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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Relevan  

Penelitian relevan merupakan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 

seseorang atau kelompok akan pokok permasalahan yang ingin diteliti. Penelitian 

relevan berkaitan dengan judul yang ingin diteliti seseorang sebagai acuan bagi 

peneliti kedepannya. Penulis telah melakukan pengamatan terhadap penelitian 

yang relevan dengan judul penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

1. Penelitian Adinda Nur Ramadheani (2018), yang berjudul "Analisis 

Manajemen Risiko Pembiayaan Produktif BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin". Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa akad Murabahah 

lah yang memiliki NPF tertinggi daripada kedua akad lainnya, karena 80% 

nasabah lebih banyak menggunakan akad murabahah dalam menjalankan 

usahanya. Penerapan manajemen risiko BNI Syariah belum sesuai dengan 

POJK No. 65/POJK/03/2016 dari aspek kebijakan risiko dalam hal 

penetapan penilaian peringkat risiko. 10  Perbedaan penelitian tersebut 

dengan penelitian yang ingin diteliti penulis yaitu pada jenis penelitiannya. 

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sedangkan Adinda 

Nur Ramadheani menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. 

2. Penelitian Melisa S. Andini (2018), yang berjudul "Implementasi 

Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Jabal Nur 

Surabaya". Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa implementasi 

                                                             
10 Adinda Nur Ramadheani, Program Diploma IV, Analisis Manajemen Risiko 

Pembiayaan Produktif BNI Cabang Banjarmasin (Banjarmasin:Politeknik Negeri Banjarmasin, 

2018) 
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manajemen risiko terhadap pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur 

Surabaya terdapat pada analisis pembiayaan yang terdiri dari prinsip 5C + 

1S, namun implementasinya tidak berjalan dengan baik. BPRS Jabal Nur 

Surabaya diharapkan mampu meningkatkan implementasi manajemen 

risiko pembiayaan terhadap pembiayaan modal kerja untuk mencegah 

terjadinya pembiayaan bermasalah yang menyebabkan tingkat NPF 

menjadi tinggi yang dapat berakibat pada kesehatan bank. 11  Perbedaan 

penelitian tersebut dengan penelitian yang ingin diteliti penulis yaitu pada 

jenis penelitiannya. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif 

sedangkan Melisa S. Andini menggunakan pendekatan deskriptif 

kuantitatif. 

3. Penelitian Foya Frasasti (2017) yang berjudul "Penerapan Manajemen 

Risiko Pembiayaan pada BMT Bina Masyarakat (BINAMAS) 

Purworezo". Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan 

manajemen risiko pembiayaan di BMT Bina Masyarakat (Binamas) 

Purworezo telah dilaksanakan dengan baik. Ini terbukti dari data terakhir 

menunjukkan bahwa pembiayaan lancar 96,81%, kurang lancar 1,08%, 

diragukan 1,04%, dan macet 1,07% dari jumlah pembiayaan. Jumlah 

anggota dan SHU pembiayaan BMT Bina Masyarakat (Binamas) 

Purworezo juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Proses 

identifikasi Risiko pembiayaan menggunakan prinsip 5C dan 3R. Proses 

pengukuran risiko pembiayaan melalui pengelompokan pembiayaan 

                                                             
11 Melisa S Andini, Program Strata I, Implementasi Manajemen Risiko Terhadap 

Pembiayaan Modal Kerja Di BPRS Jabal Nur Surabaya Jawa Timur (Surabaya:UIN Sunan 

Ampel, 2018) 
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kedalam 4 kategori kolektabilitas yaitu lancar, kurang lancar, diragukan 

dan macet. Proses pemantauan risiko pembiayaan meliputi: pemantauan 

usaha mitra pembiayaan, pemantauan lembaran suran dan lembar 

monitoring, pemantauan rekening koran, pemantauan jaminan, dan 

pemantauan melalui penjemputanan suran. Proses pengendalian risiko 

pembiayaan meliputi: pengendalian internal, diversifikasi portopolio, 

pembinaan dan pendampingan terhadap mitra pembiayaan, penagihan 

intensif, asuransi, pencadangan dan pembiayaan bermasalah dan 

penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui prosedur dan kebijakkan.12 

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu tempat dan 

lokasinya penelitiannya. Penelitian tersebut di BMT Bina Masyarakat 

(Binamas) Purworezo sedangkan penelitian penulis di Bank BNI Syariah 

Cabang Kendari. 

4. Penelitian Ellis Hermika Putri (2017) yang berjudul "Analisis Manajemen 

Risiko pada Pembiayaan Mikro 75 IB Dalam Meningkatkan Profitabilitas 

Bank". Hasil penelitian menunjukkan Bank BRI Syariah KC Tanjung 

Karang untuk meminimasilir risiko yang timbul, Bank BRI Syariah telah 

menerapkan manajemen risiko pembiayaan sesuai dengan PBI No. 

23/13/PBI/2011 yaitu mengenai Penerapan Manajemen Risiko pada Bank 

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dimulai dengan 

mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan 

pengendalian risiko. Pada Bank BRI Syariah dalam menerapkan 

                                                             
12  Foya Frasasti, Program Strata I, Penerapan Manajemen Risiko Pada BMT Bina 

Masyarakat (BINAMAS) Purworezo (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017) 
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manajemen risiko terbagi menjadi dua tahap yaitu manajemen pra-risiko 

dan manajemen pasca risiko dalam meningkatkan Profitabilitas, Bank BRI 

Syariah telah menerapkan manajemen risiko pembiayaan mikro 75 IB 

dengan sangat efektif sehingga dapat meningkatkan Profitabilitas. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan penilaian terhadap Profitabilitas Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang menggunakan rasio return on 

asset (ROA). 13  Perbedaan Penelitian tersebut dengan penelitian penulis 

yaitu pada metode penelitiannya. Metode penelitian tersebut menggunakan 

metode penelitian kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode 

kualitatif dan dengan wilayah atau tempat yang berbeda pula. 

5. Penelitian Dahniar Amarullah (2015), yang berjudul "Analisis Penerapan 

Manajemen Risiko Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Cabang Achmad Yani Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kebijakan dan prosedur serta strategi yang diterapkan oleh PT. Bank 

Rakyat Indonesia dalam penerapan manajemen risiko telah efektif sesuai 

dengan standar-standar minimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang 

tentunya disesuaikan dengan lingkup usaha bank tersebut.14  Perbedaan 

Penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu pada metode 

penelitiannya. Metode penelitian tersebut menggunakan metode penelitian 

kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif dan dengan 

wilayah atau tempat yang berbeda pula. 

                                                             
13 Ellis Hermika Putri, Program Strata I, Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan 

Produk Mikro 75 IB Dalam Meningkatkan Profitabilitas Bank (Lampung: UIN Raden Intan, 2017) 
14 Dahniar Amarullah, Program Strata I, Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit 

Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Achmad Yani Makassar Sulawesi Selatan 

(Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015) 
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B. Landasan Teori 

1. Manajemen risiko pembiayaan 

Menurut Stoner J.A., manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para 

anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 15 Manajemen menurut 

Manullang adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penempatan 

karyawan, pemberian perintah dan pengawasan terhadap sumber daya manusia 

dan alam, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang ditentukan 

terlebih dahulu.16 

Menurut Terry, manajemen adalah soal proses tertentu yang terdiri dari 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan setiap 

ilmu dan seni bersama-sama dan selanjutnya menyelesaikan tugas untuk mencapai 

tujuan.17  Sedangkan menurut John Suprihanto mengatakan bahwa, manajemen 

merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan 

mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber 

daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. 

Jadi, dapat disimpulkan, manajemen adalah seni dan proses merencanakan, 

mengorganisasi, melaksanakan dan mengawasi sumber daya yang dimiliki 

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. 

                                                             
15 Dian wijayanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012) 

hlm. 1 
16 Jhon Suprihanto, Manajemen, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014) hl. 4 
17 Jhon Suprihanto, Ibid 
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Menurut Fahmi, risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan 

ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinyadengan keputusan 

yang akan diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. 18  Risiko 

menurut Bank Indonesia adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa 

tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, 

baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang 

berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko yang sudah 

diperkirakansudah diperhitungkan sebagai bagian dari biaya untuk menjalankan 

bisnis. Yang disebut risiko yang memerlukan modal untuk menutup risiko 

tersebut adalah apabila kerugian yang terjadi melebihi atau menyimpang 

ekspektasi tersebut, yaitu risiko yang tidak dapat diperkirakan.19 

Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia PBI No. 5/8/PBI/2003 dan 

perubahannya No. 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank 

umum, terdapat delapan risiko yang harus dikelola bank. Kedelapan jenis risiko 

tersebut adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, 

risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategis. 20  Berikut 

adalah penjelasan risiko pembiayaan sesuai definisi bank indonesia:21 

Risiko pembiayaan adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan 

untuk memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan mencakup risiko pembiayaan 

akibat kegagalan debitur membayar kewajiban kepada bank, risiko pembiayaan 

                                                             
18 S. Ulfaniza A., Dwiatmanto, dan Zahroh Z.A,Analisis Manajemen Risiko Kredit Usaha 

Mikro (KUM) Dalam Meminimasilir Kredit Bermasalah, (Jurnal Administrasi Bisnis 42 (1): 

2017), hlm.201 
19 Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 1: Mengidentifikasi Risiko Pasar, 

Operasional, dan Kredit Bank, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015) hlm. 6 
20 Ikatan Bankir Indonesia, Ibid hlm. 7 
21 Ikatan Bankir Indonesia, Ibid hlm. 8 
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akibat kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajiban misalnya dalam 

perjanjian derivatif dan akibat kegagalan proses pembayaran misalnya dalam 

perjanjian jual beli valuta asing. 

Risiko pembiayaan dapat bersumber dar berbagai aktifitas fungsional 

bank, seperti aktivitas pembiayaan dan aktivitas treasury. Pada aktivitas treasury, 

misalnya bank membeli obligasi korporasi, melakukan investasi dengan membeli 

surat berharga, melakukan pembiayaan perdagangan, baik yang tercatat dalam 

banking book maupun dalam traiding book. 

Sebagai contoh, risiko pembiayaan dapat timbul apabila; 

a. Bank memberikan pembiayaan pada nasabah, 

b. Bank menempatkan dana pada bank lain sebagai penempatan antar bank, 

c. Bank melakukan transaksi derivatif seperti kontrak berjangka forward atau 

swap dengan nasabah atau dengan bank lain, 

d. Bank membeli surat berharga korporasi. 

Pada aktivitas pemberian pembiayaan, baik kredit atau pembiayaan 

komersial maupun pembiayaan konsumsi, terdapat kemungkinan debitur tidak 

dapat memenuhi kewajiban kepada bank karena berbagai alasan, seperti 

kegagalan bisnis, karena karakter dari debitur yang tidak mempunyai itikad baik 

untuk memenuhi kewajiban kepada bank, atau memang terdapat kesalahan dari 

pihak bank dalam proses persetujuan pembiayaan. 

Risiko pembiayaan juga terdapat pada aktivitas treasury. Risiko 

pembiayaan pada aktivitas treasury antara lain terdapat pada aktivitas penempatan 

dana kepada bank lain. Pada umumnya, limit penempatan kepada bank lain 
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bersifat clean, artinya tidak mensyaratkan penyerahan agunan dari bank yang 

menerima penyimpanandana. Dengan demikian, terdapat risiko pembiayaan 

apabila bank penerima dana tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank 

pemberi dana, yaitu mengembalikan dana tersebut pada saat jatuh tempo.22 

Pada saat ini aktiva produktif perbankan nasional didominasi oleh 

pembiayaan yang diberikan, sementara sumber dana bank terutama berasal dari 

dana pihak ketiga sehingga apabila terjadi peningkatan risiko pembiayaan yang 

signifikan terhadap bank, pengaruh pada kinerja bank sangat besar dan dapat 

menurunkan rating tingkat kesehatan bank.23 

Pengelolaan risiko pembiayaan untuk berbagai segmen pembiayaan, mulai 

dari segmen korporasi sampai konsumer dan mikro sebenarnya sama, hanya 

berbeda dalam penekanan. Sebagai contoh, untuk segmen korporasi, analisis 

pembiayaan lebih ditekankan apabila dibandingkan dengan sistem rating atau 

scoring. Sedangkan pada pembiayaan ritel dan mikro, justru sistem rating atau 

scoring lebih berperan dalam menentukan keputusan pembiayaan. Ruang lingkup 

pengelolaan risiko pembiayaan meliputi analisis pembiayaan (kuantitatif dan 

kualitatif), penerapan sistem rating atau scoring untuk membedakan kualitas 

pembiayaan, melaksanakan proses monitoring kualitas portopolio pembiayaan 

untuk pembiayaan yang sudah menjadi bagian dalam buku bank, mengelola 

portopolio pembiayaan agar dapat mengendalikandari risiko konsentrasi, 

mengelola pembiayaan bermasalah dan melakukan proses stress testing untuk 

                                                             
22 Ikatan Bankir Indonesia, Ibid  hlm. 67 
23 Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 2: Mengidentifikasi Risiko Likuiditas, 

Reputasi, Hukum, Kepatuhan dan Strategi Bank, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015) 

hlm. 29 
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portopolio pembiayaan, untuk memastikan portopolio dalam keadaan yang 

terkendali pada saat terjadi pembiayaan.24 

Manajemen risiko pembiayaan merupakan kebijakan dan strategi bank 

yang mencerminkan tingkat toleransi terhadap risiko pembiayaan yang mungkin 

terjadi pada tingkat keuntungan yang diharapkan. 25  Esensi dari penerapan 

manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko 

sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendari pada batas/limit yang dapat 

diterima serta menguntungkan bank.26 

Berbicara tentang hal tersebut, Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-

Hasyar ayat 18; 

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.(QS. Al-Hasyr:18) 

Berkenan dengan ayat tesebut, Allah SWT menekankan kepada umatnya 

untuk memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esoknya. Maka ayat 

tersebut sangat singkron dengan kebijakan Bank Indonesia untuk menerapkan 

manajemen risiko untuk mempersiapkan keadaan yang akan mengganggu 

keberlangsungan kehidupan perbankan Indonesia. 

                                                             
24  Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 3: Mengendalikan Manajemen Risiko 

Bank, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015) hlm. 25-26 
25 Y. Wineta P., Dwiatmanto, dan Maria Goretti Wi E. NP,Analisis Manajemen Risiko 

Kredit Untuk  Meminimasilir Kredi Modal Kerja  Bermasalah, (Jurnal Administrasi Bisnis 38 (1): 

2016) hlm 157-163 
26 R.A. Supriyono, Manajemen Risiko (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016 

hlm. 1 
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Proses penerapan manajemen risiko menggunakan konsep sistem 

manajemen risiko (SMR) diferensial. Konsep SMR diferensial adalah konsep 

yang menyatakan bahwa untuk organisasi yang berbeda diperlukan SMR yang 

berbeda. Konsep ini digunakan karena keanekaragaman risiko yang dihadapi 

organisasi yang satu dibandingkan yang lainnya, termaksud organisasi perbankan, 

perlu menyusun secara khusus SMR-nya sesuai keadaan dan kebutuhan masing-

masing. Secara umum SMR mencakup: identifikasi risiko, pengukuran risiko, 

pemantauan risiko dan pengendalian risiko.27 

a. Identifikasi Risiko 

Identifikasi risiko adalah proses yang dilaksanakan oleh organisasi untuk 

mengenali dan memahami risiko yang timbul dari bisnis yang sudah ada maupun 

dari prakarsa bisnis yang baru. Identifikasi risiko diperlukan dalam rangka 

mengelola risiko dengan baik. Sebagai contoh, suatu organisasi perbankan 

menghadapi risiko yang melekat dalam aktivitas meminjamkan meliputi risiko 

pembiayaan, likuiditas, tingkat bunga, dan operasional. Identifikasi risiko harus 

merupakan proses yang berkelanjutan dan harus dipahami pada tingkatan 

transaksi maupun tingkatan portopolio. 

Tujuan identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko 

yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain: 

1) Bersifat proaktif  dan bukan reaktif saja 

                                                             
27 R.A. Supriyono, Ibid, hlm. 8-12 
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2) Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional) 

Menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber 

informasi yang tersedia 

3) Menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya. 

b. Pengukuran risiko 

Pengukuran risiko adalah proses yang dilaksanakan dalam organisasi untuk 

mengukur risiko dalam rangka menentukan dampaknya pada organisasi. Dalam 

organisasi dalam bertujuan laba, termaksud juga organisasi perbankan, 

pengukuran risiko untuk menentukan dampaknya pada profitabilitas dan modal. 

Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik dari 

model sederhana sampai model canggih. Pengukuran risiko yang tepat waktu dan 

akurat adalah penting dalam SMR yang efektif. Suatu organisasi yang tidak 

mempunyai suatu sistem pengukuran risiko berakibat mempunyai kemampuan 

yang terbatas untuk mengendalikan atau memantaui tingkatan risiko. 

Organisasi perbankan harus secara periodik menguji alat alat pengukuran 

risikonya untuk meyakinkannya bahwa alat alat tersebut akurat. Sistem 

pengukuran yang baik dapat menilai risiko transaksi individu maupub portopolio. 

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank 

sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. 

Pengukuran risiko digunakan untuk: 

1) Mengukur profil risiko bank guna memperoleh gambaran efektivitas 

manajemen risiko. 

2) Pengukuran ini harus dapat mengukur: 
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a) Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang 

memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal. 

b) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan 

fluktuasi perubahan yang terjadi dimasa lalu dan korelasinya. 

c) Faktor risiko secara individual 

d) Eksposur risiko secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan 

korelasi risiko. 

e) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk 

perbankan dan dapat diintegrasikan  dalam sistem informasi manajemen 

bank. 

f) Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif maupun 

kualitatif. 

g) Bagi bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi 

dapat mengembankan dan menggunakan metode internal. 

h) Metode pengukuran risiko harus dipahami secara jelas oleh pegawai 

yang terkait dalam pengendalian risiko antara lain, treasury manager, 

chief dealer, komite manajemen risiko, satuan kerja manajemen risiko 

dan direktur bidang terkait. 

c. Pemantauan risiko 

Pemantauan risiko adalah proses yang dilaksanakan oleh suatu organisasi 

agar memungkinkan kaji (peninjauan) ulang posisi-posisi dan pengecualian-

pengecualian risiko secara tepat waktu. Suatu organisasi, termaksud organisasi 

perbankan, perlu menempatkan suatu sistem informasi manajemennya secara 
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efektif untuk memantau tingkatan risiko dan memudahkan peninjauan ulang 

posisi-posisi dan pengecualian-pengecualian secara tepat waktu. Laporan-laporan 

pemantauan risiko harus disusun dengan frekuensi sering, tepat waktu, akurat, 

informatif dan harus dibagi-bagikan ke individu-individu yang sesuai untuk 

memastikan pembuatan tindakan tindakan yang diperlukan. 

Ketentuan untuk pemantauan dan limit risiko mencakup: 

1) Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko, maka limit risiko 

sekurang-kurangnya; 

a) Tersedianya limit secara individual dan keseluruhan konsolidasi 

b) Memperhatikan kemampuan modal bank untuk menyerap eksposur 

risiko atau kerugian yang timbul dan tinggi rendahnya eksposur bank. 

c) Mempertimbangkan pengalaman kerugian dimasa lalu dan kemampuan 

sumber daya manusia. 

d) Memastikan bahwa posisi yang melewati limit yang telah ditetapkan 

mendapat perhatian satuan kerja manajemen risiko, komite manajemen 

risiko dan direksi. 

2) Penetapan jenis limit meliputi; 

a) Transaksi 

b) Mata uang 

c) Volume transaksi 

d) Posisi terbuka 

e) Kerugian 

f) Intrahari 
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g) Nasabah dan counterparty 

h) Pihak terkait 

i) Industri/sektor ekonomi dan wilayah. 

3) Penetapan limit-limit dilakukan oleh satuan kerja operasional terkait, yang 

selanjutnya direkomendasikan kepada satuan kerja manajemen risiko 

untuk mendapatkan persetujuan direksi melalui komite manajemen risiko 

atau direksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. 

4) Penetapan limit dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan Bank 

Indonesia yang berlaku, antara lain ketentuan tentang Kecukupan 

Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Batas Maksimum Pemberian 

Kredit (BMPK), dan Posisi Devisa Neto (PDN). 

5) Dalam hal terjadi pelampauan limit, maka bank harus segera melakukan 

penyesuain dan mengantisipasi pelampauan tersebut sehingga tidak 

mempengaruhi jumlah alokasi modal atas risiko yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

6) Setiap pelampauan limit harus dapat di identifikasi dengan segera dan 

ditindaklanjuti direksi dan pelampauan limit hanya dapat dilakukan 

apabilamendapat otarisasi dari direksi atau penjabat yang berwenang, 

sesuai ketentuan dan intern bank. 

7) Bank harus menyiapkan suatu sistem backup dan prosedur yang efektif 

untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko dan 

melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap 

sistem backup tersebut. 
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d. Pengendalian risiko 

Pengendalian risiko adalah proses yang dilakukan organisasi untuk 

menentukan dan mengkomunikasikan limit-limit (batas-batas) risiko melalui 

kebijakan-kebijakan, standar-standar dan prosedur-prosedur yang 

menggambarkan wewenang (otoritas) dan tanggung jawab untuk mengendalikan 

ekspose berbagai risiko yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas organisasi, 

termaksud pada organisasi perbankan dapat menerapkan alat-alat mitigasi 

(pengurang) risiko dalam meminimalkan ekspose berbagai risiko. Organisasi 

harus mempunyai proses untuk mengotorisasi dan mendokumentasikan eksepsi-

eksepsi atau mengubah limit-limit risiko yang diambil jika dijamin. 

Ketentuan proses pengendalian risiko adalah sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan bank untuk 

mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan 

kelangsungan usaha bank. 

2) Pengendalian risiko dapat dilakukan bank, antara lain dengan cara lindung 

nilai dan metode mitigasi risiko lainnya, misalnya penerbitan garansi, 

sekuritisasi aset dan derivatif kredit, serta penambahan modal bank untuk 

menyerap potensi kerugian. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Manajemen risiko adalah proses 

mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko terhadap 

kemungkinan-kemungkinan yang menimbulkan kerugian bagi bank dengan usaha-

usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki 

agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 
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Kamus Besar Bahasa Indonesia Pembiayaan berasal dari kata biaya artinya 

uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan 

sebagainya) sesuatu. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 

dan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan 

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil.28 

Berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang penilaian Kualitas Aktiva 

bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan adalah 

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:29 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musharakah 

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

ijarah muntahiyah bit tamlik 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard 

e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. 

Muhammad Syafi’i Antonio menuturkan bahwa, pembiayaan merupakan 

salah satu produk perbankan syariah yang berupa penyaluran dana kepada 

nasabah (debitur) baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Pembiayaan 

diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang 

diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha 

maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah 

                                                             
28 www.ensikloblogia.com>2016>/05>pengertian>kredit>dan>pembiayaan.html 
29  A. Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, hlm. 79 
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satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk 

memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.30 

Pembiayaan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kinerja suatu 

perbankan. Pembiayaan dapat memberikan keuntungan bagi pihak bank maupun 

seseorang, instansi dan negara. Pembiayaan bukan saja memberikan keuntungan 

tapi dapat membawa mala petaka apabila pemberian pembiayaan tidak sesuai 

prosedur yang ditetapkan. 

Risiko pembiayaan adalah salah satu yang perlu diperhatikan stakeholder. 

Secara teknis sebelum pembiayaan itu diberikan kepada nasabah maka bank harus 

melakukan mengidentifikasi calon debitur dengan prinsip 5C + 1S. Menurut 

Ismail prinsip 5C antaralain sebagai berikut:31 

a. Character 

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Bank perlu 

melakukan analisis terhadap karakter calon debitur dengan tujuan untuk 

mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi 

kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas. Bank ingin meyakini 

willingness to repay dari calon debitur, yaitu keyakinan bank terhadap calon 

bahwa calon debitur mau memenuhi kewajiban sesuai dengan jangka waktu yang 

telah diperjanjikan. 

Bank ingin mengetahui bahwa calon debitur mempunyai karakter yang baik, 

jujur dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan kredit yang akanditerima dari 

                                                             
30 Muhammad Turmudi, Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada 

Lembaga Perbankan Syariah, Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1 (1) 2016, 

hlm. 98 
31 Ismail, Manajemen Perbankan , (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), cet. 2013, hlm. 

112-116 
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bank. Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui character calon 

debitur adalah dengan melakukan penelitian yang mendalam tentang calon 

debitur. 

Cara yang dilakukan oleh bank dalam analisis character dapat dilakukan 

antara lain: 

1) Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan BI checking, yaitu 

melakukan penelitian terhadap calon debitur dengan menlihat data debitur 

melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia. Dengan melakukan 

BI checking, maka bank dapat mengetahui dengan jelas calon debiturnya, 

baik kualitas kredit calon debitur bila debitur sudah menjadi debitur bank 

lain. 

2) Dalam hal debitur masih baru dan belum memiliki pinjaman dibank lain, 

maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon debitur 

melalui pihak pihak lain yang mengenal dengan baik calon debitur. 

Misalnya tetangga, teman kerja, atasan langsung dan rekan usahanya. 

Dengan memperoleh informasi dari pihak lain tentang calon debitur, maka 

bank akan lebih yakin terhadap karakter calon debitur. Character 

merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon debitur. 

3) Wawancara secara langsung kepada calon debitur dan wawancara dengan 

pihak yang disebut calon debitur sebagai pihak yang dikenal dan tidak 

serumah. Bank juga perlu mendapat informasi dari perusahaan dimana 

debitur bekerja. Hal ini wring dilakukan bank dengan wawancara by 

phone. Wawancara ini diperlukan antara lain untuk:  
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a) Mengetahui berbagai hal tentang calon debitur. 

b) Melakukan cross check terhadap isian dalam formulir permohonan 

kredit dengan informasi lisan. 

c) Mempelajari character calon debitur. 

b. Capacity 

Analisis terhadap capacity ini ditujukan untuk mengetahui kemampun calon 

debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit. Bank perlu 

mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban 

apabila bank memberikan kredit. Kemampuan keuangan calon debitur sangat 

penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali kredit yang 

diberikan oleh bank. Semakin baik kemampuan keuangan calon debitur, maka 

akan semakin baik kemungkinan kualitas kreditnya, artinya dapat dipastikan 

bahwa kredit yang diberikan bank dapat dibayar sesuai jangka waktu yang 

diperjanjikan. 

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan 

calon debitur, antara lain: 

1) Menlihat laporan keuangan debitur. Didalam laporan keuangan debitur, 

maka akan dapat diketahui sumber dana calon debitur. Sumber dana calon 

debitur dapat dilihat dari laporan arus kas. Didalam laporan arus kas dapat 

diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon debitur. 

2) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan. Cara yang lain yang dapat 

ditempuh oleh bank, bila calon debitur bukan perusahaan, akan tetapi 

pegawai, maka bank dapat meminta fotocopy slip gaji 3 bulan terakhir dan 
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didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangannya untuk 3 bulan 

terakhir. Dari data slip gaji dan fotocopy rekening 3 bulan, dipergunakan 

sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon debitur setelah 

mendapat kredit bank. 

3) Survey ke lokasi usaha calon debitur. Hal ini diperlukan untuk mengetahui 

usaha calon debitur dengan melakukan pengamatan secara langsung. 

c. Capital 

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek kredit perlu dilakukan 

analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh 

calon debitur atau jumlah dana, yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai 

oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon 

debitur dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan 

keseriusan calon debitur dalam mengajukan kredit. 

Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui capital, antara lain: 

1) Laporan keuangan debitur. Dalam hal debitur adalah perusahaan, maka 

struktur modal ini penting untuk menilai tingkat debit to equity ratio. 

Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko 

apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar. Analisis rasio 

rasio keuangan dapat dilakukan oleh bank untuk dapat mengetahui modal 

perusahaan. Analisis rasio keuangan ini dilakukan apabila calon debitur 

merupakan perusahaan. 

2) Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh kredit. Dalam hal calon 

debitur merupakan perorangan dan tujuan penggunaan kreditnya jelas, 
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misalnya kredit untuk pembelian rumah, maka analisis capital tersebut 

dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon 

debitur kepada pengembang. Semakin besar uang muka yang dibayarkan 

oleh debitur untuk membeli rumah tersebut, semakin meyakinkan bagi 

bank bahwa kredit tersebut kemungkinan akan lancar. 

d. Collateral 

Collateral merupakan jaminan/agunan yang diberikan oleh calon debitur atas 

kredit yang diajukan.Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya 

apabila debitur tersebut tidak dapat membayar ansurannya dan termaksud dalam 

kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Hasil 

penjualan agunan digunakan sebagai pembayaran kedua. 

Bank tidak akan memberikan kredit yang melebihi dari nilai jaminan, kecuali 

untuk kredit program atau kredit khusus yang kadang-kadang juga tidak ditutup 

dengan agunan yang memadai. Secara terperinci pertimbangan atas collateral 

antara lain dikenal dengan MATS: 

1) Marketability 

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah 

diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke 

waktu, sehingga apabila terjadi masalah terhadap pembayaran kembali 

kreditnya, maka bank akan mudah menjual agunannya. 

2) Ascertainability of value 

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti, karena 

agunannya merupakan barang yang mudah didapat, sehingga tidak perlu 
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meminta bantuan lembaga appraisal dalam menaksir harga barang 

agunannya. 

3) Stability of value 

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika 

agunan dijual maka hasil penjualan bisa mengcover kewajiban debitur. 

4) Transferability 

5) Agunan yang diserahkan bank mudah dipindah baik secara fisik maupun 

yuridis.Setiap orang mudah untuk membeli barang agunan, tidak perlu 

harus melakukan izin yang berbelit-belit. 

e. Condition of economy 

Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. 

Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan 

kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha 

calon debitur dimasa yang akan datang. 

Beberapa analisis yang perlu dilakukan dengan condition of ekonomy adalah 

kebijakan pemerintah. Apabila kebijakan pemerintah sering berubah, maka hal ini 

akan sulit bagi bank untuk melakukan analisis condition of ekonomy. Dalam 

praktik perbankan, untuk calon nasabah yang mengajukan kredit konsumtif, maka 

pada umumnya bank tidak melakukan analisis terhadap condition of ekonomy 

yang dikaitkan dengan calon debitur. Namun demikian, bank akan mengaitkan 

antara tempat kerja debitur dengan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, 

sehingga dapat diestimasikan tentang kondisi perusahaan tersebut. Hal ini terkait 

dan kelangsungan pekerjaan calon debitur dan pembayaran kembali kreditnya. 
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f. Syariah 

Syariah adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, 

hubungan manusia dengan Allah SWT., hubungan manusia dengan manusia dan 

hubungan manusia dengan alam sekitar berdasarkan Al-Qur’an dan hadis.32 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 

menyatakan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau 

pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai perjanjian yang 

disepakati. Termaksud dalam kelompok risiko pembiayaan adalah risiko 

konsentrasi yaitu risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediandana pada 

akibat 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor dan/atau area 

geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar dan dapat 

mengancam kelangsungan usaha bank.  

Risiko pembiayaan dapat bersumber dari aktivitas bank, antara lain aktivitas 

penyaluran dana bank baik on-balance sheet maupun off balance sheet.33 Risiko 

yang perlu diperhatikan bank dalam penyaluran pembiayaan, antara lain:34 

a. Risiko politik didasarkan atas kebijakan/kestabilan politik (termaksud 

kebijakan ekonomi, keamanan, sosial dan budaya suatu daerah/negara). 

Kebijakan politik yang tidak kondusif disuatu negara dapat mempengaruhi 

aktivitas bisnis debitur. 

b. Risiko sifat usaha. Masing-masing bisnis/usaha mempunyai jenis dan tingkat 

risiko yang berbeda-beda. Karena bank itu harus memahami aktivitas bisnis 

                                                             
32 KBBI offline 
33 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2018), cet. 2 hlm. 74 
34 Ikatan Bankir Indonesia, Ibid, hlm. 75 

IAINKENDARI

IAINKENDARI



33 
 

debitur (seperti turn over usaha, spesifikasi/kekhususan usaha, bidang investasi 

dan jenis usaha) sehingga dapat melakukan mitigasi risiko untuk menjamin 

fasilitas pembiayaan yang diberikan pada debitur dapat berjalan dengan lancar. 

c. Risiko geografis, timbul karena faktor alam, lingkungan dan lokasi usaha bank 

harus dapat menganalisis lokasi usaha debitur, seperti apakah daerah tersebut 

rawan bencana, bagaimana kondisi dan akses ke lokasi usaha dan lainnya. 

d. Risiko persaingan. Bank harus memperhatikan bagaimana tingkat persaingan 

usaha debitur dalam pangsa pasar yang dimasukinya dan konsentrasi 

pembiayaan dalam segmen usaha terkait persaingan bank dalam penyaluran 

pembiayaannya. 

e. Risiko ketidakpastian usaha. Kecermatan dalam melakukan analisis dan 

proyeksi terhadap kondisi bisnis debitur apakah dalam tahap star up, growth, 

mature dan decline. 

f. Risiko inflasi. Akibat dari value of money (nilai uang) yang dihitungkan dalam 

aktivitas penyaluran pembiayaan (fund/money of borrowing). 

Dalam pengelolaan risiko pembiayaan, bank dapat melakukan kegiatan 

berikut :35 

a. Aktivitas penyaringan yaitu dengan menekankan pencegahan agar bank 

terhindar dari potensi gagal bayar oleh debitur. 

b. Pembatalan pembiayaan, dengan membatasi jumlah pembiayaan yang diterima 

satu nasabah atau satu grup nasabah atau dikenal dengan istilah Batas 

Minimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Legal Lending Limit (3L). 

                                                             
35 Ikatan Bankir Indonesia,Ibid, hlm. 78-79 
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c. Diversifikasi pembiayaan, yaitu dengan melakukan sebaran pembiayaan, baik 

berdasarkan jenis perusahaan, jenia industri tertentu, sektor ekonomi dan 

sebagainya.  

Secara teknis setelah pembiayaan itu diberikan kepada nasabah maka bank 

harus melakukan mengukur tingkat kelancaran nasabah mengembalikan 

agunannya. Ketidaklancaran nasabah dalam mengembalikan atau membayar 

angsuran pokok dari pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian 

Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kualitas 

Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan digolongkan menjadi lancar, dalam 

perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.36 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa 

manajemen risiko pembiayaan adalah proses mengidentifikasi, mengukur, 

memantau dan mengendalikan kemungkinan-kemungkinan yang menimbulkan 

kerugian bagi bank dengan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan 

sumber-sumber daya yang dimiliki agar mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. 

2. Pembiayaan Rahn Mikro 

Bank BNI Syariah dengan salah satu produknya yaitu pembiayaan mikro. 

Pembiayaan mikro dalam Bank BNI Syariah terbagi lagi dalam tiga bentuk yaitu, 

                                                             
36 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva 

Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hlm. 10 
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Rahn Mikro, Mikro 2 iB Hasanah dan Mikro 3 iB Hasanah.37 Untuk menghindari 

kerancuan dalam penelitian nanti, maka penulis lebih fokus pada salah satu dari 3 

macam pembiayaan mikro BNI Syariah yaitu Rahn Mikro. 

Rahn Mikro berasal dari dua suku kata rahn dan mikro. Rahn (gadai) 

adalah menahan salah satu harta yang diterimanya. Objek barang yang ditahan 

tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan 

memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian 

piutangnya.38 

Menurut Syafi’i Antonio, rahn adalah menahan salah satu harta milik si 

peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.39 Sedangkan menurut 

Bank Indonesia, rahn adalah akad penyerahan barang/harta (marhun) dari nasabah 

(rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.40 

Ada beberapa rukun rahn, yaitu:41 

a. Pihak yang menggadaikan (rahin) 

b. Pihak yang menerima gadai (murtahin) 

c. Objek yang digadaikan (marhun) 

d. Hutang (marhun bih) 

e. Ijab kabul (sighat) 

Rahn memiliki landasan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 283: 

                                                             
37 https://www.bnisyariah.co.id, di Akses Pada Hari Jum’at, Tanggal 21 Desember 2018 

Pukul 08:35 Wita 
38  www.kompasiana.com, diakses pukul 10:06 tanggal 20 maret 2019 
39 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta Timur: Zikrul 

Hakim, cet. 3, 2007) hlm. 28 
40 Sunarto Zulkifli, Ibid 
41 Sunarto Zulkifli, Ibid 

IAINKENDARI

IAINKENDARI

https://www.bnisyariah.co.id/
http://www.kompasiana.com/


36 
 

Terjemahan: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). 

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 

maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; 

dan jangan kamu (para saksi) menyembunyikan, maka 

sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

Akad perjanjian dalam rahn dapat dilakukan dengan beberapa cara:42 

a. Akad Al-Qardul Hasan dilakukan untuk nasabah yang menginginkan 

penggadaian barangnya untuk keperluan komsumtif. Dengan demikian, rahin 

akan memberikan biaya upah kepada murtahin, karena murtahin telah menjaga 

dan merawat marhun. 

b. Akad Al-Mudharabah, ditetapkan untuk nasabah yang menginginkan 

menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan 

investasi dan modal kerja). Dengan demikian rahin akan memberikan bagi 

hasil berdasarkan keuntungan usaha yang diperoleh kepada murtahin sesuai 

dengan kesepakatan sampai dengan modal yang dipinjam terlunasi. 

Adapun manfaat rahn adalah sebagai berikut:43 

                                                             
42 Jeni Susyanti, Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah, (Malang: Empat Dua, 2016), 

hlm. 258 
43 Jeni Susyanti, Ibid 
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a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan 

fasilitas pembiayaan yang diberikan bank. 

b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa 

dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji 

karena ada suatu aset atau barang yang pegang bank. 

 

C. Kerangka Pikir 

Bank Indonesia telah menetapkanPeraturan Bank Indonesia No. 

13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah 

dan unit usaha syariah44 dan dalam Al-Qur,an surat Al-Hasyar ayat 18, maka 

seluruh bank umum syariah wajib menerapkan manajemen risiko, dalam 

penelitian ini berfokus pada manajemen risiko pembiayaan. Metode analisis yang 

digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini, 

akandiperoleh hasil tentang bagaimana PT Bank BNI Syariah menerapkan 

manajemen risiko kredit pada produk pembiayaan rahn mikro. 

Untuk memperjelas uraian tersebut, maka perlu dibuat desain penelitian 

untuk membantu penulis dalam melaksanakan penelitian yang dapat digambarkan 

dibawah ini: 

 

 

 

 

                                                             
44 A., Wangsawidjaja Z., op., cit., hlm. 86 
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Skema 2.1 
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