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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG  

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI’AH, PELAKSANAAN 

PENGAWASAN DAN MONITORING PEMBIAYAAN, SERTA RISIKO 

DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH. 

 

A. Profil Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) 

1. Definisi KJKS 

Koperasi berasal dari kata Cooperation (bahasa Inggris), yang 

berarti kerjasama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan 

koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota 

peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya 

dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan untuk memajukan tingkat 

hidup bersama. 

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan syirkah Ta’awuniyah 

(Persekutuan tolong-menolong) yaitu, suatu perjanjian kerjasama antara 

dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, 

sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharring 

(membagi untung) menurut perjanjian.23   

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang 

menjadi anggota koperasi, dimana dalam perkumpulan ini terdiri dari 

orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama dalam arti 

                                                 
23 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002, hlm. 291 
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mempunyai tujuan bersama di antara para anggotanya. Pembentukan 

koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya 

untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik 

berbentuk barang maupun pinjaman uang.24 

Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) adalah badan usaha 

yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang 

menjadikan sistem syari’ah sebagai landasan operasional.25  

2. Sejarah KJKS 

Pada Tahun 1908 Budi Utomo menganjurkan berdirinya koperasi 

untuk keperluan rumah tangga, kemudian untuk menggiatkan 

pertumbuhan koperasi pada akhir tahun 1930 didirikan jawatan koperasi 

yang tugasnya menerangkan serta menjelaskan seluk beluk mengenai 

perkoperasian. Setelah berdirinya jawatan koperasi tersebut maka angka 

pertumbuhan koperasi menunjukkan peningkatan, jika pada tahun 1930 

jumlah koperasi hanya 39 buah dengan jumlah anggota sebanyak 7.848 

orang maka pada tahun 1939 jumlahnya menjadi 574 buah dengan jumlah 

anggotanya mencapai 52.555 orang. Tonggak sejarah koperasi berikutnya 

adalah kongres koperasi pertama yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 

1947 di Tasikmalaya, dimana pada kongres terebut terbentuklah Sentra 

Organisasi Koperasi Rayat Indonesia (SOKRI). Momen ini juga membuat 

                                                 
24 Lasmiatun, Perbankan Syari’ah, Semarang: LPSDM. RA Kartini, 2010, hlm. 249 
25 Lasmiatun, Op. Cit, hlm. 42 
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tanggal 12 Juli sebgai Hari Koperasi Nasional. Pada tanggal 15 sampai 17 

Juli 1953 dilangsungkan kongres koperasi Indonesia ke-2 di Bandung. 

Kongres ini menghasilkan keputusan antara lain merubah SOKRI menjadi 

DKI (Dewan Koperasi Indonesia), dan mewajibkan DKI membentuk 

lembaga pendidikan koperasi dan sekolah menengah koperasi di daerah, 

serta kongres ini juga mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi 

Indonesia. 

Selanjutnya pada tanggal 1 sampai 5 September 1956 

diselenggarakan kongres koperasi yang ke-3 di Jakarta, keputusan 

kongres membahas mengenai hubungan Dewan Koperasi Indonesia 

dengan International Cooperative Alliance (ICA) dan sejak 9 Februari 

1970, setelah beberapa kali berganti nama, Dewan Koperasi Indonesia 

yang disingkat Dekopin dinyatakan sebagai organisasi gerakan koperasi 

Indonesia yang berbadan hukum dan mempunyai tingkatan organisasi di 

tingkat nasional, wilayah, dan tingkat kabupaten/kota. Pada masa awal 

orde baru, pembangunan perkoperasian menitikberatkan pada investasi 

pengetahuan dan keterampilan, untuk itu pemerintah membangun Pusat-

Pusat Pendidikan Koperasi (PUSDIKOP) di tingkat pusat dan juga tingkat 

propinsi, saat ini PUSDIKOP sudah berubah nama menjadi Pusat Latihan 

dan Penataran Perkoperasian (PUSLATPENKOP) di tingkat pusat dan 

Balai Latihan Perkoperasian (BALATKOP) di tingkat daerah. Memasuki 
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orde reformasi peran koperasi sangat jelas terutama saat krisis ekonomi 

berlangsung.  

Wacana ekonomi kerakyatan kembali tampil ke permukaan, 

namun hal ini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa pencitraan 

Universitas Sumatera Utara 34 koperasi berada di titik nadir. Bulan 

November 2001 jumlah koperasi di Indonesia mencapai 103.000 unit, 

dengan keanggotaan sebanyak 26.000.000 orang. Jumlah koperasi aktif 

per November 2001 sebanyak 96.180 unit. Sedangkan untuk koperasi 

syari’ah tidak diketahui secara pasti, kapan mulai berkembang di 

Indonesia, namun secara historis model koperasi yang berbasis nilai Islam 

di Indonesia telah diprakarsai oleh paguyuban dagang yang dikenal 

dengan SDI (Sarikat Dagang Islam) oleh Haji Samanhudi di Solo Jawa 

Tengah yang menghimpun para anggotanya dari pedagang batik yang 

beragama Islam. Keberadaan Sarikat dagang Islam tidak bertahan lama, 

karena pada perkembangan selanjutnya Sarikat Dagang Islam berubah 

menjadi Sarikat Islam yang haluan pergerakannya cendrung bernuansa 

politik. 

Setelah SDI (Sarikat Dagang Islam) mengkonsentrasikan 

perjuangannya di bidang politik, gaung koperasi syari’ah tidak terdengar 

lagi di Indonesia. Sekitar tahun 1990 barulah koperasi syari’ah mulai 

muncul lagi di Indonesia, Lebih tepatnya lagi pasca reformasi semangat 

ekonomi syari’ah dan koperasi syari’ah muncul kembali di negeri ini. 



23 
 

 
 

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah saat ini 

ada 3020 koperasi syari’ah di Indonesia yang bergerak di berbagai macam 

kelembagaannya. Kelahiran koperasi syari’ah di Indonesia dilandasi oleh 

keputusan menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia 

Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. 

Keputusan Menteri ini memafasilitas berdirinya koperasi syariah menjadi 

koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau unit jasa keuangan syariah 

(UJKS), dengan adanya sistem ini membantu koperasi serba usaha di 

Indonesia memiliki unit jasa keuangan syariah.26 

3. Dasar hukum KJKS 

Dasar syari’ah KJKS ada di dalam al-Qur’an surat al-Maidah 

ayat: 2 Allah SWT berfirman:27 

�…. �������	ִ���� ���� 

�������	� ���������	��� � ���� 

�������	ִ�� ���� ���� !	� 

"#$��%&����	��� ' .…  

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran. (QS. Al Maidah: 2).28 

                                                 
26http://herul91.wordpress.com/2010/12/30/koperasi-syariah-di-indonesia/, Di Akses Hari 

Kamis 19 Maret 2012 Pukul 20:45 WIB 
27 Hendi Suhendi, Op. Cit, hlm. 297. 
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Lembaga BMT yang merupakan lembaga pendukung kegiatan 

ekonomi masyarakat kecil bawah golongan ekonomi lemah dengan 

berlandaskan sistem syari’ah Islam. Badan hukum BMT dapat berupa 

koperasi untuk BMT yang telah mempunyai kekayaan lebih dari Rp 40 

juta dan telah siap secara administrasi untuk menjadi koperasi yang sehat 

dilihat dari segi pengelolaan koperasi dan baik (“thayyibah” ) di analisa 

dari segi ibadah, amalan shalihahan para pengurus yang telah mengelola 

BMT secara syari’ah Islam. Sebelum berbadan hukum kopersai, BMT 

dapat berbentuk sebagai KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang 

dapat berfungsi sebagai pra koperasi. 

Pada saat ini ada dua pendapat untuk meraih legalitas bagi BMT. 

Pertama, dengan memiliki Undang-Undang khusus BMT. Atau yang 

kedua, dengan tetap menggunakan setatus koperasi. Dasar hukum 

pengesahan badan hukum koperasi adalah: 

a) UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. 

b) PP No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan 

Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. 

                                                                                                                                           
28 Dapartemen Agama RI,  Al Qur’an dan terjemahanya (Edisi Revisi), Semarang: CV. Asy 

Syifa’, 1999, hlm. 
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c) Peraturan Menteri No. 01 Tahun 2006, yaitu tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan 

Perubahan Anggararan Dasar Koperasi.29 

 

4. Visi dan Misi KJKS 

Visi koperasi syari’ah adalah mewujudkan kualitas masyarakat 

di sekitar koperasi syari’ah yang selamat, damai, dan sejahtera dengan 

mengembangkan lembaga dan usaha koperasi syari’ah dan pokusma 

(Kelompok Usaha Muamalah) yang maju, berkembang, terpercaya, aman 

nyaman, transparan, dan berkehati-hatian. 

Misi koperasi syari’ah adalah mengembangkan pokusma dan 

koperasi syari’ah yang maju berkembang, terpercaya, aman nyaman, 

transparan, dan berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di 

sekitar koperasi syari’ah yang selamat, damai dan sejahtera. 

Tujuan koperasi syari’ah adalah untuk mewujudkan kehidupan 

keluarga dan masyarakat di sekitar koperasi syari’ah yang selamat, damai 

dan sejahtera. 

Usaha koperasi syari’ah, untuk mencapai visi dan pelaksanaan 

misi dan tujuan koperasi syari’ah maka koperasi syari’ah melakukan 

usaha-usaha sebagai berikut: 

                                                 
29 Fitri Nurhartati Dkk, Koperasi Syari’ah, Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008, hlm. 12-13 
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a. Mengembangkan kegiatan simpan pinjam dengan prinsip bagi 

hasil. 

b. Mengembangkan lembaga dan bisnis kelompok usaha muamalah, 

yaitu simpan pinjam yang khusus binaan koperasi syari’ah. 

c. Jika koperasi syari’ah telah berkembang cukup mapan, 

meprakarsai perkembangan badan usaha sektor riil (Busril) dari 

pokusma-pokusma sebagai badan usaha pendamping 

menggerakan ekonomi riil rakyat kecil di wilayah koperasi 

syari’ah tersebut yang manajemenya terpisah dari koperasi 

syari’ah. 

d. Mengembangkan jaringan kerja dan jaringan bisnis koperasi 

syari’ah dan sektor riil (Busril) mitranya sehingga menjadi barisan 

semut yang tangguh sehingga mampu mendongkrak kekuatan 

ekonomi bangsa indonesia.30 

5. Prinsip Operasional KJKS 

a. Penumbuhan. 

1) Tumbuh dari masyarakat sendiri dengan dukungan masyarakat, 

orang “berada” (aghnia) dan kelompok usaha muamalah 

(Pokusma) yang ada di daerah tersebut. 

                                                 
30Fitri Nurhartati Dkk, Ibid,  hlm. 49-50 
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2) Modal awal (Rp 20.000.000,00 sampai dengan 30.000.000,00) 

dikumpulakn dari para pendiri dan pokusma dalam bentuk 

simpanan pokok dan simpanan khusus. 

3) Jumlah pendiri minimum 20 orang. 

4) Landasan sebaran keanggotaan yang kuat sehingga koperasi 

syari’ah tidak dikuasi oleh perseorangan dalam jangka panjang. 

5) Koperasi syari’ah adalah lembaga bisnis, membuat keuntungan, 

tetapi juga memiliki komitmen yang kuat untuk membela kaum 

yang lemah dalam penanggulanagan kemiskinan, koperasi 

syari’ah mengelola dana maal.  

b. Profesionalitas. 

1) Pengelola profesional, bekerja penuh waktu, berpendidikan S1 

minimum D3, mendapat pelatihan pengelolaan koperasi syari’ah 

oleh PINBUK dua minggu, memiliki komitmen kerja penuh 

waktu, penuh hati, dan perasaanya untuk mengembangkan bisnis 

dan lembaga koperasi syari’ah. 

2) Menjemput bola, aktif membaur di masyarakat. 

3) Pengelola professional berlandaskan sifat-sifat amanah, shidiq, 

tabligh, fathonah, sabar, dan istiqomah. 

4) Berlandaskan sistem dan prosedur, SOP sistem akuntansi yang 

memadai. 
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5) Bersedia mengikat kerjasama dengan PINBUK untuk menerima 

dan membayar (secara cicilan) jasa manajemen dan teknologi 

informasi (termasuk online system). 

6) Pengurus mampu melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif. 

7) Akuntabilitas dan transparasi dalam pelaporan. 

c. Prinsip Islamiyah. 

1) Menerapkan cita-cita dan nilai Islam (salam, keselamatan 

berkeadilan, kedamaian, dan kesejahteraan) dalam kehidupan 

ekonomi masyarakat banyak. 

2) Akad yang jelas. 

3) Rumusan penghargaan dan sanksi yang jelas dan penerapan yang 

tegas/lugas. 

4) Berpihak pada yang lemah. 

5) Program pengajian/penguatan ruhiyah yang teratur dan berkala 

secara berkelanjutan sebagai bagian dari tazkiah Da’i Fi-ah 

Qolilah (DFQ).31 

6. Struktur organisasi KJKS 

Berikut ini adalah struktur minimal yang harus ada pada setiap 

KJKS BMT; 

Gambar 1 
Srtuktur Organisasi KJKS 

                                                 
31 Fitri Nurhayati Dkk, Ibid, hlm. 50 
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Pembagian Kerja Tiap Bagian 

a. Pengurus  

Fungsi utama jabatan ini adalah melakukan kontrol dan 

pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas organisasi dalam rangka 

menjaga kekayaan KJKS BMT dan memberikan arahan dalam upaya 

lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitasnya. 

b. Manajer 

Fungsi utama jabatan manajer adalah merencanakan, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas organisasi di     

kantor yang meliputi penghimpunan dana dari anggota dan calon 

anggota   serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama 

Rapat Anggota 
Tahunan 

DPS PENGURUS 

MANAGER 

Marketing 
Lending 

Marketing 
Funding 

Teller & 
Akunting 

 

CSO & PR 

                  Anggota                       Anggota                         Anggota 
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organisasi serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhungan 

dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai terget.   

c. Customer Service Office dan Public realition (CSO & PR)  

Fungsi utama jabatan CSO dan PR adalah memberikan 

pelayanan prima kepada anggota sehubungan dengan produk fanding 

(simpanan) yang dimiliki oleh KJKS BMT, dalam hal ini simpanan 

Biasa, simpanan berjangka dan produk-produk lainya. Merencanakan, 

mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas 

sekertariat kelembagaan untuk kepentingan kerja KJKS BMT. 

 

 

d. Teller dan akunting 

Fungsi utama jabatan teller dan akunting adalah mengelola 

administrasi pembiayaan dari pencairan hingga pelunasan, membuat 

surat-surat perjanjian pembiayaan, dan merencanakan serta 

melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai. 

e. Marketing Funding 

Fungsi utama jabatan marketing funding adalah menerapkan 

strategi dan pola-pola tertentu dalam rangka menghimpun dana 

anggota dan calon anggota. 

f. Marketing Lending 

Fungsi utama jabatan ini adalah; 
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1) Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kekayaan 

serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai 

dengan hasil analisis yang telah di lakukan. 

2) Menjemput storan angsuran anggota. 

7. Produk-produk KJKS 

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syari’ah Islam 

ditentukan oleh hubungan akad. Dalam menjalankan usahanya BMT 

(KJKS) tidak jauh berbeda dengan BPR Syari’ah, yakni menggunakan 3 

prinsip: 

 

 

a) Prinsip bagi hasil.  

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman 

dengan MBT. Seperti mudharabah, musyarakah, muzara’ah, dan 

musaqah. 

b) Prinsip jual beli.  

Prinsip ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaanya 

BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa 

melakukan pembelian barang atas nama BMT. Dan kemudian 

bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah 

dibelinya tersebut ditambah mark-up. Keuntungan BMT nantinya 
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akan dibagi kepada penyedia dana. Seperti bai’ al-murabahah, bai’ 

as-salam, bai’ al-istishna, bai’ bistman ajil. 

c) Prinsip non-profit .  

Prinsip yang sering disebut dengan pembiayaan qardul hasan, 

merupakan pembiayaan bersifat sosial dan non-komersial nasabah 

cukup mengembalikan pokok  pinjamanya saja. 

 

Untuk meningkatkan peran BMT dalam kehidupan ekonomi 

masyarakat, maka BMT terbuka untuk menciptakan produk baru. Tetapi 

produk tersebut harus memenuhi syarat; pertama, sesuai dengan syari’at 

dan disetujui Dewan Syari’ah. Kedua, dapat ditangani oleh sistem BMT 

bersangkutan. Ketiga, membawa kemaslahatan bagi masyarakat. 

Disamping itu, terdapat pula produk input dana non bisnis atau 

dana ibadah, yaitu zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang diserahkan 

langsung. Oleh karena ZIS disimpan melalui tabungan atau simpanan 

wadiah dari pihak lain, maka konsep wakalah ini, ZIS diserahkan 

langsung ke lembaga keuangan syari’ah yang dapat disamakan dengan 

badan amil untuk menyalurkan ZIS tersebut kepada mustahiq ataupun 

dalam bentuk pembiayaan qardhul hasan.32 

                                                 
32Dadan Muttaqien, Aspek Legal Lembaga Keruangan Syari’ah (Bank, LKM, 

Asuransi,Reasuransi), Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008, hlm. 47-48 
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Dalam manajemen koperasi syari’ah, koperasi syari’ah 

mempunyai dua funngsi utama, yaitu: 

a. Penghimpunan dana (Funding) 

Prinsip utama dari penghimpunan dana koperasi syari’ah ini 

adalah kepercayaan, yang artinya bila banyak masyarakat yang 

percaya dengan koperasi tersebut maka akan banyak masyarakat 

yang menaruh dananya pada koperasi syari’ah yang terpercaya 

tersebut. Prinsip simpanan koperasi syari’ah yaitu: 

1) Prinsip Wadi’ah  

Berasal dari namanya wadi’ah adalah titipan, jadi prinsip 

simpanan wadi’ah adalah akad penitipan barang atau uang 

kepada koperasi syari’ah, maka kewajiban koperasi syari’ah 

harus merawat barang titipan tersebut dengan baik, serta 

mengembalikan barang yang di titipkan tersebut saat penitip 

meminta kembali. Prinsip wadi’ah ini terbagi menjadi dua, yaitu: 

a) Wadi’ah amanah, adalah penitipan barang atau uang tetapi 

koperasi syari’ah tidak memiliki hak untuk 

mendayagunakan titipan tersebut. 

b) Wadi’ah Yad Dhomanah, adalah akad penitipan barang atau 

uang (umumnya berbentuk uang) kepada koperasi syari’ah, 

namun koperasi syari’ah memiliki hak untuk 

mendayaguanakan dana tersebut. 
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2) Prinsip Mudharabah 

Prinsip mudharabah merupakan akad kerja sama modal 

dari pemilik dana (shohibul maal) dengan pengelola dana atau 

pengusaha (mudhorib) atas dasar bagi hasil. Dalam hal 

penghimpunan dana, koperasi syari’ah berfungsi sebagai 

mudharib dan penyimpan sebagai shohibul maal. 

b. Pembiayaan (Financing) 

Berdasarkan UU no 7 tahun 1992 , yang dimaksud pembiayaan 

adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan 

dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu di tambah dengan 

sejumlah bunga, imbalan atau pengembalian hasil. 

Menurut pemanfaatanya, pembiayaan koperasi syari’ah dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) Pembiayaan investasi. 

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang digunakan 

untuk pemenuhan barang-barang permodalan (capital goods) 

serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubunganya dengan hal 

tersebut. 

2) Pembiayaan modal kerja. 
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Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang 

ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam arti 

yang luas dan menyangkut semua sektor ekonomi, perdagangan 

dalam arti yang luas maupun jasa. 

Sedangkan menurut sifatnya, pembiayaan juga dibagi menjadi 

dua, yaitu: 

1) Pembiayaan produktif. 

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang sangat luas 

seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan 

volume penjualan dan produksi, pertanian, perkebunan maupun 

jasa. 

 

 

2) Pembiayaan konsumtif. 

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang 

ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik yang 

digunakan sesaat maupun dalam jangka waktu yang relatif 

panjang. 

Berbagai pembiayaan tersebut, harus selalu berlandaskan pada 

aturan syari’ah. Penyimpangan dari prinsip-prinsip syari’ah dapat 
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berakibat batal/rusaknya akad sehingga ditakutkan terjerumus pada 

riba yang diharamkan. 

1) Pembiayaan modal kerja. 

Penyediaan kebutuhan modal kerja dapat diterapkan di 

berbagai kondisi dan kebutuhan, karena memang produk 

koperasi syari’ah sangat banyak sehingga memungkinkan dapat 

memenuhi kebutuhan modal tersebut. 

2) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli. 

Merupakan penyediaan barang modal maupun investasi 

untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. 

Dilihat dari cara pengembalianya sistem pembiayaan jual beli 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

a) Jual beli bayar cicilan (Bai’ Muajja/Bai’ Bitsaman Ajil ) 

Dengan sistem ini anggota atau nasabah akan 

mengembalikan pembiayaan tersebut yaitu harga pokok dan 

keuntunganya dengan mengangsur sesuai dengan jangka 

waktu yang telah di tetapkan. 

b) Jual bayar tangguh ( Bai’ Al Murabahah) 

Dengan sistem ini, anggota atau nasabah baru akan 

mengembalikan pembiayaanya setelah jatuh tempo. Namun 

keuntungan dapat diminta setiap bulan atau sekaligus 

dengan pokoknya. 
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Dilihat dari pemanfaatanya jual beli murabahah dapat 

dibagi menjadi: 

1) Jual beli murabahah, jual beli ini dapat berlaku umum 

untuk semua barang yang dapat diadakan seketika 

terjadi transaksi. 

2) Bai’ As Salam, merupakan pembelian barang yang 

dananya dibayarkan di muka, sedangkan barang di 

serahkan kemudian. 

3) Bai’ Al Istisna, merupakan kontrak jual beli barang 

dengan pesanan. 

4) Ijaroh Muntahi Bit Tamlik, merupakan akad perpaduan 

antara sewa dengan jual beli. Yakni sewa menyewa 

yang diahiri dengan pembelian karena terjadi 

pemindahn hak. 

 

3) Pembiayaan dengan prinsip kerjasama (patnership). 

Merupakan bentuk pembiayaan kepada anggota atau 

nasabah koperasi syari’ah akan menyertakan sejumlah modal 

baik uang tunai maupun barang untuk meningkatakan 

produktivitas usaha. 

Sistem bagi hasil dapat diterapkan dalam bentuk 

pembiayaan mudharabah maupun musyarakah. 
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a) Pembiayaan mudharabah 

Hubungan kemitraan antara koperasi syari’ah dengan 

anggota atau nasabah yang modalnya 100% dari koperasi 

syari’ah. 

b) Al Musyarokah 

Kerjasama antara koperasi syari’ah dengan anggota yang 

modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya 

bersepakat dalam keuntungan dan risiko. 

4) Pembiayaan dengan prinsip jasa. 

Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar 

akadnya adalah ta’awuni atau tabaru’i. Yaitu akad yang tujuanya 

tolong menolong dalam hal kebijakan. Berbagai pengembangan 

dari akad ta’awuni meliputi: 

 

 

a) Al Wakalah/Wakil 

Wakalah atau wikalah berti penyerahan, pendelegasian 

ataupun pemberian mandat atau amanah. 

b) Kafalah/Garansi 

Kafalah berarti jaminan yang di berikan oleh penanggung 

kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibanya kepada 

pihak yang di tanggung. 
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c) Al Hawalah/Pengalihan Piutang 

Al Hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang yang 

berhutang kepada penanggung. 

d) Ar Rahn (Gadai) 

Ar Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam 

sebagai jaminan atas harata yang diterimanya.   

e) Al Qord 

Al Qord adalah pemberian harta kepada orang lain yang 

dapat ditagih kembali, dengan kata lain Al Qord adalah 

pemberian pinjaman tanpa mengharapakan imbalan 

tertentu.33 

 

 

 

B. Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan 

1. Definisi pengawasan dan monitoring 

Landasan syari’ah pengawasan dan monitoring pembiayaan adalah 

dalam QS. An Nisaa (4): 6 sebagai berikut:34 

'............ ��(�)�* +,�-��*ִ/ 

+,1+����� +,�234$���5�6 

                                                 
33 Fitri Nurhartati, ibid, hlm. 16-32 
34 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah, Yogyakarta: UII Press, 

2000, hlm. 163 
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Artinya: Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, 

Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan 

itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas 

persaksian itu). (QS. An Nisaa [4]: 6).35 

 

Pengawasan ialah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan 

kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari definisi 

tersebut terlihat bahwa pengawasan diselenggarakan pada waktu kegiatan 

operasional sedang berlangsung. Berarti: (a) orientasi waktu pelaksanaan 

pengawasan adalah sekarang; (b) sasaran pengawasan terbatas pada 

keterkaitanya dengan rencana; (c) sifat pengawasan pada dasarnya 

adalah preventif. 36 

Monitoring dapat diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk 

melakukan pemantauan pembiayaan, agar dapat diketahui sedini mungkin 

(early warning system) deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat 

terjadinya mutu pembiayaan. Dengan ini dimungkinkan mengambil 

langkah-langkah untuk tidak timbul kerugian. Pengawasan pembiayaan 

dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk 

                                                 
35 Dapartemen Agama RI, Op. Cit, hlm. 116 
36 Sondang P. Siagan, Manajemen Stratejik, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005, hlm. 258 
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menjaga dan mengamankan pembiayaan itu sebagai kekayaan. Dan dapat 

mengetahui trems of lending suatu asumsi-asumsi sebagai dasar 

persetujuan pembiayaan tercapai atau terjadi penyimpangan.37 

Pengawasan pembiayaan adalah usaha penjagaan dan pengamanan 

dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk pembiayaan yang lebih 

baik dan efesien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan 

cara mematuhi kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan serta 

mengusahakan penyusunan administrasi pembiayaan yang benar.38 

2. Fungsi dan tujuan pengawasan dan monitoring pembiayaan 

Mempertahankan kualitas pembiayaan dengan lebih baik jauh 

lebih penting dari pada menciptakan pembiayaan baru. Pemberian 

pembiayaan tanpa mempertimbangkan kualitas pembiayaan, biasa 

menyebabkan kerugian besar di kemudian hari. Langkah pengamanan 

untuk mengurangi timbulnya pembiayaan bermasalah adalah sistem 

pengawasan yang efektif. Segera kalau di ketahui bahwa seseorang 

peminjam menghadapi kesulitan keuangan, manajemen bank harus segera 

mengambil langkah-langkah memperbaikinya.39 

Dalam perbankan nasional, aktiva produktif berupa kredit 

memberikan pendapatan yang terbesar dibandingkan dengan aktiva 

                                                 
37 Veitzal Rivai, Islamic financial Management, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008,  

hlm. 488-489 
38Ade Arthesa, hlm. 181 
39Herman Darmawi,  Manajemen Perbankan, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011, hlm. 126 
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produktif lainya. Dengan demikian, menjaga kualitas pembiayaan 

merupakan hal yang utama agar bank bersangkutan menerima pendapatan 

dan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu cara untuk 

menjaga kualitas tersebut adalah dengan melakukan pengawasan 

pembiayaan secara berkesinambungan. Dengan pengawasan pembiayaan, 

bank dapat mengetahui perkembangan debitur dari waktu kewaktu dan 

dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi debiturnya. 

Pengawasan pembiayaan selain merupakan tuntutan bisnis, juga 

bertujuan memenuhi informasi pembiayaan yang dibutuhkan baik oleh 

pihak intern maupun ekstern. Pihak ekstern adalah pihak diluar bank, 

seperti Bank Indonesia, dalam fungsinya untuk menilai kesehatan bank, 

dan pengawasan pihak ekstern lainya misalnya Departemen Keuangan, 

Badan Pemeriksa Keuangan, audit, dan pihak-pihak lainya yang berkaitan 

dengan perbankan. 

Pengawasan pembiayaan berfungsi mengetahui secara dini 

penyimpangan yang terjadi atas pemberian pembiayaan ke debitur 

(nasabah peminjam). Dengan adanya pengawasan, bank dapat segera 

mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat untuk melakukan 

perbaikan. Pengenalan atas penyimpangan secara dini tersebut dinilai 

penting untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya masalah 

pembiayaan. Selain agar bisa diambil tindakan preventif untuk mencegah 
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masalah, pengawasan digunakan juga untuk mendapatkan informasi 

lainya mengenai pembiayaan tertentu.40 

Tidak sedikit pakar yang menekankan bahwa perencanaan dan 

pengawasan merupakan “dua sisi mata uang yang sama”. Artinya, 

pengawasan memang dimaksudkan untuk lebih menjamin bahwa semau 

kegiatan yang diselenggarakan dalm suatu organisasi didasarkan pada 

suatu rencana yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu 

mempersoalkan pada tingkat manajerial mana rencana tersebut disusun 

dan di tetapkan. Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya 

deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai kegiatan 

operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti 

bukan hanya sesuai dengan rencana, tetapi juga dengan tingkat efesiensi 

dan efektivitas setinggi mungkin. 

Secara konseptual dan filosofi, pentingnya pengawasan berangkat 

dari kenyataan bahwa manusia penyelenggara kegiatan operasional 

merupakan mahluk yang tidak sempurna dan secara inheren memiliki 

keterbatasan, baik dalam arti interpretasi makna suatu rencana, 

kemampuan, pengetahuan maupun ketrampilan.41 

Terlepas dari teknik mana yang dianggap paling tepat untuk 

digunakan, manfaat terpenting dari pengawasan adalah: 

                                                 
40Ade Arthesa, hlm.180 
41Sondang  P. Siagan, hlm. 258-259 
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a) Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata 

dalam mana organisasi berada. 

b) Dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi 

rencana dengan efisien dan efektif. 

c) Pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan 

dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional. 

d) Langkah-langkah apa yang segera dapat diambil untuk menghargai 

kinerja yang memuaskan. 

e) Tindakan prefentif apa yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari 

standar tidak terus berlanjut.42 

3. Jenis pengawasan dan monitoring pembiayaan 

Banyak cara yang dilakukan bank dalam mengawasi 

pembiayaanya yang beredar. Kebanyakan dari cara pengawasan tersebut 

dapat di jalankan dengan akal sehat saja. Lain-lainya dapat didasarkan 

atas cara-cara tradisional. Tiga konsep penting sebagai dasar kontrol 

seperti itu adalah: 

a) Pertambahan risiko pembiayaan bisa dibatasi dengan memperpendek 

jangka waktu kredit. 

b) Informasi dipersiapkan oleh perusahaan harus sedemikian rupa, 

hingga pihak bank akan selalu dapat mengawasi munculnya 

kesukaran-kesukaran uang sedini mungkin. 
                                                 

42Sondang. Op. Cit,  hlm. 261 
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c) Dalam pristiwa kesukaran uang, bank-bank mengusahakan dapat 

melaksanakan opsi untuk menarik pembiayaan tersebut.43 

Terdapat dua cara pengawasan atau monitoring, yauti (1) secara 

administratif yang dilakukan di bank dan (2) secra fisik dengan 

melakukan pemeriksaan ditempat usaha debitur.  

a) Pengawasan secara administratif. 

Merupakan monitoring yang dilaksanakan dengan menggunakan 

segala informasi yang tersedia, baik catatan yang tersedia atau 

informasi lainya. 

b) Pengawasan secara fisik. 

Merupakan monitoring yang dilakukan dengan melakukan kunjungan 

langsung ke lokasi usaha, lokasi jaminan, atau tempat lain yang ada 

kaitanya dengan fasilitas kredit yang diberikan. Pengawasan ini dapat 

dilaksanakan secara berkala atau incidental sesuai dengan 

kebutuhanya. Pengawasan dengan cara incidental umumnya 

dilakukan apabila terjadi penurunan aktivitas  keungan yang tampak 

pada rekening Koran. Terjadi tunggakan pembayaran bunga, terdapat 

informasi negatif dari pihak ketiga, dan lain sebagainya.44 

Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank, sebagai usaha 

untuk memperoleh laba, tetapi rawan risiko yang tidak saja dapat 

                                                 
43Herman Darmawi, Ibid,  hlm. 127 
44Ade Arthesa, hlm. 181 
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merugikan bank tetapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dan 

pengguna dana. Oleh karena itu bank harus menerapkan fungsi 

pengawasan yang bersifat menyeluruh (multi layers control), dengan tiga 

prinsip utama, yaitu:  

a) prinsip pencegahan dini (early warning system) 

prinsip pencegahan dini adalah tindakan preventif terhadap 

kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam 

pembiayaan, atau terjadinya praktek-praktek pembiayaan yang tidak 

sehat. Pencegahan dini dilakukan dengan cara menciptakan struktur 

pengendalian internal yang andal, sebagai alat pencegahan yang 

mampu meminimalkan peluang-peluang penyimpangan, dan alat 

untuk mendeteksi adanya penyimpangan, sehingga dapat segera 

diluruskan kembali. Struktur internal ini harus diterapkan pada semua 

tahap proses pembiayaan, mulai dari permohonan pembiayaan 

sampai pelunasan/penyelesaian. 

 

 

b) Prinsip pengawasan melekat (built in control) 

Para pejabat pengawasan melakukan supervisi sehari-hari 

untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai 

dengan kebijakan yang telah di tetapkan, dan ketentuan-ketentuan 
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operasional lainya dalam pembiayaan. Hasil kegiatan supervisi itu 

minimal berupa laporan-laporan tentang: 

(1) Hasil penilaian kualitas portofolio pembiayaan secara 

menyeluruh, disertai dengan penjelasanya. 

(2) Ada atau tidaknya pembiayaan yang dilakukan menyimpang dari 

kebijakan pokok pembiayaan, peraturan syari’ah atau peraturan 

perundang-undangan lainya. 

(3) Besarnya tunggakan pembayaran kembali pembiayaan yang 

telah diberikan dan pembayaran bagi hasilnya. 

(4) Pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat 

yang berada di bawah supervisinya, berikut saran atau tindakan 

perbaikanya. 

c) Prinsip pemeriksaan internal (internal audit) 

Audit internal merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan 

pembiayaan, untuk lebih memastikan bahwa pembiayaan dilakukan 

dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan, dan telah 

memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat serta mematuhi 

peraturan-peraturan yang berlaku dalam pembiayaan. 

Fungsi audit internal ini dijalankan oleh bagian independen, 

yaitu Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Diatas itu semua bank 



48 
 

 
 

harus memiliki personel yang kompeten, jujur dan bertanggung 

jawab.45 

4. Pelaksanaan pengawasan dan monitoring pembiayaan 

Untuk mengetahui dengan jelas apakah penyelenggaraan berbagai 

kegiatan operasional sesuai dengan rencana atau tidak, dan apakah terjadi 

deviasi atau tidak, manajemen perlu mengamati jalanya kegiatan 

operasional tersebut. Berbagai teknik yang dapat digunakan antara lain 

adalah: 

a) Pengamatan lansung atau observasi oleh manajemen untuk melihat 

sendiri bagaimana caranya para petugas operasional 

menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. Teknik ini 

dapat berakibat positif dalam implementasi strategi dengan efesien 

dan efektif. Dikatakan demikian karena dengan pengawasan langsung 

berbagai manfaat dapat dipetik, seperti perolehan informasi “on-the- 

spot” bukan hanya tentang jalanya pelaksanaan berbagai kegiatan 

operasional, akan tetapi juga dengan demikian manajemen dapat 

segera “meluruskan” tindakan para pelaksana apabila diperlukan dan 

manajemen langsung dapat memberikan pengarahan tentang cara 

bekerja yang benar. 

                                                 
45 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah, Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006, 

hlm. 220-221. 
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b) Melalui laporan, baik lisan maupun tulisa dari para penyelia yang 

sehari-hari mengawasi secara langsung kegiatan tersebut.46 

5. Proses pelaksanaan pengawasan dan monitoring pembiayaan 

a. Menentukan suatu standar baku yang landasan utamanya waktu, 

sehingga bank mudah menentukan mutu pembiayaanya. 

b. Hasil dari monitoring dan pengawasan pembiayaan dapat 

menggambarkan actual performance pembiayaan itu sendiri. 

c. Membandingkan actual performance pembiayaan dengan standar 

baku yang sudah ditetapkan/disetujui otoritas moneter, selanjutnya 

diidentivikasi dan di evaluasi atas deviasi yang mungkin terjadi. 

d. Setelah diketahui deviasi yang terjadi, kemungkinan penyebab 

kerugian bagi bank atau berupa potential risk, maka harus dicari 

alternative pemecahanya (problem solving).47 

 

C. Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah 

1. Definisi pembiayaan murabahah 

Murabahah (al-bai’ bi tsaman ajil) lebih dikenal sebagai 

murabahah saja. Murabahah, yang berasal dar kata ribhu (keuntungan), 

adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan keuntunganya. Bank 

                                                 
46Sondang,  Ibid, hlm. 259 
47 Veitzal Rivai, Op. Cit, hlm. 13 
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bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual 

adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan.48 

Bai’ al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal 

dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai’ al-murabahah, 

penjual harus memberi tau harga produk yang ia beli dan menentukan 

suatu tingkat keuntungan sebagai tambahanya.49 

Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk 

transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabahah atau mark-

up, bank membiayaai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan 

nasabah dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian 

menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark-

up atau keuntungan.50 M. Umar Chapra mengemukakan bahwa: 

Murabahah merupakan transaksi yang sah menurut ketentuan 
syari’at apabila risiko transaksi tersebut menjadi tanggung jawab 
pemodal sampai pengangsuran atas barang telah dialihkan kepada 
nasabah.51 
 

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi 

atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon 

anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima 

                                                 
48Karim Adwirman, Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan), Jakarta: PT Raja Grafindo, 

2010, hlm. 96 
49Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah (Dari Teori ke Praktik), Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 

101 
50Syahdeini, Perbankan Islam Dan Kedudukanya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, 

Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999, hlm. 64 
51Ibid, hlm. 65 
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pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada 

pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi 

hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau 

penggunaan dana pembiayaan tersebut. Piutang Murabahah adalah 

tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga 

perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual 

(koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain 

dan atau anggotanya) dan atas transaksi jual-beli tersebut, yang 

mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu 

tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa marjin keuntungan 

yang disepakati dimuka sesuai akad.52 

Pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan berupa talangan dana 

yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan 

kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah 

margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh 

margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga 

jual bank kepada nasabah.53 

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak 

bank syari’ah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, 

                                                 
52 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia 

Nomor : 91/KEP/M.KUKM/IX/2004Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KoperasiJasa 
keuangan Syariah 

53Wirdyaningsih, Bank dan asuransi Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 
121 
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dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah 

keuntungan dalam perssentase tertentu bagi bank syari’ah sesuai dengan 

kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera 

setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar 

barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan 

sampai dengan pelunasanya.54 

pembiayaan murabahah adalah pembiayaan pembelian barang, 

local atau Internasional dengan pembayaran yang ditangguhkan (satu 

minggu, satu bulan, dan seterusnya). Pembiayaan ini diberikan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan persediaan (inventory) yang dilakukan 

secara jual beli secara murabahah55 

Menururut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 

pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

Dari pengertian diatas dapatlah dijelaskan bahwa pembiayaan 

dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, 

misalnya bank membiayai  untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian 

                                                 
54Zainuddin, Hukum Perbankan Syari’ah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 30 
55Frianto Pandaia Dkk, Lembaga Keuangan, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hlm. 192  
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ada kesepakatan antara bank dengan nasabah penerima pembaiyaan, 

bahwa mereka sepakat sesuai perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam 

perjanjian pembiayaan tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, 

termasuk jangka waktu serta bagi hasil yang di tetapkan bersama. 

Demikian pula dengan masalah sangsi apabila si nasabah ingkar janji 

terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama. 

Yang menjadi perbedaan kredit yang diberikan oleh bank 

berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang di berikan oleh bank 

yang berdasarkan prinsip syari’ah adalah terletak pada keuntungan yang 

diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan 

yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank yang berdasarkan 

prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.56 

2. Dasar hukum pembiayaan murabahah 

Sebagai dasar hukum pelaksanaan murabahah adalah dalam 

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000 

sebagai berikut:57  

 

a) Dasar AL-Qur’an 

H' ִCG�$�( +,7IJ��8�A ��K�L�	�֠ 	ִ☺J��� 

7O�P�C��	� �QRG5 ��'��AS�T�	� � 

                                                 
56 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, 

hlm 92-93 
57 Wirdyaningsih, hlm. 22 
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UQִ3�6�� V@	� ִO�P�C��	� �WXTִ3�� 

��'��AS�T�	� ' …… 

Artinya: Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual 
beli dan mengharamkan riba…….. (QS. Al- Baqarah: 
275).58 

 
	ִIYZ�8J[�Z H\]G֠^@	� ����B�5��L �� 
��K��9_`*8� ,L���$���5�6  _abBc�A 

"QGd[�a��		�A e��� 
 #�6 Hf�L�� gb�T[hIG5 i�� jk��T� +,L�lGm5 
' ………….. 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu……… (QS. An-Nisa: 
29).59 

 
#���� Hf֠⌧> ��( 4b��%n�� ob�TG_bB�* 
'��j�� 4b��ִnc�5 ' ……….. 

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, 
Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan… (QS. 
Al-Baqarah: 280).60 

 
 

	ִIYZ�8J[�Z H\]G֠^@	� ��K��l�5��L 
��(�� pLql�Z�ִ&� rs�]ִ&�A ���j�� 

�Qִt�6 ;�uvEY5 ����C�-w`		�* ' ……."   

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu'amalah (seperti berjualbeli, hutang piutang, atau 
sewa menyewa dan sebagainya)  tidak secara tunai untuk 

                                                 
58 Dapartemen Agama RI, Op. Cit, hlm. 69 
59 Dapartemen Agama RI, Op. Cit, hlm. 122 
60 Dapartemen Agama RI, Op. Cit, Hlm. 70 
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waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya… (QS. Al-Baqarah: 282).61 

 
b) Hadis Nabi SAW. 

Hadis riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah: 

َعْن َأِيبْ َسِعْيٍد اْخلُْدرِْي رضي اهللا عنه َأن َرُسْوَل اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوآلِِه 
َا اْلبَـْيُع َعْن تـَرَاٍض، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن  َم قَاَل: ِإمنَوَسل

 حبان)
Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." 

(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu 

Hibban).62 

 

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib: 
 

 َأن النِيب َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلَمَقاَل: َثَالٌث ِفْيِهن اْلبـَرََكُة:

 اَْلبَـْيُع ِإَىل َأَجٍل، َواْلُمَقاَرَضُة، َوَخْلُط اْلبـُر بِالشِعْريِ لِْلبَـْيِت الَ لِْلبَـْيِع 

 (رواه ابن ماجه عن صهيب)
 

Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli 

tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur 

gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan 

untuk dijual.(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).63 

 

                                                 
61 Dapartemen Agama RI, Op. Cit, hlm 70 
62 Seh Muhammad Mukhtar Husain, Zawaidu Ibnu Majah ,jilid 5, Birut: Darul Kutub Al 

Ilmiyah, 1993, hlm. 303 
63  Ibid, hlm. 313 
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c) Ijma’   

Para ulama sepakat bahwa pembiayaan murabahah itu 

diperbolehkan. 

3. Rukun dan syarat pembiayaan murabahah 

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul 

yang menunjukan pertukaran atau kegiatan saling memberi yang 

menempati kedudukan ijab dan qabul itu. Rukun ini dengan ungkapan 

lain merupakan pekerjaan yang menunjukan keridhaan dengan adanya 

pertukaran dan harta milik , baik berupa perkataan maupun perbuatan. 

Menurut jumhur ulama’ ada 4 rukun jual beli, yaitu: orang yang 

menjual, orang yang membeli, sighat, dan barang atau sesuatu yang 

diakadkan. Keempat rukun ini mereka sepakati kedalam setiap jenis akad. 

Dalam murabahah dibutuhkan beberapa syarat yaitu: 

a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian) 

b. Mengetahui besarnya keuntungan 

c. Modal hendaklah komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, 

seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung. 

d. Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan 

riba tersebut terhadap harga pertama. 

e. Transaksi pertama harus ada secara syara’.64 

                                                 
64 Wiroso, Jual Beli Murabahah, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 16-18 
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Disamping rukun dan syarat murabahah diatas, yang perlu 

diperhatikan juga dalam murabahah adalah syarat-syarat akad jual 

beli, syarat-syarat akad jual beli tersebut adalah: 

a. Syarat mengadakan akad. 

1) Syarat orang yang berakad. 

a) Orang yang berakad harus berakal, bisa membenarkan 

mana yang benar dan mana yang salah. 

b) Orang yang berakad harus banyak berperan (tempat 

akad dilaksanakan dalam satu majelis). 

2) Barang yang diakadkan harus memenuhi akad. 

a) Barangnya harus ada. 

b) Barangnya berupa harta yang jelas harganya. 

c) Barangnya dimiliki sendiri, artinya terjaga. 

d) Barang itu dapat diserahkan sewaktu akad. 

b. Syarat-syarat pelaksanaan akad. 

1) Pemilik atau penguasa 

2) Dalam barang yang akan diperjualbelikan hanya terdapat hak 

penjual.65  

4. Jenis-jenis murabahah 

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang cakupan 

transaksi murabahah dapat dilihat dalam gambaran berikut: 
                                                 

65 Wiroso, Ibid, hlm. 20-22 
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Gambar 2 

Jenis-jenis Murabahah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jual beli menurut pemanfaatanya dapat dibagi menjadi empat 

yaitu  Jual beli murabahah  jual beli ini dapat berlaku umum untuk semua 

barang yang dapat diadakan seketika terjadi transaksi. Bai’ As Salam, 

merupakan pembelian barang yang dananya dibayarkan di muka, 

sedangkan barang di serahkan kemudian. Bai’ Al Istisna, merupakan 

kontrak jual beli barang dengan pesanan. Ijaroh Muntahi Bit Tamlik, 

merupakan akad perpaduan antara sewa dengan jual beli. Yakni sewa 

menyewa yang diahiri dengan pembelian karena terjadi pemindahn hak.66 

 

 

                                                 
66 Fitri Nurhartati, ibid, hlm 20 
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5. Prosedur pembiayaan murabahah 

Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode 

untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Perbedaanya dengan program 

adalah program menyatakan apa yang harus dikerjakan, sedangkan 

prosedur berbicara tentang bagaimana melaksanakanya. 

Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan pembiayaan harus 

menempuh prosedur pembiayaan yang sehat, yang meliputi prosedur 

persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi serta prosedur 

pengawasan pembiayaan. 

Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah harus dilakukan 

melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang 

berhubungan dengan objek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan 

kepada semua pihak yang terkait, bahwa nasabah dapat memenuhi segala 

kewajibanya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang di 

sepakati. Apabila terjadi hal yang kemudian menyebabkan 

ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibanya, maka bank 

benar-benar telah menguasai jaminan sebagai jalan keluarnya. 

Persetujuan pembiayaan hanya dilakukan oleh pejabat yang 

mempunyai wewenang untuk memutuskan pembiayaan. Keputusan 

pembiayaan harus didasarkan atas penilaian terhadap seluruh pembiayaan 

yang sedang dan akan dinikmati pemohon secara bersamaan (customer’s 

total liability). Pengertian pemohon tersebut juga meliputi seluruh 
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perusahaan dan perorangan yang terkait dengan pemohon, yang sedang 

dan akan menikmati fasilitas pembiayaan dari bank. Besarnya wewenang 

setiap pejabat pemutus atau pemberi persetujuan pembiayaan harus 

dinyatakan secara tertulis dalam surat keputusan direksi.67 

Syarat dan ketentuan pembiayaan merupakan sarana yang 

digunakan KJKS untuk mengamankan kepentinganya. Syarat dan 

ketentuan tersebut lebih bersifat prosedural yang wajib dilakukan oleh 

anggota/calon anggota. Melalui syarat dan ketentuan ini, semua risiko 

yang mungkin timbul dapat dicegah sehingga tidak menimbulkan 

kerugian bagi KJKS. Perbedaanya dengan struktur dan jenis pembiayaan 

terletak pada keamanan KJKS, dimana struktur/jenis pembiayaan hanya 

menjelaskan mengenai produk pembiayaan. 

Umumnya syarat dan ketentuan pembiayaan dibagi menjadi dua, 

yaitu (1) sebelum pencairan pembiayaan dan (2) setelah pencairan 

pembiayaan, syarat pembiayaan sebelum pencairan misalnya penyerahan 

agunan, asuransi dan lainya yang dilakukan terlebih dahulu sebelum 

pembiayaan dicairkan. Sedangkan syarat pembiayaan setelah pencairan, 

misalnya pengiriman laporan keuangan secara rutin setiap tiga bulan, dan 

lainya. 

 

 

                                                 
67 Zainul Arifin, hlm. 217 
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Tabel 1 

Proses Pemberian Pembiayaan 

Tahap- Tahap Keterangan 

Permohonan pembiayaan Permohonan pembiayaan ini merupakan 

langkah awal hubungan awal antara KJKS 

dan anggota/calon anggotanya. KJKS akan 

segera melakukan penilaian atas 

permohonan tersebut. 

Analisis pembiayaan • Penilaian 5C + 1S. 

• Proses analisis pembiayaan (perusahaan, 

keuangan, proyek, risiko, pembayaran 

kembali). 

Struktur dan Jenis 

Pembiayaan 

• Penetapan struktur pembiayaan. 

• Penentuan jenis pembiayaan. 

Perjanjian Pembiayaan Perjanjian pembiayaan adalah bentuk 

kesepakatan antara anggota/calon anggota 

dengan KJKS dan dilakukan setelah terjadi 

keputusan pembiayaan. 

 

Prinsip-prinsip analisa pembiayaan juga harus digunakan dalam 

melakukan penilaian permohonan pembiayaan. Seorang petugas bagian 

pembiayaan pada KJKS BMT harus memperhatikan beberapa prinsip 

utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan anggota/calon 

anggota. Dalam lembaga perbankan atau KJKS BMT, prinsip penilaian 

tersebut dikenal dengan unsur 5C + 1S, 7P, dan 3R. 
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a. Unsur 5C + 1S terdiri dari: 

1) Character. Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon 

debitur, dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan 

bahwa anggoata pengguna dana atau anggota KJKS BMT yang 

mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibanya. 

2) Capacity. Penilaian secara subyektif tentang kemampuan debitur 

untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan 

catatan prestasi debitur masa lalu yang di dukung dengan 

pengamatan di lapangan atas usaha nasabah, cara berusaha dan 

tempat usaha. 

3) Capital. Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki 

oleh calon debitur, yang diukur dengan posisi usahanya secara 

keseluruhan melalui rasio financialnya dan penekanan pada 

komposisi modalnya. 

4) Collateral. Collateral adalah jaminan milik calon debitur. 

Penilaian untuk lebih meyakinkan jika suatu risiko kegagalan 

pembayaran terjadi, maka jaminan dipakai sebagai pengganti 

dari kewajibanya. Tetapi, collateral dalam KJKS BMT dapat 

lebih ditekankan pada faktor kepercayaan, pendekatan hubungan 

dengan pengusaha, kegiatan usahanya, saling mengenal karena 

daerah usahanya tidak luas melalui tanggung rentang atau 

bersama tokoh setempat yang diiringi dengan pengajian bersama. 
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5) Conditions. Bagian pembiayaan KJKS BMT harus melihat 

kondisi perekonomian secara umum, khususnya yang terkait 

dengan jenis usaha calon debitur. Hal tersebut dilakukan karerna 

keadaan eksternal usaha yang di biayai. 

6) Syari’ah. Yaitu penilaian kesesuaian dalam penerapan prinsip 

syari’ah. 

b. 7P terdiri dari: 

1) Personality, yaitu penilaian calon debitur dari kepribadian atau 

tingkah lakunya. 

2) Party, yaitu penilaian dengan mengklasifikasikan anggota 

kedalam golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan 

karakternya. 

3) Purpose, yaitu penilaian dengan mengetahui tujuan penggunaan 

pembiayaan. 

4) Prospect, yaitu penilaian terhadap ukuran prospek usaha calon 

debitur. 

5) Payment, yaitu penilaian terhadap ukuran cara calon debitur 

mengembalikan pembiayaan. 

6) Profitability, yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur 

dalam mencari laba. 

7) Protaction, yaitu penilaina terhadap kemampuan calon debitur 

dalam memberikan perlindungan usaha dan jaminan yang ada. 
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c.  3R terdiri dari: 

1) Return, yaitu pengembalian dalam bentuk keuntungan atas 

penggunaan pembiayaan yang diberikan. 

2) Repaymen, yaitu kemampuan dan kesanggupan anggota untuk 

membayar kembali semua pembiayaan yang diterima. 

3) Risk, yaitu kemampuan untuk mengantisipasi risiko kegagalan. 

Disamping menggunakan 5C, 7P dan 3R diatas, menganalisa 

pembiayaan harus dilengkapi juga dengan penilaian aspek-aspek usaha 

sebagai berikut: 

a) Analisis aspek keuangan 

b) Analisis aspek yuridis 

c) Analisis aspek pemasaran.68 

Praktik prosedur pengajuan dan pencairan pembiayaan 

a) Prosedur pengajuan pembiayaan 

Alat yang digunakan: aplikasi permohonan pembiayaan 

(APP), form pendapatan dan pengeluaran keluarga (PPK), fotocopy 

KTP anggota dan atau istri dan suami, fotocopy KK anggota. Pihak 

yang terlibat: customer service, manager, anggota pembiayaan. 

 

 

 
                                                 

68Ahmad Sumiayanto, hlm. 165-167 
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b) Prosedur wawancara 

Alat yang digunakan: aplikasi permohonan pembiayaan 

(APP), form pendapatan dan pengeluaran keluarga (PPK), fotocopy 

KTP, form wawancara. Pihak yang terlibat: anggota, manager. 

c) Prosedur kunjungan kelapangan (On the Spot = OTS) 

Alat yang digunakan: MAP (Memorandum Analisis 

Pembiayaan) lama untuk anggota, form laporan kunjungan lapangan, 

hasil wawancara, fotocopy KTP. Pihak yang terlibat: manager, 

anggota, pihak ke-3. 

d) Prosedur pembuatan analisis pembiayaan 

Alat yang digunakan: memorandum analisis pembiayaan 

(MAP) baru dan MAP lama bagi anggota lama, aplikasi permohonan 

pembiayaan, kartu pengawas (bagi anggota lama), form wawancara, 

fc KTP dan KK, surat-surat jaminan (bila diperlukan), bukti-bukti 

pendukung lainya. Pihak yang terlibat: manager, marketing lapangan, 

jasa anggota. 

e) Prosedur rapat komite 

Alat yang digunakan: memorandum analisis pembiayaan 

(MAP) baru dan MAP lama bagi anggota lama, form wawancara, 

form kunjungan lapangan, fc KTP dan KK, surat-surat jaminan, 

bukti-bukti pendukung lainya. Pihak yang terlibat: marketing 

lapangan pengaju, manager, CSO. 
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f) Prosedur pelaksanaan 

Alat yang digunakan: memorandum analisis pembiayaan 

(MAP) baru dan lama bagi anggota lama, APP, form wawancara, 

form kunjungan lapangan, fc KTP dan KK, surat-surat jaminan, 

bukti-bukti pendukung lainya, neraca saldo hari terahir. Pihak yang 

terlibat: marketing lapangan pengaju, manager, ketua rapat komite, 

CSO. 

g) Prosedur persiapan pencairan 

Alat yang digunakan: SPP, Slip Copy, Berkas MAP, APP, Fc, 

KTP, Fc, KK dan bukti pendukung lainya, lembar periksa jaminan, 

akad, kartu pengawasan angsuran, slip penarikan, materi, alat tulis. 

Pihak yang terlibat: manager, CSO. 

h) Prosedur pencairan dana 

Alat yang digunakan: akad pembiayaan (Rangkap 2), slip 

penarikan, slip penyetoran, tanda terima jaminan, syarat tambahan 

lain seperti fiducia, surat avalist seperti yang tercantum dalam SPP, 

kartu angsuran dan pengawasan anggota. Pihak yang terlibat: 

manager, petugas pembaca akad (tergantung kebijakan manager), 

teller, anggota.  

i) Prosedur pasca pencairan 

Alat yang digunakan: MAP, APP, slip copy, SPP, akad dan 

berkas pendukung. Pihak yang terlibat: manager, teller. 
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Secara umum, aplikasi dari bai’ al-murabahah dapat digambarkan 

dalam skema sebagai berikut:69 

Gambar 3 

Skema Bai’ al-Murabahah 

 

Negosiasai & 
persyaratan 

 

 akad jual beli 

 

 Bayar 

 Beli barang Krim Terima 
  Barang & 

 Dokumen 
 

Sumber: Syafi’i antonio. 

6. Risiko dalam pembiayaan murabahah 

Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, 

membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.70 

Risiko merupakan bahaya: risiko adalah ancaman atau 

kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak 

yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko juga 

merupakan peluang: risiko adalah sisi yang berlawanan dengan peluang 

                                                 
69 Safi’i Antonio, hlm. 100. 
70 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia-Edisi Ketiga, (Edisi 

3, Cetakan ke-4), Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm. 959 
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untuk mencapai tujuan. Kata kuncinya adalah “tujuan” dan “dampak”/sisi 

yang berlawanan.71 

Berbagai definisi dapat diberikan kepada kata risiko itu, namun 

secara sederhana artinya senantiasa ada kena mengenanya dengan 

kemungkinan akan terjadinya akibat buruk atau akibat yang merugikan, 

seperti kemungkinan kehilangan, cedera, kebakaran, dan sebagainya. 

Tidak ada metode apapun yang bisa menjamin seratus persen bahwa 

akibat buruk itu setiap kali dapat di hindarkan, kecuali kalu kegiatan yang 

mengandung risiko tidak dilakukan.72 

Sedangkan risiko-risiko yang ada dalam murabahah adalah 

sebagai berikut: 

a) Risiko yang terkait dengan barang. 

Bank Islam membeli barang-barang yang diminta oleh 

nasabah murabahah-nya, dan secara teoritis menanggung risiko 

kehilangan atau kerusakan pada barang-barang tersebut dari saat 

pembelian samapai pada diserahkan pada nasabah.Bank, dengan 

kontrak murabahah, diwajibkan menyerahkan barang kepada nasabah 

dalam kondisi yang baik.Menurut fiqih, nasabah berhak menolak 

                                                 
71 Ferry N. Idroes, manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar 

Kese4pakatan Besel II Terkait aplikasi Regulasi dan Pelaksanaanya di Indonesia, Jakarta: Rajawali 
Pers, hlm. 4 

72 Herman Darmawi, Manajemen Risiko, jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, hlm. 1 
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barang-barang yang rusak, yang kurang jumlahnya, atau tidak sesuai 

dengan spesifikasinya. 

Bank Islam bagaimanapun juaga, dalam praktiknya 

menghindari risiko-risiko tersebut dengan asuransi dan klausul 

kontrak. Asuransi adalah salah satu biaya yang harus di tanggung 

oleh nasabah, karena ini merupakan biaya yang ditambahkan dalam 

pengeluaran-pengeluaran murabahah untuk mencapai harga total 

barang. Klausul kontrak disusun sedemikian rupa sehingga 

membantu bank Islam untuk menghindari  segala risiko yang terkait 

dengan barang. 

Kontrak murabahah umumnya ditandatangani sebelum bank 

Islam ‘mendapatkan’ barang yang dipesan oleh nasabah (yaitu, 

sebelum kedatangan barang itu dipelabuhan atau di gudang bank).  

b) Risiko yang terkait dengan nasabah. 

Janji nasabah murabahah untuk membeli barang yang dipesan 

dalam suatu transaksi murabahah, menurut mayoritas fuqaha mazhab, 

tidaklah mengikat. Oleh sebab itu, nasabah berhak untuk menolak 

membeli barang ketika bank Islam menawari mereka untuk 

penjualan. 

Risiko bank terhadap kemungkinan penolakan nasabah untuk 

membeli barang dapat dihindari dengan pembayaran uang muka 

(sepertiga dari total harga, misalnya), dengan jaminan, jaminan pihak 
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ketiga, dan dengan klausul kontrak.Jika bank belum puas dengan 

kecukupan uang muka, bank bisa mempersyaratkan jaminan dan 

jaminan pihak ketiga untuk menutupi seluruh biaya murabahah atau 

sebagainya. Hal ini untuk menjamin pemenuhan klausul kontrak 

untuk nasabah, dan juga untuk menutupi harga barangdan laba yang 

di sepakati dalam kontrak. Kontrak murabahah FIBE menyatakan: 73 

Kontrak ini disepakati oleh kedua belah pihak bahwa dalam hal 
pihak kedua (nasabah murabahah) menolak untuk mengambil 
pengiriman dokumen, bank berhak untuk menjual barang 
dengan harga yang berlaku di pasar atas nama pihak kedua, dan 
menerima hasil penjualan sebagai kompensasi dari apa yang 
menjadi pihak bank.Jika hasil penjualan belum mencukupi, 
bank berhak menuntut dari nasabah kekuranganya (yang 
menjadi hak bank, sesuai dengan kontrak murabahah, termasuk 
labanya), tanpa boleh ada keberatan dari nasabah. 
 

c) Risiko yang terkait dengan pembayaran. 

Risiko tidak terbayar penuh atau sebagian dari uang muka, 

seperti yang dijadwalkan dalam kontrak, ada dalam pembiayaan 

murabahah. Bank Islam menhindari risiko ini dengan adanya janji 

tertulis, jaminan, jaminan pihak ketiga, dan klausul kontrak yang 

menyatakan bahwa semua hasil dari barang-barang murabahah yang 

dijual kepada pihak ketiga dengan tunai maupun kredit harus ditaruh 

di bank samapai apa yang menjadi hak bank dibayar kembali 

sepenuhnya.Jika tidak adanya pembayaran itu disebabkan oleh 

                                                 
73 FIBE, ‘Aqd Bai’ al-Murabahah; JIB, ‘ Aqd Bai’ al-Murabahah; Mohammed, “Islamic 

Banks’ Parctices in Murabahah, hlm. 134.  
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faktor-faktor diluar kemampuan nasabah untuk mengontrolnya, bank 

Islam secara moral berkwajiban menjadwal-ulang utang. Di pihak 

lain, jika nasabah memiliki kemampuan untuk membayar tepat 

waktu, tetapi ia tidak melakukanya, maka bank-bank Islam beserta 

Dewan Syari’ah telah mengadopsi konsep ‘denda’ untuk dijatuhkan 

kepada nasah. Jumlah ‘denda’ akan tergantung kepada ‘suku laba 

yang wajar’ pada dana bank yang diinvestasikan, yang merupakan 

opportunity cost (biaya untuk munutupi peluang yang hilang) dari 

modal. Dalam sebagian kasus, jika pelunasan dari uang muka tidak 

mungkin, bank Islam akan menyita jaminan untuk menutupi uang 

muka.74 

Di dalam skripsi Qosim muamar (2006) disebutkan bahwa risiko 

yang ada dalam pembiayaan murabahah adalah: 

a. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar 

angsuran. 

b. Fluktuasi harga kompetitif, ini terjadi bila harga suatu barang 

di pasar naik setelah lembaga keuangan membelikanya untuk 

nasabah, lembaga keuangan tidak bisa mengubah harga jual 

beli tersebut. 

                                                 
74Abdulah Saeed, Menyoal Bank Syari’ah: Kritik Atas Interprestasi Bunga Bank Kaum Neo-

Revivalis, Jakrata: Paramadian, 2006, hlm. 131-135 
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c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bias saja ditolak oleh 

nasabah karena berbagai sebab, bisa saja kerena rusak di 

perjalanan atau nasabah merasa spesifikasi barang tersebut 

beda dengan yang ia pesan. 

d. Dijual, karena pembiayaan murabahah bersifat jual beli 

dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang 

itu menjadi milik nasabah, maka setelah itu nasabah bebas 

melakukan apapun  terhadap asetnya tersebut termasuk dijual. 

Adapun risiko lain yang perlu dipahami baik risiko yang 

tergolong dapat dikendalikan maupun risiko luar yaitu: 

a. Risiko sifat usaha 

b. Risiko geografis 

c. Risiko politik 

d. Risiko ketidakpastian 

e. Risiko inflasi 

f. Risiko persaingan.75 

7. Pengelolaan risiko 

Ada dua metode yang bisa diterapkan untuk mengurangi risiko 

pembiayaan, yaitu premi risiko dan penyebaran risiko. 

 

                                                 
75 Qosim Muamar, Skripsi, Analisis Penanggulangan Risiko Pembiayaan Atau Financing Risk 

Di PT. BPRS Syari’ah Asad Alif Kendal, Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalat IAIN Walisongo 
Semarang, 2006. 
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a) Premi risiko 

Yang dimaksud dengan premi risiko disini adalah suatu biaya 

tambahan yang di bebankan kepada peminjam. Premi risiko biasa 

dinyatakan secara eksplisit, bisa juga dengan cara implisit. Cara 

terahir ini tidak disebut dengan jelas “premi risiko”, premi itu 

disatukan saja dengan biaya lain-lain; dengan demikian pembiayaan 

yang berisiko tinggi akan di tetapkan biaya lain yang tinggi pula. 

Pendekatan “premi risiko” mencerminkan dua kecendrungan 

dalam praktek bank dewasa ini. 

• Menekankan pada terjaminya pembiayaan. 

• Penekanan pada perolehan tambahan keuntungan dengan 

peningkatan volume pembiayaan. 

b) Penyebaran risiko 

Salah satu teknik pengendalian risiko yang sering dipakai oleh 

bank ialah dengan menyebarkan risiko kedalam suatu portofolio 

pembiayaan, sekuritas dan investasi. Tujuanya adalah untuk 

memperkecil risiko dan mempermudah pengendalian risiko. 

Penyebaran risiko ini dapat dilakukan dalam pendekatan 

“risiko minimal” atau dalam pendekatan “premi risiko”. Masalahnya 

adalah kesukaran menentukan kategori yang relavan bagi penyebaran 

itu. 
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Kategori yang relavan bagi suatu bank belum tentu relavan 

bagi bank lain. Misalnya kategori “pembiayaan perumahan”. Bisa 

jadi pembiayaan perumahan ini meliputi pula berbagai kategori 

seperti pembaiyaan rumah sangat sederhana, rumah sederhana, rumah 

standar, rumah mewah dan sebagainya.76 

Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas 

terkait di dalam organisasi. Tindakan berkesinambungan yang di lakunan 

sejalan dengan definisi manajemen risiko yang telah dikemukakan, yaitu 

identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta 

melakukan monitor dan pelaporan risiko. 

Gambar 4 menunjukan bagaimana proses manajemen risiko secara 

berkesinambungan berlangsung tanpa henti dalam mendukung aktifitas 

yang dilakukan organisasi. 

Gambar 4 

Proses Manajemen Risiko 

 Pemantauan & Identifikasi & 
Kajian Ulang Pemantauan Risiko 
Risiko & Kontrol 

 

 

 Solusi Risiko Implementasi Kuantifikasai/ Menilai/ 
 Tindakan Mitigasi Peringkat Risiko 
 Menegaskan Profil  
 Risiko/ Rencana 
 Manajemen Risiko 

                                                 
76 Herman Darmawi, hlm. 121-124 
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a) Identifikasi dan pemetaan risiko 

1) Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko 

secara keseluruhan 

2) Menentukan definisi kerugian 

3) Menyusun dan melakukan implementasi mekanisme 

pengumpulan data 

4) Membuat pemetaan kerugian kedalam kategori risiko yang dapat 

diterima dan tidak dapat diterima. 

b) Kuantifikasi/menilai/melakukan peringkat risiko 

1) Aplikasi teknik permodelan dalam mengukur risiko 

2) Perluasan dengan memanfaatkat tolok ukur (benchmarking), 

permodelan (medolling), dan peramalan (forecasting) yang 

berasal dari luar organisasi/eksternal. Sumber eksternal yang 

dimaksud berasal dari praktik-praktik terbaik yang telah 

dilakukan didalam industri (best practices). 

c) Menegaskan profil risiko dan rencana manajemen risiko 

1) Identifikasi selera risiko organisasi (risk appetite), apakah 

menajemen secara umum terdiri dari: 

• Penghindar risiko (risk averter); 

• Penerima risiko sewajarnya(risk netural); atau 

• Pencari risiko (risk seeker). 
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2) Identifikasi visi stratejik (stratejik vision) dari organisasi, apakah 

organisasi berada dalam visi: 

• Agresif yang terobsesi untuk mengejar peningkatan volume 

usaha secara keuntungan sebesar-besarnya untuk 

mendukung pertumbuhan; atau 

• Konservatif untuk menjaga kelangsungan usaha pada situasi 

aman dengan volume usaha dan keuntungan yang stabil. 

Penghindar risiko tidak bersedia menerima risiko dengan tingkat 

tinggi. Sebaliknya, pencari risiko bersedia menerima risiko tinggi 

untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. 

Visi stratejik yang agresif bersedia menerima risiko tinggi untuk 

mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Visi ini biasanya diterapkan 

pada organisasi yang berada dalam tahap pertumbuhan. Sebaliknya, 

visi tinggi. Biasanya organisasi pada tahap konservatif adalah 

organisasi yang telah mapan dengan aktifitas yang stabil. 

d) Solusi risiko/implementasi tindakan terhadap risiko 

1) Hindari (Avidance): keputusan yang diambil adalah tidak 

melakukan aktifitas yang dimaksud.  

2) Alihkan (Transfer): membagi risiko dengan pihak lain. 

Konsekuensinya terdapat biaya yang harus dikeluarkan atau 

berbagi keuntungan yang diperoleh. 
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3) Mitigasi risiko (Mitigate Risk): menerima risiko pada tingkat 

tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko 

melalui peningkatan control, kualitas proses, serta aturan yang 

jelas terhadap pelaksanaan aktifitas dan risikonya. 

4) Menahan risiko residual (Retention of Residual Risk): menerima 

risiko yang mungkin timbul dari aktivitas yang dilakukan. 

Kesediaan menerima risiko dikaitkan dengan ketersediaan 

penyangga jika kerugian atas risiko terjadi. 

e) Pemantauan dan kaji ulang risiko dan kontrol 

1) Seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen 

risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik. 

2) Lakukan pengkinian dengan mengevaluasi dan menindak lanjuti 

hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko 

yang terintegrasi kedalam strategi risiko keseluruhan.77 

Dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 

Tentang Petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi Jasa keuangan 

syariah dalam BAB IX menyebutkan bahwa dalam pengendalian risiko 

dalam Pasal 27 disebutkan bahwa: 

1) Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan 

Syariah Syariah wajib memperhatikan azas-azas dan pembiayan yang 
                                                 

77Ferry N. Idroes, hlm. 7-10 



78 
 

 
 

sehat, dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian serta pembiayaan 

yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2) Penilaian atas kemampuan dan kesanggupan anggota/calon anggota 

yang dibiayaiuntuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang 

diperjanjikan wajibmempertimbangkan watak, kemampuan, modal, 

agunan dan prospek usaha darianggota/ calon anggota. 

Selanjutnya dalam Pasal 28 disebutkan bahwa: 

1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dapat 

menetapkan agunan sebagai jaminan pembiayaan dengan catatan 

terlebih dahulu telah diketahui kelayakan kemampuan anggota/calon 

anggota dalam mengembalikan kewajibannya sesuai dengan rencana 

pemanfaatan yang disepakati. 

2) Agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa barang 

atau hak tagihdari usaha yang dibiayai oleh pembiayaan yang 

bersangkutan atau pernyataan kesanggupan tanggung renteng 

diantara anggota atas segala kewajibannya.  

3) Agunan berupa barang bisa diatur dengan ketentuan barang tersebut 

secara fisiktetap berada pada anggota/calon anggota.78 

 

 

                                                 
78Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 

Nomor : 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi Jasa 
keuangan syariah. 
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D. Penanganan Pembiayaan Bermasalah 

Salah satu satu upaya penyelamatan pembiayaan adalah 

restrukturisasi pembiayaan. Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan adalah 

Surat Direksi BI nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. 

Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka 

membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibanya, antara lain 

melalui: 

1. Penjadwalan kembali (rescheduling) 

Yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau 

jangka waktunya. Penjadwalan kembali dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, yaitu: 

a. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang. 

b. Perpanjangan jangka waktu tunggakan bunga. 

c. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan 

angsuran kredit sesuai dengan dana yang mengalir, dan lain-lain.  

2. Persyaratan kembali (reconditioning) 

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, 

antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu 

dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban 

nasabah yang harus dibayar kepada bank. Persyaratan kembali dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: 
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a. Pemberian keringanan denda. 

b. Pemberian keringanan ongkos/biaya. 

c. Perubahan struktur permodalan debitur, dan lain-lain. 

3. Penataan kembali (restructuring) 

Yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada 

rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi: 

a. Perpanjangan jangka waktu kredit. 

b. Penambahan fasilitas kredit. 

c. Jaminan kredit dibeli oleh bank, dan lain-lain.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Badriyah Harun, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Solusi Hukum (Legal Action) 

dan alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah, yogyakarata: Pustaka Yustisia, 2010, 
hlm. 118 
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