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Praktek lembaga keuangan bank ataupun non bank, dilihat dari  perkembangannya terus menerus 

mengalami perubahan. Sejak pertumbuhan sistem ekonomi syariah yang muncul sejak tahun 

1992, dengan menggunakan system bebas riba atau bagi hasil yang dioperasikan oleh bank 

syariah, dengan konsep ekonomi Islam yang dikembangkan untuk terciptanya stabilitas ekonomi 

umat secara merata. System operasional bank Syariah antara lain funding (penghimpunan dana), 

lending (pembiayaan), maupun service (jasa) yang menggunakan akad-akad dalam muamalah. 

Sistem pembiayaan perbankkan syariah yang salah satunya produknya dengan akad 

mudharabah, merupakan  akad investasi ataupun modal kerja, tetapi Pelaksanaan jaminan 

sebagai salah satu cara penyelesaian pembiayaan mudharabah.  

Pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik pembiayaan mudharabah di BSM 

KC.Ponorogo, bagaimana penyelesaian sengketa gagal bayar dan perimbangan agunan dan bagi 

hasil. dengan menggunakan metode Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang 

bersifat deskritif dan cenderung menggunakan analisis. 

Pada praktik pelaksanaan akad atau kontrak di BSM, nasabah tidak mengetahui maksud dengan 

secara jelas isi kontrak yang telah ditanda tangani serta nasabah tidak mendapatkan salinan 

dokumentasi kontraknya, sehingga dapat menimbulkan risiko gagal bayar dikemudian hari, pada 

penyelesaiang sengketa yang dipraktikkan di BSM kepada nasabah gagal bayar yakni dengan 

penagihan secara terus menerus, restrukturisasi, dan eksekusi strategi, sedangkan yang lebih 

BSM lebih sering digunakan oleh BSM adalah eksekusi strategi dengan cara kekeluargaan yakni 

nasabah menjual agunannya sendiri, agunan sebagai solusi dalam menyelesaikan gagal bayar.  

Pada perimbangan risiko agunan dan bagi hasil yang terjadi pada praktik pembiayaan bank 

syariah. Menunjukkan  lebih besarnya nilai agunan daripada nilai pembiayaan yang diterima oleh 

nasabah sehingga jika terjadi pembiayaan macet atau nasabah gagal bayar lebih menguntungkan 

pihak perbankan, karena asset dari agunan dipegang oleh bank, sedangkan bagi hasil yang telah 

ditentukan diawal akad terkadang bank meminta diawal-awal bulan dengan pertimbangan bahwa 

usaha nasabah dalam kondisi baik karena mendapatkan tambahan dana dari bank, bahwa hal 

demikian terjadinya pembagian yang tidak jelas (gharar).  

 


