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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian ini antara lain:

1. Anita Risqi, penelitian dengan judul “Aspek Risiko Gadai Emas pada

Pegadaian Cabang Cinere”. Program studi Muamalat Fakultas Syariah dan

Hukum, UIN Jakarta 2011. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa

risiko yang terdapat pada Pegadaian Cabang Cinere di antaranya risiko kredit

dan risiko pasar. Sehingga, dari kedua risiko tersebut dapat diketahui bahwa

risiko kredit merupakan risiko terbesar yang terdapat pada pembiayaan gadai

emas di Pegadaian Cabang Cinere .1

2. Murni  Yulianti,  penelitian  dengan judul  “Manajemen  Risiko  dan

Aplikasinya Pada Bank BRI Syariah KCP Cikini”. Program studi   muamalat

(Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta 2010. Dari hasil

penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme risiko pada pegadaian

Syariah diawali dengan proses identifikasi jenis risiko, kemudian dipetakan

menurut dampak yang ditimbulkan dari masing-masing risiko dan

1 Anita Risqi, “Aspek Risiko Gadai Emas pada Pegadaian Cabang Cinere”. (Skripsi : Jakarta,
Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta 2011).

9



10

menentukan perlakuan terhadap risiko dengan menyusun strategi dalam

pengendalian risiko.2

3. Irena Zamara, penelitian  dengan  judul “Peran Manajemen Risiko dalam

Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah  Sudirman)”.

Program studi  Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam) Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam, UIN Jakarta 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank mampu meminimalisir risiko-

risiko yang terdapat pembiayaan murabahah mulai dari kredir bermasalah dan

lain sebagainya.3

Melihat dari ketiga hasil penelitian di atas, peneliti beranggapan

bahwa penelitian yang berjudul Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Gadai

Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari ini memiliki relevan

dengan ketiga hasil penelitian di atas. Letak relevansinya adalah penelitian ini

dengan ketiga penelitian tersebut mengarah pada risiko dan manajemen risiko

yang terdapat dalam sebuah perusahaan

Sedangkan letak perbedaannya yakni pada penelitian pertama berfokus

pada aspek risiko yang terdapat pada pegadaian syariah dan juga lokasi

penelitian yang berbeda sedangkan penelitian kedua dan ketiga berfokus pada

manajemen risiko terdahap pembiayaan mudharabah dan aplikasinya yang

2 Murni  Yulianti, “Manajemen  Risiko  Dan Aplikasinya Pada Bank BRI Syariah KCP
Cikini”. (Skripsi : Jakarta, Program   Studi   Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum,
UIN Jakarta 2010).

3 Irena Zamara, “Peran Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus
Pada Bank BNI Syariah Sudirman)” (Skripsi : Jakarta, Program studi  Ekonomi Syariah (ekonomi
Islam) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Jakarta, 2012).
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dalam menjalankan operasionalnya terdapat beberapa risiko khususnya pada

pembiayaan mudharabah dan juga lokasi penelitian yang berbeda.

B. Kajian Teoritis

1. Konsep Manajemen Risiko

a. Pengertian Risiko

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia risiko adalah akibat yang

kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan

atau tindakan.

Menurut Robinson dan Barry, risiko adalah peluang
terjadinya suatu kejadian (merugikan) yang dapat diukur oleh
pengambil keputusan.4

Pada umumnya peluang terhadap suatu kejadian dapat
ditentukan oleh pembuat keputusan berdasarkan pengalaman
dalam mengelola suatu usaha. Sementara itu, Umar memberikan
beberapa pengertian mengenai risiko, diantaranya :5

1. Risiko adalah kesempatan timbulnya kerugian;
2. Risiko adalah probabilitas timbulnya kerugian;
3. Risiko adalah ketidakpastian;
4. Risiko adalah penyimpangan aktual dari yang diharapkan dan;
5. Risiko adalah probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang

diharapkan.

Pernyataan di atas di pertegas juga oleh pengertian para
ahli yang dikutip oleh Herman Darmawi yaitu 1) Abas Salim,
mendefinisikan bahwa risiko merupakan ketidaktentuan yang
dapat mendatangkan suatu kerugian. 2) Soekarto, mendefinisikan
risiko merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.6

4 Herman Darmawi, Manajemen Risiko (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), hal. 18-19.
5 Bramantyo Djohanputro, Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi (Jakarta : Penerbit PPM,

2006), hal. 10-11.
6 Herman Darmawi, Ibid., hal. 34.
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Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, dapat

disimpulkan bahwa risiko merupakan suatu kondisi bahaya, akibat atau

konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang

berlangsung atau kejadian yang akan datang.

b. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu

perusahaan untuk meminimalisir risiko dengan cara mengetahui risiko apa

saja yang terdapat dalam suatu perusahaan tersebut sehingga dilakukannya

manajemen risiko yang bertujuan untuk mengatasi risiko-risiko tersebut.

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia menyebutkan
bahwa manajemen risiko adalah suatu pendekatan
terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang
berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia
termasuk penilaian resiko, pengembangan strategi untuk
mengelolanya dan meminimalisir risiko dengan menggunakan
pemberdayaan/pengelolaan sumber daya.  Strategi yang dapat
diambil antara lain adalah memindahkan resiko kepada pihak
lain, menghindari resiko, mengurangi efek negatif resiko, dan
menampung sebagian atau semua konsekuensi resiko tertentu.7

Adapun beberapa pengertian manajemen risiko menurut para ahli

sebagai berikut :

Pertama, Menurut Clough and Sears manajemen risiko
didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk
menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian.
Kedua, Menurut Siahaan manajemen risiko adalah perbuatan
(praktik) dengan manajemen risiko, menggunakan metode dan
peralatan untuk mengelola risiko sebuah proyek.

7 https://id.wikipedia.org/wiki/manajemen risiko (diakses pada tanggal 11 April 2017).
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Ketiga, Menurut Dorfman manajemen risiko dikatakan sebagai
suatu proses logis dalam usahanya untuk memahami eksposur
terhadap suatu kerugian.8

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, dapat

disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan suatu cara dalam

mengorganisir suatu risiko yang akan dihadapi baik itu sudah diketahui

maupun yang belum diketahui atau yang tak terpikirkan yaitu dengan cara,

menghindari, mengurangi, memindahkan risiko kepada pihak lain.

c. Jenis-Jenis Risiko

Dalam suatu kegiatan bisnis, risiko adalah hal yang tidak bisa

dihindari. Risiko memang merupakan hal yang wajar dalam kegiatan

bisnis, bahkan dalam kegiatan apa pun yang kita lakukan. Untuk itu,

penting bagi kita untuk memahami apa itu risiko atau definisi risiko serta

jenis – jenis risiko dalam bisnis.

Terdapat beberapa jenis risiko yang dapat dihadapi oleh
perusahaan, yaitu:
1. Risiko Produksi

Sumber risiko yang berasal dari risiko produksi diantaranya
adalah gagal panen, rendahnya produktivitas, kerusakan barang
yang ditimbulkan oleh serangan hama dan penyakit, perbedaan
iklim, kesalahan sumberdaya manusia, dan lain-lain.

2. Risiko Pasar atau Harga
Risiko yang ditimbulkan oleh pasar diantaranya adalah

barang tidak dapat dijual yang diakibatkan ketidakpastian mutu,
permintaan rendah, ketidakpastian harga output, inflasi, daya beli
masyarakat, persaingan, dan lain-lain. Sementara itu, risiko yang
ditimbulkan oleh harga antara lain, harga naik karena inflasi.

8 Bramantyo Djohanputro, Ibid., hal. 12.
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3. Risiko Kelembagaan
Risiko yang ditimbulkan dari kelembagaan antara lain

adanya aturan tertentu yang membuat anggota suatu organisasi
menjadi kesulitan untuk memasarkan ataupun meningkatkan hasil
produksinya.

4. Risiko  Kebijakan
Risiko yang ditimbulkan oleh kebijakan antara lain adanya

suatu kebijakan tertentu yang dapat menghambat kemajuan suatu
usaha, misalnya kebijakan tarif ekspor.

5. Risiko Finansial
Risiko yang ditimbulkan oleh risiko finansial antara lain

adalah adanya piutang tak tertagih, likuiditas yang rendah sehingga
perputaran usaha terhambat, perputaran barang rendah, laba yang
menurun karena krisis ekonomi dan lain-lain.9

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa meski kita tidak

akan terlepas dari adanya risiko, bukan berarti bahwa kita harus

menghindari kegiatan bisnis tersebut dan sama sekali melepaskan dari

jenis-jenis risiko di atas. Sebab, kita dapat melakukan pengelolaan risiko

untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko yang ada.

d. Manfaat Manajemen Risiko

Para pakar tak hanya menjelasakan pengertian mengenai

manajemen risiko, tapi juga mengemukakan kegunaan dari penerapan

manajemen risiko. Berikut ini kegunaan penerapan manajemen risiko yang

dirangkum dari berbagai pendapat para ahli.

9 Herman Darmawi, Ibid., hal. 39.
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Adapun manfaat dari manajemen risiko, sebagai berikut:

1. Membantu pencapaian tujuan perusahaan.

2. Mencapai kesinambungan pemberian pelayanan kepada stakeholders,

sehingga meningkatkan kualitas dan nilai perusahaan.

3. Mencapai hasil yang lebih baik berupa efisiensi dan efektivitas

pelayanan, seperti: meningkatkan pelayanan kepada publik dan atau

meningkatkan penggunaan sumber daya yang lebih baik (masyarakat,

informasi, dana, dan peralatan).

4. Memberikan dasar penyusunan rencana strategi sebagai hasil dari

pertimbangan yang terstruktur terhadap elemen kunci risiko.

5. Menghindari biaya-biaya yang mengejutkan, karena perusahaan

mengidentifikasi dan mengelola risiko yang tidak diperlukan,

termasuk menghindari biaya dan waktu yang dihabiskan dalam suatu

perkara.

6. Menghindari pemborosan, dan membuka peluang bagi perusahaan

untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

7. Mencapai pengambilan keputusan yang terbuka dan berjalannya

proses manajemen.

8. Meningkatkan akuntabilitas dan corporate governance.

9. Mengubah pandangan terhadap risiko menjadi lebih terbuka, ada

toleransi terhadap mistakes tapi tidak terhadap hiding errors.
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Perubahan pandangan ini memungkinkan perusahaan belajar dari

kesalahan masa lalunya untuk terus memperbaiki kinerjanya.

10. Perusahaan akan lebih focus dalam melaksanakan kebijakan-

kebijakannya sehingga dapat meminimalkan ‘gangguan-gangguan’

yang tidak dikehendaki.10

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa banyak sekali

manfaat dari manajemen risiko yang bernilai positif bagi kelangsungan

perusahaan. Jadi, penerapan manajemen risiko dalam perusahaan itu

sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan serta dapat

memberikan hal-hal positif bagi kemajuan perusahaan itu sendiri.

e. Upaya Pencegahan Risiko

Upaya pencegahan risiko merupakan langkah yang dilakukan

untuk mencegah terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Maka dari

itu, harus dilakukan berbagai langkah untuk mencegah dan menghindari

risiko yang dapat terjadi kapan saja, sehingga dalam menjalan kegiatan

kita dapat terhindar dari kerugian dan juga risiko-risiko lainnya.

Adapun beberapa cara untuk mencegah dan menghindari kerugian

dalam usaha, yang bisa dilakukan diantaranya :

10 Anna Fariyanti, Risiko Bisnis (Bogor : Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut
Pertanian Bogor, 2008), hal. 19-20.
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1. Manajemen keuangan yang baik dalam mencegah kerugian adalah

akan terdeteksi sedari dini jika akan ada potensi untuk mengalami

kerugian sebelum semakin parah.

2. Menyiapkan anggaran tidak terduga, sebaiknya menyiapkan anggaran

sehingga jika di hadapkan dengan hal yang demikian, anggarannya

sudah siap tersedia untuk di gunakan.

3. Kalkulasi harga jual dengan mendetail, dalam menentukan harga jual

baik itu untuk sebuah produk ataupun jasa, jangan sampai terlewatkan

biaya sekecil apapun dalam kalkulasi penentuan harga untuk

konsumen.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa upaya

pencegahan risiko yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya

risiko-risiko didalam perusahaan diantaranya manajemen keuangan yang

baik, menyiapkan anggaran tidak terduga dan kalkulasi harga jual dengan

mendetail.

f. Proses Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur

risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya

yang tersedia. Manajemen  risiko bertujuan untuk mengelola risiko
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tersebut sehinga kita dapat memperoleh hasil yang optimal. Manajemen

risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses berikut ini :

1. Identifikasi Risiko

Proses ini meliputi identifikasi risiko yang mungkin terjadi

dalam suatu aktivitas usaha. Identifikasi risiko secara akurat dan

komplet sangatlah vital dalam manajemen risiko. Salah satu aspek

penting dalam identifikasi risiko adalah mendaftar risiko yang

mungkin terjadi sebanyak mungkin. Teknik-teknik yang dapat

digunakan dalam identifikasi risiko antara lain:

- Brainstorming

- Survei

- Wawancara

- Informasi historis

- Kelompok kerja, dll.

2. Analisa Risiko

Setelah melakukan identifikasi risiko, maka tahap berikutnya

adalah pengukuran risiko dengan cara melihat potensial terjadinya

seberapa besar severity (kerusakan) dan probabilitas terjadinya risiko

tersebut. Penentuan probabilitas terjadinya suatu event sangatlah

subyektif dan lebih berdasarkan nalar dan pengalaman. Beberapa

risiko memang mudah untuk diukur, namun sangatlah sulit untuk

memastikan probabilitas suatu kejadian yang sangat jarang terjadi.
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Sehingga, pada tahap ini sangtalah penting untuk menentukan dugaan

yang terbaik supaya nantinya kita dapat memprioritaskan dengan baik

dalam implementasi perencanaan manajemen risiko. Kesulitan dalam

pengukuran risiko adalah menentukan kemungkinan terjadi suatu

risiko karena informasi statistik tidak selalu tersedia untuk beberapa

risiko tertentu. Selain itu, mengevaluasi dampak severity (kerusakan)

seringkali cukup sulit untuk asset immateriil.

3. Pengelolaan Risiko

Jenis-jenis cara mengelola risiko:

- Risk avoidance, yaitu memutuskan untuk tidak melakukan

aktivitas yang mengandung risiko sama sekali. Dalam memutuskan

untuk melakukannya, maka harus dipertimbangkan potensial

keuntungan dan potensial kerugian yang dihasilkan oleh suatu

aktivitas.

- Risk reduction, atau disebut juga risk mitigation yaitu merupakan

metode yang mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko

ataupun mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu

risiko.

- Risk transfer, yaitu memindahkan risiko kepada pihak lain,

umumnya melalui suatu kontrak (asuransi) maupun hedging.
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- Risk deferral, yaitu dampak suatu risiko tidak selalu konstan. Risk

deferral meliputi menunda aspek suatu proyek hingga saat dimana

probabilitas terjadinya risiko tersebut kecil.

- Risk retention, walaupun risiko tertentu dapat dihilangkan dengan

cara mengurnagi maupun mentransfernya, namun beberapa risiko

harus tetap diterima sebagai bagian penting dari aktivitas.

4. Implementasi Manajemen Risiko

Setelah memilih respon yang akan digunakan untuk menangani

risiko, maka saatnya untuk mengimplementasikan metode yang telah

direncanakan tersebut.

5. Monitoring Risiko

Mengidentifikasi, menganalisa dan merencanakan suatu risiko

merupakan bagian penting dalam perencanaan suatu proyek. Namun,

manajemen risiko tidaklah berhenti sampai disana saja. Praktek,

pengalaman dan terjadinya kerugian akan membutuhkan suatu

perubahan dalam rencana dan keputusan mengenai penanganan suatu

risiko. Sangatlah penting untuk selalu memonitor proses dari awal

mulai dari identifikasi risiko dan pengukuran risiko untuk mengetahui

keefektifan respon yang telah dipilih dan untuk mengidentifikasi

adanya risiko yang baru maupun berubah. Sehingga, ketika suatu

risiko terjadi maka respon yang dipilih akan sesuai dan

diimplementasikan secara efektif.
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Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa

langkah yang dilakukan dalam proses manajemen risiko yang

bertujuan untuk meminimalisir risiko-risiko yang terdapat dalam

sebuha perusahaan. Adapun langkah-langkah tersebut diantaranya

identifikasi risiko, analisa risiko, pengelolaan risiko, implementasi

manajemen risiko, monitoring risiko.

g. Sumbangan Manajemen Risiko

1. Terhadap perusahaan

- Manajemen resiko dapat mencegah perusahaan dari kegagalan

- Oleh karena laba dapat ditingkatkan melalui pengurangan

pengeluaran, maka Manejem Resiko menunjang secara langsung

peningkatan laba tersebut.

- Manajemen Resiko dapat menyumbang secara tidak langsung laba

sedikitnya dengan cara-cara sebagai berikut :

 Jika sebuah perusahaan dapat memanajeri resiko murninya

dengan berhasil, maka manajer akan bersifat tenang dan

percaya diri, dan membuka pikiran untuk menyelidiki resiko

spekulatif.

 Dengan membebaskan manajer umum dari aspek resiko murni

dari proyek yang bersifat spekulatif, maka manajemen resiko
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dalam hal ini menunjang peningkatan kualitas keputusan yang

diambil.

 Bila keputusan telah diambil untuk menerima pokok yang

bersifat spekulatif, maka penanganan resiko spekulatif lebih

efisien.

 Manajemen resiko dapat mengurangi fluktuasi laba tahunan

dan aliran kas.

 Melalui persiapan sebelumnya, manajemen resiko dalam

banyak hal dapat membuat perusahaan melanjutkan

kegiatannya walaupun telah mengalami kerugian. Jadi, dengan

demikian mencegah langganan pindah kesaingan.

- Adanya ketenangan pikiran bagi manajer yang disebabkan oleh

adanya perlindungan terhadap resiko murni, merupakan harta non

material bagi perusahaan

- Manajemen resiko melindungi perusahaan dari resiko murni, dan

karena kreditur pelanggan dan pemasok lebih menyukai

perusahaan yang dilindungi maka secara tidak langsung menolong

meningkatkan public image.
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2. Terhadap keluarga

- Manajemen resiko dapat mempersiapkan keluarga dengan kelima

faedah tersebut diatas.

- Manajemen resiko yang sehat mungkin menyanggupkan suatu

keluarga untuk mengurangi pengeluaran untuk asuransi tanpa

mengurangi sifat perlindungannya.

- Jika suatu keluarga telah dilindungi terhadap kematian atau

kesehatan, kehilangan atau kerusakan harta bendanya, maka

keluarga itu mungkin akan berani untuk menanggung resiko dalam

berinvestasi atau persetujuan mengenai karier.

3. Terhadap Masyarakat

- Manajemen resiko membuat masyarakat sekitar perusahaan akan

ikut menikmati, baik secara langsung maupun tidak langsung

terhadap hasil penanggulangan risiko yang dilakukan perusahan,

misalnya masyarakat tidak terganggu akibat pemogokan kerja,

demo karyawan serta terhindar dari pencemaran lingkungan

- Masyarakat juga dapat memetik faedah dari makin efisiennya

manajemen resiko menangangi perusahaan dan keluarga akan

mengurangi beban masyarakat.11

11 Zulkifli Djunaedi, Prinsip Dasar Manajemen Risiko (Risk Management) (Depok, FKM UI,
2005), hal. 33.
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2. Konsep Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 yang dimaksud pembiayaan
adalah “Penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan
dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
antara  bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu
ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil.12

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pembiayaan atau

financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak

lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan

sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah

direncanakan.

Adapun perbedaan mendasar antara pembiayaan yang diberikan

oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank

syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada bank

konvensional keuntungan yang diperoleh yaitu melalui bunga, sedangkan

bagi bank syariah keuntungan yang diperoleh berupa imbalan atau bagi

hasil.

12 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 57.
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b. Tujuan pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua

kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan

pembiayaan untuk tingkat mikro.

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya : masyarakat yang tidak dapat di

akses secara ekonoi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat

melakukan akses ekonomi.

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk

pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana

tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak

yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana,

sehingga dapat digulirkan.

3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan

memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan

daya produksinya.

4. Membuka laangan kerja baru artinya : dengan dibukanya sektor-

sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor

usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja

5. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha

produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan

memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.
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6. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang

dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.

Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba  maksimal.

Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu

dukungan dana yang cukup.

7. Upaya meminimalkan risiko, artinya : usaha yang dilakukan

agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus

mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul, risiko

kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan

pembiayaan.

8. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi

dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya

alam dengan sumber daya manusia sertaa sumber daya modal. Jika

sumber daya alam dan sumber daya manusianya tidak ada, maka

dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan

pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber- sumber daya

ekonomi.

9. Penyaluran kelebihan dana, artinya : dalam kehidupan masyarakat

ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang

kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka

mekanisme pembiayaan daat menjadi jembatan dalam



27

penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang

kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang

saling berkaitan dari pembiayaan :

1. Profitability yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan

berupa keuntungan yang diraih  dari  bagi  hasil yang diperoleh

dari usaha yang dikelola bersama nasabah.

2. Safety yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan

harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-

benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.13

c. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh

bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:

1. Meningkatnya daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk

giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu

ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan

produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk

13 Ibid, hal. 59.
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memperluas usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan

maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru.

2. Meningkatnya daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan

barang dari suatu tempat yang gunanya kurang ke tempat yang lebih

bermanfaat.

3. Meningkatkan peredaran uang

4. Menimbulkan kegairahan berusaha

5. Stabilitas ekonomi

6. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

d. Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan di Bank Syariah dijelaskan oleh Adiwarman

A. Karim sebagai berikut :

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah Konsep Dasar Modal Kerja

a) Modal Kerja (working capital assets)

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk

mendukung operasional perusahaan sehari hari sehingga perusahaa

dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa

penggunaan modal kerja antara lain adalah pembayaran persekot

pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh dan lain-lain.
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b) Modal Kerja Brutto (gross working capital)

Modal kerja bruto (gross working capital) merupakan

keseluruhan dari julah jumlah aktiva lancar (current assets).

Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada umlah atau kuantitas

dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar. Aaktiva lancar

merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk

semula.

c) Modal Kerja Netto (Net working capital)

Modal kerja netto (Net working capital) merupakan

kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Dengan konsep ini,

sejumlah tertentu aktiva lancar harus digunakan untuk kepentingan

pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk

keperluan lain.

2. Pembiayaan Investasi Syariah

Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk

memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari,

mencakup hal-hal antara lain:

a) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa

keuntungan dalam bentuk financial atau uang (financial benefit)

b) Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh

keuntungan beruapa uang, sedangkan badan sosial dan badan-

badan pemerintah lainnnya lebih bertujuan untuk memberikan



30

manfaat sosial (social benefit) dibandingkan dengan keuntungan

finansialnya.

c) Badan-badan usaha yang mendapatkan pembiayaan investasi dari

Bank harus mampu memperoleh keuntungan financial (financial

benefit) agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi

kewajibannnya kepada Bank.14

3. Konsep Gadai (Rahn)

a. Pengertian Gadai (Rahn)

Secara etimologi, kata ar-rahn berarti tetap, kekal, dan jaminan.

Akad gadai dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan

dan agunan..

Adapun secara terminologi gadai dalam Islam, gadai sebagaimana

di definisikan oleh para ulama adalah menjadikan barang yang berharga

menurut tinjauan syariat sebagai jaminan utang, sekiranya pembayaran

utang atau sebagian bisa di ambil dari benda yang di gadaikan tersebut.

Apabila seseorang berutang kepada orang  lain, kemudian ia memberikan

kepada pemberi utang sebuah jaminan seperti bangunan atau binatang

ternak, jaminan tersebut terus tertahan di tangan si pemberi utang hingga

utangnya selesai di bayar.

14 Ibid, hal. 64.
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Menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab Al-Mughni, rahn

adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan  dari  suatau hutang

untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang   berhutang   tidak

sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.

Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya Fathul

Wahab mendefinisikan rahn sebagai menjadikan benda yang bersifat hara

benda itu bila utang tidak dibayar.15

Kemudian pengertian Rahn menurut Hadi, adalah menjadikan

barang yang mempunyai nilai harta (nilai ekonomis) sebagai jaminan

hutang, hingga pemilik barang yang bersangkutan boleh mengambil

hutang. Ar- Rahn berarti juga gadai, yaitu kontrak atau akad

penjaminan dan mengikat saat hak penguasaan atas barang jaminan

berpindah tangan. Dalam kontrak tersebut, tidak terjadi pemindahan

kepemilikan atas barang jaminan. Atau dengan kata lain, merupakan akad

penyerahan barang dari nasabah kepada Bank sebagai jaminan sebagian

atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Dengan demikian,

pemindahan kepemilikan atas barang hanya terjadi dalam kondisi tertentu

sebagai efek atau akibat dari kontrak atau perjanjian.

Selain pengertian di atas beberapa pengertian gadai (rahn)
menurut ahli hukum Islam sebagai berikut.

15 Mustafa Edwin, Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 314.
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1) Ulama Syafi’iyah, “menjadikan suatu barang yang biasa dijual
sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang
tidak sanggup membayar utangnya”.

2) Ulama Hanabilah, “Suatu benda yang dijadikan suatu
kepercayaan utang, untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang
tak sanggup membayar utangnya”.

3) Ulama Malikiyah, “Sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari
pemiliknya yang diambil pengikat atas utang yang tetap (mengikat)”.

4) Ahmad Azhar Basyir, “Rahn adalah perjanjian menahan suatu barang
sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai
menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan, sehingga dengan
adanya tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat
diterimanya”.

5) Muhammad Syafi’i Antonio, “Gadai syariah adalah menahan salah
satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas utang/pinjaman
yang diterimanya yang memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian
pihak yang menahan atau penerima gadai  memperoleh jaminan
untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya”.16

Dari beberapa defenisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa

yang dimaksud dengan gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai

nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, dalam arti

seluruh hutang atau sebagiannya dapat diambil sebab sudah ada barang

jaminan tersebut, dan dapat dijadikan pembayaran hutang jika hutang itu

tidak dapat dibayar.

b. Pengertian Gadai Emas Syariah

Gadai emas adalah produk Bank syariah berupa fasilitas

pembiayaan dengan cara memberikan utang kepada nasabah dengan

jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (rahn). Bank

syariah selanjutnya mengambil upah atas jasa penyimpanan/penitipan

16 Ibid, hal. 318.
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yang dilakukannya atas emas tersebut berdasarkan akad ijarah (jasa). Jadi,

gadai emas merupakan akad rangkap yaitu gabungan akad rahn dan

ijarah.17

Gadai Emas Syariah Menurut Anshori, adalah
menggadaikan atau menyerahkan hak penguasa secara fisik atas
harta/ barang berharga (berupa emas) dari nasabah kepada Bank
untuk dikelola dengan prinsip ar-rahnu yaitu sebagai jaminan
atas pinjaman/utang yang diberikan kepada nasabah atau
peminjaman tersebut. Ar-Rahnu merupakan akad penyerahan
barang dari nasabah kepada Bank sebagai jaminan sebagai atau
seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah.18

Saat ini masyarakat memiliki pilihan tempat untuk melakukan

gadai emas syariah karena selain di Pegadaian Syariah, yang bekerjasama

dengan Bank Muamalat, kini banyak Bank-Bank syariah yang membuka

unit gadai syariah, seperti Bank Syariah Mandiri.

c. Dasar Hukum Gadai (Rahn)

Gadai merupakan perbuatan yang halal dan dibolehkan bahkan

termasuk perbuatan yang mulia karena mengandung manfaat yang sangat

besar dalam pergaulan hidup manusia di dunia ini. Sebagaimana halnya

dengan jual beli yang merupakan faktor yang sangat penting bagi

kesejahteraan dan kemakmuran hidup manusia. Adapun dasar hukum dari

gadai (rahn) sebagai berikut :

17 Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.
18 Abdul Ghofur, Gadai Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

2011). hal. 32.
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1. Al-Qur’an

Gadai diperbolehkan oleh syara’ dengan berbagai dalil Al-

Qur’an ataupun  Hadits  nabi  SAW.  Begitu  juga  dalam  ijma’

ulama’. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah [2] : 283 sebagai

berikut:

               
Terjemahnya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis,
Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”.
(Q.S Al-Baqarah [2] : 283).19

2. Hadist

Hadits Rasul Saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah r.a.

َعْن َعاِئَشَة رضي اهللا عنه,أن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
َوَسلََّم,اْشتَـَرى ِمْن يـَُهوِديٍّ َطَعاًما َوَرَهَنُه ِدْرًعا ِمْن َحِديد

ومسلم)(رواه البخار 
Artinya:

“Dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW. pernah
membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga yang
dihutang, sebagai tanggungan atas utangnya itu Nabi
meyerahka baju besinya”. (HR. Bukhari dan Muslim).20

19 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Depok; Cahaya Qur’an, 2008), hal. 462.
20 Al-Bukhari, Abu, Abdullah Muhammad Ibn Ismail, Shahih al-Bukhari (Bandung, CV.

Pustaka, 1422 H), hal. 362.
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3. Ijma’

Adapun mengenai Prinsip Rahn (Gadai) telah memiliki fatwa

dari Dewan Syari’ah  Nasional Majelis Ulama’ Indonesia yaitu:

- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang Rahn.

- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002

Tentang Rahn Emas.

Jaminan itu tidak sah kecuali dengan ijab dan qabul dan tidak

harus dengan serah terima jika keduanya sepakat bahwa barang

jaminan itu berada di tangan yang berpiutang (pemegang surat hipotik)

maka hukumnya boleh. Jika keduanya sepakat barang jaminan itu

berada di tangan seorang adil, maka  hukumnya  juga  boleh. Jika

keduanya  masing-masing  menguasai sendiri maka hakim

menyerahkannya kepada orang yang adil. Semua barang (benda) yang

boleh di jual boleh pula dijaminkan.
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d. Perbedaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional

Perbedaan Antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian

Konvensional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Perbedaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional

Pegadaian Konvensional Pegadaian Syariah

Didasarkan pada Peraturan Pemerintah

Nomor 103 tahun 2000

Didasarkan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 103 tahun 2000

dan Hukum Agama Islam

Biaya administrasi berdasarkan

prosentase berdasarkan golongan barang

Biaya administrasi menurut ketetapan

berdasarkan golongan barang

Bila lama pengembalian pinjaman lebih

dari perjanjian, barang gadai dilelang

kepada masyarakat

Bilamana lama pengembalian

pinjaman lebih dari akad, barang

gadai nasabah dijual kepada

masyarakat

Sewa modal dihitung dengan: Prosentase

x uang pinjaman (UP)

Jasa simpanan dihitung dengan:

konstanta x taksiran

Maksimal jangka waktu 4 bulan Maksimal jangka waktu 3 bulan

Uang Kelebihan (UK)= hasil lelang-

(uang pinjaman + sewa modal + biaya

lelang)

Uang kelebihan (UK) = hasil

penjualan - (uang pinjaman + jasa

penitipan + biaya penjualan)

Bila dalam satu tahun uang kelebihan

tidak diambil, uang kelebihan tersebut

menjadi milik pegadaian

Bila dalam satu tahun uang kelebihan

tidak diambil, diserahkan kepada

Lembaga ZIS (digunakan untuk

kemaslahatan umat)

1 hari dihitung 15 hari 1 hari dihitung 5 hari

Mengenakan bunga (sewa modal)

terhadap nasabah uang memperoleh

Tidak mengenakan bunga pada

nasabah yang mendapatkan pinjaman
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pinjaman

Istilah- istilah yang digunakan:

- Gadai

- Pegadaian/Penerima Gadai

- Nasabah

- Barang Pinjaman

- Pinjaman



Istilah- istilah yang digunakan:

- Rahn

- Murtahin

- Rahin

- Marhun

- Marhun Bih


