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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

2.1.1 Penelitian Indrianawati, Lailah, dan Karina (2015), melakukan penelitian yang 

berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan 

Syariah” Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya jumlah pembiayaan 

mudharabah disebabkan oleh risiko yang cukup besar, itu adalah risiko 

kerugian, terutama pada pendapatan bank. Sementara itu, masalah yang sering 

terjadi adalah non-performing pembiayaan karena streaming sisi dan data 

dimanipulasi. Solusinya adalah restrukturisasi kepada pelanggan bank yang 

memiliki itikad baik, sebaliknya, nasabah bank yang tidak memiliki baik 

bersedia memenuhi kewajiban mereka, akan dimasukkan ke dalam eksekusi 

jaminan. 

2.1.2 Hasil penelitian Kurnia, R, A, E., Sawarjuwono, dan T. Herianingrum, S 

(2017), melakukan penelitian yang berjudul ”Manajemen Risiko Pembiayaan 

Untuk Mengantisipasi Kondisi Financial Distress Pada Bank Syariah” Ketidak 

pastian suatu usaha mudah dikenali sebagai risiko, tidak hanya pada bank 

konvensional, tetapi juga dapat ditemukan di Bank Syariah. Risiko 

pembiayaan di bank syariah dapat terjadi karena bank syariah telah 

memodifikasi kontrak syariah yang digunakan untuk pembiayaan. Hal ini 

dilakukan untuk menyesuaikan bisnis umum dari lingkungan bank. 
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Dampaknya memang bank syariah akan mirip dengan bank konvensional 

sehingga menghadapi risiko dan masalah bisnis sama dengan bank 

konvensional. Jika masalah ini dibiarkan maka akan berdampak negatif pada 

bisnis Bank Islam yang disebut financial distress. Studi ini membahas 

bagaimana manajemen risiko di Bank Islam menimbulkan risiko kesulitan 

keuangan. Studi ini akan menjelaskan bahwa bank syariah harus membangun 

sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan kompleksitas bank, dan 

sistem menyediakan organisasi manajemen risiko bank yang sesuai dengan 

prinsip syariah untuk setidaknya dapat menghindari kondisi kesulitan 

keuangan. 

2.1.3 Penelitian Usanti T,P., (2017), melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengelolaan Risiko Pembiayaan  Di Bank Syariah” Pembiayaan adalah 

sumber pendapatan bank syariah yang terbesar, namun sekaligus merupakan 

sumber risiko operasi bisnis yang terbesar, yaitu timbulnya  Pembiayaan 

bermasalah, karena dengan adanya pembiayaan bermasalah bukan saja 

menurunkan pendapatan bagi bank syariah tetapi juga akan berdampak pada 

kesehatan bank syariah dan pada akhirnya akan merugikan nasabah 

penyimpan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko untuk 

mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang sesuai 

dengan kegiatan usaha perbankan syariah. Langkah-langkah tersebut 

dilakukan dalam rangka memitigasi risiko dengan mempertimbangkan 

kesesuaian dengan Prinsip Syariah. 
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2.1.4 Penelitian Hidayah (2017), melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Di BMT Al – Ishlah Salatiga” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya risiko 

pembiayaan mudharabah di BMT Al – Ishlah Salatiga, penanganan terhadap 

pembiayaan mudharabah yang bermasalah, penerapan manajemen risiko 

pembiayaan mudharabah di BMT Al – Ishlah Salatiga. Metode penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dan metode pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara langsung kepada staff marketting di BMT Al–

Ishlah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) proses pelaksanaan 

manajemen risiko pembiayaan mudharabah dilakukan dengan identifikasi 

risiko pembiayaan, pengukuran risiko pembiayaan, pemantauan risiko 

pembiayaan dan pengendalian risiko pembiayaan, 2)  faktor penyebab 

terjadinya risiko pembiayaan adalah risiko SDM (Sumber Daya Manusia) dan 

risiko operasional. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Menajemen Resiko Pembiayaan 

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Istilah 

Manajemen (management) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif 

yang berbeda. Diantaranya yaitu pengelolaan, pembinaan, kepengurusan, tata 

laksana, kepemimipinan, ketata pengurusan, administrasi dan sebagainya. 

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematik 

dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menentukan solusi serta 
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melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas 

atau proses. 

Manajemen risiko pada bank Islam seharusnya merupakan suatu proses 

berkelanjutan tentang bagaimana bank mengelola risiko yang dihadapinya. 

Meminimalkan potensi keterjadian dan dampak yang ditimbulkan pada berbagai 

risiko yang tidak dikehendaki. Pada sisi lain, menerima dan beroperasi dengan 

risiko tersebut. Bahkan dalam tataran yang lebih tinggi, jika memungkinkan bank 

Islam dapat mengonversi risiko menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. 

Lebih jauh, manajemen risiko adalah tentang bagaimana bank secara aktif 

memilih jenis dan tingkat risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha bank 

tersebut.(Anggraini, B, 2015, h. 42). 

Usaha yang dijalankan oleh seorang muslim dihadapkan pada 

ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi di kemudian hari. Seseorang boleh 

saja merencanakan suatu usaha tapi tidak dapat memastikan apakah usahanya 

akan beruntung atau merugi. Sebagaimana firman Allah SWT yang dijelaskan 

dalam QS. Lukman Ayat 34 : 

ُل اْلغَْيَث َويَْعلَُم َما فِي اْْلَْرَحاِم ۖ َوَما تَْدِري َ ِعْندَهُ ِعْلُم السَّاَعِة َويُنَز ِ  إِنَّ َّللاَّ

ِ أَْرٍض تَُموُت ۚ  َ َعِليٌم َخبِير نَْفٌس َماذَا تَْكِسُب َغدًاۖ  َوَما تَْدِري نَْفٌس بِأَي  إِنَّ َّللاَّ  

Terjemahnya :  

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang 

Hari Kiamat, dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang 

ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan 

pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang 
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dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Kementerian Agama RI, Al-Quran dan 

Terjemahan, h. 331) 

Dalam menjalankan usaha maupun berinvestasi terkandung resiko 

didalamnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan usaha haruslah mengantisipasi 

dan mensiasati resiko agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar dari usaha 

yang dijalankan. sebagaiman firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyir Ayat 18 : 

َ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُو َ ۚ إِنَّ َّللاَّ َ َوْلتَْنُظْر نَْفٌس َما قَدََّمْت ِلغٍَد ۖ َواتَّقُوا َّللاَّ ا اتَّقُوا َّللاَّ  

َخبِيٌر ِبَما تَْعَملُونَ    

Terjemahanya :  

“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”.(Kementerian Agama RI, Al-Quran dan 

Terjemahan, h. 437) 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim diperbolehkan 

mempersiapkan apa yang diperbuat untuk hari esok dengan mengetahui, 

mempelajari dan menganalisa risiko yang akan terjadi di kemudian hari dengan 

menerapkan manajemen risiko. Selanjutnya kita disuruh untuk bertawakal 

kepada Allah SWT terhadap apa yang terjadi setelah melakukan berbagai usaha 

tersebut. Karena manusia hanya bisa meramalkan dan memprediksi, selanjutnya 

Allah yang menetapkan terjadinya segala sesuatu. 
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Dalam manajemen resiko seluruh bank wajib melakukan proses 

identifikasi,  pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko terhadap seluruh 

faktor-faktor resiko (risk faktor) yang bersifat material. 

1) Identifikasi Risiko (Risk Identification)  

Lembaga keuangan harus mengidentifikasi resiko pembiayaan yang 

melekat pada seluruh produk dan aktifitasnya. Identifikasi resiko pembiayaan 

tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik resiko pembiayaan yang 

melekat pada aktifitas fungsional tertentu, seperti pembiayaan (penyediaan dana), 

investasi, dan pembiayaan perdagangan.(Veithzal Rivai Dan Arfiyan Arifin, 

2010 h.636). Identifikasi risiko pada dasarnya adalah suatu kegiatan untuk 

mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha. 

Kemudian menganalisisnya untuk menemukan setiap eksposure risiko yang 

dimungkinkan dapat menjelma menjadi bentuk kerugian. 

Identifikasi resiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap 

karakteristik resiko yang melekat pada aktifitas fungsional, resiko terhadap 

produk dan kegiatan usaha. Pengidentifikasian risiko merupakan proses analisis 

untuk menemukan secara sistematis dan berkeseimbangan, risiko (kerugian 

potensial) yang menantang perusahaan. Teknik yang dapat dipakai untuk 

mengidentifikasi risiko diantaranya: 

1) Menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan. 

2) Menganalisis flow chart kegiatan dan operasi perusahaan untuk melihat 

risiko suatu proses produksi dan operasi.  
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3) Menganalisis kontrak yang telah dan sedang dibuat perusahaan dengan para 

kliennya. 

4) Melihat catatan statistik kerugian dan laporan kerugian perusahaan. 

5) Survey dan wawancara terhadap manajer sehubungan dengan risiko yang 

biasa dihadapi sehari-hari. 

2) Pengukuran dan Evaluasi Risiko (Risk Assessment) 

Pengukuran resiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara 

berkala dengan kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan 

untuk mengukur resiko. Penyempurnaan terhadap system, produk, transaksi, dan 

factor resiko yang bersifat material. (M. Sultan dan Ely Siswanto, 2008, h.151). 

Pengukuran dan evaluasi risiko adalah proses sistematis yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk mengukur tinggi rendahya risiko yang dihadapi 

perusahaan melalui kuantifikasi risiko. Adapun tujuan pengukuran risiko adalah 

untuk:  

1) Mengetahui relative tingkat pentingnya. 

2) Memperoleh informasi untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen 

risiko yang cocok untuk menanganinya.  

Ada dua dimensi dalam pengukuran risiko yaitu frekuensi terjadinya 

kerugian dan signifikasi dan kegawatan (saverity) dari suatu kejadian/risiko. 

Frekuensi suatu kejadian bisa dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan 

seperti:  

1) Hampir tidak mugkin terjadi (almost nil)  
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2) Kemungkinan kecil terjadi (slight)  

3) Mungkin terjadi (moderate)  

4) Mungkin sekali terjadi (definite) 

Sedangkan tingkatan signifikansi kejadian suatu risiko dapat dibagi dalam: 

1) Normal loss expectancy, bila kerugian masih dapat dikelola sendiri. 

2) Probably maximum loss, kerugian bila pegaman tidak berfungsi  

3) Maximum foreseeable loss, kerugian yang tidak dapat diatasi sendiri  

4) Maximum possible loss, kerugian yang tidak dapat diamankan (baik secara 

pribadi maupun melalui asuransi). 

Sistem pengukuran resiko pembiayaan minimalnya harus 

mempertimbangkan. (Rivai Veithzal Dan Arifin Arfiyan, 2010, h.637). 

1. Karakteristik setiap jenis resiko pembiayaan, kondisi keuangan mudharib 

atau counterparty, serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan. 

2. Jangka waktu dikaitkan dengan perubahan potensial yang tejadi dipasar. 

3. Aspek jaminan, agunan, dan atau garansi. 

4. Potensi terjadinya kegagalan membayar (default), baik berdasarkan hasil 

penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan secara intern 

(internalrisk rating). 

5. Kemampuan untuk menyerap kegagalan (default). 

3) Pemantauan Risiko 

Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, bank wajib sekurang-

kurangnya melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko dan penyempurnaan 



16 
 

 
 

proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, 

transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen 

risiko. ( Idroes, F, N,2008, h.5). 

Lembaga keuangan harus mengembangkan dan menerapkan system 

informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap mudharib atau 

counterparty pada seluruh portofolio pembiayaan. System pemantauan resiko 

sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka. (Rivai Veithzal Dan 

Arifin Arfiyan, H,638). 

1. Memastikan bahwa lembaga keuangan mengetahui kondisi keuangan 

terakhir dari mudharib atau counterparty. 

2. Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan 

atau kontrak transaksi resiko pembiayaan. 

3. Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban mudharib atau 

counterparty. 

4. Mengidentifikasikan ketidaktepatan pembayaran dan mengklarifikasi 

pembiayaan bermasalah secara tepat waktu. 

2.2.2 Resiko Pembiayaan 

Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang 

dapat menimbulkan kerugian. Risiko tidak cukup dihindari, tapi harus dihadapi 

dengan cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya suatu 

kerugian. Risiko dapat datang setiap saat, agar risiko tidak menghalangi kegiatan, 

maka risiko harus dikelola secara baik. ( Kasidi, 2014, h.4). 
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Resiko yang terjadi dalam setiap usaha harus dikelola dengan baik 

sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya resiko sebagaimana firman Allah 

SWT dalam QS. Al-Baqarah Ayat 195 : 

َ ُيِحبُّ 
ه

 اَّلل
َّ
وا ۛ ِإن

ُ
ْحِسن

َ
ِة ۛ َوأ

َ
ك
ُ
ْهل
َّ
 الت

َ
ْم ِإَل

ُ
ْيِديك

َ
وا ِبأ

ُ
ق
ْ
ل
ُ
 ت

َ
ِ َوَل

ه
ي َسِبيِل اَّلل ِ

 
وا ف

ُ
ِفق

ْ
ن
َ
َوأ

ُمْحِسِني  َ 
ْ
 ال

Terjemahnya : 

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 

menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena 

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Kementerian 

Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, h. 23) 

 

Setiap aspek usaha  maupun investasi yang dijalankan oleh umat manusia 

haruslah dengan dasar kehatian-hatian dalam mengelolanya. Dengan mengelola 

usaha secara hati-hati maka usaha ataupun investasi yang dikelola akan 

meminimalisir terjadinya resiko sehingga dengan menurunnya tingkat resiko 

akan memberi pengaruh yang baik pada usaha tersebut. 

Peraturan Bank Indonesia (PBI No.13/25/PBI/2011) mendefinisikan 

risiko sebagai “potensi terjadinya kerugian akibat dari peristiwa tertentu”. 

Sementara itu, risiko kerugian adalah sesuatu hal yang merupakan konsekuensi 

baik secara langsung atau tidak langsung dari suatu kejadian. Risiko ini bersifat 

tidak pasti, dimana ketika terjadi suatu keadaan yang tidak diinginkan dan dapat 

menimbulkan ketidak sesuaian dari hasil yang diharapkan. 
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Risiko didefinisikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung 

ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau 

dampak negatif lainnya. (Anggraini, B, 2015, h,42). 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 

tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi bank Islam, yaitu: risiko 

kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko 

reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. 

Delapan risiko pertama merupakan risiko umum yang juga dihadapi oleh 

bank konvensional. Sedangkan dua risiko terakhir merupakan risiko unik yang 

khusus dihadapi oleh bank Islam. 

a. Risiko Kredit 

Risiko kredit adalah risiko yang berkaitan dengan kemungkinan 

kegagalan debitur untuk melunasi utangnya, baik pokok maupun bunganya 

pada waktu yang telah ditentukan. Risiko kredit pada umumnya dihadapi oleh 

industry jasa perbankan, walaupun perseorangan atau lembaga-lembaga 

keuangan yang bukan bank tidak tertutup kemungkinan untuk terkena risiko ini.  

Risiko kredit dapat timbul karena beberapa hal, antara lain : 

1. Adanya kemungkinan pinjaman yang diberikan oleh bank atau obligasi 

(surat utang) yang dibeli oleh bank tidak dibayar. 
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2. Tidak dipenuhinya kewajiban, dimana bank yang terlibat di dalamnya 

dapat melalui pihak lain, misalnya kegagalan memenuhi kewajiban pada 

kontrak derivative, dan  

3. Penyelesaian (settlement) dengan nilai tukar, suku bunga, dan produk 

Derivative. 

Risiko kekuasaan (souverign risk) merupakan risiko kredit yang muncul 

ketika suatu Negara memberlakukan pengawasan terhadap devisa (foreign 

exchange control), sehingga menyebabkan pihak lain tidak mungkin lagi 

melunasi utangnya, souverign risk, merupakan risiko Negara (country risk), 

sedangkan default merupakan risiko perbankan. (Kasidi, 2014, h.59) 

Kerugian risiko kredit dapat timbul sebelum terjadinya default, sehingga 

risiko kredit itu didefinisikan sebagai potensi kerugian nilai market to market 

yang mungkin timbul karena pemberian kredit oleh bank. (Imam Gozali, 2007, 

h.12). 

b. Risiko Pasar 

Resiko pasar didefinisikan sebagai resiko kerugian pada posisi neraca 

serta pencatatan tagihan dan kewajiban diluar neraca yang timbul akibat 

pergerakan harga pasar. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga, nilai 

tukar.( Bambang riant rustam, 2013, h.135). Resiko komoditas dan resiko 

ekuitas, Resiko pasar ini dapat berupa perubahan nilai dari aset yang dapat 

diperdagangkan atau disewakan. 
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c. Risiko Likuiditas  

Risiko likuiditas terbagi menjadi dua macam, yaitu risiko likuiditas asset 

(asset liquidity risk) dan risiko likuiditas pendanaan (funding liquidity risk). 

Risiko likuiditas asset atau sering disebut dengan market/product liquidity risk, 

timbul ketika suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar Yang 

terjadi akibat besarnya nilai transaksi relative terhadap besarnya pasar. 

Sedangkan risiko likuiditas pendanaan yang juga sering disebut cash-flow risk, 

yaitu risiko ketidak mampuan memenuhi kewajiban jatuh tempo sehingga 

mengakibatkan likuiditas. 

d. Risiko Operasional 

Proses penggunaan teknologi yang berdampak pada operasional bank 

merupakan risiko yang timbul akibat tindakan manusia. Oleh karena itu, 

kecurangan, ketidak jujuran, kegagalan manajemen, sistem pengendalian yang 

tidak memadai, prosedur operasional yang tidak tepat, termasuk dalam risiko 

operasional. Risiko operasional juga dapat menyebabkan terjadinya risiko pasar 

dan risiko kredit. Misalnya, adanya masalah operasional pada transaksi bisnis 

seperti, kegagalan settlement akan menciptakan risiko pasar dan risiko kredit, 

karena kerugian dari masalah operasional ini besarnya tergantung dari 

pergerakan harga pasar. (Kasidi, 2014,h.24-67). 
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e. Risiko Hukum   

Risiko hukum muncul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan 

aspek yuridis. (Karim Adiwarman, 2007, h.277). Risiko ini timbul antara lain, 

karena adanya tuntutan secara hukum dan ketiadaan peraturan perundang-

undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak 

dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak smpurna. 

Risiko ini tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh bank konvensional. 

f. Risiko Reputasi  

Risiko ini muncul akibat opini negative public terhadap operasional bank, 

sehingga dapat mengakibatkan menurunya jumlah nasabah bank tersebut atau 

menimbulkan biaya besar karena gugatan pengadilan atau merosotnya 

pendapatan bank. Persepsi public tentang pasar merupakan penyebab yang 

cukup signifikan dalam risiko reputasi. (Karim Adiwarman, 2007, h.68). 

g. Risiko Strategik 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 mendefinisikan 

bahwa resiko strategis adalah resiko akibat ketidak tepatan dalam pengambilan 

keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan 

dalam pengantisipasi perubahan lingkungan atas bisnis. 

h. Risiko Kepatuhan  

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13 Tahun 2011 mendefinisikan 

resiko kepatuhan sebagai resiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak 
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melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta 

prinsip syariah. Tidak ada perbedaan signifikan antara bank syariah dan bank 

konvensional terkait resiko ini, selain hanya pada masalah prinsip syariah yang 

melekat pada bank syariah. 

i. Risiko Imbal Hasil 

Risiko imbal hasil terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang 

dibayarkan bank kepada nasabah dan memengaruhi perilaku nasabah. Risiko ini 

muncul sebagai akibat terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima 

bank dari penyaluran dana ke debitur. 

j. Risiko Investasi 

Risiko investasi muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha 

debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasarkan fatwa 

DSN MUI, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah 

pendapatan atau penjualan yang diperoleh debitur, namun telah dikurangi 

dengan biaya pokoknya. Risiko investasi ini makin besar jika basis bagi 

hasilnya berdasarkan atas laba operasi atau laba netto usaha debitur. Bahkan 

jika sampai usaha debitur bangkrut, bank dapat kehilangan pokok pembiayaan 

yang diberikan kepada debitur. 

2.2.3 Pembiayaan 

Pembiayaan secara luas yaitu pembiayaan yang dikeluarkan untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun 
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dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk 

mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti 

koperasi syariah kepada anggota. 

Transaksi ekonomi islam baik berupa pembiayaan dana yang dikeluarkan 

berupa usaha maupun investasi haruslah berdasar pada prinsip syariah dengan 

berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara pihak pemilik modal (Mudharib) 

dengan pihak yang dibiayai (shohibul mall), hasil dalam transaksi tersebut 

haruslah dengan imbalan atau bagi hasil sehingga tidak mengandung riba.  

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa Ayat 29 : 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم َبْيَنُكْم بِاْلبَاِطِل إَِلَّ أَْن تَُكوَن ِتَجاَرةً َعْن 

َ َكاَن بِ  ُكْم َرِحيمً تََراٍض ِمْنُكْم ۚ َوََل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْمۚ  إِنَّ َّللاَّ  

Terjemahnya : 

“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. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”.(Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, h. 65) 

Dengan larangan tentang riba, Islam mengajarkan kepada manusia dalam 

setiap usahanya untuk berdasarkan kejujuran dan keadilan. Dalam setiap usaha 

yang dijalankan harus dengan sistem bagi hasil bukan dengan bunga (riba). Jadi, 

yang dilarang dalam Islam adalah keuntungan yang diperoleh oleh system bunga 

(riba). 
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Berdasarkan peraturan UU No. 7 Tahun 1992 dalam UU No. 10 Tahun 

1998 Pasal 1 angka 12: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah 

pembiayaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak yang dibiayai untuk mengembangkan uang atau tagihan tersebut, setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Ridwan (2002), Dari 

pengertian yang ada mengenai pembiayaan maka dapat dilihat bahwa pemberian 

pembiayaan melibatkan dua pihak yang berkepentingan langsung yaitu pihak 

pembeli pembiayaan serta pihak penerima pembiayaan dan dalam prakteknya 

pembiayaan bank itu merupakan pemberian pinjaman kepada nasabahnya dalam 

jumlah tertentu dan setelah jangka waktu tertentu nasabah harus mengembalikan 

uang dan tagihan dengan imbalan atau bagi hasil. 

1) Unsur-Unsur Pembiayaan 

Dari pengertian mengenai pembiayaan dikatakan bahwa pembiayaan 

diberikan atas dasar kepercayaan dengan demikian pembiayaan adalah 

pemberian kepercayaan. Hal ini benar-benar diyakini dikembalikan oleh 

penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui 

bersama. Berdasarkan hal tersebut Suyatno menjelaskan unsur-unsur yang 

terkandung dalam pembiayaan adalah : (Suyatno, T, 1991, h.135) 

1. Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan si pemberi pembiayaan bahwa 

prestasi yang diberikannya prestasi yang baik dalam bentuk uang, barang 
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atau jasa yang benar-benar diterimanya kembali dimasa tertentu yang akan 

datang. 

2.  Waktu, merupakan suatu masa yang memisahkan peprestasi dengan 

pengembaliannya yang akan diterima pada masa yang akan datang. 

3.  Degree of risk, merupakan suatu tingkat risiko yang timbul sebagai akibat 

adanya jangka waktu yang diterima dikemudian hari. Semakin lama 

pembiayaan yang diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya. Dengan 

adanya unsur risiko inilah maka timbul jaminan dalam pemberian 

pembiayaan.(Nawawi,  H, 2012, h.29) 

4.  Prestasi, yaitu obyek pembiayaan yang tidak saja diberikan dalam bentuk 

uang tetapi juga berbentuk barang atau jasa. Namun dalam ekonomi modern 

sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi pembiayaan yang 

menyangkut uang sering disampaikan dalam praktek pembiayaan. 

2) Tujuan Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank atau koperasi 

syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah atau koperasi 

syariah terkait dengan stake holder, yaitu. (Muhammad, 2004, h.198) 

1. Pemilik Dari sumber pendapatan, para pemilik mengharapkan akan 

memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut. 

2. Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank 

yang dikelola. 
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a. Masyarakat 

1. Pemilik dana Sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang 

diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil. 

2. Debitur yang bersangkutan Para debitur, dengan penyedia dana baginya, 

mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu 

untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif). 

3. Masyarakat umumnya konsumen Mereka dapat memperoleh barang-barang 

yang dibutuhkannya. 

b. Pemerintah 

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayan 

pembangunan Negeri, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak 

penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank syariah dan juga perusahan-

perusahaan). Bagi bank atau koperasi yang bersangkutan, hasil dari penyaluran 

pembiayaan, diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar 

tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak 

masyarakat yang dapat dilayaninya.(Kasidi, 2014, h.78) 

3) Fungsi Pembiayaan 

Ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan bank syariah atau 

koperasi syariah kepada masyarakat penerima, di antaranya: (Kasidi, 2014, h.79) 

a. Meningkatkan daya guna para penabung menyimpan uangnya di koperasi 

dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam 

prosentasenya tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh koperasi guna suatu 
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usaha peningkatan produktifitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan 

dari koperasi untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk 

peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi 

maupun memulai usaha baru. Pada asasnya melalui pembiayaan terdapat 

suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian 

dana yang mengendap di bank atau koperasi (yang diperoleh dari para 

penyimpan uang) tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang 

bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi 

masyarakat.(Kasidi, 2014, h.78) 

b. Meningkatkan daya guna barang 

1) Produsen dengan bentuk pembiayaan bank atau koperasi dapat 

memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari 

bahan tersebut meningkat. 

2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari 

sesuatu tempat yang kegunaanya kurang ke tempat yang lebih 

bermanfaat.  

c. Meningkatkan peredaran uang Pembiayaan yang disalurkan via rekening, 

rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral 

dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. 

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih 

berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan 
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berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitasnya 

apalagi secara kuantitatif. 

d. Stabilitas ekonomi Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah 

stabilitasi pada dasarnya di arahkan pada usaha-usaha di antaranya 

pengembangan inflasi.(Al-Arif, M. Nur Rianto, 2011, h.271) Peningkatan 

ekspor, rehabilitasi prasarana, penemuan kebutuhankebutuhan pokok rakyat. 

e. Menimbulkan kegairahan berusaha Setiap manusia adalah makhluk yang 

melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi 

kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu 

meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan 

peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang 

mempunyai kemampuan.  

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional Para usahawan 

yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan 

usahanya. 

g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional Bank atau koperasi sebagai 

lembaga kredit atau pembiaya tidak saja bergerak di dalam negeri tetapi juga 

diluar negeri. 

4) Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan  

Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan dipergunakan dalam melakukan 

penilaian permohonan pembiayaan. Seorang petugas pembiayaan pada Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang 
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berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon debitur. Di dalam lembaga 

perbankan terdapat beberapa prinsip pembiayaan yaitu dengan analisis 5C, 

(Muhammad, 2005, h.201) 

Adapun prinsip analisis 5C tersebut yaitu: 

a. Character (kepribadian atau watak) 

Keadaan watak dan sifat dari calon anggota, baik dalam kehidupan 

pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Manfaat dari soal penilaian karakter 

ini untuk mengetahui sejauh mana tingkan kejujuran dan integritas serta i’tikat 

baik, yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban. Character 

merupakan faktor dominan, sebab sebagai calon debitur tersebut cukup mampu 

untuk menyelesaikan hutangnya, tetapi kalau tidak mempunyai i’tikat baik, 

tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi koperasi dikemudian hari. 

b. Capacity (kemampuan atau kesanggupan). 

Capacity adalah suatu penilaian mengenai kemampuan calon debitur 

dalam mengembangkan dan mengendalikan usaha serta kesanggupan dalam 

menggunakan fasilitas pembiayaan yang diberikan, pengucuran capacity dari 

calon debitur ini dapat dilakukan misalnya melalui: 

1.) Penilaian past performance dari nasabah yang bersangkutan, apakan 

usahanya menunjukkan perkembangan yang sanggat maju dari waktu ke 

waktu atau banyak mengalami kegagalan.  
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2.) Penilaian posisi neraca dan laporan perhitungan rugi laba untuk beberapa 

priode terakhir untuk menilai besarnya solvabilitas, likuiditas dan 

reniabilitas usahanya serta tingkat resiko usahanya. 

c. Capital (modal atau kekayaan) 

Capital adalah jumlah dana atau modal usaha dari calon debitur yang 

telah tersedia atau yang telah ada sebelum mendapat fasilitas pembiayaan. 

Dalam prakter sehari-hari kemampuan capital ini antara lain dapat diwujudkan 

dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self financing sampai jumlah 

tertentu dan sebaiknya besarnya self financing ini tidak harus berupa uang 

tunai, dapat juga dalam bentuk barang-barang modal seperti tanah, bangunan, 

mesin dan lain-lain.  

d. Collateral (jaminan) 

Collateral adalah barang-barang jaminan yang diserahi oleh peminjam 

atau debitur atas pembiayaan yang diterima. Adapun manfaat dari Collateral ini 

antara lain adalah sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan 

pembiayaan tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu 

untuk melunasi pembiayaannya dari hasil usaha yang normal. 

e. Condition of Economic(Keadaan ekonomi)  

Condition of Economic adalah situasi dan kondisi politik, sosial, 

ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian. Pada suatu saat 

atau kurung waktu tertentu yang mungkin akan dapat mempengaruhi 

kelancaran usaha dari perusahaan yang akan memperoleh pembiayaan, jadi 
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kondisi ekonomi yang diperhatikan sehubungan dengan permohonan 

pembiayaan, tidak saja kondisi pada sektor usaha calon nasabah, tetapi juga 

ekonomi secara umum dimana perusahaan calon nasabah itu berada. 

5) Jenis-jenis pembiayaan 

Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan, bank BNI syariah menempuh 

mekanisme bagi hasil sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (equity 

financing). (Veithzal Rivail, dkk, 2013, h.614). 

a. Pembiayaan musyarakah 

Fatwa DSN-MUI/40/2003 Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja 

sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-

masing pihak memberi kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa 

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

b. Pembiayaan mudharabah 

Fatwa DSN-MUI/40/2003 pembiayaan mudharabah adalah akad kerja 

sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mall) 

menyediakan selusruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola 

dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan 

dalam kontrak. 

2.3 Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang 

tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran 

sistematis dan kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari 
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serangkaian masalah yang ditetapkan.Kerangka pemikiran dapat disajikan dalam 

bentuk bagan, deskripsi kualitatif, dan atau gabungan keduanya. Karim A, 

2013,h.68) 

Kerang pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

Bagan 1. Kerangka Pikir Manajemen Resiko Pembiayaan Bank BNI Syariah 

Cabang Kendari 
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