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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Data statistic perbankan syariah menjelaskan bahwa resiko kredit pada 

system yang berdasar Islam sangat menentukan dalam pemgambilan resiko 

yang dapat menyebabkan atau meningkatnya (Non-Performing Financing) 

pada suatu bank di Inodensia, sehingga seluruh bank dapat melakukan 

pengidentifikasian, pemantauan, pengukuran dan pengendalian resiko. 

Menajemen resiko dibutuhkan untuk mengelola resiko-resiko yang akan 

timbul atau yang akan dihadapi dari berbagai usaha atau perusahan yang 

sering ada. 

Mekanisme bank dalam mengorganisir suatu system adalah dengan 

mengurangi resiko pada tingkat kerugian terendah. Bank adalah lembaga 

keuangan yang harus memiliki menajemen resiko terhadap kebutuhan dan 

pengawasan keuangan. Manajemen resiko berasal dari kata to manage yang 

artinya mengatur. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang 

melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah 

tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.(Brantas, 2009, 

h.4) Resiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian 

yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin 

dicapai.(Ferry N Idroes, 2008, h.4). 

Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang 

digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan 
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risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. (Buchari Alma & Donni 

Juni Priansa, 2014, h.289). Menurut Iskandar, Naruddin., dkk, (2017) Sistem 

keuangan merupakan lembaga paling banyak diatur dan diawasi oleh 

pemerintah. Regulasi sistem keuangan pada umumnya digunakan untuk 

memprovokasi produktifitas ekonomi dan mencegah kegagalan lembaga 

keuangan pada masa mendatang. Lembaga keuangan yang paling banyak 

diatur pemerintah adalah bank. 

Menajemen resiko harus dilakukan dengan sebaik mungkin, sebab 

implementasi menajemen resiko memuat tentang analisis mengenai system 

pengelolaan dana dalam menyalurkan pada nasabah. Seperti halnya bank 

konvensional, bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi 

(intermediary institution), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang 

membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan.  

Pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga 

pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan pada 

Pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam 

melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi 

dan prinsip kehati-hatian. Kelemahan dan kekurangan ini  dapat menyebabkan 

bank syariah dapat terkena dampak risiko yang lebih tinggi daripada bank 

konvensional.(Wahyudi,2013,h.199) 

Prinsip kehati-hatian dapat memberi peringatan pada pihak bank 

melalui penerapan peraturan yang dapat meningkatkan profitabilitas bank 
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dalam menyalurkan dan menghimpun dana. Dari berbagai sumber dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah 

pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan yang berlaku secara konsisten.(Yahman dan Usanti, 2011, h.209).  

Menajamen resiko yang baik akan memberi pengaruh terhadap 

profitabilitas bank dalam memberi pinjaman, sehingga bank dapat memikirkan 

kendala dan resiko yang akan timbul apabila terjadi kesalahan dalam 

menyalurkan dana pada nasabah. Pada prinsipnya menajemen resiko 

diterapkan pada suatu bank adalah sebagai jaminan dalam kepercayaan dan 

sebagai keamanan bank dalam menyalurkan dana. Secara umum bank Syariah 

memiliki perbedaan pembiayaan dengan bank konvensional. Secara garis 

besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga 

bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (funding), produk penyaluran 

dana (financing), dan produk jasa (service).(M. Nur Rianto Al-Arif, 2012, 

h.98) 

Pada bank BNI Syariah memiliki produk pembiayaan dalam 

menyalurkan dana yang berbasis dengan hukum Islam seperti Mudharabah, 

Musyarakah dan Murabahah. System pembiayaan yang berbasis dengan 

hukum Islam atau syariat Islam bank BNI Syariah tidak membebankan uang 

simpan pinjam pada nasabah yang ingin memiliki pinjaman uang. System ini 

menghindarkan nasabah dalam melakukan riba (bunga), akan tetapi dengan 

system Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah nasabah dapat menentukan 

sendiri keungtungan yang diperoleh dalam melakukan simpan pinjam. 
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Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati. Dalam Murabahah penjual harus memberitahu 

harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan 

sebagai tambahan yang  telah disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan 

akad. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan.(Rival & 

Arifin, 2010, h.23) Selain pembiayaan Murabahah, BNI Syariah juga 

menganut system pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Kedua 

pembiayaan ini secara definisi memiliki prinsip yang hampir sama yaitu 

menggunakan prinsip bagi hasil melalui suatu bentuk kerja sama antara 

nasabah dengan bank syariah. Dimana tujuan dari Mudharabah adalah sistem 

bagi hasil, sehingga pihak nasabah tidak perlu memikirkan bunga pinjaman 

pada pihak bank. 

Fatwa DSN-MUI Nomor 40 Tahun 2003 menyatakan bahwa 

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak 

dimana pihak pertama (shahibul mall) menyediakan seluruh modal, sedangkan 

pihak lainnya menjadi pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Pembiayaan Musyarakah adalah 

akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha yang halal dan 

produktif, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai 

dengan kesepakatan. Juga musyarakah atau syarikah adalah akad kerja sama 

usaha patungan antara dua belah pihak atau lebih pemilik modal untuk 

membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif, diman keuntungan dan 
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resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.(Abdullah Saeed, 

h.77). Namun, dalam melakukan penghimpunan dana bank BNI Syariah 

memiliki dua akad yakni Wadiah dan Mudharabah. Wadiah adalah titipan 

barang atau uang dari satu pihak ke pihak lain. Sedangkan Mudharabah 

adalah system bagi hasil antara nasabah dan bank. 

Pembiayaan baik bank konvensional dan bank syariah pasti memiliki 

menajemen dalam menyalurkan dana. Akan tetapi, tanpa menajemen yang 

baik akan memberi dampak yang buruk. Sehingga diperlukan suatu metode 

dalam menajemen yaitu menajemen resiko. Usanti, dkk, (2017) Penelitian 

mengenai menajemen resiko sudah sangat sering dilakukan seperti 

Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah. Nizar & M, (2015) 

Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas. 

Ansori, dkk. (2018) Analisis Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap 

Profitabilitas. 

Bank BNI Syariah Cabang Kendari merupakan salah satu Bank 

Syariah yang juga menerapkan produk pembiayaan sehingga peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian terkait dengan manajemen resiko pembiayaan 

dengan judul penelitian “Menajemen Resiko Pembiayaan Bank BNI 

Syariah Cabang Kendari” 

1.2 Fokus Penelitian 

Penelitian ini fokus pada menajemen resiko pembiayaan bank BNI 

Syariah Cabang Kendari. Penelitian ini hanya melihat bagaimana manajemen 

resiko pembiayaan yang diterapkan bank BNI Syariah cabang Kendari. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan 

masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut : Bagaimana manajemen resiko 

pembiayaan bank BNI Syariah Cabang Kendari? 

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen 

resiko pembiayaan bank BNI Syariah di Kendari.  

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi pemerintah 

dan bank yang bergerak dalam menyalurkan dan menghimpun dana yang 

tentu diharapkan memberi kebijakan yang dapat meningkatkan daya minat 

masyarakat untuk melakukan simpan pinjam di bank-bank tertentu. 

1.5 Definisi Operasional 

1. Manajemen Resiko  

Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang 

digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan 

risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. (Buchari A & Donni Juni 

Priansa, 2014, h. 289). 

2. Pembiayaan 

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

pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 
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lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah 

bunga, imbalan, atau pembagian hasil.(Faturrahman Djamil, 2012, h. 65).



 
 

 
 



 

 

 


