nya.  

2. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha 

sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing).  

3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam 

akad.  

 

Pembagian hasil yang menggunakan metode revenue sharing dihitung 

dari total pendapatan tanpa dikurangi harga pokok penjualan dan beban-beban 

yang ada. Metode revenue sharing dinilai memberikan kemudahan dalam 

menganalisis dan memproyeksi keuangan nasabah (mudharib) karena hanya 
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total pendapatan yang digunakan sebagai acuan. Hal ini diungkapkan oleh 

Bapak Janu: 

“...kalo menggunakan revenue sharing kita enak mas, karena itu lebih mudah. 

Kita tidak lagi menghitung biaya operasional yang dikeluarkan nasabah. 

Karena biaya operasional itu rawan dimark-up oleh nasabah.” 

 

Dalam pembiayaan mudharabah terdapat ketentuan bahwa antara 

shahibul maal dengan mudharib atau modal dengan keahlian memiliki 

kedudukan yang sama/sederajat, maka ketentuan bagi hasil pun harus 

didistribusikan secara adil kepada kedua belah pihak. Bank Syariah Mandiri 

dalam dokumen pedoman pembiayaan BSM juga disebutkan bahwa 

pembagian hasil harus diberikan kepada Bank dan mudharib, selain dari 

bentuk itu tidak berhak menerimanya.  

Jika kita telaah lebih lanjut tentang penggunaan metode revenue 

sharing, maka keuntungan itu bisa jadi hanya diperuntukkan kepada satu 

pihak, terutama pihak Bank. Yang mana bisa saja biaya-biaya yang 

dikeluarkan oleh mudharib jumlahnya lebih besar dari pendapatan yang 

diterima sehingga sebenarnya usaha itu tidak memperoleh laba, tetapi malah 

mengalami kerugian. Dan hal ini tentu saja bertolak belakang dengan fatwa 

DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 yang mensyaratkan tentang pembagian 

keuntungan itu harus diperuntukkan untuk kedua belah pihak.  

Apabila terjadi sedemikian rupa, maka hal ini menjadi suatu 

ketidakadilan bagi pihak mudharib. Dalam prinsip keuangan Islam telah 

dijelaskan bahwa keadilan merupakan aspek mendasar dalam perekonomian 

Islam (Antonio, 2001:13-17). Memang dalam setiap aktivitas bisnis bertujuan 
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untuk memperoleh keuntungan. Namun kerugian juga merupakan hal yang 

sangat mungkin untuk terjadi. Jika menghindari kerugian dengan cara 

merugikan orang lain itu tentu saja menimbulkan ketidakadilan dan berpotensi 

menjadi suatu bentuk eksploitasi.  

Sekali lagi yang mendasari hal ini adalah karena kekhawatiran Bank 

atas mudharib yang melakukan tindakan moral hazard. Jika yang digunakan 

sebagai dasar untuk distribusi bagi hasil adalah dengan metode profit sharing, 

maka pendapatan harus dikurangi dengan biaya-biaya yang ada. Sedangkan 

dalam hal ini yang mengeluarkan atau membelanjakan dana untuk biaya 

adalah pihak mudharib. Karena bisa jadi tanpa sepengetahuan pihak Bank, 

mudharib membelanjakan dana mudharabah itu untuk kepentingan 

pribadinya. Hal inilah yang menjadi alasan pihak Bank Syariah Mandiri 

menerapkan metode revenue sharing. Ketika peneliti memberikan pertanyaan 

mengapa BSM menggunakan revenue sharing, Bapak Janu mengungkapkan:  

“...kita menggunakan revenue sharing karena kita belum percaya 100% 

dengan nasabah. Jika menggunakan profit sharing dikhawatirkan saat 

mencatat laporan laba rugi item HPP atau biaya operasional dimark-up oleh 

nasabah. Sehingga profit bisa minim atau nihil.” 

 

Seharusnya nasabah bisa tidak menerima ketentuan tersebut serta 

meminta kepada Bank untuk menggunakan profit sharing agar bagi hasil yang 

dilakukan nantinya memberikan keadilan bagi kedua pihak antara Bank dan 

nasabah. Namun demikian, pihak Koperasi tidak terlalu mepermasalahkan hal 

tersebut. Alasan menerimanya adalah lebih karena pertimbangan yang bisa 

dikatakan pragmatis, yaitu karena dengan revenue sharing tetap akan 

memperoleh laba. Dan di BSM Cabang Malang dinilai menetapkan nisbah 
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bagi-hasil yang lebih ringan dibanding dengan Bank-bank yang lain. Hal ini 

sebagaimana tersirat dalam pernyataan Ibu Yona:  

“…Kita tidak mempermasalahkan revenue sharing dik, karena itu masih 

menguntungkan buat kita. Dan di pembiayaan BSM ini nisbah bagi-hasilnya 

lebih kecil daripada Bank yang lain. Kalo kita ambil KPR kita juga lihat 

nisbah bagi-hasil yang menguntungkan bagi kita jadi kita ambil KPR di 

BTN.” 

 

 

 

4.6.2 Kontrak Restrictive untuk Mengurangi Moral Hazard 

Selain adanya revenue sharing yang menjadi dasar dalam bagi hasil, 

Bank Syariah Mandiri juga menetapkan sejumlah persyaratan. Persyaratan 

tersebut dituangkan dalam Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3). 

Langkah penetapan persyaratan kepada calon nasabah itu merupakan langkah 

agar pembiayaan tersebut aman, serta mengantisipasi perilaku moral hazard 

nasabah jika dana mudharabah telah dicairkan. Atau dengan kata lain BSM 

menetapkan restrictive covenant/kontrak yang restriktif. Restrictive 

covenant/kontrak yang restriktif menurut Mishkin (2008:260) ditujukan untuk 

mengurangi moral hazard dengan cara mengesampingkan perilaku yang tidak 

diinginkan atau dengan mendorong perilaku yang diinginkan.  

Adapun syarat-syarat yang dikenakan kepada nasabah (Koperasi) 

sebagaimana dalam dokumen Surat Penegasan Pembiayaan (SP3) yaitu 

meliputi: Struktur Pembiayaan, Syarat Penandatanganan Akad, Syarat 

Pencairan dan Syarat Lain-lain. Persyaratan yang ditentukan untuk 

memastikan nasabah tidak melakukan moral hazard itu sebagaimana dalam 

syarat lain-lain sebagai berikut:  
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1. Koperasi wajib memberitahukan BSM setiap terjadi perubahan pengurus, 

manajemen dan kebijakan operasional. 

2. Koperasi harus menyalurkan aktivitas keuangannya di BSM.  

3. Koperasi wajib mengijinkan BSM/pihak yang ditunjuk untuk melakukan 

pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangannya.  

4. Koperasi memberikan kuasa kepada BSM untuk menolak/mengurangi 

permohonan jika dianggap tidak layak,  meskipun sudah direkomendasi oleh 

kepala unit kerja dan Koperasi. 

5. Koperasi wajib membayar kewajiban angsuran anggota, apabila terjadi sesuatu 

terhadap kelancaran pembayaran salah satu anggota penerima pembiayaan. 

6. Koperasi wajib melunasi pembiayaan anggota yang dimaksud, apabila terdapat 

mutasi anggota. 

7. Apabila terjadi suatu perubahan kebijakan pembiayaan di Bank yang 

disebabkan adanya perubahan kondisi ekonomi makro, perubahan regulasi 

pemerintah dan atau perubahan peraturan pembiayaan internal Bank yang tidak 

terbatas pada pengaturan pendanaan dan atau likuditas sehingga menyebabkan 

akad pembiayaan ini harus ditinjau kembali, maka dengan pertimbangan Bank 

semata-mata, Bank berhak menunda pencairan pembiayaan baik sebagian 

maupun seluruh sisa plafond pembiayaan yang belum dicairkan dan atau 

ditarik, dan End user bersedia serta membebaskan Bank dari tuntutan ganti rugi 

apapun atas penundaan tersebut. 

8. Kelalaian atau keterlambatan BSM dalam menggunakan haknya sesuai dengan 

isi akad pembiayaan tidak berarti sebagai pelepasan hak. 

9. Koperasi wajib menyampaikan dokumen dan laporan berupa: 

a. Laporan keuangan semesteran selambatnya 60 hari setelah akhir periode. 

b. Laporan keuangan tahunan selambatnya 180 hari setelah akhir periode. 

10. Koperasi wajib bertanggung jawab untuk menutupi kekurangan pendapatan 

yang lebih kecil dari ekspektasi, yang disebabkan kelalaian Koperasi dalam 

memotong gaji anggota untuk pembayaran angsuran. 

11. Syarat lain-lain sesuai dalam Pedoman Pembiayaan maupun Ketentuan BSM 

yang berlaku maupun yang akan ditetapkan. 

 

SP3 tersebut dibuat dan dikirim kepada calon mudharib untuk 

kemudian dipelajari lebih lanjut. Untuk persyaratan-persyaratan tertentu yang 

dirasa berat oleh nasabah, nasabah bisa mengajukan suatu permohonan 

keberatan kepada BSM untuk tidak memberikan suatu persyaratan tertentu. 

Persyaratan tersebut semisal waktu BSM mensyaratkan agar seluruh anggota 

Koperasi membuka rekening di BSM sebagaimana yang tercantum di syarat 

penandatangan akad pada dokumen SP3, pihak Koperasi mengajukan surat 

keberatan kepada BSM pusat. Alasan keberatan itu sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Ibu Yona:  
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“…kalo semua anggota Koperasi kami diminta untuk membuka rekening di 

BSM, kita ibaratnya seperti marketingnya BSM dong. Apalagi kalo demikian, 

anggota akan kerepotan untuk mengangsurnya..” 

 

Dengan adanya persyaratan-persyaratan tersebut diatas, dapat dikatakan 

bahwa Bank sebagai prinsipal sangat kecil kemungkinannya untuk mengalami 

kerugian. Karena telah dibuat kontrak agar dalam keadaan apapun, nasabah 

telah diikat agar memiliki kewajiban untuk melunasi dana pembiayaan 

mudharabah sehingga dana mudharabah itu bisa kembali kepada Bank.. 

4.6.3 Monitoring Sebagai Suatu Mekanisme Untuk Mengurangi Moral 

Hazard 

Dengan adanya potensi mudharib melakukan tindakan moral hazard, 

maka yang dilakukan oleh pihak Bank adalah melakukan pengawasan 

terhadap usaha mudharib. Dalam kontrak mudharabah, monitoring 

(pengawasan) merupakan simbol kunci bagi berlangsungnya kerja sama 

mudharabah (Manzilati, 2004). Di Bank Syariah Mandiri pengawasan 

dilakukan terhadap usaha mudharib setiap bulan. Pengawasan dilakukan 

dengan tujuan agar mudharib tidak melakukan hal yang bertentangan dengan 

akad mudharabah yang telah disepakati (moral hazard). 

Seperti diketahui bahwa pada masa pra-akad dilakukan analisa 

pembiayaan secara cermat. Dari analisa pembiayaan ini akan diketahui seperti 

apa latar belakang nasabah yang mengajukan pembiayaan. Namun demikian, 

pihak Bank tetap belum memiliki kepercayaan 100% terhadap nasabah dan 

monitoring itu tetap harus senantiasa dijalankan oleh pihak Bank. Hal ini 

disampaikan oleh Bapak Janu:  
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“Analisa itu untuk mempercayai nasabah sesuai dengan kriteria Bank. Asal 

memenuhi kriteria tersebut, Bank tetap akan percaya kepada nasabah, tapi 

percayanya tetap tidak 100%. Untuk itu kita tetap melakukan monitoring 

terhadap usaha nasabah.” 

 

Bagaimana pun juga dalam hal ini pihak mudharib-lah yang paling 

mengetahui tentang prospek usahanya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan 

jumlah informasi yang dimiliki antara Bank dan nasabah (asymetric 

information). Pihak mudharib (nasabah) lebih mengetahui potensi profit serta 

resiko yang akan ia hadapi jika melaksanakan usaha dengan modal yang 

diperoleh dari Bank. Sedangkan pihak Bank hanya bisa menilai mudharib dari 

luarnya saja.  

Adapun secara teknis, proses monitoring terhadap usaha yang 

dijalankan oleh nasabah dilakukan dengan cara mengevaluasi dan menganalisa 

laporan keuangan yang dibuat oleh nasabah. Hal ini sebagaimana diungkapkan 

oleh Bapak Janu:  

“...Untuk pengawasan terhadap nasabah ya kita lihat laporan keuangan yang 

dibuat nasabah mas. Dari situlah kita akan tahu posisi keuangan nasabah itu 

seperti apa. Terus kita juga akan tahu dana mudharabah itu digunakan untuk 

apa saja.”  

 

Dari yang disampaikan oleh Bapak Janu di atas, dapat disimpulkan 

bahwa dengan melihat laporan keuangan yang dibuat oleh nasabah itulah 

pihak Bank bisa mengetahui posisi keuangan nasabah dan perkembangan 

keuangan nasabah. Serta bisa dijadikan dasar oleh Bank untuk mengambil 

keputusan. Dengan demikian, laporan keuangan menjadi salah satu aspek 

penting dalam mengurangi masalah agensi. Laporan keuangan (akuntansi) 

memang dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk 

manajemen perusahaan sendiri. Namun yang paling berkepentingan 
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dengannya, sebenarnya, adalah para pengguna eksternal (di luar manajemen). 

Informasi akuntansi ini penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali 

karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar 

ketidakpastiannya. Para pengguna internal (para manajemen) memiliki kontak 

langsung dengan entitas atau perusahaannya dan mengetahui peristiwa-

peristiwa signifikan yang terjadi. Sehingga tingkat ketergantungannya 

terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal (Irfan, 

2002:88).  

Bank Syariah Mandiri menetapkan nasabah harus menyajikan laporan 

keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku umum di Indonesia. 

Namun tidak membatasi dalam penggunaan metode apa yang digunakan oleh 

nasabah. Karena selama itu wajar dan sesuai dengan ekspektasi Bank maka, 

hal itu tidak menjadi masalah bagi Bank. Namun apabila tidak sesuai dengan 

ekspektasi Bank maka harus diketahui lebih lanjut apakah laporan keuangan 

itu memang begitu apa adanya atau laporan itu direkayasa oleh nasabah. Jika 

ada upaya rekayasa maka BSM akan mengambil tindakan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan 

oleh Bapak Janu sebagai berikut:  

“…sebenarnya metode akuntansi apapun itu diperbolehkan mas, selama bisa 

diterima di Indonesia ya itu sudah cukup. Dan omzet yang diperoleh oleh 

nasabah itu sesuai dengan ekspektasi Bank. Namun kalau tidak sesuai dengan 

ekspektasi ya kita telusuri apakah memang keadaannya demikian atau 

direkayasa oleh nasabah.”  

 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembiayaan 

mudharabah BSM diberikan pada sektor Koperasi yang ada kepastian dana itu 

kembali. Oleh karena adanya fixed income ini, maka moral hazard bisa 
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dikatakan sangat kecil kemungkinannya muncul, karena telah ada garansi 

bahwa dana yang diberikan principal (Bank) kepada agent (nasabah) sudah 

ada kepastian pengembaliannya. Dengan kondisi semacam ini, pihak Bank 

sebagai principal hanya mengontrol seperlunya terhadap usaha nasabah. Atau 

justru tidak pernah dilakukan kegiatan monitoring terhadap usaha nasabah. 

Hal ini sebagaimana secara tersirat disampaikan oleh Ibu Yona:  

“…hubungan kita dengan BSM setelah pembiayaan cair, ya kita cuma bayar 

angsuran tiap bulan aja dik. Adapun kalo nanti masa pembiayaan mau habis 

kita baru dihubungi apakah ingin mengajukan kembali pembiayaan kepada 

BSM ataukah tidak.”  

 

Bapak Janu sendiri ketika ditanya terkait dengan pengawasan yang 

dilakukan BSM, menyatakan bahwa:  

“...ya selama pembayaran angsuran itu lancar, kita tidak perlu mengontrol 

terlalu ketat lagi.” 

 

Jadi, bisa kita simpulkan bahwa ketika modal pokok beserta keuntungan 

itu sesuai dengan ekspektasi Bank, maka Bank tidak perlu mengontrol usaha 

nasabah terlalu ketat. Tujuan agar agen memaksimalkan keuntungan prinsipal 

itu telah tercapai. Hal ini sebagaimana menurut Algaoud dan Lewis 

(2003:112) bahwa keharusan untuk melunasi utang yang tidak bergantung 

pada keadaan dunia bisa menjadi pencegah moral hazard.  

 

4.7 Ringkasan Telaah Pembiayaan Mudharabah dalam Kerangka Principal-

Agent Problem 

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam pembiayaan 

mudharabah BSM terdapat principal-agent problem. Secara  ringkas  

pembahasan  mengenai  pembiayaan  mudharabah  bila  ditelaah melalui  
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aplikasinya dalam  kerangka  principal-agent  problem,  dapat  dilihat  pada 

matriks sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 

Matriks Adverse Selection dalam Pembiayaan Mudharabah 

Masa 

Pembiayaan 

Adverse Selection 

Nasabah BSM 

Masa Pra-

Akad 

1. Kualitas personal dan 

profesionalitas agen yang 

buruk.   

2. Bidang usaha agen yang 

tidak sesuai syari‟ah.  

 

3. Nasabah memiliki riwayat 

kredit buruk di Bank lain.  

1. Bank membuat ketentuan 

yang tidak memberikan 

peluang bank untuk rugi. 

2. Bank membuat ketentuan 

yang tidak sesuai dengan 

prinsip syari‟ah. 

3. Bank hanya memberikan 

pembiayaan kepada sektor 

yang memiliki kepastian 

pengembalian dana. 

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian, 2010 

 

Tabel 4.2 

Matriks Moral Hazard dalam Pembiayaan Mudharabah 

Masa 

Pembiayaan 

Moral Hazard 

Nasabah BSM 

Masa 

Pasca-Akad 

1. Nasabah menggunakan 

dana mudharabah untuk 

konsumtif pribadi.  

2. Nasabah menggunakan 

dana mudharabah untuk 

kepentingan yang tidak 

sesuai dengan akad (side 

streaming).  

3. Nasabah menggunakan 

dana untuk usaha yang 

tidak sesuai prinsip 

syari‟ah. 

1. Bank tetap mengeksekusi 

jaminan jika nasabah 

mengalami kerugian, 

meskipun kerugian itu 

disebabkan karena force 

majeur bisnis. 

2. Bank membiarkan usaha 

nasabah yang tidak sesuai 

dengan prinsip syari‟ah.  

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian, 2010 
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Untuk mengurangi agency problem yang dilakukan oleh nasabah, Bank 

Syariah Mandiri melakukan langkah-langkah sebagaimana yang dapat dilihat 

dalam matriks sebagai berikut:  

Tabel 4.3 

Matriks Agency Problem Solution 

Agency 

Problem 

Agency Problem Solution 

Masa Pra-Akad Masa Pasca-Akad 

Adverse 

Selection 

1. Analisa Pembiayaan untuk 

menilai layak atau tidak 

calon nasabah/agen.  

2. Jaminan yang menjadi 

syarat sebuah kepercayaan.  

3. Pemberian pembiayaan 

hanya kepada sektor 

koperasi simpan-pinjam 

untuk kepastian 

pengembalian dana. 

-  

Moral 

Hazard 

-  1. Perhitungan bagi-hasil 

dengan menggunakan metode 

revenue sharing.  

2. Penentuan persyaratan-

persyaratan dalam kontrak 

(restrictive covenants). 

3. Monitoring (pengawasan) 

terhadap perkembangan 

usaha nasabah.  

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian, 2010 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

1. Dalam pembiayaan mudharabah, terdapat dua pihak dalam satu hubungan 

kerjasama kemitraan. Masing-masing pihak memiliki peran dan 

kepentingan yang berbeda. Kondisi semacam ini bisa disebabkan atau 

menyebabkan perbedaan jumlah informasi (assymetric information) yang 

mana satu pihak pasti memiliki keunggulan informasi dari pihak yang 

lainnya. Dengan adanya assymetric information itu menimbulkan problem 

pada masa pra-akad (adverse selection), serta moral hazard yang muncul  

setelah akad terjadi (pasca-akad). 

2. Teori principal-agent problem masih mempengaruhi aplikasi pembiayaan 

mudharabah. Teori yang berkembang lebih berpihak pada bank sehingga 

terdapat dominasi bank dalam penegakan kontrak mudharabah. Bank bisa 

membuat ketentuan yang melindungi bank dari risiko kerugian dan 

ketentuan yang ditetapkan itu masih bercorak kapitalistik.  

3. Pada masa pra-akad terdapat adverse selection yaitu bank menghadapi 

nasabah yang memiliki kualitas personal dan profesionalitas yang buruk, 

bidang usaha agen yang tidak sesuai syari‟ah, nasabah yang memiliki 

riwayat kredit buruk di bank lain. Sedangkan nasabah menghadapi bank 

yang tidak mau mengalami kerugian, ketentuan bank yang tidak sesuai 
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dengan prinsip syari‟ah, serta bank hanya memberikan pembiayaan kepada 

sektor usaha yang memiliki kepastian pengembalian dana. 

4. Untuk mengurangi adverse selection oleh nasabah, Bank melakukan 

sejumlah ketentuan atau mekanisme yaitu diantaranya adalah dengan 

melakukan analisa pembiayaan untuk menilai layak atau tidak pemohonan 

pembiayaan calon nasabah/agen. Bank juga mengenakan jaminan yang 

berfungsi untuk mem-back up pembiayaan jika suatu saat usaha nasabah 

mengalami kerugian atau kegagalan. Selain itu, pembiayaan mudharabah 

hanya diberikan kepada sektor koperasi simpan-pinjam karena ada 

kepastian pengembalian dana.  

5. Pada masa pasca-akad, Bank menghadapi masalah moral hazard seperti 

nasabah menggunakan dana mudharabah untuk konsumtif pribadi, 

penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati (side 

streaming) maupun penggunaan dana untuk usaha yang tidak sesuai 

dengan prinsip syari‟ah. Bank syari‟ah sendiri bisa melakukan moral 

hazard seperti ketika Bank tetap mengeksekusi jaminan jika nasabah 

mengalami kerugian, meskipun kerugian itu disebabkan karena force 

majeur bisnis dan Bank membiarkan usaha nasabah yang menjalankan 

usahanya tidak sesuai dengan prinsip syari‟ah.  

6. Untuk mencegah terjadinya moral hazard yang dilakukan oleh nasabah, 

Bank bisa menerapkan metode revenue sharing sebagai dasar dalam 

pembagian keuntungan. Selain itu, bank menentukan persyaratan-
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persyaratan dalam kontrak (restrictive covenants). Serta Bank melakukan 

pengawasan (monitoring) terhadap usaha nasabah.  

 

5.2 Saran  

1. Tampak dari hasil penelitian bahwa terdapat kekurang-pahaman nasabah 

terhadap prinsip syari‟ah. Sehingga perlu adanya sosialisi lebih luas 

kepada masyarakat mengenai produk-produk perbankan syari‟ah.  

2. Meskipun terdapat risiko bisnis yang cukup tinggi, Bank syari‟ah harus 

tetap berpegang teguh prinsip syari‟ah karena syari‟ah adalah hal yang 

membedakannya dengan perbankan konvensional. Sehingga bisa tercipta 

kemaslahatan bagi bank maupun nasabah.  

3. Kerjasama mudharabah yang dibentuk haruslah menempatkan para mitra 

(bank dan nasabah) dalam kedudukan yang sederajat. Satu pihak tidak 

boleh mendominasi pihak yang lain. Rasa saling percaya terhadap mitra 

harus dibangun, salah satunya dengan menjalin kedekatan personal antara 

pihak bank dengan nasabah.  

4. Perlu adanya teori pembiayaan mudharabah yang mengakomodir baik 

kepentingan bank maupun nasabah tanpa harus menyalahi prinsip syari‟ah.  

 

5.3 Keterbatasan Penelitian  

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Di 

dalamnya masih terdapat sejumlah kekurangan dan keterbatasan. Adapun 

kelemahan dalam penelitian ini yaitu:  
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1. Pembahasan pada penelitian ini masih belum begitu mendalam 

dikarenakan kurangnya akses yang dimiliki oleh penulis dengan instansi 

terkait. Selain itu juga disebabkan karena keterbatasan waktu maupun 

kendala-kendala lain yang membuat penelitian ini jauh dari sempurna.  

2. Keterbatasan literatur khusunya yang terkait dengan topik principal-agent 

problem.  

3. Peneliti juga belum bisa mengungkap lebih jauh apakah principal-agent 

problem itu bisa muncul dalam setting masyarakat yang Islami. Hal ini 

tidak lain adalah disebabkan karena sistem kapitalisme yang masih 

melingkupi industri perbankan syari‟ah khususnya di Indonesia.  
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(form A) 
AKAD PEMBIAYAAN  MUDHARABAH 

 
No. ………………………………. 

 
 

1. BISMILAAHIRRAHMAANIRRAHIIM 

 
“Hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah segala 
janji……..” (Surat Al-Maaidah 5 : 1) 

 
“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta 
sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui 
perniagaan yang berlaku  suka sama suka di antara kamu” 
(Surat an-Nisaa‟ 4 : 29) 

 
 

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari 
karunia Tuhanmu” (Surat al-Baqarah 2 : 198) 

 
 

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH ini dibuat dan ditandatangani pada 
hari ini, ……………..……… tanggal ……..……….., bulan……………….., tahun 
…………..  oleh dan antara pihak-pihak : ------------ 
 
1. PT BANK SYARIAH MANDIRI, di …………..…………………… yang 

dalam hal ini diwakili oleh …………………………………... Selanjutnya 
disebut “BANK”. -------------------------------------------------------------------- 

 
2. ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
………………………………………….dalam hal ini bertindak untuk dan 
atas nama……………………………………………….…….…;   
selanjutnya disebut “MUDHARIB” atau “NASABAH”. 
 

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : 
 
- Bahwa, dalam rangka menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya, 

NASABAH memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut 
NASABAH telah mengajukan permohonan kepada BANK untuk 
menyediakan Pembiayaannya, yang dari pendapatan/keuntungan usaha 
itu kelak akan dibagi di antara NASABAH dan BANK berdasarkan prinsip 
bagi hasil (syirkah) 

 
- Bahwa, terhadap permohonan NASABAH tersebut BANK telah 

menyatakan persetujuannya, baik terhadap kegiatan usaha yang akan 
dijalankan NASABAH maupun terhadap pembagian 
pendapatan/keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasilnya (Syirkah) 

 



 

 

 

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad ini dalam Akad 
Pembiayaan Mudharabah (selanjutnya disebut “Akad”) dengan syarat-syarat 
serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

Pasal  1 
a. DEFINISI 

 
1. Mudharabah         :   Akad  antara  pihak   pemilik  modal  (shahibul  maal) 

dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh 
pendapatan atau keuntungan. 

 
2.   Syari‟ah adalah : Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur‟an dan ar-

Ra‟yu dan mengatur segala hal yang mencakup  
bidang „ibadah mahdhah  dan „ibadah muamalah. 

 
3. Pembiayaan adalah : Pagu atau plafon dana yang disediakan BANK untuk 

digunakan sebagai modal bagi NASABAH dalam 
menjalankan dan memperluas usahanya, sesuai 
dengan permohonan yang diajukannya kepada BANK.  

 
4. Bagi hasil atau 
 Syirkah adalah : Pembagian atas pendapatan/keuntungan antara 

NASABAH dan BANK yang ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan antara NASABAH dengan BANK 

 
5. Nisbah adalah : Bagian dari hasil pendapatan/keuntungan yang 

menjadi hak NASABAH dan BANK yang ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan antara NASABAH  dengan 
BANK.  

 
6.  Dokumen Jaminan 
 adalah : Segala macam dan bentuk surat bukti tentang 

kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang 
dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna 
menjamin terlaksananya kewajiban NASABAH 
terhadap BANK berdasarkan Akad ini.  

 
7. Jangka Waktu 
 Akad adalah : Masa berlakunya Akad ini sesuai dengan yang 

ditentukan dalam Pasal 3 Akad ini. 
 
8. Hari Kerja Bank 
 adalah : Hari Kerja Bank Indonesia 
 
9. Pendapatan adalah : Seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha 

yang dijalankan oleh NASABAH dengan menggunakan 
modal yang disediakan oleh BANK sesuai dengan 
Akad ini. 

  
10. Keuntungan adalah : Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam butir 9 

Pasal 1 Akad ini dikurangi biaya-biaya sebelum 
dipotong pajak. 

 



 

 

 

11.  Pembukuan Pembiayaan  
 adalah : Pembukuan atas nama NASABAH pada BANK yang 

khusus mencatat seluruh transaksi NASABAH 
sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan 
bukti sah dan mengikat NASABAH atas segala 
kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat 
dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut 
hukum. 

 
12. Cedera Janji 
  adalah : Peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana yang 

tercantum dalam Pasal 8 Akad ini yang menyebabkan 
BANK dapat menghentikan seluruh atau sebahagian 
pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan 
sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK 
sebelum Jangka Waktu Akad ini. 

 
 

Pasal  2 

PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA 
 

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan 
fasilitas Pembiayaan kepada NASABAH sampai sejumlah Rp……………..…… 
(…………………………………………………………………..) secara sekaligus 
atau bertahap sesuai dengan permintaan NASABAH yang semata-mata akan 
dipergunakan untuk ………………………………………..……………………… 
………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………  
sesuai dengan Rencana kerja yang disiapkan oleh NASABAH yang disetujui 
BANK, yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak 
terpisahkan dari Akad ini. 
 
 

Pasal  3 

b. JANGKA WAKTU  

 
Pembiayaan yang dimaksud dalam Akad ini berlangsung untuk jangka 

waktu …. (…………………….) bulan terhitung sejak tanggal Akad ini 
ditandatangani, serta berakhir pada tanggal ………. bulan …………………. 
tahun………… 

 
Pasal  4 

c. PENARIKAN PEMBIAYAAN 

 
Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang 

pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, BANK 
berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan NASABAH menarik 
Pembiayaan, setelah NASABAH memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut : 
 



 

 

 

- Menyerahkan kepada BANK Permohonan Realisasi Pembiayaan yang 
berisi rincian kebutuhan yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan, 
serta tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan.  
Surat Permohonan tersebut harus sudah diterima oleh BANK selambat-
lambatnya 5 (lima) hari kerja Bank dari saat pencairan harus 
dilaksanakan. 

 
- Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen NASABAH, termasuk dan 

tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan 
Akad ini. 

 
- Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta 

akta-akta pengikatan jaminannya. 
 
- Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, 

NASABAH berkewajiban membuat dan menandatangani Tanda Bukti 
Penerimaan uangnya, dan menyerahkannya kepada BANK. 

 
Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti 

kepemilikan atas jaminan, dan/atau akta dimaksud oleh NASABAH kepada 
BANK, BANK berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti 
Penerimaannya kepada NASABAH. 
 

– Atas porsi pokok yang dibayarkan NASABAH dalam rangka 
pembayaran angsuran, tidak menimbulkan kelonggaran tarik sebesar 
jumlah porsi pokok yang telah dibayarkan tersebut (non revolving). 

 
 

Pasal  5 
KESEPAKATAN BAGI HASIL 

 
- NASABAH dan BANK sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu 

terhadap yang lain, bahwa Nisbah dari pendapatan/keuntungan untuk 
masing-masing pihak adalah sebagaimana  ditetapkan pada lampiran A 
yang dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak 
terpisahkan dari pasal 5 akad ini. 

 
:- NASABAH dan BANK juga sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri 

satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Bagi Hasil (Syirkah) akan 
dilakukan pada tiap-tiap ……………….. 

 
- BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung 

kerugian yang timbul dalam pelaksanaan Akad ini, kecuali apabila kerugian 
tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaian NASABAH 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11, dan/atau pelanggaran yang 
dilakukan NASABAH atas syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 
12 Akad ini 

 
- BANK baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, 

apabila BANK telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan 
yang dibuat dan disampaikan oleh NASABAH kepada BANK, dan BANK 



 

 

 

telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada 
NASABAH. 

 
- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan 

perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan berdasarkan 
Akad ini, secara periodik pada tiap-tiap bulan, selambat-lambatnya pada 
hari ke ……… bulan berikutnya. 

 
- BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penilaian 

kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh NASABAH, selambat-
lambatnya pada hari ke …… sesudah BANK menerima perhitungan usaha 
tersebut yang disertai data dan bukti-bukti lengkap dari NASABAH. 

 
- Apabila sampai hari ke ……., BANK tidak menyerahkan kembali hasil 

penilaian tersebut kepada NASABAH, maka BANK dianggap secara sah 
telah menerima dan mengakui perhitungan yang dibuat oleh NASABAH. 

 
- NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini saling mengikatkan diri satu 

terhadap yang lain, bahwa BANK hanya akan menanggung segala 
kerugian, maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan kepada 
NASABAH tersebut pada Pasal 2. 

 
 

Pasal  6 
PEMBAYARAN KEMBALI 

 
NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan 

kepada BANK, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian 
pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BANK sampai lunas sesuai dengan 
Nisbah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 5 Akad ini, menurut jadwal 
pembayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran B yang dilekatkan pada dan 
karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Akad ini. 
 

Setiap pembayaran kembali oleh NASABAH kepada BANK atas 
pembiayaan yang diberikan oleh BANK dilakukan di kantor BANK atau di tempat 
lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan 
atas nama NASABAH di BANK. 
 
- Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, 

maka dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat berakhir 
karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata kepada BANK, untuk mendebet rekening 
NASABAH  guna membayar/melunasi kewajiban NASABAH kepada 
BANK. 

 
- Apabila NASABAH  membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang 

diberikan oleh BANK lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak 
berarti pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi 
bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BANK 
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Akad ini. 

 
Pasal  7 



 

 

 

BIAYA, POTONGAN, DAN PAJAK 
 
- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung 

segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, 
termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan 
BANK kepada NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan 
NASABAH menyatakan persetujuannya. 

 
- Setiap pembayaran kembali/pelunasan NASABAH sehubungan dengan 

Akad ini dan Akad lainnya yang mengikat NASABAH dan BANK, 
dilakukan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan, pungutan, 
pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut 
diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap 

setiap potongan yang diharuskan oleh perundang-undangan yang 
berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh NASABAH melalui BANK. 

 
Pasal  8 

JAMINAN 
 

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan 
tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak 
berdasarkan Akad ini, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri 
untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BANK 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. 
Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa : 
-  
-  
-  

Pasal  9 
d. KEWAJIBAN NASABAH 

 
Sehubungan dengan penyediaan pembiayaan oleh BANK berdasarkan 

Akad ini, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk : 
 
- mengembalikan seluruh jumlah pokok Pembiayaan berikut bagian dari 

pendapatan/keuntungan BANK sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh 
tempo sebagaimana ditetapkan pada Lampiran yang diletakkan pada dan 
karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini. 

 
- memberitahukan secara tertulis kepada BANK dalam hal terjadinya 

perubahan yang menyangkut NASABAH maupun usahanya. 
 
- melakukan pembayaran atas semua tagihan dari Pihak Ketiga dan setiap 

penerimaan tagihan dari Pihak Ketiga disalurkan melalui rekening 
NASABAH di BANK. 

 
- membebaskan seluruh harta kekayaan milik NASABAH dari beban 

penjaminan terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan 
BANK berdasarkan Akad ini. 



 

 

 

 
- mengelola dan menyelenggarakan pembukuan Pembiayaan secara jujur 

dan benar dengan iktikad baik dalam pembukuan tersendiri. 
 
- menyerahkan kepada BANK perhitungan usahanya secara bulanan yang 

difasilitasi pembiayaannya berdasarkan Akad ini, selambatnya tanggal 
……… bulan berikutnya. 

 
- menyerahkan kepada BANK setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau 

keterangan-keterangan yang diminta BANK kepada NASABAH. 
 
- menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau tidak 

menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari‟ah. 
 

e. Pasal  10 

PERNYATAAN PENGAKUAN NASABAH 
 
NASABAH dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenar-benarnya, 
menjamin dan karenanya mengikatkan diri kepada BANK, bahwa : 
 
- NASABAH adalah Perorangan/Badan Usaha yang tunduk pada hukum 

Negara Republik Indonesia ; 
 
- pada saat ditandatanganinya Akad ini, NASABAH tidak dalam keadaan 

berselisih, bersengketa, gugat-menggugat di muka atau di luar lembaga 
peradilan atau arbitrase, berutang kepada pihak lain, diselidik atau 
dituntut oleh pihak yang berwajib baik pada saat ini atau pun dalam masa 
penundaan, yang dapat mempengaruhi asset, keadaan keuangan, 
dan/atau mengganggu jalannya usaha NASABAH ; 

 
- NASABAH memiliki semua perijinan yang berlaku untuk menjalankan 

usahanya ; 
 
- orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan/atau 

yang diberi kuasa oleh NASABAH adalah sah dan berwewenang, serta 
tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak mana pun ; 

 
- NASABAH mengijinkan Bank pada saat ini dan untuk masa-masa selama 

berlangsungnya Akad, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat 
lainnya yang berkaitan dengan usaha NASABAH, mengadakan 
pemeriksaan terhdap pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan/atau 
kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan Akad ini, baik 
langsung maupun tidak langsung. 

 
 

f. Pasal  11 

CEDERA JANJI 
 

Menyimpang dari ketentuan dalam  Pasal 3 Akad ini, BANK berhak untuk 
menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH dan/atau siapa pun juga yang 
memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban 



 

 

 

NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika 
dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau 
surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini: 
 
- NASABAH tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada 

BANK sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 
3 Akad ini ; 
 

- dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-
barang yang dijadikan jaminan, dan/atau pernyataan pengakuan 
sebagaimana tersebut pada Pasal 10 Akad ini ternyata palsu atau tidak 
benar isinya, dan/atau NASABAH melakukan perbuatan yang melanggar 
atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam Pasal 9 
dan/atau Pasal 12 Akad ini ; 

 
- sebahagian atau seluruh harta kekayaan NASABAH disita oleh 

pengadilan atau pihak yang berwajib ; 
 
- NASABAH berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah 

pengampuan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau 
dilikuidasi; 

g.  

h. Pasal  12 

PELANGGARAN 
 

NASABAH  dianggap telah melanggar syarat-syarat Akad ini bila terbukti 
NASABAH melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai 
berikut :  

 
- menggunakan pembiayaan yang diberikan BANK di luar tujuan atau rencana 

kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK; 
 
- melakukan pengalihan usahanya dengan cara apa pun, termasuk dan tidak 

terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi 
dengan pihak lain. 

 
- menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang 

diharuskan oleh BANK ; 
 
- melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh pengadilan; 
 
- lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain ; 
 
- menolak atau menghalang-halangi BANK dalam melakukan pengawasan 

dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Akad ini. 
 
 

i. Pasal  13 

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 
 



 

 

 

Atas kesepakatan kedua pihak, BANK atau Kuasanya dapat untuk 
melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya 
pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari BANK berdasarkan 
Akad ini, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung 
dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada membuat photo copynya.  

 
 
 
 
 

Pasal  14 
j. ASURANSI 

 
k. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri 

untuk menutup asuransi berdasar Syari’ah atas bebannya terhadap 

seluruh barang yang menjadi jaminan atas Pembiayaan berdasar 

Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK, 

dengan menunjuk dan menetapkan BANK sebagai pihak yang 

berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (bankers 

claus) 

 
Pasal  15 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
 

- Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan 
bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan 
Perjanjian ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk 
menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. 

- Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan 
melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang 
disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan 
BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa 
kepada BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) untuk 
memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase 
yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut. 

- Putusan BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) 
bersifat final dan mengikat. 

 
 

Pasal  16 
LAIN-LAIN 

 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………



 

 

 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

l.  

 

 
m.  

 

 

 

 
n.  

o.  

p.  

 
q. Pasal  17 

PEMBERITAHUAN 
 

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini 
dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat 
tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di 
bawah ini : 
 
 
 
NASABAH   :  ………….…………………………………….. 
 
A l a m a t  :  ………………………………………………… 

                               
……………………………………………….. 

 
B A N K  : PT BANK SYARIAH MANDIRI 
 
A l a m a t   : ………………………………………………… 

            
………………………………………………… 

 
 
 

Pasal  18 
 

PENUTUP 
 
- Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad 

ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara 
musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum. 

 
- Tiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dari Akad ini. 



 

 

 

 
- Surat Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh NASABAH dan BANK di atas 

kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing 
berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak. 

 
 
 

PT BANK SYARIAH MANDIRI     NASABAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
LAMPIRAN A 

 
 
Nisbah Bank dan Nasabah ditetapkan sebagai berikut:  
(Sesuai contoh simulasi pada lampiran Surat Edaran (form A)) 
 

Bulan ke- Nisbah Bank Nisbah Kopkar 

1 14.75% 85.25% 

2 13.61% 86.39% 

3 12.46% 87.54% 

4 11.28% 88.72% 

5 10.10% 89.90% 

6 8.89% 91.11% 

7 7.67% 92.33% 

8 6.44% 93.56% 

9 5.18% 94.82% 

10 3.91% 96.09% 

11 2.63% 97.37% 

12 1.32% 98.68% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
LAMPIRAN B 

 
 

Jumlah pengembalian pokok pembiayaan nasabah: 
(Sesuai contoh simulasi pada lampiran Surat Edaran (form A)) 
 

Bulan ke- Angsuran Pokok ke Bank 

1 7,730,753.84  

2 7,835,441.13  

3 7,941,546.06  

4 8,049,087.83  

5 8,158,085.90  

6 8,268,559.98  

7 8,380,530.06  

8 8,494,016.40  

9 8,609,039.54  

10 8,725,620.29  

11 8,843,779.73  

12 8,963,539.24  
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3 Mei 2010 

No. 12/036 -3/029/SP3 
 
Kepada Yth.  
………………………… 
…………………….. 
……………………… 

Up. Pengurus Kopeg 

 

Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 

Perihal : SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN a/n. KOPERASI PEGAWAI PT. …. 
 
Semoga Seluruh keluarga besar Kopeg ………….. senantiasa dalam keadaan sehat wal‟afiat dan 
mendapat taufiq serta hidayah dari Allah SWT, Amin. 

 
Menunjuk Surat nasabah No……………. tgl. 12 April 2010  perihal Pengajuan Plafon 
Pinjaman Koperasi, dengan ini kami sampaikan bahwa Bank Syariah Mandiri dapat 
menyetujui permohonan tersebut dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut : 
  

 

 

I.    Struktur Pembiayaan : 
 

1.  Jenis fasilitas : Mudharabah wal Murabahah/Ijarah (wa‟ad) 
2.  Tujuan pembiayaan : Pemenuhan kebutuhan konsumer anggota 
3.  Limit Pembiayaan 

bank 

: Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) 

4.  Jangka waktu 
pembiayaan 

: 1,2,3,4,5 tahun  

5.  Jangka waktu 
penarikan 

: 6 bulan setelah akad 

6.  Nisbah Bagi Hasil : 
 
 

 
  

 

Jk Waktu 
Nisbah 
Bank 

Nisbah 
Koperasi 

Expected Return 
Effektif/tahun 

12 bulan 7,17% 92,83% 12,25 % 

24 bulan 12,45% 87,55% 12,75 % 

36 bulan 16,05% 83,95% 13,25 % 

48 bulan 17,64% 82,36% 14,25 % 

60 bulan 16,17% 83,83% 16,25 % 

7.  Obyek bagi hasil : Penerimaan angsuran dari anggota 
8.  Cara pencairan : Pencairan dikreditkan ke rekening koperasi dan langsung 

dipindahbukukan ke rekening anggota  

9.  Cara pembayaran  : Pokok dan nisbah dibayar per bulan sesuai 
angsuran dari anggota koperasi. 

10.  Plafon per Anggota : Limit pembiayaan per end user maksimal 
Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) 

 11.  Biaya Administrasi : 1% dari setiap penarikan pembiayaan dimuka 
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 12.  Biaya Notaris : Atas beban Koperasi 
 13.  Biaya Lainnya : Premi Asuransi Penjaminan dari Lembaga 

Penjaminan atau Asuransi Jiwa akan ditentukan 
kemudian atas beban nasabah dan biaya 
pendaftaran fidusia. 

 14.  Denda 
Keterlambatan 

: 0,00069 x jumlah tunggakan per hari 

 15.  Jaminan :  
   

7) Fiducia piutang nasabah kepada anggotanya dilakukan secara notariil dan didaftarkan 
pada kantor pendaftaran fiducia (KPF). 

8) Surat Kuasa anggota kepada Bendahara gaji untuk melakukan: 
c. Pemotongan gaji secara otomatis setiap bulan guna pembayaran kewajiban hingga 

lunas 
d. Pemotongan tunjangan Hari Tua, Pesangon, Jamsostek dan  pembayaran lainnya 

yang akan diperoleh untuk pelunasan kewajiban apabila status anggota sebagai 
karyawan terputus hubungan kerjanya oleh sebab apapun juga. 

9) Surat pernyataan dan kuasa anggota kepada koperasi untuk menyerahkan semua 
tunjangan dan hak-hak yang timbul kepada koperasi dan langsung diserahkan kepada 
BSM untuk menerima terlebih dahulu hak-hak anggota sebagai pelunasan kewajiban 
apabila status anggota sebagai karyawan terputus hubungan kerjanya oleh sebab 
apapun juga. 

10) Surat pernyataan atau rekomendasi Kepala Instansi ............................kepada BSM yang 
berisi : 

f. Menjamin kelancaran pembayaran dan pelunasan kewajiban anggota kepada 
BSM. 

g. Bertanggung jawab penuh dan wajib melunasi sisa pembayaran anggota, apabila 
status anggota sebagai karyawan  terputus hubungan kerjanya oleh sebab apapun 
juga yang menyebabkan anggota menunggak angsuran dan tidak dapat memenuhi 
kewajibannya di BSM. 

h. Langsung menyerahkan kepada BSM untuk menerima terlebih dahulu semua hak-
hak yang diterima oleh anggota apabila status anggota sebagai karyawan terputus 
hubungan kerjanya oleh sebab apapun juga. 

i. Langsung menyerahkan kepada BSM untuk menerima terlebih dahulu semua hak-
hak yang diterima oleh anggota apabila status anggota sebagai karyawan terputus 
hubungan kerjanya oleh sebab apapun juga. 

j. Menjamin tingkat Debt Service Ratio (DSR) anggota koperasi maksimal 40% dari 
take home pay anggota koperasi. 

11) Surat pernyataan dari Bendahara gaji yang menjamin: 
a. Kelancaran pemotongan gaji anggota untuk pembayaran angsuran secara otomatis 

setiap bulan hingga lunas. 
b. Kelancaran pemotongan tunjangan-tunjangan dan hak-hak anggota yang timbul 

guna pelunasan kewajiban anggota berupa pokok, margin, denda dan biaya-biaya 
lain, apabila status anggota sebagai karyawan  terputus hubungan kerjanya oleh 
sebab apapun juga. 

12) Sertifikat penjamin pembiayaan dari perusahaan/lembaga asuransi rekanan BSM yang 
mengcover jiwa dengan perluasan PHK. Saat ini yang masih memungkinkan adalah PT 
ASEI atau Perum Jamkrindo. 

 
II. Syarat Penandatangan akad: 

1. Koperasi telah menyerahkan Hasil Penilaian Klasifikasi Koperasi. 
2. BI checking ulang sebelum akad pembiayaan atas koperasi dan seluruh pengurus memiliki 

kolektibilitas lancar. 
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3. Koperasi telah mengembalikan asli Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang telah 
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan AD/ART Koperasi diatas meterai 
Rp.6000,-  

4. Koperasi telah menyerahkan Surat Kuasa dan Surat Pernyataan yang terkait dengan jaminan 
pembiayaan fasilitas Mudharabah Wal Murabahah/Ijarah.  

5. Koperasi telah menyerahkan surat pernyataan dari anggota bahwa bila terjadi mutasi pegawai di 
luar wilayah kerjanya maka seluruh sisa pinjaman dilunasi. Anggota dapat melanjutkan 
pembiayaannya di BSM, apabila sistem penggajian perusahaan atau instansi tersentralisasi. 

6. Koperasi telah menyerahkan surat pernyataan bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang 
ditetapkan BSM. 

7. Koperasi telah melengkapi persyaratan legalitas usaha dan legalitas pengajuan pembiayaan 
sesuai dengan ketentuan dan masih berlaku. 

8. Koperasi telah membuka rekening di BSM sebagai media untuk pendebetan 
angsuran/kewajiban yang timbul tiap bulan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan fasilitas 
pembiayaan yang diberikan. 

9. End User (anggota Koperasi) membuka rekening BSM sebagai media pencairan pembiayaan.  
10. Koperasi telah menyerahkan pernyataan yang berisi bahwa bukti transaksi sehubungan dengan 

penggunaan fasilitas pembiayaan akan diserahkan ke BSM. 
11. Koperasi telah menyerahkan surat kuasa ke BSM untuk melakukan pendebetan rekening atas: 

a. Pembayaran biaya administrasi. 
b. Pembayaran biaya notaris. 
c. Pembayaran angsuran perbulan. 
 

III. Syarat Pencairan 

1. Koperasi telah menandatangani akad pembiayaan secara notariil sesuai Rapat Anggota 
Tahunan (RAT) terakhir dan yang di persyaratkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah 
Tangga.   

2. Koperasi telah menyerahkan seluruh jaminan dan telah diikat secara sempurna. 
3. Koperasi telah menyerahkan permohonan pencairan dengan melampirkan: 

a. Surat rekomendasi/persetujuan dari Kepala/Manager/Bagian Personalia yang membawahi 
anggota. 

b. Daftar nominatif pinjaman yang disahkan koperasi 
c. Bukti perjanjian pembiayaan koperasi dengan anggota. 

4. Dana pencairan langsung dikreditkan ke rekening koperasi dan langsung ditransfer ke rekening 
anggota (rekening anggota diwajibkan di BSM). 

5. Syarat untuk anggota yang dibiayai: 
a. Anggota adalah pegawai tetap di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang 

Surabaya dengan masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun. 
b. Berumur minimal 21 tahun, serta pada saat fasilitas jatuh tempo berusia maksimal 55 tahun 

atau belum pensiun. 
c. Setiap anggota yang akan mendapatkan pinjaman wajib melampirkan data-data lengkap 

seperti: copy KTP, copy ID Card (kartu pegawai), nama, NIP, status pegawai, golongan, 
gaji pokok/THP, tujuan pembiayaan, nominal pembiayaan. 

d. DSR anggota maksimum 40% dari take home pay terhadap seluruh fasilitas pembiayaan 
anggota apabila menerima pembiayaan lain sampai dengan masa pembiayaan berakhir. 

 

IV. Syarat Lain-lain 

12. Koperasi wajib memberitahukan BSM setiap terjadi perubahan pengurus, manajemen dan 
kebijakan operasional. 

13. Koperasi harus menyalurkan aktivitas keuangannya di BSM.  
14. Koperasi wajib mengijinkan BSM/pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan usaha dan 

aktivitas keuangannya.  
15. Koperasi memberikan kuasa kepada BSM untuk menolak/mengurangi permohonan jika 

dianggap tidak layak,  meskipun sudah direkomendasi oleh kepala unit kerja dan koperasi. 
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16. Koperasi wajib membayar kewajiban angsuran anggota, apabila terjadi sesuatu terhadap 
kelancaran pembayaran salah satu anggota penerima pembiayaan. 

17. Koperasi wajib melunasi pembiayaan anggota yang dimaksud, apabila terdapat mutasi anggota. 
18. Apabila terjadi suatu perubahan kebijakan pembiayaan di Bank yang disebabkan adanya 

perubahan kondisi ekonomi makro, perubahan regulasi pemerintah dan atau perubahan 
peraturan pembiayaan internal Bank yang tidak terbatas pada pengaturan pendanaan dan atau 
likuditas sehingga menyebabkan akad pembiayaan ini harus ditinjau kembali, maka dengan 
pertimbangan Bank semata-mata, Bank berhak menunda pencairan pembiayaan baik sebagian 
maupun seluruh sisa plafond pembiayaan yang belum dicairkan dan atau ditarik, dan End user 
bersedia serta membebaskan Bank dari tuntutan ganti rugi apapun atas penundaan tersebut. 

19. Kelalaian atau keterlambatan BSM dalam menggunakan haknya sesuai dengan isi akad 
pembiayaan tidak berarti sebagai pelepasan hak. 

20. Koperasi wajib menyampaikan dokumen dan laporan berupa: 
a. Laporan keuangan semesteran selambatnya 60 hari setelah akhir periode. 
b. Laporan keuangan tahunan selambatnya 180 hari setelah akhir periode. 

21. Koperasi wajib bertanggung jawab untuk menutupi kekurangan pendapatan yang lebih kecil dari 
ekspektasi, yang disebabkan kelalaian koperasi dalam memotong gaji anggota untuk 
pembayaran angsuran. 

22. Syarat lain-lain sesuai dalam Pedoman Pembiayaan maupun Ketentuan BSM yang berlaku 
maupun yang akan ditetapkan. 

 
Surat persetujuan ini tidak mengikat Bank sampai dengan ditandatanganinya suatu akad pembiayaan 
antara nasabah dengan Bank dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalan Surat 
penegasan ini. 
 
Surat persetujuan ini berlaku 14 hari dari tanggal SP3 ini dan secara otomatis persetujuan ini tidak berlaku 
lagi setelah lewatnya tanggal tersebut di atas terkecuali persetujuan ini di terima oleh Nasabah dan 
dikembalikan kepada kami. Sebagai tanda persetujuan agar ditandatangani surat persetujuan di atas 
materai Rp.6.000,- 
 
Atas kepercayaan dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb, 

2. PT BANK SYARIAH MANDIRI 

3. CABANG SURABAYA 

 

Dwi Poedji Widodo          

Kepala Cabang           

 
Menyetujui, 
KOPERASI PEGAWAI  
……………………………………………. 
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N a m a Jabatan Tanda Tangan 

 
 

Ketua 
 

 

 Bendahara materai + cap 

 Sekretaris  
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