
RISIKO NON KEUANGAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH dan 

MURABAHAH 

(Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Malang) 

 

 

Oleh: 

FEBRIANA NARULITA 

0610233088 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Derajat Sarjana 

Ekonomi 

 

 

 

 

 

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2011 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ………………………………………………….... i 

HALAMAN PERSETUJUAN ………………………………………… ii 

KATA PENGANTAR ………………………………………………….. iii 

DAFTAR ISI ……………………………………………………………. iv 

DAFTAR TABEL …………………………………………………….... vi 

DAFTAR GAMBAR …………………………………………………… viii  

ABSTRAKSI ……………………………………………………………. ix  

 

BAB I  PENDAHULUAN        

1.1 Latar Belakang Masalah ………………………………………… 1 

1.2 Rumusan Masalah ………………………………………………. 6 

1.3 Tujuan Masalah …………………………………………………. 6 

1.4 Batasan Penelitian ………………………………………………. 6 

1.5 Manfaat Penelitian ………………………………………………. 6 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA       

2.1 Bank Syariah……………………………………………………..  7 

 2.1.1 Pengertian Bank Syariah ……………………………………. 10  

2.1.2 Produk-Produk Bank Syariah………………………………... 11 

2.1.2.1 Produk Pembiayaan Mudharabah………………….. 12 

2.1.2.2 Produk Pembiayaan Murabahah………………….... 19  

2.2 Risiko...…………………………………………………………... 30 

 2.2.1 Risiko Pada Bank Syariah …………………………………… 31 

2.2.2 Risiko Keuangan……………………... ……………………..   31

 2.2.3 Risiko Non Keuangan………………………………………...  40 

2.2.4 Risiko Mudharabah…………………………………………... 43 

2.2.5 Risiko Murabahah……………………………………………. 44 

 

BAB III METODE PENELITIAN       

3.1 Jenis Penelitian…….………………….………………….………. 46 

3.2 Objek Penelitian………..….…….………………….……………. 46 



3.3 Jenis Data………………...…………….…….……………………47 

3.4 Metode Pengumpulan Data ...………….………………….………48 

3.5 Metode Analisis Data…………………………………………….. 48 

 

BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN      

4.1 Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan..……………….…………….. 50 

4.2 Prinsip Operasi Bank Syariah Mandiri………………………….... 50 

4.3 Prosedur Pembiayaan Mudharabah……………………………….  51 

4.4 Prosedur Pembiayaan Murabahah………………………………… 54 

4.5 Risiko Non Keuangan Mudharabah dan Murabahah……………... 56 

4.5.1 Risiko Non Keuangan Mudharabah......................................58 

4.5.2 Risiko Non Keuangan Murabahah…………………………71 

 

BAB V  PENUTUP         

5.1 Kesimpulan ………….………………….………………………...80 

5.2 Saran ………………….…………………………………………….81 

5.3 Keterbatasan Penelitian………….………………………………….82 

 

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………… x 

LAMPIRAN……………………………………………………………… xi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1.1 : Porsi Pembiayaan Bank Syariah           4 

Gambar 2.1 :  Skema Al Mudharabah 18 

Gambar 2.2 : Skema Ba’I Al Murabahah 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel 4.1 :  Prosedur Permohonan Pembiayaan Mudharabah……………..  51 

 

Tabel 4.2 :  Prosedur Permohonan Pembiayaan Murabahah………………. 54 

 

Tabel 4.3 :  Risiko Non Keuangan Pembiayaan Mudharabah  

dan Murabahah…………………………………………..........  78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Risiko Non Keuangan Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah (Studi 

Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)” 

Disusun Oleh: 

Febriana Narulita 

NIM.0610233088 

 

Dosen Pembimbing: 

Prof. Iwan Triyuwono, SE., M.Ec., Ph. D., Ak  

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana risiko non keuangan 

pembiayaan mudharabah dan murabahah yang mencakup risiko reputasi, risiko 

kepatuhan, risiko strategik, risiko transaksi, risiko hukum, risiko regulator. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan 

studi kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Penggalian informasi 

mengenai risiko non keuangan pembiayaan mudharabah dan murabahah 

diperoleh melalui wawancara. 

Hasil penelitian menunjukkan risiko non keuangan pembiayaan 

mudharabah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan murabahah. 

Pada pembiayaan mudharabah dana disalurkan untuk modal kerja relatif besar, 

hasil dari pembiayaan tidak diketahui di awal, kecakapan personil bank dalam 

menilai karaktersitik mudharib dan prospek bisnis yang dibiayai masih terbatas, 

adanya perubahan kebijakan pemerintah, serta publikasi negatif menyebabkan 

risiko non keuangan pembiayaan mudharabah lebih besar dibandingkan risiko 

non keuangan pembiayaan murabahah. Pada pembiayaan murabahah margin 

keuntungan telah diketahui diawal akad, jadi pihak bank syariah mengetahui 

berapa keuntungan yang diperoleh, mayoritas disalurkan untuk pembiayaan 

konsumtif sehingga tidak terpengaruh perubahan kebijakan pemerintah. 

 

Kata Kunci: risiko non keuangan, mudharabah, murabahah 
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Abstract 

This study aims to determine how non-financial risk mudharabah and 

murabahah including reputation risk, compliance risk, strategic risk, transaction 

risk, legal risk, regulatory risk. The research method used was qualitative 

descriptive case study at Bank Syariah Mandiri Malang Branch. Extracting 

information about non-financial risks mudharabah and murabahah financing 

obtained through interviews. 

The results of this research, non-financial risk of mudharabah  is relatively 

higher compared with murabahah. On the mudharabah is channeled funds for 

working capital is relatively large, the results of financing is not known at the 

outset, the bank personnel skills in assessing the characteristics and prospects of 

the business financed mudharib still limited, changes in government policy, and 

negative publicity led to non-financial risk murabahah higher than the risk non-

financial. In murabahah profit margins that have been known by the initial 

contract, so that the Islamic banks to find out how much profit is obtained, most 

of the funds allocated for consumptive so as not to affect change in government 

policy. 

Keywords: non-financial risks, mudharabah, murabahah 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perekonomian yang tumbuh semakin pesat di Indonesia tidak terlepas dari 

peran sektor perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang menyalurkan 

dana dari masyarakat yang mempunyai dana yang berlebih kepada masyarakat 

yang membutuhkan dana untuk membangun perekonomian, jadi bisa dikatakan 

bank sebagai lembaga perantara dalam mengelola dana masyarakat. 

Umat muslim mempunyai keyakinan bahwa bunga (riba) tidak sesuai 

dengan prinsip dan ajaran agama mereka, hal itu mendorong semakin banyak 

bermunculan bank yang berprinsip syariah atau biasa disebut Bank Syariah. 

Menurut UU nomor 21 tahun 2008 pasal 1(Wiroso, 2009:41) Bank Syariah adalah 

Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan 

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

sebaliknya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan. Jadi dapat 

dikatakan bank syariah sebagai investor dan bekerja sama dengan pihak lain 

dalam menjalankan usahanya berdasarkan hukum Islam. 

Produk yang ditawarkan oleh bank syariah dapat dikategorikan dalam 

produk pendanaan dan produk pembiayaan. Produk pendanaan berupa wadi’ah, 

tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Produk pembiayaan yang 



ditawarkan contohnya berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan 

berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang 

(murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni 

tanpa pilihan (ijarah). Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang 

dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual 

dan pembeli sedangkan pembiayaan mudharabah dapat didefinisikan sebagai 

bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik 

modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, 

yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. 

Karim (2004:255) menyatakan sebagai lembaga perantara, bank syariah 

akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas 

yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Hal itu juga berkaitan dengan 

perubahan lingkungan eksternal dan internal perbankan itu sendiri, perubahan 

lingkungan eksternal adalah persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu tentu 

banyak risiko yang harus diwaspadai agar tetap dapat bertahan. Risiko dalam 

konteks perbankan merupakan kejadian yang potensial, baik yang dapat 

diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif 

terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko yang dihadapi bank syariah 

antara lain risiko keuangan yang terdiri dari risiko pembiayaan dan risiko pasar, 

dan risiko non keuangan yang meliputi risiko operasional, risiko regulator dan 

risiko hukum yang dapat dikategorikan pula dalam risiko operasional. 

Menurut Choudury dalam Kusmiyati (2007) dominannya pembiayaan 

murabahah terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih 



kecil dan lebih mengamankan bagi shareholder. Pendapat yang dikemukakan 

Choudury menunjukkan bahwa walaupun pembiayaan murabahah begitu 

mendominasi praktek pembiayaan perbankan syariah, namun tetap ada risiko-

risiko yang menyertainya. Dapat dikatakan bahwa shareholder bersikap menolak 

risiko, jadi hal tersebut merupakan salah satu penyebab mengapa pemibiayaan 

murabahah mendominasi.  

Pihak perbankan cenderung berhati-hati dalam memberikan pembiayaan 

mudharabah kepada nasabah sebagai sikap menghindari risiko, karena 

pembiayaan mudharabah dianggap memiliki risiko yang lebih besar. Dalam 

mudharabah pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola pihak lain 

dengan sistem bagi hasil, bank bisa bertindak sebagai pemilik dana tentu saja 

risiko yang dihadapi lebih besar karena bank tidak dapat mengetahui seberapa 

besar keuntungan yang akan diperoleh, nasabah bisa saja memyalahgunakan dana 

tersebut tentu pihak bank akan mengalami kerugian jika tidak berhati-hati dalam 

melakukan penilaian terhadap nasabah. Parwitasari (2008) menyatakan  

Secara kasat mata pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah 

mempunyai risiko lebih besar daripada pembiayaan murabahah. Hal itu 

dikarenakan pada pembiayaan mudharabah, bank sebagai penyedia dana dan 

nasabah sebagai pengelola, bank tidak hanya menyepakati profit sharing 

tetapi juga loss sharing. Hasil dari pembiayaan belum pasti seberapa 

besarnya. Dalam pembiayaan murabahah keuntungan jelas diperoleh oleh 

bank, karena menggunakan prinsip jual beli dimana keuntungan sudah 

ditetapkan di awal akad. Maka dari itu sebagian besar bank syariah lebih 

banyak mengalokasikan dana pada produk pembiayaan murabahah. 

 

 

 

 

 

 

 



Di bawah ini merupakan porsi pembiayaan pada bank syariah antara tahun 

2003 hingga 2009, dominannya pembiayaan murabahah diakibatkan oleh bank 

syariah menganggap rumitnya produk pembiayaan mudharabah dan risiko yang 

dianggap tinggi dibandingkan pembiayaan murabahah. 

Gambar 1.1 

 
Sumber data :Bank Indonesia (http://cintasyariah.wordpress.com/perkembangan-

bank-syariah-di-indonesia/) 

 

 Menurut Antonio (2001:95)  secara teknis mudharabah adalah akad kerja 

sama usaha antara dua pihak dimana shahibul maal menyediakan seluruh modal, 

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara 

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, 

sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu  bukan 

akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena 

kecurangan atau kelailaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab 

atas kerugian tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam mudharabah, 

keuntungan usaha yang diperoleh dibagi secara adil berdasarkan dengan 

kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana dan jika terjadi kerugian 

yang diakibatkan kecuarangan atau kelalaian pengelola maka yang menanggung 

adalah pengelola jika yang mengakibatkan kerugian bukan pengelola maka yang 

menanggung kerugian adalah pihak pemilik modal (bank syariah). 

http://cintasyariah.wordpress.com/perkembangan-bank-syariah-di-indonesia/
http://cintasyariah.wordpress.com/perkembangan-bank-syariah-di-indonesia/


Bank syariah menghadapi risiko non keuangan berupa risiko operasional 

yang dianggap tinggi bagi bank syariah karena usianya yang relatif muda terutama 

terkait dengan faktor manusiawi . Risiko operasional adalah risiko kerugian yang 

berasal dari ketidakcakapan atau kegagalan proses internal disebabkan oleh 

kesalahan sistem ataupun manusia (human error) dan adanya masalah dalam 

lingkungan eksternal. Risiko non keuangan lainnya adalah risiko hukum yang bisa 

dikategorikan sebagai risiko operasional, risiko hukum disebabkan perbedaan 

karakteristik akad atau kontrak keuangan, bank syariah berhadapan dengan risiko 

yang berhubungan dengan proses dokumentasi dan pelaksanaan hukum. 

Selanjutnya adalah risiko regulator muncul akibat adanya perubahan kerangka 

regulasi suatu negara. 

Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah salah satu bank yang operasionalnya 

berdasarkan prinsip syariah dan menyediakan produk pembiayaan mudharabah 

dan murabahah. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2008-2009, jumlah 

pembiayaan murabahah lebih besar dibandingkan pembiayaan yang lain yaitu 

sebesar Rp.8.114.527.271.903 untuk tahun 2009 dan Rp.6.794.938.410.390 untuk 

tahun 2008 sedangkan mudharabah sebesar Rp 3.275.448.768.884 tahun 2009, Rp 

2.926.071.070.308 tahun 2008 (www.syariahmandiri.co.id). Bank Syariah Mandiri 

(BSM) lebih banyak menyalurkan pembiayaan konsumtif berupa pembiayaan 

murabahah kepada nasabah, dibandingkan dengan pembiayaan berbasis modal 

kerja seperti pembiayaan mudharabah, dikarenakan kondisi perekonomian yang 

tidak menentu dan banyak perusahaan gulung tikar tentu risiko yang ditanggung 

bank lebih besar jika memberikan pembiayaan mudharabah. 

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


1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah apa sajakah risiko non keuangan pembiayaan mudharabah dan 

murabahah studi kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui risiko non keuangan 

pembiayaan mudharabah dan murabahah studi kasus Bank Syariah Mandiri 

Cabang Malang. 

1.4 Batasan Penilitian 

Dalam penelitian ini peneliti hanya mendeskripsikan dan mengidentifikasi 

risiko non keuangan pembiayaan mudharabah dan murabahah studi kasus Bank 

Syariah Mandiri Cabang Malang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada: 

1. Penulis  

a. Menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dan sistematis 

mengenai risiko non keuangan  pembiayaan mudharabah dan 

murabahah. 

b. Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh 

selama kuliah 

2. Peneliti selanjutnya 



Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat untuk mengembangkan penelitian 

risiko pembiayaan pada perbankan syariah. 

3. Perusahaan (Bank Syariah Mandiri) 

Memberi informasi bagi pihak Bank Syariah Mandiri dalam 

mendeskripsikan dan mengidentifikasi risiko dan mengambil tindakan 

preventif dalam penanganan risiko pembiayaan murabahah dan 

mudharabah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Bank Syariah 

Bank mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara, karena 

selain sebagai tempat penyimpanan uang bank juga dapat dijadikan tempat 

melakukan berbagai transaksi seperti investasi, pengiriman uang, pembayaran 

ataupun kredit. Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi yang penting 

misalnya dalam hal pembuatan uang, mengedarkan, menyediakan uang untuk 

menunjang kegiatan usaha. Jadi dapat dikatakan bank adalah urat nadi dari 

perekonomian suatu negara.  

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 menyatakan bahwa pengertian 

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannnya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Wiroso, 

2009:35). Bank (konvensional) merupakan lembaga keuangan yang berorientasi 

bisnis, selain menghimpun dana dan menyalurkannya kembali, bank juga 

memberikan jasa-jasa lainnya yang mendukung kegiatan utamanya yaitu 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa bank 

merupakan lembaga keuangan yang mempunyai fungsi (Kasmir, 2003:4): 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

2. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman 

3. Memberikan jasa-jasa lainnya yang mendukung kegiatan pokok bank  



Bank (konvensional) merupakan lembaga intermediasi atau perantara, bank 

menerima dana dari nasabah dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana 

tersebut dalam bentuk pinjaman kepada pihak lain yang membutuhkan, nasabah 

mendapat imbalan berupa bunga atas simpanan mereka di bank (konvensional). 

Tetapi dalam Islam kegiatan seperti menerima dan membayar bunga (riba) tidak 

diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Apapun jenisnya, 

umat Islam dilarang mengambil riba karena larangan mengenai riba sudah 

tertuang dalam Al-Qur’an maupun hadits Rasulullah. Dalam surat Ali Imran ayat 

130 disebutkan: 

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat 

ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan” 

 

Dengan adanya larangan riba dalam Al-Qur’an, sebagai umat Islam yang 

berpedoman hidup kepada Al-Qur’an tentu saja kita harus mematuhi larangan 

tersebut dengan tidak membungakan uang. Bahkan dalam hadits nabi yang 

diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: 

“Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat 

golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya. (Mereka 

itu adalah) Peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan 

mereka yang tidak bertanggung jawab/menelantarkan ibu-bapaknya.”  

 

Bank konvensional yang di dalamnya terdapat bunga, tentu saja tidak sesuai 

bagi umat Islam. Dengan latar belakang tersebut mendorong umat Islam mencari 

bank yang mampu mengatasi masalah mereka tetapi sesuai dengan prinsip syariah 

Islam (Bank Syariah) yaitu melarang adanya bunga (riba). Praktek bunga tidak 

sesuai dengan ajaran Islam, karena ketika ada orang yang mengalami kesulitan 

kita harus saling tolong-menolong dengan ikhlas, sementara jika memungut bunga 



kita memanfaatkan orang yang sedang mengalami permasalahan ekonomi, tentu 

saja hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam (Arifin, 

2006:33). 

Untuk lebih memahami apa sebenarnya bank syariah, maka di bawah ini 

akan dibahas mengenai pengertian bank syariah serta produk-produk dan jasa 

yang terdapat dalam bank syariah. Dengan memahami pengertian, produk, serta 

jasa yang ditawarkan bank syariah maka diharapkan umat Islam untuk beralih 

kepada bank syariah yang sesuai dengan ajaran agama Islam. 

2.1.1 Pengertian Bank Syariah 

Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1(Soemitra, 2009:61) 

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang 

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah sebaliknya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembiayaan. Jadi dapat dikatakan bank syariah adalah bank sebagai investor dan 

pihak lain yang bekerja sama dalam menjalankan usahanya berdasarkan hukum 

Islam baik untuk kegiatan usaha maupun kegiatan lain. 

Kasmir (2003:24) menyatakan, Bank berdasarkan prinsip syariah dalam 

menentukan harga dan melakukan semua kegiatannya menggunakan Al-Qur’an 

dan hadits sebagai dasar hukum atau pedoman. Bank syariah mengharamkan 

penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu karena bunga adalah riba 

yang tidak sesuai dengan prinsip agama Islam. Dapat disimpulkan bahwa bank 



syariah adalah bank yang dalam  melakukan kegiatan, menjalankan usahanya, 

memberikan jasa atau pelayanan serta bekerja sama dengan pihak lain, 

menggunakan Al-Qur’an dan Hadits sebagai dasar hukum dan pedomannya. Bank 

syariah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana 

tersebut dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits. 

2.1.2 Produk-produk Bank Syariah 

Bank syariah sebagai lembaga perantara bagi masyarakat yang mempunyai 

dana berlebih dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan, tentu 

mempunyai produk-produk yang beragam untuk menarik minat nasabahnya. 

Persaingan dengan bank konvensional ataupun bank syariah yang lain tentu saja 

harus diperhatikan dengan mengembangkan produk-produk ataupun jasanya tetapi 

sesuai dengan prinsip ekonomi agama Islam. 

Dalam ekonomi Islam, semua sumber daya yang ada di bumi ini adalah 

titipan Allah SWT dan harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk 

kesejahteraan bersama, kepentingan individu dibatasi oleh kepentingan 

masyarakat lain, umat Islam saling bekerja sama dalam membangun 

perekonomian sesuai dengan ajaran Allah SWT. Indinvidu yang mempunyai 

kekayaan yang melimpah juga wajib berperan dalam kesejahteraan masyarakat 

yang lain, jika kekayaannya melebihi nisab maka wajib membayar zakat. Islam 

melarang transaksi dengan menggunakan bunga (riba) dalam bentuk pinjaman 

apapun (Arifin, 2006:13-15).  

Produk-produk yang terdapat dalam bank syariah tentu saja harus merujuk 

pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang telah disebutkan di atas. Pada dasarnya, 



produk-produk bank syariah antara lain terdiri dari produk penghimpunan 

dana(mobilisasi dana), penyaluran dana (pembiayaan), pelayanan atau jasa serta 

kegiatan lainnya yang menunjang perekonomian umat Islam. Dalam menghimpun 

dana dari masyarakat, bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan 

dengan cara yang adil. Mobilisasi dana bermaksud untuk mendorong penggunaan 

harta secara produktif dan menghindari penimbunan harta dalam rangka mencapai 

tujuan ekonomi dan sosial. Sedangkan untuk menyalurkan dana pada nasabah 

produk pembiayaan bank syariah dapat dibagi menjadi: 

 Pembiayaan bagi hasil bertujuan untuk melakukan aktifitas produktif 

dimana keuntungan dibagi antara pihak bank dan pengelola dimana besarnya 

sesuai dengan kesepakatan, salah satu contoh pembiayaan bagi hasil adalah 

mudharabah. 

 Pembiayaan non bagi hasil dimana bank berfungsi sebagi tempat 

perdagangan, dalam hal ini bank syariah mempunyai produk pembiayaan 

dengan prinsip sewa, operasional, jasa, dan jual beli. Murabahah adalah 

salah satu contoh produk pembiayaan non bagi hasil yang diminati nasabah. 

Di bawah ini kita akan mengenal lebih jauh mengenai produk pembiayaan 

mudharabah dan murabahah. 

2.1.2.1 Produk Pembiayaan Mudharabah 

Mudharabah merupakan produk dari penyaluran dana dengan prinsip bagi 

hasil. Pada mudharabah, hubungan kontrak bukan antar pemilik modal tetapi 

antara penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (entrepreneur) bekerja sama 



untuk melakukan usaha. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai pembiayaan 

mudharabah: 

1. Pengertian 

Menurut bahasa, kata mudharabah berasal dari adh-dharbu fil ardhi, yaitu 

melakukan perjalanan untuk berniaga. Mudharabah disebut juga qiradh, berasal 

dari kata qardh yang berarti qath (sepotong), karena pemilik modal mengambil 

sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan 

sebagian dari keuntungannya (Fadly, http://www.alislamu.com.  tanggal akses: 5 

Februari 2010). Menurut istilah fiqh, kata mudharabah adalah akad perjanjian 

antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada 

yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara 

keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati (Fiqhus Sunnah III: 212, 

http:www.alislamu.com).  

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak 

pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak 

lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah 

dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila 

rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si 

pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelailaian 

pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut 

(Antonio, 2001:95). 

Sedangkan dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang 

diterbitkan oleh Bank Indonesia, definisi Mudharabah adalah usaha yang berisiko 



(risky business) adalah akad kerja sama usaha antara pihak pemilik dana (Shahib 

al-mal) dengan pihak pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan dibagi 

sesuai nisbah yang disepakati sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana 

(modal). PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah memberikan pengertian 

bahwa Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak 

pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua 

(pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara 

mereka  sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh 

pemilik dana (Wiroso, 2009:297). 

Kontrak mudharabah merupakan bentuk dari equity financing, tapi 

mempunyai bentuk yang berbeda dengan musyarakah. Pada mudharabah, 

hubungan kontrak bukan antar pemberi modal, melainkan antara penyedia dana 

(shahibul maal) dengan entrepreneur (mudharib). Pada kontrak mudharabah, 

seorang mudharib (dapat berupa perorangan, rumah tangga, perusahaan atau suatu 

unit ekonomi, termasuk bank) memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya 

untuk tujuan melakukan perdagangan. Jika proyek selesai, mudharib akan 

mengembalikan modal tersebut kepada penyedia modal berikut porsi keuntungan 

yang telah disetujui sebelumnya. Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian 

dipikul oleh shahibul maal. Sedangkan mudharib kehilangan keuntungan 

(imbalan bagi hasil) atas kerja yang telah dilakukannya. 

2. Landasan Syariah 

Secara umum, landasan syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran 

untuk melakukan usaha (Antonio, 2001). 



 

a. Al-Qur’an 

“…..dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian 

karunia Allah SWT….” (al-Muzzamil:20) 

 

“Apabila telah ditunaikan shalat maka berterbaranlah kamu di muka bumi 

dan carilah karunia Allah SWT…..” (al-Jumu’ah:10) 

 

b. Al-Hadits 

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib 

jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia 

mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni 

lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan 

tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. 

Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw.dan 

Rasulullah membolehkannya.” (HR Thabrani) 

 

3. Rukun Mudharabah 

Menurut Karim (2004:205) rukun mudharabah adalah sebagai berikut: 

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha). Agar mudharabah dapat 

terlaksana maka minimal harus terdapat dua pelaku yaitu shahibul maal 

(pemilik dana) dan mudharib (pihak pengelola dana). 

b. Amal (Usaha / pekerjaan dan modal). Pemilik dana menyerahkan dananya 

berupa uang , sedangkan pengelola menyerahkan usaha atau pekerjaannya 

dalam bentuk keahlian, ketrampilan, dan kemampuan lainnya. Tanpa usaha 

dan modal maka mudharabah tidak dapat terlaksana. 

c. Ijab Qabul. Adanya persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak 

mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pihak pemilik dana setuju untuk 

mengkontribusikan dana, dan pengelola rela mengerahkan kehalian dan 

ketrampilannya. 



d. Nisbah keuntungan. Ciri khas dari akad mudharabah adalah adanya 

pembagian keuntungan yang membedakannya dari akad jual-beli. Nisbah 

keuntungan merupakan imbalan yang berhak diterima kedua belah pihak 

yang bekerja sama, pengelola dana mendapat imbalan atas hasil kerjanya 

sementara pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modal/dananya. 

4. Jenis Mudharabah 

a. Mudharabah Mutlaqah yaitu pihak pengusaha “diberi kuasa penuh untuk 

menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun” urusan yang 

berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, 

perusahaan, dan pelanggan. Mudharabah Mutlaqah ini diaplikasikan 

perbankan syariah dalam produk tabungan dan deposito. 

b. Mudharabah Muqqayadah (investasi terikat) yaitu pemilik dana (shahibul 

maal) membatasi/memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana 

seperti misalnya (Wiroso, 2009:133-134): 

 Hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu, 

dan tempat tertentu saja 

 Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana 

bank atau dana rekening lainnya saat investasi. 

 Bank dilarang untuk menginvestasikan dananya pada transaksi 

penjualan cicilan, tanpa adanya jaminan 

 Bank diharuskan melakukan investasi sendiri. 

 

 



5. Aplikasi dalam Perbankan 

Karim (2004:210-212) menyatakan, penerapan mudharabah dalam 

perbankan syariah melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemilik dana yang berlebih, 

bank syariah dan mudharib. Bank syariah berperan sebagai perantara, menerima 

dana dari shahibul maal berupa dana pihak ketiga dan menyalurkannya ke dalam 

bentuk-bentuk pembiayaan yang menghasilkan. Keuntungan yang diperoleh dari 

penyaluran dana kemudian dibagi hasilkan dengan shahibul maal. 

Antonio (2001:97) menyebutkan bahwa mudharabah biasanya diterapkan 

pada produk-prroduk pembiayaan dan pendanaan. Pada penghimpunan dana, 

mudharabah diterapkan pada: 

 Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan 

khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya 

 Deposito khusus, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk 

bisnis tertentu, misalnya untuk murabahah dan ijarah saja. 

Dari sisi pembiayaan mudharabah dapat diaplikasikan dalam: 

 Pembiayaan modal kerja, seperti dalam bidang perdagangan dan jasa 

 Investasi khusus, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang 

khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal. 

6. Manfaat mudharabah 

a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha 

nasabah meningkat. 

b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan 

secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank . 



c. Pengembalian produk pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha 

nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. 

d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, 

aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang benar-benar terjadi 

yang akan dibagikan. 

e. Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga 

tetap dimana bank akan menagih nasabah satu jumlah bunga tetap berapa 

pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis 

ekonomi 

Gambar 2.1 
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Pembiayaan mudharabah menuntut kepercayaan yang tinggi. Bank syariah 

tidak dapat menyalurkan dana begitu saja tanpa pertimbangan yang matang 

sebelumnya, karena terdapat risiko bahwa mudharib tidak mengelola dana 

sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak yang 

bekerja sama. Oleh karena itu mudharabah dikatakan sebagai pembiayaan 

berisiko tinggi, karena adanya informasi yang tidak diketahui oleh pihak bank. 

Mudharib dapat melakukan perbuatan curang dengan cara hanya melakukan hal-

hal yang dapat menguntungkannya saja tetapi malah merugikan pihak bank. 

2.1.2.2 Produk Pembiayaan Murabahah 

Murabahah merupakan produk penyaluran dana non bagi hasil bank syariah. 

Pihak bank bertindak sebagai pedagang, membeli barang dan kemudian menjual 

barang tersebut kepada nasabah dengan menambahkan keuntungan pada harga 

jualnya. Di bawah ini akan membahas lebih lanjut mengenai produk murabahah. 

1. Pengertian 

Soemitra (2009:79) menyatakan Akad murabahah adalah akad pembiayaan 

suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. 

Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli 

bank menyebut jumlah keuntungannya (margin/mark up). Penjual dan pembeli 

harus mencapai kata sepakat untuk melakukan transaksi ini, jika pembeli 

menyetujui harga yang diajukan oleh penjual maka, transaksi ini dapat 

dilaksankan. 



Karim (2003:113) menyatakan bahwa definisi dari Murabahah adalah akad 

jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) 

yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam melaksanakan transaksi 

murabahah, penjual menyebutkan harga produk yang dibeli dan menyebutkan 

jumlah keuntungan yang ditambahkan sebagai biaya dalam produk yang dijual 

tersebut. 

Menurut Arifin (2006:22) murabahah adalah kontrak jual-beli atas barang 

tertentu dimana harus jelas barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk 

barang haram. Begitu juga harga pembelian barang, keuntungan yang diambil 

serta cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas. Aplikasi murabahah 

dalam bank syariah adalah kontrak jual beli antara bank yang bertindak sebagai 

penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang membeli barang. Harga jual bank 

adalah harga beli dari pemasok ditambah dengan keuntungan yang telah 

disepakati bersama, jadi nasabah mengetahui jumlah keuntungan bank. Harga 

jual-beli yang telah disepakati tidak boleh berubah selama akad ini berlangsung. 

2. Landasan syariah 

a. Al-Qur’an 

“….Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba….” (Al-

Baqarah:275) 

b. Al-Hadist 

Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tiga hal yang 

didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah 

(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan 

rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah) 

 



Dapat disimpulkan bahwa, bahwa Allah SWT menghalalkan jual-beli dan 

mengharamkan riba serta berbuat curang daalm jual beli. 

3. Syarat dan Rukun Murabahah 

Agar dapar dikatakan sebagai murabahah dan dapat dibedakan dengan jual-

beli biasa, maka ada rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.  

Rukun Murabahah menurut Wiroso (2009:162) terdiri dari: 

a. Ba’I = penjual (pihak yang memiliki barang). Dalam transaksi ini tentu saja 

harus ada pihak yang memiliki barang dan menginginkan barang tersebut 

untuk dijual. 

b. Musyitari = pembeli. Jika ada penawaran tetapi tidak ada permintaan 

transaksi jual-beli ini tidak dapat berlangsung. 

c. Mabi’ = barang yang akan diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan 

harus benar-benar ada, dan pembeli mengetahui barang tersebut. Barang ini 

dapat dipesan terlebih dahulu, atau pembeli membeli barang yang ada pada 

penjual secara langsung. 

d. Tsaman = harga. Penjual dan pembeli mempunyai kesepakatan tentang 

harga dan juga penjual mengatakan kepada pembeli tentang keuntungan 

yang ditambahkan dalam harga jual.  

e. Ijab Qabul = pernyataan timbang terima. Transaksi ini dapat terlaksana 

setelah penjual dan pembeli melakukan ijab qabul. Penjual mengajukan 

harga dan barang yang dimilikinya dan pembeli menerima dan 

menyetujuinya. 



Menurut Antonio (2001:102) syarat-syarat Murabahah adalah sebagai 

berikut: 

a. Penjual (bank) memberi tahu biaya modal kepada nasabah. 

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 

c. Kontrak harus bebas dari riba. 

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang 

sesudah pembelian. 

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 

misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 

Jika syarat (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, maka pembeli mempunyai 

pilihan: 

a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya, 

b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang 

dijual 

c. Membatalkan kontrak murabahah tersebut. 

4. Jenis Murabahah 

Jenis Murabahah dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Murabahah tanpa pesanan 

Jual beli secara murabahah dengan syarat-syarat diatas terjadi jika barang 

atau produk telah dimiliki oleh penjual pada saat terjadinya negoisasi atau 

melakukan kontrak perjanjian. Menurut Wiroso (2009:164) dalam murabahah 

tanpa pesanan, pengadaan barang yang merupakan obyek jual beli dilakukan tanpa 

memperhatikan apakah ada yang memesan barang atau tidak, ada yang beli atau 



tidak, jika barang dagangan sudah menipis, penjual akan mencari tambahan 

barang dagangan. Jadi pengadaan barang dilakukan berdasarkan persediaan 

minimum yang harus dipelihara atau memenuhi standart yang telah ditentukan. 

Dapat dikatakan dalam murabahah tanpa pesanan, penjual hanya memenuhi 

standar persediaan minimum barang dagangan yang dimilki dalam pengadaan 

barangnya, tanpa memperhatikan apakah barang tersebut akan laku terjual atau 

tidak. Dalam murabahah tanpa pesanan ada 2 tahapan yang dilakukan: 

1) Alur pengadaan barang (bank syariah sebagai pembeli) 

Dalam alur ini yang diperhatikan hanya pemenuhan ketentuan persediaan 

minimum, jangka waktu pengiriman, dan kelangkaan barang tanpa 

memperhatikan apakah barang dagangan tersebut ada yang membeli atau tidak.  

Jadi dalam pengadaan barang, bank syariah hanya mendasarkan pada stok 

minimum yang dapat ditoleransi. Misalnya stok minimum barang di gudang 

penyimpanan adalah 15% dari jumlah barang yang dimiliki, maka bank syariah 

harus membeli barang yang akan habis tersebut. 

2) Alur proses jual beli (bank syariah sebagai penjual) 

a. Pembeli melakukan negoisasi dan menyepakati persyaratan yang terkait 

dengan jual beli tersebut.  

b. Pembeli melakukan negoisasi dengan bank syariah sebagai penjual tentang 

barang, dan syarat pembayaran, sampai kedua belah pihak memperoleh 

kesepakatan dan melakukan akad jual beli murabahah. 

c. Berdasarkan akad murabahah bank syariah sebagai penjual mengrimkan 

barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 



d. Dilakukan pembayaran harga barang yang telah disepakati baik dengan 

tunai, tangguh, ataupun cicilan. 

b. Murabahah Kepada Pemesan Pembelian (KPP) 

Dalam murabahah KPP ini, penjual hanya menyediakan barang atau produk 

untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang memesan produk atau barang tersebut. 

Karim (2004:115) menyatakan bahwa dalam murabahah kepada pemesan 

pembelian, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari 

nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli 

barang yang dipesannya. Jadi dalam murabahah ini, nasabah meminta kepada 

bank untuk membeli barang yang dinginkan nasabah, jika tidak ada permintaan 

barang dari nasabah maka bank tidak melakukan pembelian. 

Jual beli murabahah kepada pemesan pembelian, dilatar belakangi oleh dua 

alasan yaitu:  

1) Untuk mencari pengalaman. Salah satu pihak, yaitu pemesan pembelian 

meminta pihak lain untuk bertindak sebagai pembeli (untuk membeli 

sebuah asset), dan pemesan akan berjanji membeli asset tadi dan bersedia 

memberi keuntungan kepadanya, tergantung pada pengalaman (keahlian) 

pembeli. Pemesan memilih sistem pembelian ini karena ingin mencari 

informasi, sebagian orang tidak mengetahui nilai barang-barang jadi 

mereka memerlukan informasi dari pihak lain yang mempunyai keahlian. 

2) Untuk mendapatkan pembiayaan (kredit). Pemesan pembelian meminta 

pembeli untuk membelikan asset dan berjanji untuk membeli kembali 

disertai dengan keuntungan penjualan, dengan pengertian bahwa pembeli 



akan menjual asset kepada pemesan pembelian dengan syarat-syarat 

pembiayaan secara penuh maupun parsial. 

Menurut Antonio (2001:103) dengan penjualan secara kredit sangat 

mendominasi praktik kedua jenis murabahah tersebut. Karena alasan seseorang 

datang ke bank adalah untuk memperoleh kredit dan membayar secara angsuran. 

Wiroso (2009:166) menyatakan dalam proses pengadaan barang yang merupakan 

obyek jual beli pada murabahah kepada pemesan pembelian, dilakukan atas dasar 

pesanan yang diterima dari pembeli. Pengadaan barang tergantung adanya 

pesanan untuk menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien. 

Murabahah  kepada pemesan pembelian dalam perjanjiannya bisa mengikat 

bisa tidak. Jadi pihak pemesan pembelian mempunyai pilihan untuk membeli 

asset atau menolaknya. Para ulama syariah terdahulu bersepakat  bahwa pemesan 

tidak boleh diikat untuk kewajiban membeli barang yang telah dipesan. 

Penawaran untuk nantinya membeli atau tidak, dilakukan karena pada saat 

transaksi awal orang tersebut tak memiliki barang yang hendak dijualnya. Menjual 

barang yang tidak dimiliki dilarang oleh syariah. Tetapi ulama syariah modern 

menyatakan bahwa konteks jual beli dimana belum ada barang, berbeda dengan 

menjual tanpa kepemilikan barang. Mereka berpendapat bahwa janji untuk 

membeli barang bisa mengikat pemesan. Karena jika nasabah pergi begitu saja 

tentu akan merugikan pihak bank. Demi menghindari kemudharatan maka 

ekonom dan ulama syariah kontemporer menetapkan bahwa nasabah terikat 

hukumnya, karena barang yang sah dibeli sesuai dengan pesanan tetapi pemesan 

meninggalkan barang yang dipesan begitu saja (Antonio, 2001:104). 



Di bawah ini disebutkan perbedaan antara penjualan murabahah kepada 

pemesan pembelian yang mengikat dan tidak (Wiroso, 2009:168-170): 

a. Penjualan Murabahah kepada Pemesan Pembelian Mengikat: 

1) Jika bank menerima permintaan nasabah, nasabah harus membeli asset 

yang diakhiri dengan akad penjualan yang sah antara bank dan pihak 

penjual asset. Pembelian ini merupakan janji yang mengikat secara 

hukum antara bank dan nasabah. 

2) Bank menawarkan asset kepada nasabah, yang harus diterima 

berdasarkan janji yang mengikat diantara kedua belah pihak secara 

hukum dan sesuai dengan ketetapan yang berlaku dalam akad 

penjualan. 

3) Bank boleh meminta uang muka atau tanda jadi. Diperbolehkan untuk 

membayar hamish gaddyah didefisinikan sebagai jumlah yang 

dibayarkan dari pemesan pembelian karena adanya permintaan dari 

nasabah dan hal ini dilakukan untuk menunjukkan keseriusan nasabah 

dan memberi keyakinan kepada bank atas asset yang dipesan tersebut. 

Jika nasabah menolak membeli asset tersebut, maka kerusakan yang 

terjadi dari asset tersebut harus diganti dengan hamish gaddyah. 

4) a. Bank dapat menarik hamish gaddyah sejumlah kerusakan yang 

terjadi jika nasabah menolak membeli asset yang rusak. Jadi bank dapat 

terhindar dari resiko kerugian yang lebih besar, karena terdapat uang 

jaminan karena nasabah tidak mau menerima barang yang rusak. 



b. Jika jumlah hamish gaddyah kurang dari jumlah kerusakan yang 

akan dialami bank, maka bank dapat meminta kepada nasabah untuk 

mendapatkan kekurangannya (kerugiannya). 

b.  Murabahah berdasarkan Pemesan Pembelian Tidak Mengikat 

1. Salah satu pihak (pemesan pembelian) yaitu nasabah meminta pihak lain 

(pembeli) yaitu bank untuk membeli sebuah asset dan menjanjikan 

bahwa apabila bank membeli asset tersebut, maka nasabah akan 

membelinya dari bank sesuai dengan harganya termasuk dengan 

keuntungan yang ditambahkan. Permintaan ini dianggap sebagai 

kemauan untuk membeli, bukan penawaran. 

2. Jika bank menerima permintaan dari nasabah, maka bank akan membeli 

asset untuk dirinya sendiri berdasarkan akad penjualan yang sah antara 

bank dan penjual asset tersebut. 

3. Bank harus menawarkan lagi kepada nasabah menurut syarat-syarat 

perjanjian pertama, tentunya setelah kepemilikan assetnya secara sah 

dimiliki bank. 

4. Ketika asset ditawarkan kepada nasabah, dia harus mempunyai pilihan 

untuk mengakhiri suatu akad penjualan atau menolak membelinya, 

dengan kata lain nasabah tidak wajib memenuhi janjinya. 

5. Apabila terjadi bahwa nasabah menolak membeli asset tersebut, maka 

asset tersebut tetap menjadi milik bank dan berhak menjualnya dengan 

cara-cara yang diperbolehkan. 



6. Jika diharuskan bahwa nasabah harus membayar cicilan pertama, maka 

pembayaran tersebut harus dilakukan setelah akad tersebut 

ditandatangani dan cicilan tersebut merupakan bagian dari harga 

penjualan. 

Dalam murabahah kita dapat memilih 2 cara pembayaran, yaitu tunai 

dimana kita melakukan pembayaran tunai saat menerima barang dan pembayaran 

tangguh atau cicilan ketika kita melakukan pembayaran kemudian setelah 

penyerahan barang baik secara tangguh atau angsuran.  

5. Beberapa Ketentuan Umum Murabahah (Antonio, 2001: 105-106): 

a. Jaminan 

Jaminan bertujuan untuk menjaga agar pemesan tidak main-main dengan 

barang yang dipesannya. Pembeli (penyedia pembiayaan/bank) dapat meminta si 

pemesan (pemohon/nasabah) suatu jaminan untuk dipegangya. 

b. Utang dalam Murabahah KPP 

Penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah KPP tidak ada 

kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah kepada pihak ketiga atas 

barang pesanan tersebut. Apakah nasabah menjual kembali barang tersebut 

dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya. 

Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia 

tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Seandainya penjualan asset 

tersebut merugi, nasabah tetap harus menyelesaikan pinjamannya sesuai 

kesepakatan awal. 

 



c. Penundaan Pembayaran oleh Debitor Mampu 

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda 

penyelesaian utangnya dalam murabahah ini. Bila seorang nasabah menunda 

penyelesaian utang tersebut, bank dapat mengambil tindakan: mengambil 

prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengkalim kerugian 

financial yang terjadi akibat penundaan. 

d.  Bangkrut 

Jika nasabah yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan 

utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi. Kreditor harus 

menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali. Jadi pihak yang 

berutang dapat melunasi utangnya dikemudian hari setelah mempunyai dana yang 

cukup dan dianggap mampu untuk melunasi utangnya. 

6. Aplikasi Murabahah 

Antonio(2001:106) menyatakan bahwa murabahah kepada pemesan 

pembelian umumnya diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian 

barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri seperti melalui Letter 

of Credit (L/C) yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi 

transaksi ekspor-impor nasabah. Murabahah biasanya diaplikasikan dalam  L/C 

impor. 
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(Sumber: Antonio, 2001:107) 

 

2.2 Risiko 

Menurut kamus, risiko atau risk adalah peluang (kemungkinan) terjadinya 

bencana atau kerugian. Oleh karena itu, risiko dari sudut pandang bank 

didefinisikan sebagai peluang dari kemungkinan terjadinya situasi yang 

memburuk (Ali, 2006:3). Risiko merupakan potensi terjadinya suatu peristiwa 

yang dapat menimbulkan kerugian.  Risiko dapat dikelompokkan berdasarkan 

konsepnya, yaitu risiko murni dan risiko spekulasi. Risiko murni adalah jika suatu 

ketidakpastian terjadi, maka kejadian tersebut pasti menimbulkan kerugian. Tidak 

ada kemungkinan kejadian akan menghasilkan keuntungan. Sementara risiko 

spekulasi yaitu ketidakpastian apakah akan terjadi keuntungan atau kerugian 

(Siahaan, 2009:6). Sedangkan  Karim (2004:255) menyatakan risiko dalam 

perbankan merupakan kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun 

NASABAH BANK 

SUPLIER 
PENJUAL 



tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan 

permodalan bank. 

2.2.1 Risiko Pada Bank Syariah 

Khan dan Ahmed (2008:11) menyatakan risiko-risiko yang melekat dalam 

aktivitas bank syariah tersebut dapat berupa risiko keuangan yang diakibatkan 

fluktuasi target-target keuangan atau ukuran moneter perusahaan dan risiko non 

keuangan adalah risiko yang diakibatkan oleh tindakan orang-orang menciptakan 

kejadian yang menyebabkan penyimpangan. Risiko keuangan antara lain risiko 

pembiayaan (kredit) dan risiko pasar sedangkan risiko non keuangan adalah risiko 

operasional, risiko hukum dan risiko regulator yang dapat dikategorikan sebagai 

risiko operasional. 

2.2.2 Risiko Keuangan 

Risiko keuangan adalah risiko yang diakibatkan fluktuasi target-target 

keuangan atau ukuran moneter perusahaan. Berikut ini adalah jenis-jenis risiko 

keuangan menurut Karim (2004:260-274): 

I. Risiko Pembiayaan 

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan 

pihak yang berhutang atau menerima pembiayaan dalam memenuhi 

kewajibannya. Dalam bank syariah risiko ini berkaitan dengan produk dan 

pembiayaan korporasi. 

a. Risiko terkait produk  

Risiko terkait pembiayaan berbasis natural certainty contract seperti 

murabahah, ijarah, salam, istishna terbagi menjadi dua aspek yaitu: 



 Default Risk atau risiko kebangkrutan  

 Recovery Risk atau risiko jaminan 

Default risk, risiko yang terjadi ketika perusahaan mengalami kebangkrutan 

atau tidak mampu secara ekonomi memenuhi kewajibannya lagi. Risiko ini 

dipengaruhi oleh beberapa hal berikut: 

1) Industri Risk yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha (industri) yang 

ditentukan oleh hal-hal berikut: 

 Karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan. Apakah jenis 

usaha tersebut mempunyai risiko yang tinggi, rawan terjadi kerugian, terpengaruh 

oleh faktor-faktor eksternal maupun internal yang berdampak negatif terhadap 

perusahaan. 

 Riwayat eksposur pembiayaan yang bersangkutan di bank syariah, teutama 

perkembangan Non Performing Financing jenis usaha yang bersangkutan. Selama 

menerima pembiayaan apakah perusahaan yang bersangkutan memenuhi 

kewajibannya dengan baik, misalnya dalam pembiayaan murabahah, perusahaan 

membayar angsuran dengan teratur atau tidak. 

 Kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan. Bank perlu melihat 

bagaimana kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah selama ini perusahaan 

mempunyai kinerja keuangan yang baik atau tidak. Secara sederhana kinerja 

keuangan dapat dilihat dari laba perusahaan, jika laba yang dicapai tinggi maka 

kinerja keuangan dapat dikatakan baik. Untuk melihat kinerja keuangan secara 

detail dapat melalui perhitungan rasio keuangan. 



2) Kondisi internal perusahaan nasabah, faktor internal dalam perusahaan juga 

dapat berpengaruh dalam risiko. Jika mempunyai pengelolaan manajemen yang 

baik, cara pemasaran yang efektif, kondisi keuangan yang stabil tentu risiko dalam 

perusahaan juga minimal. Karena perusahaan tersebut dapat mengelola 

perusahaannya dengan baik. 

3) Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, misalnya 

permasalahan hukum, pemogokan karyawan dan hal lain yang membuat performa 

perusahaan menjadi buruk. Permasalahan hukum, jika perusahaan tidak terlibat 

dalam permasalahan hukum, tentu selama ini perusahaan itu dapat mematuhi 

peraturan hukum yang ada, karyawan juga bekerja dengan baik dan mendapat 

kesejahteraan sehingga tidak terjadi pemogokan karyawan.  

Recovery risk merupakan pembayaran kembali atas sisa pinjaman nasabah 

dari hasil penjualan jaminan. Recovery risk dipengaruhi oleh hal-hal dibawah ini: 

1) Kesempurnaan pengikatan jaminan: jika ingin mendapat pembayaran 

kembali, tentu harus ada kontrak dan jaminan yang benar-benar kuat. 

2) Nilai jual kembali jaminan. Jika nilai jual kembali jaminan tinggi maka akan 

memperoleh keuntungan tetapi jika rendah tentu akan berpengaruh buruk 

karena ada risiko mengalami kerugian. 

3) Faktor negatif lainnya, misalnya tuntutan hukum pihak lain atas jaminan. 

4) Kredibilitas penjamin. Jika penjamin mempunyai kredibilitas yang baik 

maka tidak diragukan atas penjaminan yang dilakukan. 



Berikutnya adalah risiko produk terkait dengan pembiayaan berbasis 

Natural Uncertainty Contracts, seperti Mudharabah dan Musyarakah. Penialian 

risiko ini mencakup: 

1) Business Risk (Risiko bisnis yang dibiayai) dipengaruhi oleh industri risk 

yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha  dan dapat juga dipengaruhi oleh 

faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah. 

2) Shrinking Risk adalah risiko berkurangnya nilai pembiayaan 

mudharabah/musyarakah, yang dipengaruhi oleh: 

 Unusual Business Risk yaitu risiko bisnis yang luar biasa yang terjadi karena 

adanya penurunan drastis tingkat penjualan bisnis yang dibiayai, harga jual 

barang/jasa dari bisnis yang dibiayai, harga barang/jasa dari bisnis yang dibiayai. 

 Jenis bagi hasil yang dilakukan, apakah profit and loss sharing atau revenue 

sharing. Untuk jenis profit and loss sharing, risiko berkurangnya nilai 

pembiayaan muncul bila terjadi kerugian yang ditanggung oleh bank. Sedangkan 

untuk jenis revenue sharing, risiko penurunan pembiayaan terjadi bila nasabah 

tidak mampu menanggung biaya yang seharusnya ditanggung nasabah, sehingga 

nasabah tidak mampu melanjutkan usahanya. 

 Disaster risk yaitu keadaan luar biasa yang dampaknya sangat besar 

terhadap bisnis nasabah yang dibiayai bank. 

3) Character risk yang dipengaruhi oleh hal berikut: 

 Nasabah lalai dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank sehingga 

mengalami kerugian. 



 Nasabah melanggar peraturan atau ketentuan yang telah disepakati  bersama, 

dan menjalankan bisnisnya tidak sesuai ketentuan. 

 Nasabah tidak professional dalam mengelola manajemen, pemasaran, 

organisasi, teknis produksi, dan keuangan perusahaan dan tidak sesuai dengan 

standart yang disepakati oleh nasabah dan pihak bank sebelumnya. 

b. Risiko Terkait Pembiayaan Korporasi 

i. Risiko yang Timbul dari Perubahan Kondisi Bisnis Nasabah setelah 

Pencairan Pembiayaan terdapat 3 risiko sebagai berikut: 

 Over Trading setelah dilakukan pencairan pembayaran ternyata nasabah 

ingin mengembangkan volume bisnisnya secara besar-besaran tetapi modal 

yang dimiliki kecil sehingga menimbulkan krisis arus kas. 

  Adverse Trading dalam hal ini dapat dikatakan nasabah salah mengambil 

kebijakan. Adverse trading terjadi ketika nasabah melakukan pengeluaran 

tetap yang besar dalam mengembangkan bisnisnya tetapi volume 

penjualannya tidak stabil. Perusahaan yang mempunyai karakteristik seperti 

ini merupakan perusahaan yang secara potensial berada dalam posisi yang 

lemah dan berisiko tinggi. Seharusnya pengeluaran tetap yang besar harus 

diimbangi dengan pemasukan yang stabil, agar ada keseimbangan antara 

pemasukan dan pengeluaran. 

 Liquidity Run terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena 

kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang 

disebabkan oleh alasan yang tidak terduga. Kondisi ini tentu akan 

mempengaruhi nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank. 



ii. Risiko yang Timbul dari Komitmen Capital yang Berlebihan 

Sebuah perusahaan mungkin saja mengambil komitmen capital yang 

berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran berskala besar. Dan 

terkadang tidak mampu untuk menghargai komitmennya. Bank maupun supplier 

pembiayaan perdagangan sering kali tidak mampu untuk mengontrol pengeluaran 

yang berlebihan dari perusahaan. Namun demikian, bank dapat mencoba 

memonitor dengan melihat neraca perusahaan yang terakhir kali dipublikasikan. 

Bank harus benar-benar memperhatikan perusahaan ini, karena bisa saja 

perusahaan lalai dalam melakukan pengeluaran tetapi pada akhirnya kesulitan 

memenuhi kewajibannya. 

iii. Risiko yang Timbul Karena Lemahnya Analisis Bank 

 Analisis pembiayaan yang keliru 

Sejak awal nasabah yang bersangkutan mempunyai risiko yang tinggi. 

Keputusan memberikan pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati dengan 

memperhatikan informasi yang ada dan mencari informasi sebanyak-

banyaknya. Bank memerlukan staf yang handal dan berpengalaman dalam 

menyusun suatu pendekatan pembiayaan. 

 Creative Accounting 

Creative accounting merupakan istilah dalam menggambarkan penggunaan 

kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan menyesatkan 

tentang suatu laporan posisi keuangan  perusahaan. Misalnya keuntungan 

dibuat lebih besar, asset terlihat lebih bernilai, dan kewajiban 

disembunyikan dari neraca keuangan. Manajer pembiayaan harus jeli untuk 



menangkap dan mengetahui berbagai kesempatan yang dilakukan 

perusahaan serta mengidentifikasi tanda-tanda perusahaan sedang 

melakukannya. 

 Karakter Nasabah 

Terkadang nasabah dapat memperdaya bank dengan sengaja menciptakan 

pembiayaan macet. bank perlu mewaspadai nasabah yang mempunyai niatan 

tidak baik seperti ini. Sebelum membuat keputusan bank harus 

mengumpulkan informasi yang objektif mengenai karakter nasabah yang 

hendak melakukan pembiayaan. 

II. Risiko Pasar  

Adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio saham yang dimiliki 

oleh bank karena pengaruh pergerakan variabel pasar (adverse movement). 

Risiko pasar terdiri dari: 

1) Risiko Tingkat Suku Bunga (Interest Rate Risk) 

Adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi tingkat bunga. 

Meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat bunga, baik dari sisi pembiayaan 

dan pendanaan, tetapi bank syariah tidak akan terlepas dari risiko tingkat bunga. 

Hal itu disebabkan pasar yang dijangkau bank syariah tidak hanya nasabah yang 

loyal penuh terhadap syariah. Berikut adalah contoh risiko yang terkait dengan 

tingkat bunga: 

 Dalam pembiayaan murabahah, margin tidak dapat dinaikkan dari ketetapan 

di awal akad. Apabila terjadi kenaikkan suku bunga, maka pendapatan 

margin keuntungan dari pembiayaan murabahah menjadi lebih kecil 



dibanding pendapatan bunga. Akibatnya bagi hasil yang dapat diberikan 

oleh bank syariah kepada nasabah menjadi lebih kecil dari bunga. 

 Harga barang dalam salam ditetapkan dan dibayar di muka pada saat 

kontrak/akad ditandatangani. Apabila terjadi kenaikkan suku bunga, maka 

margin dalam piutang salam yang ditetapkan menjadi lebih rendah 

dibanding tingkat bunga. Akibat selanjutnya, bagi hasil yang diberikan 

kepada nasabah tidak kompetitif. 

 Pembiayaan sewa ditetapkan di muka dan dapat diubah dikemudian hari, 

tetapi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Keharusan adanya 

kesepakatan ini, tidak mudah bagi bank untuk melakukan penyesuaian harga 

sewa meskipun suku bunga pada bank konvensional meningkat. 

 Dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah, tingkat nisbah/bagi hasil 

dapat diubah dikemudian hari, tetapi harus disepakati oleh masing-masing 

pihak. Hal ini terjadi terutama dalam pembiayaan dikaitkan dengan transaksi 

murabahah, bila kenaikan nisbah tidak disepakati, bank hanya akan 

memperoleh bagi hasil atas margin murabahah dalam jumlah tetap 

sebagaimana lazimnya dalam pembiayaan murabahah. 

2) Risiko Pertukaran Mata Uang (Foreign Exchange Risk) 

Adalah suatu konsekuensi sehubungan dengan pergerakan atau fluktuasi 

nilai tukar terhadap rugi laba bank. Bank syariah tidak terpengaruh risiko kurs 

secara langsung karena adanya syarat tidak boleh melakukan transaksi yang 

bersifat perkiraan atau spekulasi, tetapi bank syariah tidak akan terlepas dari 



adanya posisi valuta asing. Yang diperkenankan adalah untuk kebutuhan transaksi 

atau berjaga-jaga (simpanan) dan transaksi yang dilaksanakan harus tunai. 

3) Risiko Harga (Price Risk) 

Adalah kemungkinan kerugian akibat perubahan harga instrument keuangan. 

Untuk perbankan syariah, disamping risiko harga atas instrument keuangan yang 

masih terbatas (obligasi syariah, rekasadana syariah, dan saham syariah), juga 

terkait risiko komoditas transaksi ijarah, murabahah, salam, istishna. Risiko 

tersebut terjadi bila harga barang yang dibeli/dipesan turun, sehingga nasabah 

tidak berminat untuk membeli, meskipun pada awalnya telah setuju untuk 

membeli. Sebaliknya bila harga naik, maka secara tidak langsung bank secara 

tidak langsung akan terkena risiko tingkat bunga. 

4) Risiko Likuiditas (Liquidity Risk) 

Risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk 

memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Risko likuiditas pada bank 

syariah antara lain: 

 Turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, khususnya 

perbankan syariah. 

 Turunnya kepercayaan nasabah pada bank syariah yang bersangkutan. 

 Ketergantungan pada sekelompok deposan. 

 Dalam mudharabah kontrak, memungkinkan nasabah untuk menarik 

dananya kapan saja, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 

 Tidak sebandingnya antara dana jangka pendek dengan pembiayaan jangka 

panjang. 



 Keterbatasan instrument keuangan untuk solusi likuiditas. 

 Bagi hasil antar bank kurang menarik, karena penyelesaian akhirnya harus 

menunggu selesainya perhitungan cash basis pendapatan bank yang 

biasanya baru terlaksana pada akhir bulan. 

2.2.3 Risiko Non Keuangan 

Risiko yang diakibatkan oleh tindakan orang-orang menciptakan kejadian 

yang menyebabkan penyimpangan. Di bawah ini merupakan risiko non keuangan 

bank syariah: 

I. Risiko Operasional 

Risiko operasional adalah risiko non keuangan yang melekat pada bank 

syariah. Karim (2004:275) menyatakan risiko operasional adalah risiko yang 

antara lain disebabkan oleh kurangnya atau tidak berfungsinya proses internal, 

human error, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang 

mempengaruhi operasional bank. Iqbal dan Mirakhor (2008:304) menyatakan 

risiko operasional cenderung menjadi signifikan dalam kasus bank Islam berkaitan 

dengan fitur kontraktual bersama mereka dan lingkungan legal umum. Asset yang 

dapat meningkatkan risiko operasional antara lain adalah risiko pembatalan pada 

kontrak murabahah dan istisna yang tidak mengikat, kegagalan sistem kontrol 

internal, kesulitan dalam menegakkan kontrak islami, kebutuhan untuk 

mempertahankan dan mengelola simpanan komoditas yang sering kali berada 

pada pasar yang tidak likuid, dan biaya serta risiko yang besar dalam memonitor 

kontrak bertipe ekuitas. Karim (2004:275) mengelompokkan risiko operasional 

sebagai berikut: 



1) Risiko Reputasi (Reputation Risk) 

Adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif 

yang terkait dengan kegiatan bank atau persepsi negatif terhadap bank. Jadi 

nasabah melihat hal yang kurang baik atau bank mengalami suatu masalah hukum 

dan membuat nasabah tidak percaya dan meragukan reputasi bank. Bila 

manajemen dalam pandangan para stakeholder dinilai baik maka risiko reputasi 

menjadi rendah, demikian juga bila perusahaan dimiliki oleh pemegang saham 

yang kuat maka risiko reputasi juga rendah. Dalam hal pelayanan, bila pelayanan 

kurang baik maka risiko reputasi menjadi tinggi. Dalam penerapan prinsip-prinsip 

syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian 

negatif terhadap penerapan sistem syariah tersebut yang dapat mengakibatkan 

timbulnya publikasi negatif sehingga akan menaikkan tingkat risiko reputasi. 

2) Risiko Kepatuhan (Compliance Risk) 

Adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan 

yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal seperti berikut: 

a. Ketentuan Giro Wajib Minimum, Net Open Position, Non-Performing 

Financing dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan. 

b. Ketentuan dalam penyediaan produk. 

c. Ketentuan dalam pemberian pembiayaan. 

d. Ketentuan dalam pelaporan baik laporan internal, laporan kepada Bank 

Indonesia maupun laporan kepada pihak ketiga lainnya. 

e. Ketentuan Perpajakan. 

f. Ketentuan dalam akad dan kontrak. 



g. Fatwa Dewan Syariah Nasional. 

3) Risiko Strategik (Strategic Risk) 

Adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan 

pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang 

tidak tepat atau bank tidak mematuhi perubahan perundang-undangan dan 

ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui 

peenrapan sistem pengendalian internal secara konsisten. 

4) Risiko Transaksi 

Adalah risiko yang disebabkan oleh permasalahan dalam pelayanan bank 

syariah atau produk-produk yang disediakan. Penyebab timbulnya risiko adalah 

sebagai berikut: 

a. Kekeliruan 

b. Kecurangan 

c. Kesempurnaan akad 

d. Kekeliruan dalam penetapan akad 

e. Kasus-kasus hukum 

f. Sistem tekonologi dan informasi 

g. Pos-pos terbuka 

II. Risiko Hukum 

Risiko hukum dapat dikategorikan sebagai salah satu risiki operasional. 

Karim menyebutkan (2004:277) risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh 

adanya kelemahan aspek hukum, seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan 

peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian 



seperti tidak terpenuhinya syarat sah-nya suatu kontrak atau pengikatan agunan 

yang tidak sempurna. 

5) Risiko Regulasi 

Khan dan Ahmed (2008:14) menyatakan bahwa risiko ini disebabkan oleh 

adanya perubahan kerangkan regulasi atau aturan di suatu negara. 

2.2.4 Risiko Mudharabah 

Risiko dalam mudharabah terutama penerapan dalam pembiayaannya relatif 

tinggi antara lain (Antonio, 2001:98): 

a. Side streaming; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut 

dalam kontrak; misalnya nasabah menggunakan dana untuk membiayai 

bisnis yang haram. 

b. Lalai dan kesalahan disengaja; misalnya saja nasabah sengaja melakukan 

kecurangan karena ketika dana diberikan kepada pihak pengelola bank tidak 

mendapat informasi apa-apa mengenai dana tersebut. 

c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. 

Dalam hal ini terjadi moral hazard dimana nasabah sengaja melakukan hal-

hal yang hanya menguntungkan dirinya dan tidak meperhatikan kerugian 

dari bank. 

Mudharabah dikatakan sebagai pembiayaan dengan risiko yang relatif tinggi 

karena dalam akad ini, pihak bank menyerahkan 100% modal untuk dikelola oleh 

mudharib. Jika pihak bank salah menganalisis dalam memberikan pembiayaan 

mudharabah maka risiko yang ditanggung juga besar. Bank bisa kehilangan 

modal yang telah diberikan kepada mudharib dan mengalami kerugian. Bank 



tidak dapat begitu saja menyalurkan dana hanya berdasar kepercayaan karena 

mudharib bisa menggunakan dana dengan tidak semestiunya, akses bank terhadap 

informasi mengenai usaha yang dijalankan mudharib menjadi terbatas. 

Praktik mudharabah dapat saja mempunyai risiko operasional misalnya 

dana mudharabah digunakan untuk pengeluaran tetap yang berlebihan, 

menyebabkan besarnya beban depresiasi dan berkurangnya ketersediaan modal 

kerja yang berpengaruh pada tidak produktifnya investasi. Mudharib juga bisa 

saja menjalankan usaha dengan tidak efisien, tentu menimbulkan risiko tidak ada 

yang dibagi hasilkan dengan pemilik dana.  

2.2.5 Risiko Murabahah 

Selain memberikan manfaat kepada bank syariah yaitu keuntungan yang 

muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. 

Murabahah juga mempunyai banyak peminat karena dianggap mempunyai risiko 

yang kecil dan mempunyai kemudahan dalam penanganan administrasinya.  

Menurut Karim (2004:263-264) Risiko terkait pembiayaan murabahah 

dikarenakan pembiayaan murabahah mempunyai ciri menyerahkan barang diawal 

akad dan membayarnya kemudian baik melalui angsuran atau dibayar sekaligus 

sehingga pemberian pembiayaan murabahah dalam jangka waktu yang panjang 

menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga. 

Antonio (2001:107) menyatakan beberapa kemungkinan risiko yang muncul 

dalam murabahah antara lain: 

a. Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran. 



b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga barang di pasar naik setelah 

bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual 

beli tersebut. Karena telah ada akad dan kesepakatan di awal mengenai 

harga barang yang ditawarkan kepada nasabah. 

c. Penolakan nasabah; hal ini bisa diakibatkan karena barang rusak selama 

perjalanan atau spesifikasi barang yang berbeda dengan yang dipesan oleh 

nasabah. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan 

penjualnya, barang tersebut menjadi milik bank dan bank mempunyai risiko 

untuk menjualnya kepada pihak lain. 

d. Dijual; ketika kontrak ditandatangani, barang menjadi milik nasabah. 

Nasabah mempunyai kebebasan untuk memperlakukan asset tersebut 

termasuk menjualnya. Jika hal itu terjadi maka risiko kegagalan akan 

semakin besar. 

Taruno (2008) menyatakan risiko akad dalam pembiayaan murabahah 

adalah Apabila terjadi penundaan kewajiban membayar disebabkan karena 

ketidakmampuan nasabah, maka bank tidak diperbolehkan meminta nasabah 

membayar jumlah tambahan sebagai denda tetapi bank menunggu nasabah sampai 

mampu membayar cicilan. Inilah kerugian yang harus ditanggung bank ketika 

nasabah tidak mampu membayar sesuai dengan jatuh tempo pembayaran yang 

disepakati (http://hndwibowo.blogspot.com/2008 tanggal akses: 10 Mei 2010). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penilitian 

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang hendak 

dicapai, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut 

Nazir (2005:54) metode deskriptif adalah suatu metode dalam status kelompok 

manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Untuk mendukung metode penelitian di atas maka jenis penelitian yang 

digunakan adalah studi kasus, Arikunto (2006:142) menyatakan studi kasus 

adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, terhadap suatu 

organisasi lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian 

ini hanya meliputi subyek yang sangat sempit. 

3.2. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Waktu 

penelitian adalah 1-30 November 2010. Objek penelitian ini dipilih oleh penulis 

karena Bank Syariah Mandiri Cabang Malang menyediakan produk pembiayaan 

mudharabah dan murabahah, produk pembiayaan murabahah mendominasi 

kemudian diikuti dengan pembiayaan mudharabah. Bank Syariah Mandiri 

Cabang Malang merupakan salah satu bank yang terkemuka dan banyak dikenal 

oleh masyarakat. 



3.3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder: 

a. Data Primer 

Indriantoro dan Supomo (2009:146-147) menyatakan bahwa data primer 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer berupa opini 

subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap 

suatu benda, kejadian, dan hasil pengujian. Data primer dikumpulkan oleh 

peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini 

metode yang digunakan adalah metode survei, dengan cara wawancara 

yang merupakan metode pengumpulan data primer berdasarkan 

komunikasi antara peneliti dengan narasumber. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara seperti literatur 

perpustakaan, artikel dalam media cetak maupun elektronik, jurnal-jurnal 

penelitian yang berkaitan dan hasil penulisan terdahulu.. Data sekunder 

umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun 

dalam arsip. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah: 



 

a. Wawancara 

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab 

secara langsung kepada pihak yang terkait untuk memperoleh data yang 

relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Peneliti melakukan 

wawancara langsung dengan karyawan yang telah ditunjuk oleh pimpinan 

perusahaan yang mampu menjelaskan dan menjawab pertanyaan berkaitan 

dengan tujuan penelitian. Karyawan yang ditunjuk adalah Pengawas 

Kepatuhan Prosedur yang bertanggung jawab mengawasi terlaksananya 

prosedur untuk meminimalisir risiko. 

b. Studi literatur 

Adalah cara memperoleh data yang dilakukan dengan mempelajari sumber-

sumber bacaan seperti: 

- Text book dan buku-buku tentang perbankan syariah yang mendukung 

penelitian ini. 

- Literatur berupa artikel dari berbagai sumber baik media cetak maupun 

elektornik 

- Referensi atau rujukan yang berupa skripsi terdahulu yang mendukung 

penelitian ini. 

3.5 Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data 

kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1982) yang dikutip 

Moleong (2010: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 



dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain. Proses analisis data dalam metode kualitatif ini dilakukan sejak 

dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Tahapan analisis data yang 

dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data-data mengenai prosedur pembiayaan mudharabah 

dan murabahah serta risiko non keuangan pembiayaan mudharabah dan 

murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. 

2. Data-data yang diperoleh kemudian dipelajari. Penulis menjelaskan 

mengenai risiko non keuangan pembiayaan mudharabah, bagaimana risiko 

tersebut muncul dan cara mengatasinya, lalu menjelaskan mengenai risiko non 

keuangan pembiayaan murabahah, bagaimana risiko itu muncul dan cara 

mengatasinya setelah itu mengkristalkan risiko non keuangan pembiayaan 

mudharabah dan murabahah dalam bentuk matriks untuk mengetahui perbedaan 

risiko non keuangan pembiayaan mudharabah dan murabahah. 

3. Dari hasil pembahasan tersebut penulis lalu menarik kesimpulan mengenai 

risiko non keuangan pembiayaan mudharabah dan murabahah pada Bank Syariah 

Mandiri Cabang Malang. 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan 

Visi dari PT. Bank Syariah Mandiri adalah menjadi bank syariah terpercaya 

pilihan mitra usaha. 

Sedangkan misi dari PT. Bank Syariah Mandiri antara lain: 

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan. 

b. Mengutamakan penghimpunan dana consumer dan penyaluran 

pembiayaan pada segmen UMKM. 

c. Merekrut dan mengembangkan pegawai professional dalam lingkungan 

kerja yang sehat. 

d. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal. 

e. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat. 

4.2 Prinsip Operasi Bank Syariah Mandiri (BSM) 

Prinsip operasi Bank Syariah Mandiri adalah aturan perjanjian berdasarkan 

hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau 

pembiayaan kegiatan usaha, kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. 

Prinsip-prinsip syariah juga diaplikasikan dalam budaya perusahaan yang 

mengacu akhlaqul karimah (budi pekerti mulia) yaitu: 

a. Siddiq (integritas). Menjaga martabat dengan integritas, yaitu mengawali 

dengan niat dan hati tulus, berpikir jernih, sikap terpuji, dan perlilaku 

teladan. 



b. Istiqomah (konsistensi). Konsisten adalah kunci menuju sukses yaitu 

memegang teguh komitmen, sikap optimistis, pantang menyerah, 

kesabaran dan percaya diri. 

c. Fathanah (profesionalisme). Profesional adalah gaya kerja kami, yaitu 

semangat belajar berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil dan adil. 

d. Amanah (tanggung jawab). Terpercaya karena penuh tanggung jawab, 

maksudnya menjadi terpercaya, cepat tanggap, obyektif, dan disiplin. 

e. Tabligh (kepemimpinan). Kepemimpinan berlandaskan kasih sayang 

dengan cara selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif dan 

memberdayakan. 

4.3 Prosedur Pembiayaan Mudharabah 

a. Tahap Permohonan Pembiayaan Mudharabah 

Calon nasabah (mudharib) mengajukan permohonan pembiayaan 

mudharabah kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Pihak Bank Syariah 

Mandiri Cabang Malang akan menjelaskan persyaratan pengajuan pembiayaan 

kepada mudharib. Selain mengajukan surat permohonan pembiayaan atau 

proposal yang meliputi gambaran umum usaha, prospek, rincian rencana 

penggunaan dan jangka waktu yang digunakan, data jaminan, syarat-syarat yang 

harus dipenuhi oleh mudharib adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Persyaratan Permohonan Pembiayaan Mudharabah 

Keterangan Badan Usaha Perorangan 

Identitas diri dan pasangan - V 

Kartu keluarga dan surat nikah - V 

Copy rekening bank 3 bulan terakhir V V 

Akte pendirian usaha V - 

 



Tabel 4.1 Persyaratan Permohonan Pembiayaan Mudharabah 

Keterangan Badan Usaha Perorangan 

Identitas pengurus V - 

Legalitas usaha V V 

Laporan keuangan 2 tahun terakhir V V 

Past performance 2 tahun terakhir V V 

Rencana usaha 12 bulan yang akan datang V V 

Data obyek pembiayaan V V 

Berdasarkan data sekunder Bank Syariah Mandiri (www.syariahmandiri.co.id) 

b.Tahap Evaluasi dan Analisis Pembiayaan Mudharabah 

Setelah berkas permohonan aplikasi pembiayaan mudharabah diterima oleh 

pihak bank, petugas Account Officer akan melakukan tindakan analisis kelayakan 

bisnis tahap pertama adalah analisa awal meliputi wawancara, kunjungan 

lapangan, dan membuat laporan kunjungan. Tahap kedua adalah analisa lanjutan 

yang terdiri dari analisis usaha, keuangan, manajemen, yuridis usaha, karakter, 

dan jaminan. 

c. Tahap Realisasi Pembiayaan 

Setelah Account Officer melakukan evaluasi dan analisis pembiayaan 

mudharabah, maka tahap selanjutnya adalah realisasi pembiayaan mudharabah. 

Sebelum pembiayaan terealisasi, Account Officer membuat memorandum 

pembiayaan yang berisi kesimpulan, rekomendasi, dan persyaratan pembiayaan 

yang ditandatangani Marketing Manager sebagai pertimbangan bagi Komite 

Pembiayaan. Pihak Komite Pembiayaan yang akan memtuskan apakah proyek 

calon nasabah (mudharib) layak atau tidak mendapatkan pembiayaan 

mudharabah. 

Apabila Komite Pembiayaan memberikan persetujuan untuk membiayai 

proyek mudharib yang dianggap layak dan memenuhi kriteria, maka Account 

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


Officer akan mengirimkan surat persetujuan mudharabah kepada mudharib. Surat 

tersebut berisi persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan mudharabah pada 

mudharib dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Komite Pembiayaan. 

Jika nasabah setuju atas persyaratan tersebut, bank akan melakukan pengikatan 

pembiayaan dan jaminan dengan persetujuan dan kesepakatan mudharib 

dihadapan Notaris. Notaris akan membuat akad pembiayaan mudharabah yang 

merupakan suatu perjanjian internal antara nasabah dan bank berisi tentang 

pembiayaan dan penggunaan, jangka waktu pembiayaan, penarikan pembiayaan, 

kesepakatan bagi hasil, pembayaran kembali, kewajiban nasabah, cidera janji, 

pelanggaran, pengawasan, pemeriksaan dan penyelesain perselisihan. 

Setelah akad tersebut ditandatangani oleh mudharib dan Bank Syariah 

Mandiri Cabang Malang dihadapan notaris, mudharib akan mengajukan surat 

permohonan realisasi mudharabah yang isisnya meminta pemcairan dana untuk 

memulai proyek pembiayaan mudharabah. Setelah menerima dana pembiayaan 

dari bank, nasabah akan menyerahkan tanda terima uang oleh nasabah kepada 

bank. Pencairan dana dapat dilakukan sekaligus ataupun bertahap tergantung dari 

kesepakatan dan kebutuhan. 

d.Tahap Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah 

Setelah proyek mudharib berjalan, keuntungan yang diperoleh dari hasil 

usaha akan dibagihasilkan antara mudharib dan pihak bank, sehingga tercipta 

sistem bagi hasil yang menguntungkan antara bank dan mudharib. Pihak bank 

Syariah Mandiri Cabang Malang telah membuat kesepakatan diawal dengan 

mudharib mengenai jumlah bagi hasil dan waktu pelaksanaannya. 



e. Tahap Pemeriksaan dan Pengawasan Pembiayaan 

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan mudharib, bank 

atau kuasanya dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan pembiayaan 

mudharabah atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha mudharib. Tahap 

ini bertujuan untuk mengamankan pembiayaan yang dicairkan oleh pihak bank, 

memantapkan kinerja usaha mudharib agar usahanya berjalan dengan lancar. Jika 

usaha mudharib tidak lancar akan mengakibatkan usaha tersebut bangkrut dan 

bagi hasil ke pihak bank tidak lancar bahkan macet. 

4.4 Prosedur Pembiayaan Murabahah  

a. Permohonan Pembiayaan 

Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah 

Mandiri Cabang Malang, kemudian pihak bank akan menjelaskan persyaratan 

pengajuan pembiayaan murabahah. Aplikasi permohonan pembiayaan berisi 

spesifikasi barang yang ingin dibeli oleh calon nasabah, tujuan penggunaan, 

jumlah yang diminta, jangka waktu, rencana pelunasan. Syarat-syarat yang harus 

dipenuhi calon nasabah adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Persyaratan Permohonan Pembiayaan Murabahah 

Keterangan Konsumtif Produktif 

Pegawai Wirausaha Pegawai Wirausaha 

Identitas diri dan pasangan V V - V 

Kartu keluaarga dan surat nikah V V - V 

Slip gaji 2bln terakhir V - - - 

 

 

 

 



Tabel 4.2 Persyaratan Permohonan Pembiayaan Murabahah 

Keterangan Konsumtif Produktif 

Pegawai Wirausaha Pegawai Wirausaha 

SK pengangkatan terakhir V - - V 

Copy rekening bank 3bln terakhir V V - V 

Akte pendirian usaha - - V - 

Identitas pengurus - - V - 

Legalitas usaha - V V V 

Laporan Keuangan 2thn terakhir - V V V 

Past performance 2thn terakhir - V V V 

Rencana usaha 12bln yg akan datang - V V V 

Data obyek pembiayaan V V V V 

Berdasarkan data sekunder Bank Syariah Mandiri (www.syariahmandiri.co.id) 

b. Analisis Pembiayaan 

Setelah calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan murabahah, 

maka Account Officer akan menganalisis permohonan pembiayaan tersebut. 

Account Officer melakukan investigasi atas kelengkapan persyaratan pembiayaan 

serta meneliti kemungkinan nasabah pernah melakukan pembiayaan macet. 

Selanjutnya Account Officer membuat rekomendasi kelayakan nasabah untuk 

menerima pembiayaan murabahah dari Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. 

c. Realisasi Pembiayaan 

Setelah menerima rekomendasi dari Account Officer maka yang 

memutuskan calon nasabah layak untuk menerima pembiayaan adalah Komite 

Pembiayaan. Komite Pembiayaan memeriksa lagi kelengkapan dokumen dan 

persyaratan pengajuan pembiayaan, jika dinilai layak maka nasabah akan 

mendapatkan fasilitas pembiayaan murabahah. 

d. Pengikatan 

Setelah mendapat persetujuan dari Komite Pembiayaan maka tahap 

selanjutnya adalah penandatanganan akad oleh bank, calon nasabah, pemasok 



dihadapan notaris yang telah ditunjuk. Pengikatan jaminan juga dilakukan disaat 

yang sama, jaminan bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban kepada bank 

untuk memperoleh pelunasan dari jaminan apabila nasabah tidak mampu 

membayar. Untuk meminimalisir risiko penolakan barang oleh nasabah, bank 

dapat memberikan surat kuasa kepada calon nasabah untuk membeli barang atas 

nama Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Bank membuat akad wakalah 

dimana calon nasabah yang akan membeli barang atas nama Bank Syariah 

Mandiri Cabang Malang sebelum akad jual beli ditandatangani antara calon 

nasabah, bank, dan pemasok. 

e. Pencairan Pembiayaan 

Setelah semua pengikatan selesai dilaksanakan maka tahap selanjutnya 

adalah pencairan pembiayaan agar nasabah dapat memperoleh barang yang 

diinginkannnya. 

f. Pembayaran Angsuran 

Pembayaran angsuran harus dilakukan oleh nasabah setiap bulan sebesar 

harga angsuran ditambah margin keuntungan yang disepakati. Angsuran dapat 

dilunasi sebelum jatuh tempo. 

4.5 Risiko Non Keuangan Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah 

Dalam proses pembiayaan mudharabah dan murabahah pihak bank syariah 

selalu dihadapkan dengan kemungkinan risiko di masa mendatang. Risiko 

pembiayaan mudharabah dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan risiko 

pembiayaan murabahah karena dalam mudharabah, bank mempercayakan 

uangnya untuk dikelola mudharib dengan sistem bagi hasil, mudharib bisa saja 



berbuat kecurangan ataupun bisnisnya tidak berjalan dengan baik sehingga 

mengalami kerugian dan merugikan pihak bank. Keuntungan yang dibagi hasilkan 

tergantung dengan keahlian mudharib dan penilaian bank terhadap mudharib, 

karena jika salah melakukan penilaian terhadap prospek bisnis yang dijalankan 

mudharib tentu akan merugikan bank syariah. Sementara dalam murabahah risiko 

dianggap lebih kecil karena menggunakan sistem jual beli dimana bank dan 

nasabah telah mempunyai kesepakatan diawal mengenai barang, spesfikasinya, 

juga margin keuntungannya. Risiko dapat diakibatkan oleh perubahan lingkungan 

eksternal ataupun kondisi internal bank syariah tersebut. Bank syariah dihadapkan 

risiko non keuangan berupa risiko operasional yang dianggap tinggi bagi bank 

syariah karena usianya yang relatif muda terutama terkait dengan faktor 

manusiawi. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang berasal dari 

ketidakcakapan atau kegagalan proses internal disebabkan oleh kesalahan sistem 

ataupun manusia (human error) dan adanya masalah dalam lingkungan eksternal. 

Risiko non keuangan lainnya adalah risiko hukum yang bisa dikategorikan 

sebagai risiko operasional, risiko hukum disebabkan perbedaan karakteristik akad 

atau kontrak keuangan, bank syariah berhadapan dengan risiko yang berhubungan 

dengan proses dokumentasi dan pelaksanaan hukum. Selanjutnya adalah risiko 

regulator muncul akibat adanya perubahan kerangka regulasi suatu negara.  

Berdasarkan latar belakang, kajian pustaka, metode penelitian dan penelitian 

yang telah dilakukan penulis pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang maka di 

bawah ini akan dijelaskan mengenai risiko non keuangan pembiayaan 

mudharabah dan murabahah. 



4.5.1 Risiko Non Keuangan Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak 

dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, 

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara 

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, 

sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan 

akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena 

kecurangan atau kelailaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab 

atas kerugian tersebut 

Aplikasi pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang 

Malang diterapkan pada pembiayaan modal kerja. Bank Syariah Mandiri sebagai 

shahibul maal menyediakan seluruh modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah 

dan keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang 

disepakati. Dana yang disalurkan untuk pembiayaan modal kerja digunakan untuk 

membiayai bisnis berskala besar. Risiko pada pembiayaan mudharabah besar 

karena dana yang disalurkan untuk pembiayaan mudharabah cenderung besar dan 

dibutuhkan keahlian serta kehati-hatian dalam memilih nasabah yang mengajukan 

pembiayaan serta bisnis yang mempunyai prospek yang bagus. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan  Bapak Candra 

Ardhya selaku Pengawas Kepatuhan dan Prosedur (PKP) Bank Syariah Mandiri 

Cabang Malang dan juga studi literatur mengenai risiko non keuangan 

pembiayaan mudharabah, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

 



 Risiko Operasional: 

1. Risiko Reputasi 

Adalah risiko yang timbul  disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang 

terkait dengan kegiatan bank atau persepsi negatif terhadap bank yang disebabkan 

kesalahan manajemen, melanggar peraturan, melanggar fatwa DSN, skandal 

keuangan, kurang kompeten terhadap pelayanan, integritas yang diragukan 

ataupun performance keuangan yang kurang baik. Untuk mengetahui risiko 

reputasi penulis melakukan wawancara dengan Pengawas Kepatuhan Prosedur 

Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, Bapak Chandra Ardya. Penulis 

menanyakan berkaitan dengan reputasi apakah Bank Syariah Mandiri pernah 

mengalami permasalahan hukum atau skandal keuangan yang mungkin 

menyebabkan publikasi negatif berkaitan dengan pembiayaan mudharabah. 

Bapak Chandra menjelaskan: 

Pembiayaan mudharabah tidak terlepas dari berbagai kemungkinan risiko. 

Dibandingkan dengan risiko pembiayaan murabahah, risiko pembiayaan 

mudharabah lebih besar. Hal ini disebabkan pembiayaan mudharabah 

digunakan untuk membiayai bisnis dengan skala lebih besar, dimana dana 

yang disalurkan juga besar. Bank mendanai 100% untuk kebutuhan usaha 

nasabah, jadi risiko yang ditanggung oleh bank juga besar. Sedangkan dalam 

pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri mayoritas disalurkan 

untuk pembiayaan konsumtif, untuk pembelian barang-barang keperluan 

pribadi seperti pembelian rumah, ataupun pembelian mobil. Berkaitan 

dengan adanya sengketa hukum, Bank Syariah Mandiri pernah mengalami 

sengketa hukum dengan Dana Pensiunan Angkasa Pura II yaitu berkenaan 

dengan pembiayaan mudharabah muqayyadah. Tetapi kasus ini tidak terjadi 

di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang melainkan terjadi di salah satu 

cabang Jakarta. Permasalahan hukum tentu menimbulkan publikasi negatif 

tetapi hal itu tidak berpengaruh terhadap jumlah nasabah Bank Syariah 

Mandiri Cabang Malang. Nasabah tetap mepercayakan dananya kepada 

Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. 

 



Akad mudharabah muqayyadah adalah akad kerja sama usaha antara 

nasabah pemilik dana (shahibul maal) dan nasabah pengelola dana (mudharib), 

dimana pihak bank bertindak sebagai perantara pembiayaan. Pemilik dana 

menetapkan pelaksanaan kegiatan dengan syarat-syarat tertentu berupa jenis 

usaha, tempat, waktu maupun tata cara pelaksanaannya. Bank Syariah Mandiri 

sebagai perantara antara Dana Pensiunan Angkasa Pura selaku pemilik dana dan 

Sari Indo Prima sebagai pengelola, setelah akad berjalan ternyata Dapenda tidak 

menerima angsuran bagi hasil dikarenakan Sari Indo Prima tidak jujur dalam 

mengelola dana dan hanya mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, dana 

tersebut digunakan untuk membayar angsuran pada bank syariah mandiri, padahal 

seharusnya mudharib tidak terlibat hutang dengan pihak lain. Dapenda merasa 

telah dibohongi dan dirugikan karena bank syariah mandiri tidak melaksanakan 

prinsip kehati-hatian dan tidak jujur dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah 

muqqayadah (http://www.hukumonline.com/sengketasyariahmandiri/tanggal 

akses 10 November 2010) 

Risiko reputasi ini muncul disebabkan kurang berhati-hati dalam memilih 

mudharib (pengelola dana), sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain dan 

timbulnya ketidakpercayaan terhadap bank syariah karena dianggap tidak mampu 

melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pengawasan terhadap dana yang 

disalurkan kepada mudharib. Hal ini tentu menimbulkan publikasi negatif 

terhadap profesionalisme dan tanggung jawab bank syariah mandiri. Selain itu 

juga disebabkan nasabah tidak memahami produk pembiayaan mudharabah. 

Risiko ini dapat dicegah bila bank syariah melakukan tanggung jawabnya dengan 

http://www.hukumonline.com/sengketasyariah


baik, professional, dan berhati-hati dalam menilai karakteristik dan itikad buruk 

dari mudharib. Setelah menyalurkan dana untuk pembiayaan mudharabah 

diperlukan pengawasan terhadap penggunaan dana untuk mengantisipasi dana 

yang disalurkan disalahgunakan oleh mudharib seperti pada kasus di atas. 

Risiko reputasi pada pembiayaan mudharabah relatif tinggi dikarenakan 

sebagai lembaga keuangan syariah, ciri khas bank syariah adalah pembiayaan bagi 

hasil (mudharabah) tetapi pada prakteknya pembiayaan murabahah lebih 

mendominasi. Pihak bank syariah cenderung menolak risiko dan itu menimbulkan 

persepsi negatif bahwa bank syariah kurang handal dalam melaksanakan kegiatan 

bank yang mencerminkan ekonomi Islam sesungguhnya. Alternatif pemecahan 

yang dapat digunakan adalah pemerintah harus memberikan arahan dan target 

untuk lebih mengembangkan produk mudharabah secara bertahap, agar 

masyarakat juga menaruh kepercayaan kepada bank syariah bahwa produk bagi 

hasil (mudharabah)  sebagai ciri khas bank syariah dapat dilaksankan dengan baik 

oleh bank syariah. 

2. Risiko Kepatuhan (Compliance Risk) 

Risiko ini disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, 

baik ketentuan internal ataupun ketentuan eksternal seperti ketentuan batas 

maksimum pemberian pembiayaan, ketentuan dalam pelaporan ataupun ketentuan 

perpajakan. Bapak Chandra Ardya menyatakan: 

Pembiayaan mudharabah tidak terlepas dari risiko kepatuhan jika ada 

ketentuan dalam pemberian pembiayaan yang tidak dilaksanakan. Tetapi 

untuk ketentuan perpajakan, pelaporan, ketentuan penyediaan produk, Giro 

Wajib Minimum, dan batas minimum pemberian pembiayaan dan yang 

berhubungan dengan kesehatan Bank yang telah ditetapkan, Bank Syariah 

Mandiri Cabang Malang tidak berani main-main dengan hal itu. Pengawas 



Kepatuhan Prosedur memastikan bahwa semuanya telah dilakukan sesuai 

dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Risiko kepatuhan 

dalam pembiayaan mudharabah biasanya terjadi karena ada tahap dalam 

prosedur pemberian pembiayaan tidak dilakukan, misalnya tahap pengajuan 

pembiayaan, mudharib seharusnya mengajukan surat permohonan dan 

proposal mengenai gambaran umum usaha, prospek, rincian rencana 

penggunaan dan jangka waktu yang digunakan, data jaminan, misalnya salah 

satu prosedur ada yang tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan risiko 

kepatuhan terhadap ketentuan internal. Misalkan dalam pembiayaan 

mudharabah sebelumnya harus dilakukan survey terhadap tempat usaha 

mudharib untuk mengetahui bagaiman perkembangan usaha yang dilakukan 

mudharib, tetapi karyawan lalai terhadap tugasnya, hal tersebut juga 

menimbulkan risiko kepatuhan karena adanya ketentuan internal yang tidak 

dilaksanakan. Tetapi dipastikan semua prosedur baik ketentuan internal dan 

eksternal dipatuhi oleh seluruh karyawan Bank Syariah Mandiri, Pengawas 

Kepatuhan Prosedur bertugas untuk memeriksa semua prosedur telah 

terlaksana dengan baik. 

 

Risiko kepatuhan ini muncul dikarenakan ada ketentuan-ketentuan yang 

tidak dipatuhi berkaitan dengan pembiayaan mudharabah. Contohnya jika 

karyawan ditugaskan untuk melakukan analisa terhadap nasabah yang 

mengajukan pembiayaan mudharabah, mengenai lingkungan dimana usaha 

tersebut dilaksanakan yang terdiri dari beberapa tahap diantaranya wawancara 

dengan masyarakat sekitar tentang perkembangan usaha tetapi karena sesutau hal 

mereka lalai melaksanakan tugasnya, ketika menerima pencairan pembiayaan 

ternyata mudharib menyalahgunakan dana tersebut untuk membayar cicilan pada 

pihak lain. Semua hal tersebut tentu melanggar ketentuan. Karyawan seharusnya 

melaksanakan tugasnya dengan baik karena analisa terhadap lingkungan 

merupakan poin penting untuk mengetahui karakter bisnsi atau usaha yang akan 

dibiayai, masyarakat sekitar tempat usaha yang paling mengetahui bagaimanakah 

bisnis atau tersebut berjalan. Sedangkan mudharib tidak diperkenankan 

menggunakan dana tersebut untuk membayar angsuran ke pihak lain, karena hal 



itu melanggar akad dan merugikan pihak bank. Risiko ini dapat diatasi jika 

karyawan melakukan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan prinsip 

operasi Bank Syariah Mandiri yaitu amanah dan fathanah. Pengawas Kepatuhan 

Prosedur bertugas untuk mengawasi dan memberikan peringatan agar semua 

pihak bekerja dengan baik sesuai dengan prinsip operasi. Pengawasan terhadap 

dana yang disalurkan juga perlu dilakukan dengan baik, untuk mengatasi ketidak 

jujuran mudharib dalam menggunakan dana tersebut, laporan keuangan dari usaha 

mudharib harus diperiksa kebenarannya. Sebelum memberikan pembiayaan 

semua informasi mengenai mudharib harus dimiliki oleh pihak bank, mengenai 

karakter dan track record, apakah mudharib sedang dalam keadaan berhutang atau 

tidak dengan pihak lain. 

3. Risiko Strategik 

Risiko strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya 

penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan 

bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi/tidak melaksanakan perubahan 

perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.  Berdasarkan hasil 

wawancara penulis dengan bapak Chandra Ardya selaku Pengawas Kepatuhan 

Prosedur adalah sebagai berikut: 

Pembiayaan mudharabah juga tidak terlepas dari risiko strategik. Seperti kita 

ketahui dalam pembiayaan mudharabah, pihak bank sebagai shahibul maal 

(pemilik dana) mempercayakan untuk memberi seluruh modal kepada nasabah 

sebagai mudharib (pengelola dana) keuntungannya akan dibagi hasilkan sesuai 

nisbah yang disepakati dan tentu saja shahibul maal harus jeli dan teliti dalam 

memutuskan bisnis mana yang akan diberikan pembiayaan dan memberikan 

keuntungan kepada shahibul maal. Dalam memberikan pembiayaan mudharabah 

pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Malang mempertimbangkan aspek 

operasional, teknis, manajemen, keadaan sosial ekonomi, lingkungan dan 

pemasaran bisnis yang dibiayai hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko 



strategik pada pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah erat dengan 

risiko strategik karena jika pihak shahibul maal tidak berhati-hati dalam 

memberikan pembiayaan maka dikhawatirkan bisnis yang dibiayai mengalami 

kerugian. Shahibul maal harus mempunyai gambaran mengenai bisnis apa saja 

yang sedang berkembang dan mempunyai prospek yang menjanjikan di masa 

mendatang. Risiko strategik tinggi pada pembiayaan mudharabah karena kita 

tidak mengetahui berapa keuntungan yang akan diperoleh oleh bank di masa 

mendatang. 

 

Risiko ini muncul disebabkan kesalahan dalam melakukan keputusan bisnis 

mana yang akan dibiayai oleh pihak bank, ternyata binis tersebut tidak berjalan 

dengan baik. Hal ini dikarenakan mudharib kurang handal dalam mengelola 

bisnisnya, kurangnya analisa awal mengenai karakter bisnis yang akan dibiayai, 

apakah bisnis tersebut mempunyai prospek yang baik sehingga mudharib dapat 

mengembalikan dana yang dipinjamkan sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati sebelumnya. Risiko ini dapat diminimalisir jika analisa mengenai 

prospek bisnis yang akan dibiayai dilakukan dengan cermat, antara lain 

menagnalisa keahlian bisnis mudharib, pengalaman mudharib, dan sumber daya 

yang dimiliki apakah mendukung untuk terlaksananya bisnis tersebut. Kontinuitas 

atau kelangsungan usaha juga harus diperhatikan, shahibul maal 

mempertimbangkan apakah bisnis atau usaha ini dapat berkembang dengan baik 

di masa mendatang bukan hanya aktivitas sesaat. Pihak bank juga harus 

mempunyai gambaran mengenai target pendapatan yang diharapkan bank dan 

hasil aktual. Bank juga harus memilih usaha yang mempunyai sistem informasi 

akuntansi yang baik untuk meminimalisir moral hazard. Jadi bank dapat melihat 

pencatatan hasil usaha yang dilakukan oleh mudharib dan memudahkan untuk 

mengendalikan proyek yang dibiayai untuk mengurangi risiko penyimpangan. 

 



4. Risiko Transaksi 

Adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh permasalahan dalam 

pelayanan bank syariah atau produk-produk yang disediakan. Penyebab timbulnya 

risiko adalah terjadinya kekeliruan, kecurangan, kesempurnaan akad, kasus-kasus 

hukum, sistem teknologi informasi.  Mengenai risiko transaksi pembiayaan 

mudharabah dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, Bapak Chandra Ardya 

menjelaskan sebagai berikut: 

Pembiayaan mudharabah rawan terkena risiko transaksi karena terjadinya 

kecurangan ataupun moral hazard dari pihak mudharib. Pihak mudharib 

dengan sengaja melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran bagi 

hasil kepada pihak bank ataupun bisnis yang dikelola oleh mudharib 

mengalami permasalahan sehingga menyebabkan mudharib tidak dapat 

memenuhi kewajibannya kepada pihak bank. Sistem teknologi terkadang 

juga dapat menimbulkan risiko jika sistem error, sistem teknologi informasi 

memegang peranan penting dalam pembiayaan mudharabah, contohnya 

memberi peringatan kepada karyawan Bank Syariah Mandiri untuk 

melakukan survey terhadap tempat usaha mudharib ataupun memberikan 

informasi mengenai waktu pembayaran angsuran bagi hasil mudharib. 

Untuk mencegah terjadinya risiko tersebut maka dilakukan maintanance 

yang baik terhadap teknologi informasi Bank Syariah Mandiri 

 

Risiko ini muncul disebabkan adanya pihak-pihak yang melakukan kelalaian 

dan kecurangan sehingga timbul kerugian terhadap pihak lain. Contohnya adalah 

karyawan lalai dalam tugasnya melakukan pengawasan terhadap usaha mudharib, 

karyawan tidak melakukan pemeliharaan terhadap sistem teknologi informasi 

yang menyebabkan system error ataupun terkena virus sehingga mengganggu 

jalannya pembiayaan. Karena di dalam komputer terdapat data-data penting 

mengenai nasabah, bagi hasil, perkembangan usaha mudharib. Untuk mengatasi 

risiko ini adalah adanya pemeliharaan yang baik terhadap jaringan sehingga tidak 

menimbulkan kerugian atau terhambatnya pekerjaan. Mempunyai cadangan data 



yang tidak hanya tersimpan dalam satu computer sehingga jika terjadi 

permasalahan, data yang tersimpan tidak hilang begitu saja. Karyawan harus 

mempunyai komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar 

tidak merugikan pihak lain. 

Kecurangan dari mudharib juga menimbulkan risiko transaksi, mudharib 

tidak menggunakan dana untuk mengelola usaha melainkan untuk membayar 

pinjamannya. Mudharib menggunakan biaya yang besar dalam mengelola usaha, 

sehingga bagi hasilnya terhadap bank menjadi berkurang. Mudharib kurang cakap 

dalam mengelola usahanya sehingga mengalami kerugian. Risiko ini dapat diatasi 

dengan cara menganalisis karakteristik mudharib, menilai kepribadiannya dan 

kemampuannya dalam mengembalikan dana yang telah dikeluarkan bank syariah. 

Mudharib harus memiliki kemampuan yang memadai dan memahami prinsip-

prinsi syariah, mempunyai karakter yang baik seperti Rasul, yaitu Siddiq, 

Amanah, Fathanah, Tabligh. Mudharib yang dipilih harus mempunyai reputasi 

yang baik, dikenal masyarakat, dan hal tersebut dapat dilihat dari lama usaha yang 

telah dijalankan, produk yang dihasilkan, dan jaringan usaha. Kemampuan untuk 

mengoreksi risiko terhadap bisnis yang dijalankan untuk meminimalisir terjadinya 

kerugian. Pertimbangan yang utama adalah memiliki track record yang baik, 

memiliki hubungan yang baik dengan shahibul maal, dan memiliki jaminan yang 

benar-benar terbukti secara hukum. Mudharib yang memiliki perilaku islami 

dalam perekonomian tentu yang akan diperhatikan oleh shahibul maal. Karena 

bekerja sama dengan orang yang jujur dan amanah tentu lebih menentramkan dan 

dana yang telah disalurkan akan digunakan sebaik-baiknya. 



 Risiko Hukum 

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek 

yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan 

yang mendukung ataupun kelemahan perikatan (perjanjian) seperti tidak 

terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak 

sempurna. Risiko hukum yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah Bank 

Syariah Mandiri Cabang Malang berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak 

Chandra Ardya adalah: 

Pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang tidak 

terlepas dari risiko hukum diantaranya dalam legalitas usaha yang dilakukan 

mudharib, harus dipastikan keabsahannya. Jaminan yang diajukan oleh 

mudharib juga harus dipastikan apakah benar-benar milik mudharib, benar-

benar ada, dan bernilai cukup karena jaminan rawan terhadap risiko hukum. 

Pemeriksaan keabsahan dapat berupa dokumen ataupun pemeriksaan 

langsung ke tempat jaminan berada. 

 

Risiko ini terjadi jika mudharib tidak mematuhi syarat-syarat dari akad atau 

kontrak yang telah disepakati dengan pihak bank, misalnya mudharib terlambat 

membayar angsuran bagi hasil. Tidak benar-benar memiliki jaminan yang menjadi 

syarat dalam pembiayaan, adanya pemalsuan dokumen. Risiko ini dapat diatasi 

jika pihak bank berhati-hati dalam menilai jaminan, pemahaman terhadap hukum 

dan peraturan yang berlaku harus ditingkatkan untuk meminimalisir risiko ini.  

 Risiko Regulasi 

Adalah risiko yang disebabkan perubahan kerangka regulasi suatu negara 

atau peraturan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Chandra 

Ardya mengenai risiko regulasi adalah sebagi berikut: 



Pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang 

adalah pembiayaan modal kerja. Adanya perubahan regulasi yang 

dikeluarkan pemerintah juga memberikan pengaruh terhadap usaha 

mudharib dan mempengaruhi bagi hasil yang diberikan kepada bank, hal itu 

menyebabkan risiko regulasi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai 

transportasi yaitu membudayakan untuk menggunakan transportasi umum 

guna mengurangi kemacetan, maka banyak nasabah yang mengajukan 

pembiayaan mudharabah untuk membiayai bisnis dalam bidang transportasi 

kemudian setelah beberapa tahun berjalan program tersebut tidak gencar lagi 

untuk dikampanyekan karena beberapa hal, pergantian kekuasan sehingga 

pemegang kekuasaan selanjutnya tidak memperpanjang program tersebut 

maka hal itu akan menimbulkan risiko regulasi akibat perubahan regulasi 

maka banyak mudharib yang mengalami kesulitan sehingga mempengaruhi 

bagi hasil terhadap bank atau bahkan usaha mudharib tersebut harus gulung 

tikar dan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Malang menanggung 

kerugian karena modal kerja 100% yang diberikan kepada mudharib tidak 

menghasilkan keuntungan. 

 

Risiko regulasi pada pembiayaan mudharabah cenderung tinggi jika berkaitan 

dengan jenis usaha mudharib dan program yang dilakukan oleh pemerintah, 

karena jangka waktu program tersebut tidak abadi, apabila berganti kekuasan 

maka berganti program kerja ataupun peraturan yang mungkin menyebabkan 

usaha mudharib tidak lancar, tentu mempengaruhi bagi hasil terhadap pihak Bank 

Syariah Mandiri Cabang Malang. Risiko ini dapat diatasi jika dalam memilih 

usaha yang akan dibiayai dengan cermat. Usaha yang mempunyai risiko bisnis 

rendah, kelangsungan usaha dan mempunyai perkembangan yang baik, memiliki 

umur yang panjang dan bertahan lama dalam segala situasi dan mampu bertahan 

dalam situasi yang sulit, apakah usaha tersebut stabil dalam mendapatkan 

keuntungan. Risiko regulasi pada pembiayaan mudharabah menurut Ascarya dan 

Yumanita (2005) disebabkan kebijakan yang ada kurang mendukung terhadap 

penyaluran pembiayaan bagi hasil mudharabah, pemerintah harus lebih 

mengupayakan untuk mendukung perkembangan pembiayaan mudharabah, 



contoh kebijakan yang memberatkan bank adalah kolektabilitas bagi pembiayaan 

mudharabah yaitu Pembiayaan mudharabah diklasifikasikan lancar sampai 

dengan tiga bulan setelah jangka waktu berakhir, tanpa melihat kondisi 

pembiayaan maupun bagi hasil yang diberikan (untung/rugi). Sementara itu, 

pembiayaan murabahah sudah dapat diklasifikasikan sebagai non performing 

(kurang lancar) apabila terdapat tunggakan yang melebihi satu bulan. Untuk 

mengatasi masalah tersebut seharusnya tingakt kolektabilitas pembiayaan 

mudharabah dibuat lebih ringan dengan mempertimbangkan aspek kondisi 

pembiayaan dan bagi hasil. Pemerintah dapat memberikan intensif kepada bank 

syariah untuk lebih mendukung terlaksananya pembiayaan mudharabah. 

Kegiatan pembiayaan mudharabah tentu tidak akan terlepas dari risiko 

karena itu Bank Syariah Mandiri melakukan segala upaya untuk meminimalisir 

risiko yang ada. Risiko tidak dapat hilang begitu saja, tetapi risiko dapat dikelola 

agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan bank. Bank syariah 

tidak dapat menyalurkan begitu saja sejumlah dana kepada mudharib atas dasar 

kepercayaan, selalu ada risiko bahwa pembiayaan yang diberikan tidak 

dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan bagi 

kedua belah pihak. Begitu dana dikelola mudharib maka akses informasi terhadap 

usaha menjadi berkurang, hal itu menimbulkan moral hazard ketika mudharib 

hanya melakukan tindakan yang menguntungkan pihaknya tetapi merugikan pihak 

bank. Pihak bank dapat melakukan pengendalian internal untuk meminimalisir 

moral hazard dari mudharib dalam pembiayaan mudharabah adalah mempelajari 

karakter dan kepribadian mudharib secara seksama antara lain memilih mudharib 



yang memiliki track record dan reputasi yang baik di mata masyarakat, memilih 

mudharib yang telah dikenal, mempunyai sejarah yang baik dalam membayar 

angsuran pembiayaan, menggunakan jaminan pihak ketiga yang menjamin 

karakter mudharib, memiliki kemampuan dalam menangkap peluang bisnis dan 

kemmapuan dalam mengelola dana, handal dan cakap dalam bisnis yang 

dijalankan, berasal dari keluarga pebisnis. Account Officer harus mampu 

menganalisis karakter mudharib dengan baik karena ini akan menentukan itikad 

dari mudharib untuk menggunakan dana dengan sebaik-baiknya. Account Officer 

harus mampu menilai bisnis yang memiliki prospek bagus di masa mendatang dan 

stabil antara lain memiliki karakter mampu memberikan bagi hasil sesuai dengan 

jangka waktu yang telah ditetapkan, jaminan atas bisnis tersebut, prospek yang 

baik, tingkat risiko yang rendah, usaha terus berkembang, memiliki sistem 

informasi akuntansi, dan biaya pengawasan bisnis yang tidak terlalu besar. Ketika 

pembiayaan telah berjalan tetap diperlukan pengawasan, untuk memastikan dana 

yang disalurkan digunakan sebaik-baiknya, laporan keuangan mudharib harus di 

audit oleh pihak ketiga untuk meyakinkan pemilik dana bahwa laporan yang 

disampaikan tersebut benar adanya untuk meminimalisir mudharib 

menyembunyikan hasil usaha yang sebenarnya. 

Dalam melakukan perekrutan sumber daya manusia maka harus memiliki 

pengetahuan mengenai produk-produk perbankan syariah, memahami 

prosedurnya dengan baik, memahami peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku, berkomitmen dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Dilakukan 

pengawasan yang baik agar karyawan tidak melalaikan kewajibannya. Memberi 



reward bagi karyawan yang bekerja secara professional, bertanggung jawab, 

melaksanakan semua ketentuan yang berlaku. Dalam sistem teknologi informasi, 

dilakukan perawatan secara berkala sehingga mencegah sistem error, pihak-pihak 

yang mneggunakan computer harus ikut bertanggung jawab atas keamanan sistem 

informasi, karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi harus dibatasi 

berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya dan diperkenankan untuk memberikan 

password kepada karyawan lain. 

Pemerintah selaku pemegang kebijakan seharusnya lebih mendukung 

perkembangan pembiayaan mudharabah, agar masyarkat lebih mengenal produk 

ini sebagai ciri khas dari bank syariah. Pemerintah dapat menggunakan 

pembiayaan mudharabah dalam proyek-proyek pemerintah, diberikan insentif 

untuk lebih mengembangkan produk mudharabah. Kebijakan yang dirasakan 

menghambat perkembangan pembiayaan mudharabah perlu dikaji ulang, untuk 

mendukung perkembangan pembiayaan mudharabah ini. 

4.5.2 Risiko Non Keuangan Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan murabahah Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan 

berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang 

dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah 

dengan keuntungan margin yang disepakati. Pembiayaan murabahahc pada Bank 

Syariah Mandiri Cabang Malang merupakan pembiayaan yang diminati oleh 

nasabah. Hal ini disebabkan aplikasi pembiayaan murabahah dianggap lebih 

mudah dan banyak diketahui oleh nasabah. Pembiayaan murabahah pada bank 

Syariah Mandiri Cabang Malang dibagi menjadi pembiayaan konsumtif dan 



produktif, pembiayaan murabahah konsumtif diberikan untuk pembelian atau 

pengadaan barang tertentu tidak digunakan untuk usaha sedangkan pembiayaan 

murabahah produktif diberikan untuk kebutuhan usaha. Risiko pada pembiayaan 

murabahah kosumtif  juga lebih rendah sehingga pihak bank banyak menyalurkan 

pembiayaan ini pada nasabah. Berikut ini akan dijelaskan risiko non keuangan 

pada pembiayaan murabahah: 

 Risiko Operasional: 

1. Risiko Reputasi 

 Adalah risiko yang timbul  disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang 

terkait dengan kegiatan bank atau persepsi negatif terhadap bank yang disebabkan 

kesalahan manajemen, melanggar peraturan, melanggar fatwa DSN, skandal 

keuangan, kurang kompeten terhadap pelayanan, integritas yang diragukan 

ataupun performance keuangan yang kurang baik. Mengenai risiko reputasi pada 

pembiayaan murabahah, Bapak Chandra Ardya menyatkaan sebagi berikut: 

Pada pembiayaan murabahah Bank Syariah Mandiri Cabang Malang tidak 

terdapat risiko reputasi karena tidak ada publikasi negatif mengenai kegiatan 

bank ataupun skandal keuangan yang berkaitan dengan pembiayaan 

murabahah. Pembiayaan murabahah masih mendominasi dan menjadi 

produk unggulan. Pembiayaan murabahah cenderung disalurkan untuk 

pembiayaan konsumtif seperti pembelian rumah, mobil, sepeda motor atau 

kebutuhan rumah tangga dan dana yang disalurkan tidak begitu besar seperti 

pembiayaan murabahah. Dengan kondisi perekonomian yang tidak stabil, 

maka untuk menimalisir risiko pembiayaan banyak disalurkan untuk 

pembiayaan konsumtif. 

 

Risiko reputasi muncul dikarenakan produk pembiayaan murabahah selalu 

mendominasi pembiayaan dalam bank syariah, dikarenakan lebih mudah 

pengaplikasiannya padahal seharusnya produk pembiayaan bagi hasil merupakan 

ciri khas dari pembiayaan bank syariah dan yang membedakannya dengan bank 



konvensional. Masyarakat dapat berasumsi bahwa bank syariah tidak ada bedanya 

dengan bank konvensional oleh karena itu perlu dilakukan edukasi terhadap 

masyarakat dan sumber daya dalam perbankan untuk lebih mengenalkan produk 

pembiayaan bagi hasil sebagai ciri khas perekonomian islam. Produk murabahah 

merupakan produk pendukung, setelah bank syariah mampu menjalankan 

pembiayaan murabahah, seharusnya dimaksimalkan dalam pemberian 

pembiayaan mudharabah. Pembiayaan murabahah berbeda dengan pinjaman 

pada bank konvensional, dalam murabahah kontrak penjualan dengan harga 

dinaikkan karena penundaan pemnbayaran, sedangkan dalam pinjaman yang 

terjadi adalah kenaikan jumlah utang karena penundaan pembiayaan. 

2. Risiko Kepatuhan 

Risiko ini disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, 

baik ketentuan internal ataupun ketentuan eksternal seperti ketentuan batas 

maksimum pemberian pembiayaan, ketentuan dalam pelaporan ataupun ketentuan 

perpajakan. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang menerapkan kontrol internal 

yang ketat untuk meminimalisir risiko kepatuhan. Bapak Chandra Ardya 

menyatakan: 

Dalam memberikan pembiayaan murabahah prosedur yang harus dipatuhi 

dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah adalah permohonan 

pembiayaan, analisis pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pengikatan serta 

pencairan, sebelum pembiayaan dicairkan semua prosedur harus dipastikan 

telah dilakukan dengan baik. Risiko kepatuhan pada pembiayaan murabahah 

cenderung tinggi jika ada prosedur dalam memberikan pembiayaan yang 

tidak dilaksanakan dengan baik akibat human error. 

 

Bapak Chandra Ardya selaku Pengawas Kepatuhan Prosedur berkewajiban 

memastikan untuk kebijakan internal, prosedur operasional atau peraturan yang 



lain yang dikeluarkan kantor pusat ataupun perundang-undangan telah 

dilaksanakan dengan baik untuk meminimalisir risiko kepatuhan ataupun risiko 

yang lainnya. Risiko ini muncul jika nasabah tidak patuh dalam membayar 

angsuran, atau terlambat membayar angsuran, cara mengatasinya adalah pihak 

bank harus melakukan penagihan secara intensif, menjadwal ulang waktu 

pembayaran angsuran, agar nasabah dapat membayarkan angsurannya dengan 

tepat waktu. 

3. Risiko Strategik 

Risiko strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya 

penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan 

bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi/tidak melaksanakan perubahan 

perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Bapak Chandra Ardya 

menjelaskan mengenai risiko strategik sebagai berikut: 

Risiko strategik pada pembiayaan murabahah cenderung nihil karena 

pengambilan keputusan bisnis untuk pembiayaan barang yang dibutuhkan 

nasabah sudah dapat diketahui keuntungannya di depan sesuai dengan 

kesepakatan. 

 

Pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri menggunakan akad jual 

beli dimana bank akan membelikan barang yang dibutuhkan nasabah sebesar 

harga pokok dan ditambahkan dengan keuntungan margin yang disepakati, tentu 

saja keuntungan yang diperoleh oleh bank sudah dapat diketahui dan jumlahnya 

pasti. Dapat disimpulkan bahwa risiko strategik dalam pembiayaan murabahah 

cenderung nihil karena keuntungan sudah ditentukan di awal akad sesuai dengan 

kesepakatan. Risiko ini muncul jika terjadi fluktuasi harga pasar terhadap barang, 

untuk mengatasi hal ini dapat menetapkan jangka waktu maksimal untuk 



pemberian fasilitas pembiayaan, jika harga barang naik, angsuran nasabah tidak 

dapat dinaikkan tentu hal itu akan menimbulkan kerugian bagi bank. 

4. Risiko Transaksi 

Adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh permasalahan dalam 

pelayanan bank syariah atau produk-produk yang disediakan. Penyebab timbulnya 

risiko adalah terjadinya kekeliruan, kecurangan, kesempurnaan akad, kasus-kasus 

hukum, sistem teknologi informasi.  Bapak Chandra Ardya menyatakan bahwa: 

Pembiayaan murabahah Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dapat 

terkena risiko transaksi jika karyawan melakukan kelalaian dalam 

kewajibannya melakukan kontrol terhadap kewajiban nasabah membayar 

angsuran, kapan tanggal jatuh tempo atau ada dokumen permohonan 

nasabah yang belum lengkap tetapi tidak dibuatkan memo ataupun nasabah 

lalai tidak membayar angsurannya. Tetapi adanya kontrol internal yang kuat 

sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya kecurangan tersebut. 

 

Risiko transaksi dapat dikatakan relatif tinggi dalam pembiayaan 

murabahah berkaitan dengan human error baik yang dilakukan karyawaan 

ataupun itikad buruk dari nasabah contohnya adalah nasabah melakukan pola 

hidup yang tidak sesuai dengan kemapuannya sehingga tidak mampu membayar 

angsuran kepada pihak bank. Hal ini dapat diminimalisir jika berhati-hati dalam 

menilai karakter, kepribadian, dan kemampuan nasabah dalam memperoleh 

pinjaman. Karyawan lalai dalam mengawasi pembayaran angsuran nasabah, 

karyawan harus disupervisi dengan baik untuk meminimalisir risiko ini. 

 Risiko Hukum 

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek 

yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan 

yang mendukung ataupun kelemahan perikatan (perjanjian) seperti tidak 



terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak 

sempurna. Risiko hukum pada pembiayaan murabahah pada Bank Syariah 

Mandiri Cabang Malang berdasarkan penjelasan Bapak Chandra Ardya adalah 

sebagai berikut: 

Pembiayaan murabahah tidak terlepas dari risiko hukum karena dalam 

pembiayaan murabahah juga ada kemungkinan jaminan yang diberikan 

nasabah tidak benar-benar ada, oleh karena itu harus dipastikan baik dengan 

dokumen ataupun pemeriksaan secara langsung apakah jaminan benar-benar 

milik nasabah, nilainya cukup untuk dijadikan jaminan. Saat melakukan 

akad antara pihak bank,  calon nasabah, dan supplier juga harus di depan 

notaris. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang memberikan kuasa kepada 

calon nasabah untuk membeli barang, sebelum akad jual beli ditandatangani, 

bank akan membuat akad wakalah dimana calon nasabah yang akan 

membeli barang atas nama Bank Syariah Mandiri. Setelah barang dibeli 

maka akad jual beli dapat dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir 

risiko nasabah menolak barang yang dibeli bank karena tidak sesuai dengan 

yang diharapkan, dengan surat kuasa membeli barang maka nasabah dapat 

membeli barang sesuai dengan spesfikasi yang diinginkan. 

 

Risiko ini dapat terjadi jika nasabah menolak untuk membeli barang karena 

barang rusak atau cacat, ataupun tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan 

oleh nasabah. Risiko ini dapat dicegah dengan cara mengasuransikan barang yang 

menjadi obyek serta memberi kuasa kepada nasabah untuk memilih barang yang 

diinginkan sebelum akad murabahah dilaksanakan. 

 Risiko Regulasi 

Adalah risiko yang disebabkan perubahan kerangka regulasi suatu negara 

atau peraturan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Bapak Chandra Ardya menjelaskan mengenai risiko regulasi pada pembiayaan 

murabahah sebagai berikut:  

Pembiayaan murabahah Bank Syariah Mandiri Cabang Malang yang banyak 

diminati oleh nasabah adalah pembiayaan murabahah konsumtif untuk membeli 

barang, perubahan regulasi atau peraturan pemerintah tidak banyak berpengaruh 



terhadap pembiayaan murabahah, karena pembelian barang bersifat pribadi 

misalnya untuk membeli rumah atau kendaraan, hal tersebut bergantung pada 

pribadi nasabah masing-masing. Risiko regulator pada pembiayaan murabahah 

pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dapat dikatakan nihil. 

 

Dapat disimpulkan bahwa risiko regulasi nihil pada pembiayaan murabahah, 

karena pembiayaan murabahah mayoritas untuk membeli barang-barang 

konsumen dan berdasarkan kebutuhan atau keinginan masing-masing nasabah. 

Untuk barang-barang produksi juga sesuai dengan kebutuhan usaha jadi tidak 

banyak terpengaruh oleh adanya perubahan kebijakan pemerintah. 

 Risiko non keuangan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri 

Cabang Malang lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah. Hal 

ini disebabkan pada pembiayaan murabahah keuntungan yang didapatkan bank 

sudah ditentukan di depan, pembiayaan murabahah banyak disalurkan untuk 

pembiayaan konsumtif dimana dana yang dikeluarkan tidak begitu besar 

dibandingkan dengan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif diminati 

nasabah pribadi dan digunakan untuk pembelian rumah atau kendaraan tidak 

terpengaruh oleh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah karena tergantung 

pada keinginan pribadi nasabah. Pada pembiayaan murabahah, nasabah diberi 

surat kuasa untuk membeli barang yang dinginkan jadi memperkecil risiko barang 

ditolak.  Pada pembiayaan mudharabah dimana seluruh modal kerja yang 

dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi 

sesuai dengan nisbah yang disepakati, bank memberikan 100% modal untuk 

dikelola mudharib. Bank tidak dapat mengetahui berapa keuntungan yang akan 

diperoleh di masa mendatang. Risiko strategik sangat besar karena pihak bank 

harus jeli dalam memutuskan bisnis mana yang akan dibiayai dan mempunyai 



prospek bagus di masa mendatang. Risiko regulasi juga berpengaruh besar karena 

jika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang berpengaruh negatif terhadap 

usaha mudharib maka bank akan mengalami kerugian dan pembiayaan banyak 

yang macet padahal dana yang dikeluarkan cukup besar, kurangnya regulasi yang 

mendukung perkembangan pembiayaan mudharabah juga menyebakan timbulnya 

risiko regulasi ini. Selama ini pembiayaan dengan prinsip jual beli lebih 

mendominasi dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah dikarenakan pola 

pikir yang berkembang bahwa rumitnya pembiayaan mudharabah, risikonya juga 

lebih tinggi, mudharib cenderung tidak menyampaikan keuntungan yang 

sebenarnya, tidak ada institusi pendukung dalam pengembangan produk bagi hasil 

(mudharabah). Masalah tingginya risiko non keuangan dapat diatasi dengan cara 

peningkatan pemahaman/kualitas sumber daya manusia atau karyawan bank 

mengenai produk bank syariah terutama produk mudharabah yang menjadi ciri 

khas bank syariah. Sosialisasi mengenai produk pembiayaan mudharabah perlu 

ditingkatkan lagi kepada kalangan masyarakat. Pemerintah harus lebih 

mendukung pengembangan produk pembiayaan mudharabah contohnya dengan 

menggunakan pembiayaan mudharabah untuk membiayai proyek yang dijalankan 

oleh pemerintah. 

Di bawah ini akan digambarkan mengenai pengelompokkan risiko non 

keuangan pembiayaan mudharabah dan murabahah: 

Risiko non 

keuangan 

Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Murabahah 

Risiko Reputasi Adanya publikasi negatif 

dikarenakan sengketa hukum 

Nihil, tidak ada publikasi 

negatif 

Risiko Kepatuhan human error  human error 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risiko non 

keuangan 

Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Murabahah 

Risiko Strategik Karakterisitik bisnis yang 

dibiayai ternyata tidak sesuai 

harapan, keuntungan(bagi 

hasil) tidak dapat ditentukan 

berapa besarnya sebelum 

bisnis berjalan 

Keuntungan diketahui di 

awal akad sesuai dengan 

kesepakatan 

 

 

Risiko Transaksi Human error, moral hazard 

mudharib menyebabkan 

bank kehilangan dana, 

system computer error 

human error, system 

computer error 

Risiko Hukum legalitas usaha, keberadaan 

jaminan 

keabsahan dokumen 

Risiko Regulasi perubahan program 

kerja/kebijakan pemerintah 

menyebabkan pembiayaan 

macet, kurangnya kebijakan 

yang mendukung 

pembiayaan mudharabah 

Tidak terpengaruh oleh 

perubahan kebijakan 

pemerintah 



BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Risiko non keuangan pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri 

Cabang Malang antara lain adalah risiko reputasi yang disebabkan oleh sengketa 

hukum yang  menyebabkan persepsi negatif masyarakat karena Bank Syariah 

Mandiri dianggap tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Risiko 

strategik terjadi dikarenakan dalam pembiayaan mudharabah diperlukan keahlian 

yang memadai untuk menilai prospek usaha yang menjanjikan dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek keberlangsungan usaha, pengalaman mudharib, 

dan sumber daya yang dimiliki apakah mendukung untuk terlaksananya bisnis 

tersebut. Kontinuitas atau kelangsungan usaha juga harus diperhatikan, shahibul 

maal mempertimbangkan apakah bisnis atau usaha ini dapat berkembang dengan 

baik di masa mendatang bukan hanya aktivitas sesaat. Risiko transaksi muncul 

diakibatkan kelalaian karyawan bank dalam melaksanakan tanggung jawabnya 

dan moral hazard mudharib dalam menggunakan dana yang diberikan pihak 

bank. Risiko ini dapat diatasi jika karyawan bank menyadari tugas dan tanggung 

jawabnya, melakukan maintenance  secara periodik terhadap sistem teknologi 

informasi mencegah kerusakan, moral hazard dapat dicegah dengan berhati-hati 

dalam memilih mudharib dan kontrol terhadap laporan keuangan mudharib. 

Risiko regulasi muncul karena kurangnya kebijakan yang mendukung 

terlaksannya pembiayaan mudharabah. Risiko non kuangan murabahah relatif 

lebih kecil karena dalam pembiayaan ini tidak dibutuhkan pengawasan yang ketat, 



dalam murabahah terdapat risiko transaksi terkait itikad buruk nasabah 

melakukan pola hidup yang berlebihan sehingga tidak mampu membayar 

angsuran hal ini dapat diatasi dengan adanya peninjauan dan penjadwalan ulang 

atas pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, barang ditolak karena tidak sesuai 

dengan spesifikasi dapat diatasi dengan cara pembelian barang dilakukan antara 

nasabah dan pemasok atas nama bank, sedangkan untuk mengurangi risiko 

kerusakan barang, barang dapat diasuransikan. 

5.2 Saran 

1. Seluruh karyawan harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

secara professional sesuai dengan prinsip operasi Siddiq, Istiqomah, 

Fathanah, Tabligh agar tidak terjadi kelalaian yang merugikan pihak bank.  

2. Perawatan dan pemantauan berkala terhadap sistem dan jaringan computer 

mencegah sistem error, pihak pemakai komputer juga harus bertanggung 

jawab merawat dan menjaganya. 

3. Account Officer harus memiliki keahlian dan kecakapan dalam menilai 

karakter, kemampuan calon nasabah yang mengajukan permohonan 

pembiayaan mudharabah, misalnya mudharib harus memiliki track record 

yang baik, dikenal pasar, memiliki keahlian dibidang usahanya, memiliki 

kebiasaan bisnis, berasal dari keluarga pebisnis untuk mengantisipasi 

itikad buruk dari nasabah. 

4. Menetapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis yang risikonya rendah 

dan biaya tak terkontrolnya rendah. Bisnis yang dibiayai memiliki sistem 



informasi akuntansi yang baik, biaya pemantauan rendah, kelangsungan 

perkembangan usaha. 

5. Menggunakan pihak penjamin yang mengenal dekat karakter calon 

mudharib dan bersedia menjamin karakter mudharib 

6. Analisis mengenai keadaan perekonomian, lingkungan sekitar, dan bisnis-

bisnis mana saja yang memiliki prospek bagus di masa mendatang perlu 

ditingkatkan dan jika perlu diadakan pelatihan untuk meningkatkan 

kemampuan membaca peluang bisnis untuk mencegah risiko strategi. 

7. Monitoring terhadap usaha yang dibiayai dapat dilakukan secara periodik 

untuk bisnis yang berskala besar dan secara acak untuk skala yang lebih 

kecil, karyawan yang bertugas melakukan monitoring harus benar-benar 

bertanggung jawab, agar pelaksanaannya efektif dan efisien. 

8. Dalam pembiayaan murabahah sebaiknya barang yang diperjualbelikan 

diasuransikan untuk mencegah keadaan yang tidak diinginkan, misalnya 

barang rusak. 

9. Pemahaman mengenai produk perbankan syariah ditingkatkan begitu pula 

pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, hukum yang 

berlaku, ketentuan Bank Indonesia, Fatwa DSN MUI, ketentuan pelaporan 

dan perpajakan. 

10. Pemerintah selaku pemegang kebijakan diharapkan dapat mendukung 

perkembangan pembiayaan mudharabah sebagai ciri khas dari produk 

bank syariah. 

 



5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini hanya menjelaskan mengenai risiko-risko non keuangan yang 

terjadi dalam pembiayaan mudharabah dan murabahah, bagaimana risiko muncul 

dan alternataif untuk mengatasinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

DRAFT WAWANCARA 

1. Produk-produk pembiayaan apa saja yang ditawarkan Bank Syariah 

 Mandiri? 

2. Produk pembiayaan apakah yang diminati oleh nasabah? 

3. Produk pembiayaan yang banyak disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri? 

4. Bagaimanakah prosedur pembiayaan mudharabah dan apa saja 

persyaratannya? 

5. Bagaimanakah prosedur pembiayaan murabahah dan apa saja 

persyaratannya? 

6. Bagaimanakah risiko reputasi pembiayaan mudharabah dan murabahah? 

7. Bagaimanakah risiko kepatuhan pembiayaan mudharabah dan murabahah? 

8. Bagaimanakah risiko strategic pembiayaan mudharabah dan murabahah? 

9. Bagaimanakah risiko transaksi pembiayaan mudharabah dan murabahah? 

10. Bagaimanakah risiko hukum pembiayaan mudharabah dan murabahah? 

11. Bagaimanakah risiko regulator pembiayaan mudharabah dan murabahah? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


