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RINGKASAN TESIS 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebelum hadirnya bank syariah, praktik perbankan telah ada sejak zaman 

Rasulullah dan sahabatnya. Seperti penghimpunan dana (zakat, ushr, kharaj, fay, 

dan ghanimah) yang dilakukan di Baitul Maal, serta praktik perbankan di zaman 

Khulafaur Rasydin, Dinasti Abbasiyah, di Eropa, dan berbagai negara. Sedangkan 

praktik awal bank syariah  di Indonesia, ide pendiriannya sudah ada sejak tahun 

1970.1 Seperti yang diketahui bahwa sebelum tahun 1988 bank Islam belum dapat 

berdiri karena masa itu pemerintah masih menentukan tingkat suku bunga yang 

berlaku dalam perbankan, serta kebijakan dari pemerintah ini pada akhirnya tidak 

efisien karena terjadi beberapa perbedaan tingkat suku bunga, yakni antara tingkat 

bunga dipasaran dan tingkat bunga resmi, di mana pemerintah memberikan 

subsidi terhadap selisih kedua tingkat bunga tersebut.2 

Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah ini justru membuat 

dunia perbankan tidak efisien. Menanganihal tersebut pemerintah mengeluarkan 

kebijakan PAKTO, yakni pemerintah memberikan kebebasan menentukan tingkat 

bunga. Kebijakan ini memungkinkan adanya bank yang menggunakan tingkat 

                                                             
1Beberapa sumber ada yang mengatakan awal ide perbankan berbasis Islam dimulai 

oleh KH.Mas Mansur pengurus besar Muhammadiyah  periode 1937-1944, beliau menguraikan 
tentang penggunaan bank konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam 
belum mempunyai bank sendiri yang bebas riba. Pada organisasi Muhammadiyah hal ini 
dilanjutkan pada Mu’tamar Khusus di Sidoarjo tahun 1968 yang membahas tentang hukum bank, 
serta putusan Majlis Tarjih tentang bank terdiri dari tiga bagian: pertimbangan atau konsideran 
(akademik, sosial, dan dalil), keputusan atau ketetapan, dan penjelasan. Lihat di Nurul Huda dan 
Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam:Tinjauan Teoretis dan Praktis (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2013), 29-30. 

2Karnaen Perwaatmadja, et.al, Bank Syariah:Teori, Praktek, dan Peranannya (Jakarta: 
Calestial Publishing, 2007), 33. 
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suku bunga 0% atau tidak menggunakan tingkat bunga pada sistem 

operasionalnya, seperti pada perbankan yang menggunakan prinsip bebas bunga 

(riba) yang ditentukan berdasarkan syariat Islam. Fakta ini memunculkan bank 

umum syariah pertama yakni Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, serta Bank 

Syariah Mandiri pada tahun 1999, setelah terjadinya krisis ekonomi serta 

menunjukkan kemampuannya bertahan dan tidak mengalami kolapsseperti bank-

bank lain yang gulung tikar. Pasca tragedi ini pemerintah memunculkanUndang-

Undang No. 10 Tahun 1998 amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang 

perbankan yang mengatur dual system banking di Indonesia.  

Pada lembaga bank yang berbasis syariah memiliki 4 prinsip 

sistemoperasional yaitu:3 

1. Prinsip simpanan murni, dengan produknya seperti wadiah 

2. Prinsip bagi hasil, dengan produknya mudharabah dan murabahah. 

3. Prinsip jual beli dan margin keuntungan pada produk seperti musyarakah 

mutanaqisah 

4. Prinsip sewa dengan produknya seperti ijarah muntahiyah bittamlik. 

Prinsip bagi hasil atau investasi yang digunakan di perbankan syariah 

biasanya menggunakan akad mudharabah,berdasarkan kajian teoritis konsep 

mudharabah  adalah kerja sama antara mudharib dengan shahibul maal, 

keuntungan berupa bagi hasil yang dibagi sesuai dengan kesepakatan awal 

kontrak, jika terdapat kerugian maka yang bertanggung jawab atas kerugian 

                                                             
3Ahmad Rais, Tinjauan Yuridis Perbandingan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik 

(IMBT) dan Akad Musyarakah Mutanaqisah Dengan Jaminan Hak Tanggungan Dalam 
Pembiayaan Pembelian Rumah (Studi Penerapan Akad Pada Bank Syariah (Bank X) dan Unit 
Usaha Syariah Bank Konvensional (Bank Y), Tesis: Universitas Indonesia, 2012. 
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adalah shahibul maal, namun jika kerugian tersebut diakibatkan dari kelalaian 

mudharib, maka mudharib-lah yang bertanggung jawab, hal ini juga sama halnya 

kedudukan sistem profit sharing yang sesungguhnya. 

Dalam operasionalnya Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo 

melakukan fungsi bank sebagai lembaga intermediary, seperti melakukan 

transaksi penghimpunan, penyaluran, dan jasa dengan ketentuan syariah. Dilihat 

dari sisi aktiva neraca perbankan syariah yang sebagian terbesar dana operasional 

disalurkan untuk pembiayaan, ini mengungkapkan bahwa pembiayaan adalah 

sumber pendapatan terbesar bank, namun juga sebagai sumber risiko operasi 

bisnis yang terbesar. serta bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian secara 

konsep kita lihat dalam penerapan analisis pembiayaan, dengan penilaian secara 

spesifik dan mendalam  dengan menggunakan prinsip the five C principle, yaitu: 

character, capital, capacity, condition of economy, dan collateral. 

Burhanuddin Susanto menekankan bahwa perbankan syariah harus 

senantiasa menjaga kepercayaan dari nasabah baik yang menghimpun maupun 

meminjam  dana masyarakat, selain itu perbankan syariah harus cukup finansial 

dan  mampu mengelola risiko pembiayaan.4 Terjadinya gagal bayar (defauld) 

nasabah ada banyak faktor yang terjadi, baik internal maupun eksternal, jika 

terjadi gagal bayar  ini, maka akan mempengaruhi sistem operasional 

perbankan.5Oleh karena itu bank memberikan jaminan, sedangkan pada konsep 

                                                             
4Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jogjakarta: UII Press, 

2008), hal. 286  
5Ardit, wawancara, Ponorogo, 21 Mei 2018. 
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mudharabah jika terjadi risiko maka yang menanggung risiko tersebut adalah 

shohibul maal (bank).6 

Dalam menentukan pembiayaan bank menentukan nilai likuidasi agunan 

yang diberikan.7Besarnya jaminan tidak harus sebanding besarnya dengan 

pinjaman, artinya jaminan yang diberikan dapat nilainya lebih besar ataupun lebih 

kecil dari pinjaman jadi semua bentuk jaminan diperbolehkan asalkan tidak 

bertentangan dengan syara’.8 

Penanggulangan Risiko Gagal bayar yang terjadi di Bank Syariah  Cabang 

Ponorogo berdasarkan asas fiqih muamalah  dan UU No 21 Tahun 2008, serta 

kedudukan agunan padarisikokredit defauld, maka penulis mengangkat judul 

“Agunan Sebagai Solusi Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah: Studi Kasus 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik pelaksaan agunan untuk pembiayaan mudharabah pada 

BSM Kantor Cabang Ponorogo? 

2. Bagaimana penanganan risiko-risiko atas agunan dalam pembiayaan 

mudharabah pada BSM Kantor Cabang Ponorogo? 

3. Bagaimana perimbangan antara risiko agunan dan praktik bagi hasil  

pembiayaan mudharabah pada BSM Kantor Cabang Ponorogo? 

                                                             
6 Adiwarman A.Karim, Bank Islam....,220. 
7M Ghani, wawancara, Ponorogo, 26 Juni 2018. 
8 Adiwarman A.Karim, Bank Islam....,220. 
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A. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis praktik pelaksaan agunan untuk pembiayaan mudharabah pada 

BSM Kantor Cabang Ponorogo. 

2. Menganalisis penanganan risiko-risiko atas agunan dalam pembiayaan 

mudharabah pada BSM Kantor Cabang Ponorogo. 

3. Menganalisis perimbangan antara risiko agunan dan praktik bagi hasil  

pembiayaan mudharabah pada BSM Kantor Cabang Ponorogo. 

B. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan beberapa tujuan di atas, ada beberapa kegunaan atau manfaat 

penelitian ini, antara lain: 

1. Kegunaan Teoritis 

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan khususnya pada penerapan UU No.21 

Tahun 2008 Pasal 40 ayat 1 sebagai pengganti UU No.10 Tahun 1998 

amandemen dari UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dengan 

Perbandingan Fatwa DSN MUI No.105/DSN-MUI/X/2016 Tentang 

Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, 

dan Wakalah bil Istitsmar sebagai landasan syariah di perbankan syariah pada 

pembiayaan mudharabah  dengan agunan  sebagai penyelesaian pembiayaan 

macet  dan risiko-risiko yang berdampak pada agunan. 

2. Kegunaan Praktis 

Sebagai masukan kepada lembaga-lembaga terkait, seperti lembaga perbankan 

syariah di Indonesia khususnya yang menerapkan pembiayaan mudharabah 
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berdasarkan asas muamalah, UU No.21 Tahun 2008 dan Fatwa DSN MUI 

No.105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal 

pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil istitsmar sebagai 

landasan syariah, khususnya pada praktik penyelesaian pembiayaan macet 

terhadap risiko-risiko pembiayaan dengan agunan dalam pelaksanaan 

pembiayaan mudharabah dan risiko-risiko yang berdampak pada agunan.  
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LANDASAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 

 

1. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Erni Susana dan Annisa Prasetyani dalam 

Tugas Akhir D-III yang berjudul ”Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil 

Pembiayaan al Mudharabah Pada Bank Syariah”, menghasilkan kesimpulan 

pada  penelitian tersebut bahwa pada Bank Mumalat memberikan keuntungan 

dan melarang pada pembiayaan pada usaha-usaha yang haram ataupun gharar, 

dalam analisisnya pembiayaan sudah berdasarkan pada konsep syariah yakni, 

melakukan iktikad baik dalam melakukan kontrak dan kesanggupan nasabah 

untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian diawal. 

Pengambilan keputusan pembiayaan menggunakan analisis 6 C (Character, 

Capital, Collateral, Condition Of Economy, Constrains) dalam 

mewujudkannya konsep 6C praktikkan dalam analisis kelayakan pembiayaan, 

antara lain analisis pada aspek teknis, aspek pemasaran, dan aspek jaminan.9 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hastarini Yuliawati  pada tesis yang berjudul 

”Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Perbankan Syariah dalam Memberikan 

Perlindungan Hukum Kepada Nasabah (Studi Kasus PT Bank Muamalat dan 

PT Bank Mega Syariah  Indonesia) menghasilkan sebuah kesimpulan pada  

penelitian menunjukkan bahwa pada Bank Mumalat perlindungan 

                                                             
9Erni Susana dan Annisa Prasetyani, Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan 

al Mudharabah pada Bank Syariah, Tugas Akhir Program D-III Keuangan dan Perbankan 
Universitas Merdeka Malang, 2011. 

10 
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hukumterhadap nasabah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok 

pertama,melindungi kepentingan pihak bank debitur, seperti isi perjanjian 

Kelompok kedua, melindungi kepentingan sepihak bank Muamalat, jadi semua 

hal yang menjadi kepentingan sepihak bank Muamalat telah dirumuskan dalam 

perjanjian secara eksplisit, jelas, dan rinci namun dengan kesepakatan nasabah. 

Kelompok ketiga, melindungi kepentingan sepihak nasabah debitur, jadi 

perjanjian syariah yang dirumuskan dalam bentuk baku oleh bank Muamalat 

namun tetap membuka akses yang cukup luas bagi nasabah untuk turut serta 

menentukan hal-hal pokok dalam perjanjian baku pembiayaan syariah. 

Sedangkan hasil penelitian pada Bank Mega Syariah menunjukkan bahwa 

dalam memberikan perlindungan kepada nasabah Bank Mega Syariah 

menerapkan sistem Penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate 

Government/GCG) yang merupakan satu kesatuan budaya perusahaan 

(Corporate Culture).10 

3. Selanjutnya pada skripsi Siti Aminah yang berjudul “Tinjauan Yuridis 

Mengenai Model Pembiayaan Pada Lembaga Perbankan Syariah Menurut UU 

No.21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah” dari hasil penelitian lapangan 

menghasilkan bentuk pembiayaan di bank syariah dengan model Pembiayaan 

modal kerja dan Pembiayaan investasi. Model pembiayaan pada lembaga 

pembiayaan bank Syariah sudah sesuai dengan Pasal 21 huruf c Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Objek Pembiayaan 

yang didanai Oleh Lembaga Pembiayaan Bank Syariah Menurut Undang-

                                                             
10 Hastarini Yuliawati, Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Perbankan Syariah Dalam 

Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Nasabah (Studi Kasus: PT Bank Muamalat dan PT 
Bank Mega Syariah  Indonesia)”,Tesis: Universitas Indonesia, 2011. 
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Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Transaksi 

investasi yang didasarkan antara lain atas akad Mudharabah dan/atau 

Musyarakah Transaksi investasi sudah sesuai dengan Pasal 21 huruf a angka 2 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.Transaksi 

sewa yang didasarkan antara lain atas akad Ijarah atau akad Ijarah dengan opsi 

perpindahan hak milik (Ijarah Muntahiyyah bit Tamlik), sesuai Pasal 21 huruf 

b angka 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 

Transaksi jual beli yang didasarkan antar lain atas akad Murabahah, Salam, 

Istishna’ sesuai dengan Pasal 21 huruf b angka 3 Undang undang Nomor 21 

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.11 

4. Selanjutnya adalah Tesis Mia Septiana Zaini, yang berjudul “Penerapan 

Prinsip Kehati-Hatian dan Penyelesaian Sengketa dalam Pemberian 

Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Jogjakarta” 

dari hasil Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dengan 

pemberian pembiayaan murabahah yang dilakukan dengan beberapa cara 

pertama, melakukan pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan 

diawal yang terdiri dari pertama adalah prinsip 5C, yaitu watak, kemampuan, 

modal, kondisi ekonomi dan jaminan calon nasabah, dan dengan 

memperhatikan aspek-aspek hukum, pemasaran, keuangan, manajemen, teknis 

dan operasional, social ekonomi, dan analisis modal dampak lingkungan 

(amdal), juga dengan pengawasan cara kedua dengan represif, yaitu 

pengawasan yang dilakukan setelah pemberian pembiayaan kepada 

                                                             
11Siti Aminah, Tinjauan Yuridis Mengenai Model Pembiayaan Pada Lembaga 

Perbankan Syariah Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah” Skripsi: UNS, 2010. 
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nasabah.Adanyaantisipasi dari pihak bank dalam hal, terjadi pembatalan 

pemesanan oleh nasabah dengan pelaksanaan penandatanganan akad jual beli 

antara bank dengan pemasok dilakukan sesaat sebelum penandatangan akad 

murabahah antara bank dengan nasabah. Ketiga adalah pemberian batas waktu 

maksimal pelunasan pembiayaan. Cara kedua dalam prinsip kehati-hatian ini 

adalah dengan pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah 

pemberian pembiayaan kepada nasabah. Sengketa antara Bank Muamalat 

Indonesia dengan nasabahnya diselesaikan dengan jalan musyawarah, jika 

tidak berhasil dapat melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional 

(BASYARNAS) atau melalui Peradilan Agama, sesuai dengan kesepakatan 

kedua belah pihak pada saat penandatanganan akad murabahah.12 

5. Selanjutnya pada hasil tesis Wahyudi Sutrisno dengan judul “Pembiayaan 

Syariah dengan Bagi Hasil Menurut UU No21 Tahun 2008 tentang Bank 

Syariah dari Sudut Pandang Hukum Islam” dalam hasil penelitiannya 

mengungkapkan bahwa Pembiayaan syariah dengan transaksi bagi hasil pada 

praktek mudharabah dan musyarakahyang merupakan salah satu bentuk 

pembiayaan dalam UU No.21 tentang Perbankan Syariah.Pada masa awal 

perkembangannya seringkali dikatakan bahwa bank syariah adalah bankbagi 

hasil.  Sebagaimana bentuk pembiayaan yang lain, praktek pembiayaan  

dengan sistem bagi hasil juga memilikikendala-kendala dalam penerapannya. 

Dalamsistem keuangan tanpa bunga, tidak ada jaminan keuntungan dari usaha 

yang dibiayaisehingga kreditur pun harus menanggung kerugian debitur jika ia 

                                                             
12Mia Septiana Zaini, Penerapan prinsip kehati-hatian dan penyelesaian sengketa 

dalam pemberian pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Jogjakarta, 
Tesis: UGM, 2006. 
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merugi, sedangkandalam pinjaman berbunga seorang debitur harus 

mengembalikan pokok pinjamanditambah bunga tanpa memedulikan apakah ia 

untung atau rugi.Kendala-kendala itu terutama berkaitan denganmasalah agensi 

yaitu : Moral hazarad,asimeteric information dan adverse selection.Kendala-kendala ini 

dapat diminalisir dengan penerapan incentive-compatible constraint.Pembiayaan 

dengan prinsip bagi hasil memilki risiko yang cukup tinggi berkaitan 

denganrisiko pembiayaan, risiko pasar dan risiko operasional. Untuk meminimalisir 

risikomaka UUPS mewajibkan semua bank syariah menerapkan manajemen 

risiko.13 

6. Pada Penelitian Slamet Margono dalam tesisnya yang berjudul “Pelaksanaan 

Sistem Bagi Hasil pada Bank Syariah (Tinjauan Umum Pada BTN Syariah 

Cabang Semarang)”, dari penelitiannya menjelaskan bahwa Pada pelaksanaan 

Sistem Bagi Hasil pada pembagian hasil usaha antara pihak Bank dan 

penyimpan dana ataupun pihak pengelola dana, baik berupa keuntungan 

ataupun kerugian, dengan ketentuan yang berdasarkan kesepakatan atau 

perjanjian. Kedudukan pemilik modal dengan pengelola modal adalah sejajar, 

karena pemilik modal dan pengelola saling berkepentingan dan saling 

membutuhkan. Inti dari pada sistem bagi hasil terletak pada kesepakatan. Serta 

hambatan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pada bank syariah antara lain: 

belum ada standarisasi yang cocok bagi bank syariah dalam format 

administrasi secara Internasional dan umat Islam cenderung memisahkan 

antara kegiatan agama dan kegiatan ekonomi. Persepsi sebagian umat Islam 

                                                             
13Wahyudi Sutrisno, Pembiayaan Syariah Dengan Bagi Hasil Menurut UU No. 21 

Tahun 2008 Tentang Bank Syariah dari Sudut Pandang Hukum Islam, Tesis: UNDIP, 2008. 
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yang kurang memahami konsep sistem bagi hasil sehingga mereka menilai 

bahwa operasional bank syariah masih kalah dengan bank konvensional baik 

kualitas maupun kuantitasnya. Belum adanya komitmen yang kuat dari calon 

nasabah tentang nilai-nilai spiritual dan keadilan. Penabung menginginkan 

bunga tinggi sedangkan peminjam menginginkan bunga rendah. Belum adanya 

dukungan secara konkrit dari Pemerintah terhadap lembaga keuangan dengan 

sistem bank syariah antara lain adanya perundangundangan khusus yang 

mengatur tentang sistem bank syariah. Pendirian bank syariah masih mencakup 

kota-kota besar di Indonesia dan belum menjangkau ke kota-kota kecil.14 

Pada penelitian terdahulu hanya mengungkapkan sistem atau praktek 

mudharabahpada penyelesaian sengketa agunan serta keabsahannya dalam UU 

No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah yang ada di lembaga bank 

syariah saja, tanpa meninjau dari hukum normatif tentang perbankan syariah di 

Indonesia. Selain itu penulis menganalisi letak agunan yang dijual untuk dapat 

menutup risiko berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

dan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 

mudharabahsebagai landasan syariah. 

                                                             
14 Slamet Margono, Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah  (Tinjauan 

Umum Pada BTN Syariah  Cabang Semarang), Tesis: UNDIP, 2008) 
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B. Teorisasi 

1. Kontrak  

Akad tabarru’ adalah jenis akad bersifat non-profit oriented. Transaksi 

ini bukan merupakan transaksi bisnis, tetapi dilakukan dengan tujuan  tolong 

menolong mengharapkan ridha Allah swt. semata. Contoh akad-akad tabarru 

adalah qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi’ah, hibah, waqf, 

shadaqah, hadiah,dan sebagainya 

Akad tijarah adalah akad yang bersifat profit oriented atau 

mengahrapkan keuntungan finansial kepada pelakunya. Contoh akad tijarah 

adalah akad-akad yang digunakan dalam mudharabah, musyarakah, 

murabahah, wakalah bil ujrah, IMBT, dan sebagainya. Akad tijarah juga 

dapat dibagi menjadi dua berdasarkan tingkat kepastian bagi hasil yang 

diperoleh; pertama, Natural Uncertainly Contracts (NUC) yakni pendapatan  

tidak dapat ditentukan waktu dan jumlahnya, seperti akad 

mudharabah,musyarakah, muzara’ah, dan kedua, Natural Certainly 

Contracts (NCC) yakni pendapatan dapat ditentukan waktu dan jumlahnya, 

seperti akad murabahah, salam, istisna’ dan ijarah.  

Praktik perbankan syariah juga menggunakan akad atau kontrak 

berdasarkan ketentuan syariah. PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 

9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan 

Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank 

Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008.  
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Perjanjian tertulis ini baik dengan akta dibawah tangan maupun akta 

notarial. Pada perbankan biasanya berbentuk perjanjian baku (standard 

contract), dimana isi atau klausul-klausul perjanjian tersebut sudah dibakukan 

serta dituangkan dalam bentuk blangko atau formulir, tetapi tidak terikat 

dalam suatu bentuk tertentu (vorm vrij)15 

 

2. Pembiayaan perbankan 

Pembiayaan merupakan salah satu bagian operasional bank, yang 

menyalurkan dana titipan masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan 

dana. Menurut Kasmir dijelaskan sebagai berikut:16 “Pembiayaan adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.  

Model pembiayaan di bank Syariah berbeda dengan pembiayaan pada 

perbankan konvensional yang berbasis bunga. Perbedaan bukan hanya 

sekedar pada akad, tetapi juga pada tatanan praktis sebagai penerapan 

ekonomi syariah secara nyata. Untuk mencapai praktek riil ekonomi syariah, 

maka praktisi harus benar-benar memiliki pengetahuan tentang ekonomi 

                                                             
15 Nani Triwahyuniati, Pelaskanaan Analisis Pemberian Kredit di Bank Haga Cabang 

Semarang, Semarang: Tesis Pascasarjana UNDIP, 2008). 44. 
16 Adiwarman, A Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: PT.Raja 

Grafindo Persada, 2013), 73. 
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syariah, khususnya yang diterapkan di perbankan syariah, terutama produk-

produk yang disajikan untuk masyarakat.  

Adapun unsur-unsur dalam suatu pembiayaan antra lain adalah: 

a. Kepercayaan, artinya dimana kreditur yakin adanya prestasi yang 

diberikan oleh debitur dengan bentuk uang, barang, ataupun jasa.  

b. Kesepakatan adalah suatu perjanjan pada masig-masing pihak yang 

berikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban. 

c. Jangka waktu adalah masa pelaksanaan pembiayaan yang akan 

dilaksanakan yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan diawal akad. 

d. Risiko, faktor risiko dapat diakibatkan dua hal yakni risiko yang 

diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya 

padahal mampu dan risiko kerugian yang diakiatkan karena nasabah 

tidak sengaja, seperti musibah bencana alam. Penyebab tidak tertagih 

sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian 

(jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu maka semakin besar 

pula risiko tidak tertagihnya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, 

baik risiko yang disengaja ataupun tidak disengaja. 

e. Balas jasa, pada bank konvensional dalam bentuk bunga, biaya, 

provisi, dan komisi serta biaya administrasi kredit ini adalah 

keuntungan dari bank, sedangkan dalam bank syariah bentuk 
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keuntungan bank dapat ditentukan dengan bagi hasil ataupun margin. 

17 

Berdasarkan Pasal 7 dan 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, fatwa tidak termasuk salah 

satu jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang. 

Fatwatidak bisa berlaku secara serta merta. Fatwa baru dapat 

diimplementasikan oleh bank Syariah apabila sudah dipositifikasikan menjadi 

hukum positif. Penyerapan fatwa DSN dalam peraturan perundang-undangan 

lebih merupakan bentuk operasional atau bentuk penterjemahan dari isi 

ketentuan fatwa yang secara operasional belum dapat diterapkan secara 

langsung dalam kegiatan.kegiatan usaha, produk, dan jasa syariah, yang 

semua wajib tunduk kepada prinsip syariah yang difatwakan oleh DSN dan 

dituangkan dalam PBI. 

 

3. Mudharabah dalam perbankan 

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. 

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang 

memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dalam praktiknya 

penyaluran dana pada bank syariah menggunakan prinsip syariah. Salah satu 

prinsip syariah tersebut adalah prinsip bagi hasil. Dalam penelitian ini 

mudharabahmerupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. 

                                                             
17 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 75. 
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Dasar hukum diperbolehkannya akad mudharabah dalam Islam yang 

bertujuan untuk saling membantu antara shohibul maal dan mudharib dalam 

berdagang. Mudharib sebagai pengelola dana  melakukan kegiatan usaha 

dengan harapan mendapatkan karunia dan ridha Allah SWT. 

تَـُغْوَن ِمْن َفْضِل ا�ّ   َوآَخُرْوَن َيْضرِبـُْوَن ِيفْ اْألَْرِض يـَبـْ

“.... dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian 

karunia Allah SWT....” (QS. al Muzammil: 20) 

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS.al Baqarah ayat 198, 

yang berbunyi:18 

تَـُغْوا َفْضًال ِمْن َربُِّكمْ   لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَبـْ

 

“ tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu…” 

 

Pada praktek mudharabah yang dilakukan di perbankan  berbentuk 

kemitraan yakni antara pemberi modal (shohibul maal/ nasabah penabung) 

dan pemakai modal (mudharib/bank/nasabah peminjam) adalah halal di 

dalam Islam.19kemitraan ini merupakan kerjasama didalam bagi hasil 

keuntungan dan kerugian yang keduanya bersepakat untuk bekerja sama 

dalam kemitraan, yang satu sebagai pemberi modal dan yang satu sebagai 

pekerja atau menejemen modal tersebut.  

                                                             
18 Al Qur’an 2:198 
19Ibid., 408. 
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Jika kita pandang hal tersebut  dari pandangan ekonomi murni dasar-

dasar konseptual sistem perbankan akan menjadi lebih baik jika sohibul maal 

dan mudharib saling bekerja sama dengan baik baik untuk mencapai 

keuntungan bagi hasil ataupun risiko yang ada dalam kegiatan bisnis. Hal ini 

akan memberikan dorongan terhadap usaha-usaha dengan memaksimalkan 

modal kepada orang-orang yang kekurangan modal, sehingga dapat terbentuk 

dasar perekonomian yang sehat dan mapan.  

4. Bagi Hasil 

Sistem pembiayaan di perbankan syariah pada akad mudharabah adalah 

pembiayaan dengan bentuk investasi (pengelolaan modal). Penanaman modal 

disini dilihat dari akadnya dari menyerahkan modal sejumlah uang kepada 

orang yang berniaga sehingga mendapatkan keuntungan atau profit, serta 

pemilik modal mendapatkan prosentasi keuntungan yang disebut bagi hasil 

meskipun pemberi modal tidak melakukan aktifitas pekerjaan ataupun 

mengelola dana yang telah diserahkan. Kaum Muslimin sudah biasa 

melakukan transaksi ini sudah dilakukan secara turun temurun sejak zaman 

nabi, nabi pun juga mengetahui dan membiarkannya. 

Adapun sejumlah kode etik pembagian keuntungan dalam usaha 

pembagian modal menurut Prof.Dr. Abdullah al Mushlih dan Prof.Dr.Shalah 
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ash Shawi dalam bukunya yang berjudul “Ma laa Yasa’ al Tajira Jahluhu” 

sebagai berkut:20 

a) Keuntungan berdasarkan kedua belah pihak, namun kerugian hanya 

ditanggung oleh pemilik modal saja. 

b) Keuntungan dijadikan cadangan modal. 

c) Pengelola tidak boleh mengembil keuntungan sebelum masa pembagian. 

d) Hak mendapatkan keuntungan tidak akan dapat diperoleh salah satu pihak 

sebelum dilakukan perhitungan akhir terhadap keuangan tersebut. 

Berakhirnya usaha berbasis investasi dapat dilaksanakan dengan 

pembatalan dari salah satu pihak. Hanya saja perjanjian ini harus 

dilaksanakan bila usahanya sudah dimulai, artinya jika pengelola telah 

memulai usahanya berarti penanaman modal tersebut harus terus berlangsung 

dan pemilik modal tidak bisa menarik modal kembali, yakni sampai modal 

tersebut kembali dalam bentuk uang kontan seperti sebelumnya. Perjanjian 

investasi juga dapat berakhir jika ada salah satu pihak yang meninggal dunia. 

Sedangkan menurut pendapat Malikiyah yang menyatakan bahwa perjanjian 

tersebut tidak berhenti dan masih tetap berjalan sebagaimana usahanya, 

dilanjutkan oleh ahli warisnya atau walinya sesuai dengan kesepakatan pada 

pendahulunya.21 

                                                             
20 Abdullah al Mushlih dan Shalah ash Shawi, Ma laa Yasa’ al Tajira Jahluhu, (Riyadh: 

Dar al Ulum,tt)177-178. 
21 Ibid.,180. 
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Pada dasarnya pengelola tidak melakukan  jaminan terhadap modal yang 

diberikan oleh investor, kecuali karena keteledoran atau wanprestasi. Jika 

investor memberikan syarat bagi pengelola modalnya untuk bertanggung 

jawab terhadap modal, maka syarat tersebut adalah batil.22 

Dalam penetapan nisbah bagi hasil  pembiayaan yang bersifat NUC 

(natural Uncertainly Contracts) mudharabah  ditentukan dengan 

mempertimbangkan antara lain; pertama, referensi tingkat margin 

(keuntungan) dan kedua, perkiraan tingkat keuntungan yang dibiayai dapat 

dihitung antara lain; perkiraan penjualan (Volume penjualan, Frekuensi 

penjualan setiap bulan, fluktuasi harga penjualan, rentang harga penjualan, 

margin keuntungan setiap transaksi), lama cash to cash cycle (lama proses 

dan persedian barang, lama piutang), perkiraan biaya-biaya langsung (biaya 

yang berkaitan dengan penjualan seperti biaya pengangkutan, pengemasan, 

dan sebagainya), biaya-biaya tidak langsung (sewa kantor, gaji karyawan, dan 

sebagainya), dan delayed factor (tambahan waktu yang ditambah untuk 

mengantisipasi timbulnya keterlambatan dari nasabah kepada bank.23 

5. Agunan (Watshiqoh) 

Pengertian jaminan pada dasarnya istilah jaminan berasal dari kata 

“jamin” yang berarti ‘tanggung”, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai 

tanggungan.24 Pada pasal 2 ayat 1 surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 

                                                             
22 Ibn Qudamah, al Mughni (Jakarta:Pustaka Azzam,tt),189. 
23Adiwarman A.karim, Bank Islam Analisis dan Keuangan (Jakarta:Rajawali Press, 

2011), 298-299. 
24 Abdul R.Saliman, Hukum ...,19. 
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23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 Tentang Jaminan Pemberian Kredit, 

bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk 

melunasi kredit sesuai dengan perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Indonesia merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan jaminan 

ada pada pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, pasal 1131 menyatakan bahwa, 

“segala kebendaan si berutang (debitur), baik yang bergerak maupun tidak 

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian, 

menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur tersebut”. 

Fungsi jaminan yang utama adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur, 

bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi 

kredit yng diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah 

disepakati.25 

Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan yang dikenal dengan Tata 

Hukum Indonesia  yang dapat digolongkan berdasarkan cara terjadinya, 

menurut sifatnya, menurut obyeknya, menurut kewenangan menguasainya, 

antara lain:26 

a. Jaminan yang lahir berdasarkan Undang-Undang dan jaminan yang lahir 

berdasarkan perjanjian. 

b. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus. 

c. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. 

                                                             
25Ibid., 20. 
26 Prihati Yuniarlin dan Dewi Nurul Musjtari, Hukum Jaminan Dalam Praktik 

Perbankan Syariah, (Yogyakarta: LAB Hukum Fakultas Hukum UMY, 2009), 09-10. 
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d. Jaminan yang mempunyai obyek benda bergerak dan jaminan atas benda 

tidak bergerak 

e. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai 

bendanya. 

Konsep jaminan dalam Islam tidak jauh berbeda dengan konsep jaminan 

dalam hukum perdata. Pada konsep Islam jaminan menurut kebendaannya 

juga dibagi menjadi dua, yakni jaminan yang berupa orang (personal 

guaranty) dikenal dengan istilah dlaman atau kafalah  dan jaminan yang 

berupa harta benda dikenal dengan istilah rahn.  

Secara bahasa kafalah berarti ad-dhaman, hamalah, dan za’amah, ketiga 

istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yakni menjamin atau 

menanggung. Kafalah adalah Jaminan yang diberikan kepada kafiil 

(penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban/ prestasi yang harus 

ditunaikan pihak kedua (tertanggung). 

Istilah rahn dalam bahasa indonesia disebut dengan gadai syariah. Rahn 

dalam bahasa arab berarti al-tsubut wa al-dawam (tetap dan kekal) 

sebagian Ulama Luhgat memberi arti al-hab (tertahan), serta dapat dikiaskan 

seperti maaun raahunun (air yang diam, menenangkan tidak mengalir), atau 

ada kalanya berarti al Habsu dan luzum (menahan). Dalam QS: al Mudatsir: 

38 yang berbunyi: 

 ....ُكّل نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َرِھْینَةٌ 
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“Tiap-tiap diri tertahan (bertanggung jawab) oleh apa yang telah 

diperbuatnya.” 

Al-rahn menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai 

nilai harta dalam pandangan syara’ untuk kepercayaan suatu utang, sehingga 

memungkinkan mengambil seluruh atau sebagaian utang dari benda itu. 

Sehingga menjadikan barang, harta yang barangnya berwujud konkrit  yang 

memiliki nilai menurut syara’ sebagai watsiqah atau pengukuhan jaminan 

hutang yang sekiranya barang tersebut memungkinkan untuk digunakan 

membayar seluruh atau sebagian hutang. 

Sesuatu yang dijadikan watsiqah haruslah sesuatu yang mempunyai nilai, 

maka watshiqah haruslah barang yang memiliki nilai. Pengertian watsiqah  

pada fiqih muamalah, tidak ditulis secara khusus dan kompleks, tetapi istilah 

watsiqah  sering disebut pada bagian rahn. 

Rahn merupakan jaminan yang berbentuk benda bergerak ataupun tidak 

yang memiliki nilai materiil, seperti mobil, motor, emas, tanah, dan 

sebagainya, sedangkan Watsiqah dalam bahasa Arab adalah dokumen atau 

akta.27Jadi Watsiqah lebih mengartikan bentuk jaminan yang bersifat materiil 

berupa dokumentasi, seperti surat-surat berharga (BPKP, Sertifikat, dan 

sebagainya). 

Praktik jaminan baik dalam bentuk rahn dan watsiqah adalah sama, yang 

membedakan hanyalah obyek bendanya. Pada akad rahn ataupun watsiqah 

penjaminan dilakukan dengan menyerahkan harta benda kepada pihak yang 

                                                             
27 Kamus online  المعاني diakses pada hariRabu, 25 Juli 2018 pukul 14.25 WIB 
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berpiutang sebagai jaminan orang yang berhutang, dan harta yang dijadikan 

jaminan tersebut dalam tanggungan orang yang berhutang.28berbeda dengan 

kafalah  menjadikan pihak lain menjadi jaminan sebagai mempermudahkan 

transaksi hutang piutang.29 

Pada jaminan yang diberikan nasabah kepada perbankan ini hanya 

merupakan tambahan sebagai cara melindungi pembiayaan macet akibat 

gagal bayar atau wanprestasi, tetapi apabila suatu pembiayaan akan diberikan 

perlu dilakukan penilaian guna meminimalisir risiko pembiayaan yang akan 

terjadi. Penilaian ini berguna untuk meyakinkan bank dalam memberikan 

pembiayaan kepada nasabah, bahwa nasabah tersebut mampu atau tidak 

melunasi tanggungan atau kewajibannya  Keyakinan tersebut dapat dilakukan 

dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, melalui analisis kredit, yakni 6C 

(Character, Capital, Capacity, Condition Of Economy, Collateral, dan 

Constraints).30 

6. Risiko 

Bank sebagai lembaga keuangan haruslah prudent dalam melaksanakan 

sistem operasionalnya, terkait dana yang dikelola tidak hanya milik pemilik 

saham, tetapi juga ada dana titipan pihak ketiga. Agar tetap terjaga dan bank 

tersebut dapat berperan sebagai lembaga entremediary, maka diperlukan 

pengelolaan risiko agar permasalah-permasalah terkait dana dan manajemen 

                                                             
28 Wahbah Zuhaily, Al fiqih Islam wa Adillatuhu,Juz 9 (Damaskus: Dar al Fikr,1989), 

187. 
29 Ibid.,187. 
30 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 88-

92. 
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bank tidak terjadi. Risiko merupakan akibat yang kurang menyenangkan 

(merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.31 

Secara yuridis pengertian “risiko” telah dikemukakan dalam pasal 1 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan 

Manajemen Risiko bagi bank umum sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 

11/25/PBI/2009 tetang “Potensi Kerugian Akibat Terjadinya Suatu Peristiwa 

Tertentu”.  Pada pengertian risiko bukan merupakan suatu ketidakpastian 

namun sesuatu kegiatan yang akan terjadi atau dapat diperkirakan terjadi 

sebagai akubat suatu perbuatan tertentu. Dalam perbankan pada aktifitas 

operasional bank pasti akan diikuti dengan berbagai risiko kegiatan usaha 

bank yang daapat menimbulkan kerugian yang melampaui kemampuan dari 

perbankan ataupun dapat mengganggu kemampuan usaha bank. Menurut 

Adiwarman A.Karim menyatakan bahwa risiko dalam konteks perbankan 

merupakan suatu kejadian potensial, yang dapat diperkirakan atau tidak dapat 

diperkirakan yang dapat berdampak negatif terhadap pendapatan dan 

permodalan. Risiko-risiko tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan 

dikendalikan.32 

Ada beberapa jenis risiko perbankan syariah antara lain: 

a. Risiko kredit 

b. Risiko pasar 

                                                             
31Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia), 751. 
32 Adiwarman A.Karim, Bank Islam:Analisis Fiqh dan Keuangan  (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2006), 255. 
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c. Risiko likuiditas 

d. Risiko operasional 

e. Risiko kepatuhan 

f. Risiko hukum 

g. Risiko reputasi 

h. Risiko stratejik 

Dalam menghadapi berbagai risiko perbankan, maka perbankan 

diwajibkan menerapkan manajemen risiko sebagai prinsip prudential 

sehingga dapat terjaga kestabilan sistem operasional bank  sebagaimana 

dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah 

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bagi perbankan syariah 

secara khusus harus menerapkan pengelolaan risiko (risk management) yang 

diatur dalam pasal 38-40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.  

7.  Penyelesaian kredit 

Adapun penangan penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum 

diantaranya:33 

a. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara.  

b. Melalui Badan Peradilan 

Dalam hal ini debitur tidak melakukan kewajibannya, maka kreditur dapat 

melakukan gugatannya dipengadilan.  

c. Melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

                                                             
33 Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2015), 208-211. 
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Penyelesaian sengkata melalui lembaga arbitrase yaitu melalui badan yang 

dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan 

mengenai sengketa tertentu. 

d. Melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional 

Penyelesaian ini dilakukan melalui tindakan pemantauan kredit, 

peninjauan ulang, penguabahan, pembatalan, pengakhiran dan penyertaan 

dokumen kredit dan jaminan. Penanganan pembiayaan macet ini 

diantaranya melalui penyertaan modal sementara, seperti yang dijelaskan 

dalan pasal 15 PP No 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan 

Perbankan Nasional. 

Fatwa DSN MUI No.105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan 

Pengembalian Modal Pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan wakalah 

bil istitsmar Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan 

melaluimusyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak 

tercapai,maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembagapenyelesaian 

sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturanperundang-undangan yang 

berlaku.34 

 

 

  

                                                             
34Fatwa DSN MUI No.105/DSN-MUI/X/2016. 
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METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni penelitian deskriptif 

kualitatif.35  Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat 

deskritif dan cenderung menggunakan analisis.36.37 

Jenis penelitian ini adalah penelitian  lapangan (field research) yang 

meneliti kasus yang terjadi dilapangan atau di masyarakat38 yang berhubungan 

dengan masalah praktik pembiayaan mudharabah terhadap risiko agunan. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Pada penelitian ini peneliti dalah  pelaku dalam  melakukan  kegiatan 

observasi lapangan, sehingga peneliti berkaitan erat dengan  kondisi lingkungan 

yang akan diamati. Peneliti haruslah terjun langsung di lapangan untuk dapat 

mengamati secara langsung serta tidak menggunakan perkiraan pada kegiatan 

penelitiannya. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kantor Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo, bertempat di Jl. Soekarno Hatta No. 216, Ponorogo. BSM 

                                                             
35Metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami sedangkan 

peneliti sebagai instrumen kunci. Lihat Yanuar Ikbar, Metode Penelitian Sosial Kualitatif 
(Bandung: Refika Aditama, 2012), 183. 

36Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif danR&D (Bandung: Alfabeta, 2008), 206. 
37Moh.Nazir, Metodologi Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 54. 
38Burhan Bungin, Metode penelitian Kualitatif (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001), 

24. 
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KCP Ponorogo ini telah memiliki produk pembiayaan mudharabah yang 

dilakukan kepada masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. 

D. Data dan Sumber Data 

Pada penelitian ini menggunakan beberapa data penelitian, antara lain: 

1. Data hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat,39 yang 

merupakan rujukan langsung dari sumber hukum positif. Seperti Undang-

Undang Tentang Perbankan yakni UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah yang merupakan amandemen dari UU No.10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan pengganti UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Fatwa 

DSN MUI No.105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian 

Modal pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil 

istitsmarsebagai landasan syariah. 

2. Data hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang menjelaskan dari 

sumber hukum primer,40 seperti buku-buku literatur, buku-buku tentang 

sistem perbankan syariah, jurnal-jurnal terkait dengan masalah-masalah yang 

berkaitan dengan tesis ini, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah-

masalah dengan tesis ini. 

3. Data hukum tersier merupakan bahan yang dapat memberikan petunjuk dan 

penjelasan pada data hukum primer dan sekunder.41 Seperti pada kamus, 

ensiklopedia, dan arsip dokumentasi. 

 

                                                             
39 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat  (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 14. 
40Ibid., 15. 
41 Ibid.,16. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui: 

1. Wawancara pada pihak yang melaksanakan pembiayaan mudharabah antara 

lain, kepada Kepala Cabang, Ritel Banking Officer (RBO), Costumer 

Service (CS), dan nasabah pembiayaan mudharabah BSM. 

2. ObservasiPada praktek pembiayaan mudharabah  yang dilaksanakan oleh 

BSM KCP. Ponorogo, peneliti mengumpulkan catatan dan menggambarkan 

suatu kegiatan-kegiatan pembiayaan mudharabah yang dilakukan 

masyarakat khususnya nasabah nasabah pembiayaan mudharabah BSM,  

lalu gambaran kedudukan risiko agunan pada tinjauan hukum normative di 

Indonesia. 

3. Dokumentasi Adalah pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis 

dokumen-dokumen yang dibuat oleh peneliti ataupun orang lain. 

F. Analisis Data 

 Data analisis yang digunakan adalah metode induktif, yakni dari pernyataan 

khusus ke umum. Sehingga data yang digali oleh peneliti pada pembiayaan ditarik 

kesimpulan menggunakan teori Fiqih Muamalah agunan (watsiqah), UU No.21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN MUI 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Ada beberapa cara yang sering dilakukan penulis untuk meningkatkan 

kredibilitas dari data-data yang diperoleh. Salah satunya dengan metode 
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trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik pengoreksiaan keabsaan data  dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain atau diluar data untuk mengecak atau sebagai 

pembanding. Seperti, trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan balik 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh  memalui waktu dan alat yang 

berbeda. Pada penelitian kualitatif dapat dicapai dengan:42 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan narasumber didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan yang dikatakkan dalam percakapan hari-harinya. 

Menurut Lexy trianggulasi dengan teori adalah penggunaan beberapa 

pendapay yang berbeda untuk mengenterperetasikan data, ada pula tinggulai 

dengan penyidik atau penulis, yakni pengecekan melalui peneliti atau pengamat 

lain untuk dapat mengecek kembali kebsahan kredibilitas data.43 

Jadi trianggulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan 

dan keraguan konstruksi data yang ada sewaktu mengumpulkan data dari suatu 

peristiwa dan hubungan dari berbagai aspek pandangan. Penelitian ini penulis 

menggunakan jenis trianggulasi sumber data untuk dapat menguatkan kredibilitas 

data dalam penulisan. 

  

                                                             
42 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2010), 28. 
43Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta:Rosda, 2011), 44. 
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PAPARAN DATA DAN TEMUAN DATA 

A. Gambaran Umum  

1. Profil BSM KC.Ponorogo 

Lembaga keuangan syariah ini bernama PT. Bank Syari’ah Mandiri 

yang berkantor pusat di Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 

10340 Indonesia. Telepon (+62-21)2300509, faksimil (+62-21) 39832989, 

website, www.syariahmandiri.co.id. Berdiri pada tanggal 25 oktober 1999, 

dan beroperasi pada tanggal 1 November 1999, sedangkan Kantor Cabang 

(KC) Ponorogo bertempat di Jl. Soekarno Hatta No. 216, Kel. Banyudono, 

Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo Telp. (0352) 487944 / Fax. (0352) 486800.  

Visi dan Misi Bank Syari’ah Mandiri:44 

Visi bank Syari’ah Mandiri: Memimpin pengembangan peradaban ekonomi 

yang mulia.  

Misi Bank Syariah Mandiri diantaranya sebagai berikut: 

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri 

yang berkesinambungan. 

                                                             
44www.syariahmandiri.co.id diakses 12 Desember 2017 pukul 21.20 WIB 

http://www.syariahmandiri.co.id/
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b. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran biaya pada 

segmen UMKM.  

c. Mengembangkan menejemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat 

d. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

e. Mengembangkan nilai-nilai syari’ah universal. 

Dalam operasinya Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu (KCP) didukung oleh  struktur jabatan  sebagai berikut:45 

Tabel 1.1 

No. Nama Jabatan 

 1 M.Ghani Wicaksono Kepala KCP 

 2 M.Wahyudi Back Office 

 3 Arif Mufida Micro Banking Manager 

 4 Ahmad Susanto Micro Analyst 

 5 Galan Herlambang Mitra Mikro 

 6 Ardit Ritel Bank Officer 

                                                             
45Agil, wawancara, Ponorogo,10 Mei 2018. 
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 7 Agil Costumer Service 

 8 Kurniawati Jayantini Admin Mikro 

 9 Yuli Jumiarti, Tyas Wahyu Teller 

10 Widodo Sales Funding 

Sumber: wawancara 

2. Operasional Usaha BSM KC Ponorogo 

a. Produk Penghimpunan Dana (Funding) 

Praktek usaha penghimpunan dana pada Bank syariah Mandiri KCP 

Ponorogo berdasar pada akad syariah atau berdasarkan dengan prinsip 

Islam. Produknya antara lain: Tabungan  Reguler yakni tabungan BSM 

dan tabungan SIMPATIK, BSM Tabungan Cindekia, BSM Tabungan 

Berencana, BSM Tabungan Mabrur, TabunganKu, Tabungan Mabrur 

Junior, Tabungan Qurban, Tabungan Dollar, Tabungan Deposito, Deposito 

Valas, Tabungan Giro, Tabungan Giro Valas, Tabungan Giro Singapura 

Dollar, Tabungan Giro Euro. Salah satu karyawan BSM KCP Ponorogo 

menjelaskan bentuk penghimpunan dana yang banyak diminati di BSM 

KCP Ponorogo “Funding di BSM ada banyak, tetapi yang sering sekali di 
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pakai oleh nasabah adalah tabungan BSM, tabungan Simpatik, dan juga 

Tabungan Mabrur”. 46 

b. Produk penyaluran dana (financing) 

1) Produk Pembiayaan  antara lain: Pembiayaan Pemilikan Rumah 

(KPR), Pembiayaan Pemilikan Rumah (PUMP-KB Jamsostek 

Pembiayaan Kendaraan Bermotor, Pembiyaan Koperasi Pada Anggota 

(PKPA), Pembiayaan Peralatan Kedokteran, BSM Implan, 

Pembiayaan Pensiun, Pembiayaan dan Pendidikan, Pembiayaan 

Warung Mikro.47 

2) Produk Investasi antara lain;Bancassurance Syariah, Reksa dana 

Syariah, dan Sukuk negara ritel.48 

3) Pembiayaan mikro BSM, merupakan bentuk pembiayaan untuk usaha 

kecil dan menengah ditujukan untuk masyarakat usaha warung-

warung mikro.49 

c. Produk pelayanan jasa. 

1) Jasa Produk meliputi: BSM Card, BSM Mobile Banking, BSM Net 

Banking, BSM notifikasi, BSM Call, BSM ATM.50 

                                                             
46www.syariahmandiri.co.id , diakses 12 Desember 2017 pukul 21.20 WIB 
47Dokumentasi Sales Kit  BSM 
48Dokumentasi Sales Kit  BSM 
49Dokumentasi Sales Kit  BSM 
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2) Jasa Operasional Meliputi: Transfer, Inkaso, Electronik payroll, 

Valuta asing (Foreign exchange), Kliring, BSM RTGS (Real Time 

Gross Settlement.51 

B. Temuan Lapangan 

1. Praktik Pelaksaan Agunan Untuk Pembiayaan Mudharabah Pada BSM 

Kantor Cabang Ponorogo  

Bentuk pembiayaan mudharabah di BSM ada di semua pembiayaan 

makro dan mikro.Adapun bentuk pembiayaan dengan akad 

mudharabahberbentuk modal kerja, investasi dan rekening Koran.Pada 

pembiayaan mudharabah yang sering digunakan adalah pembiayaan 

produktif sebagai modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah dalam 

memenuhi kebutuhan peningkatan produktifitasnya seperti, toko, koperasi, 

industri dan sebagainya. Lama pembiayaan modal kerja ini biasanya 5 

tahun.52Pembiaayan modal kerja hanya digunakan untuk usaha atau 

perdagangan yang  halal, tidak mengandung unsur gharar, dan yang dilarang 

                                                                                                                                                                       
50Dokumentasi Sales Kit  BSM 
51Dokumentasi Sales Kit  BSM 
52M.Ghani Wicaksono, wawancara, Ponorogo, 26 Juni 2018. 
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oleh syariat Islam; seperti penjualan minuman keras, narkoba, perjudian, 

pertenakan babi, salon, dan sebagainya yang dilarang oleh syara’. 53 

Pembiayaan mudharabah yang berbentuk investasi yang diperuntukkan 

investasi nasabah dengan lama pembiayaan 8 sampai 10 tahun.Biasanya 

investasi ini berbentuk benda bergerak atau tidak bergerak, dan investasi pada 

badan hukum seperti koperasi. Investasi yang diberikan untuk benda bergerak 

mobil digunakan nasabah untuk disewakan kepada orang lain, sedangkan 

benda tidak bergerak seperti tanah yang disewakan kepada orang lain untuk 

dikerjakan sebagai lahan pertanian atau peternakan, yang mengelola bukan 

nasabah sendiri.54 

Pembiayaan mudharabah dengan konsep rekening koran adalah 

pembiayaan mudharabahyang  lama pembiayaan 1 tahun, atau biasa disebut 

dengan pembiayaan tahunan.55 Konsep pembiayaan ini dengan membuka 

rekening terlebih dahulu di BSM dan didebet secara otomatis pada 

angsurannya tiap bulan dan hanya nisbahnya saja yang diberikan kepada bank 

diawal angsuran sebesar dana yang digunakan nasabah. Jika pokok pinjaman 

yang digunakan tidak digunakan secara keseluruhan maka sisa pokok 

                                                             
53M.Ghani Wicaksono, wawancara, Ponorogo, 26 Juni 2018. 
54Ardit, wawancara, Ponorogo,30 Mei 2018. 
55M.Ghani Wicaksono, wawancara, Ponorogo, 26 Juni 2018. 
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pinjaman tidak dihitung nisbahnya, sehingga nasabah hanya memberikan 

nisbah dari pokok pinjaman yang digunakan saja.56 

Sebelum menyetujui kerjasama mudharabah bank melakukan beberapa 

cara untuk menilai nasabah antara lain: pertama, mengenali nasabah adalah 

cara pertama yang dilakukan dengan melihat bentuk fisik dan mental atau 

psikis nasabah. Melihat bentuk fisik nasabah apakah cacat atau pun tidak, 

sedangkan psikis biasanya dapat dilihat dari tingkah laku nasabah, kedua 

trackchecking,bank biasanya melakukan ini dengan datang kerumah atau 

lokasi usaha nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dan menanyakan kepada 

tetangga tentang nasabah dan perkembangan usaha nasabah.ketiga, BI 

checking, penilaian bank pada data personal nasabah BI, apakah termasuk 

nasabah yang memiliki rapor merah dalam pembiayaan.dan keempat, Bank 

checking penilaian nasabah dengan riwayat pembiayaan di bank lain tentang 

konsistenitas nasabah dalam memenuhi kewajibannya pada angsuran 

pembiayaan di bank-bank sebelumnya.57 

                                                             
56M.Ghani Wicaksono, wawancara, Ponorogo, 26 Juni 2018. 
57Ardit, wawancara, Ponorogo,21 Mei 2018. 
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Adapun beberapa syarat dan ketentuan pada pembiayaan yang berbasis 

akad mudharabah antara lain:58 

a)  Foto copy KTP suami/isteri 

b) Foto copy surat nikah 

c) Foto copy kartu keluarga 

d) Surat keterangan usaha 

e) Foto copy agunan  (sertifikat tanah, SPPT, BPKB dan STNK) 

f) Foto copy NPWP pribadi  jika pembiayaan diatas 50 juta. 

Sebelum melakukan pembiayaan bank memberikan penilaian nasabah 

terlebih dahulu agar tidak terjadi pembiayaan macet dikemudian hari. Dengan 

prinsip kehati-hatian bank antara lain: Character, Capacity, Capital, 

Collateral,  dan Condition. Pertama,Character kita lihat karakter nasabah 

dari ketemu (face to face), track checking, dan BI Checking, Kedua, Capacity 

dapat dilihat daribukti slip gaji yang dilampirkan oleh nasabah. Ketiga, 

Capital dinilai dari jumlah supplier ataupun pembeli.keempat, Collateral 

bank menilai agunan nasabah memiliki harga jual atau tidak sehingga dapat 

                                                             
58Brosur pembiayaan di BSM 
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dieksekusi ketika terjadi wanprestasi. Kelima, Condition,  bank tetap melihat 

kondisi perkembangan usaha nasabah, jika terjadi gagal bayar bank tetap 

melihat kondisi usaha nasabah, serta dalam penyelesaian sengketa bank lebih 

memilih dengan cara kekeluargaan.59 

Untuk meminimalisir nasabah gagal bayar, BSM memberlakukan sistem 

agunan dalam bentuk surat berharga seperti BPKB, Sertifikat Tanah, dsb. 

Bank tidak menerima agunan berbentuk barang atau benda bergerak atau 

tidak bergerak. Oleh karena itu nasabah juga mentaksir nilai agunan yang 

ditangguhkan kepada bank sesuai dengan nilai pasar dan likuidasi maksimal 

80 % melalui tim internal BSM untuk pembiayaan rendah dan rekanan KJPP 

untuk pembiayaan tinggi. 60 

2. Penanganan Risiko-Risiko Atas Agunan Dalam Pembiayaan 

Mudharabah Pada BSM Kantor Cabang Ponorogo  

Risiko pembiayaan di BSM sebagian besar adalah nasabah gagal bayar 

atau kesulitan bayar dalam pelunasan kredit. Ada beberapa hal yang melatar 

belakangi nasabah gagal bayar, diantaranya usaha nasabah menurun, bencana 

alam, dan wanprestasi. Ada banyak kasus nasabah gagal bayar di BSM KC. 

                                                             
59Brosur pembiayaan di BSM. 
60M.Ghani Wicaksono, wawancara, Ponorogo, 26 Juni 2018. 
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Ponorogo, untuk menangani kasus gagal bayar bank biasanya mencari tahu 

penyebab nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, seperti 

penurunan usaha ataupun wanprestasi61. Setelah mengetahui berbagai macam 

penyebab maka bank dapat menentukan solusi yang untuk menyelesaikan 

nasabah gagal bayar sehingga tidak merugikan pihak manapun. 

Untuk menangani kasus-kasus nasabah gagal bayar bank melakukan 

beberapa cara antara lain:62pertama, penagihan secara terus menerus melalui 

surat penagihan, kedua, Restruktur, adalah jika kondisi nasabah dalam 

keadaan kesulitan dengan membayar kewajiban angsuran kepada bank, maka 

bank melakukan restruktur atau menurunkan jumlah kewajiban angsuran 

tanpa merubah akad. Ketiga, Eksekusi Strategi, adalah jika telah dilakukan 

restruktur tetapi nasabah tetap masih belum bisa melakukan kewajibannya. 

Adapun tahapan eksekusi strategi antara lain: 

a) SP 1, tahap pertama yang dilakukan bank untuk mengingatkan 

keterlambatan cicilan pada pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.63 

                                                             
61Penggunaan yang tidak sesuai dengan akadnya. 
62Ardit, wawancara, Ponorogo,21 Mei 2018. 
63Ardit, wawancara, Ponorogo,30 Mei 2018. 
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b) SP 2 tahap kedua yang dilakukan bank untuk mengingatkan keterlambatan 

cicilan pada pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.64 

c) SP 3 tahap kedua yang dilakukan bank untuk mengingatkan keterlambatan 

cicilan pada pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.65 

d) Pemberitahuan Lelang (kekeluargaan), tahap keempat yang dilakukan 

bank untuk mengingatkan keterlambatan cicilan pada pembiayaan yang 

dilakukan oleh nasabah secara tegas dan kekeluargaan untuk mencari 

solusi dalam menyelesaikan masalah, biasanya dengan menjual agunan 

nasabah oleh nasabah sendiri. Nasabah dapat menjual agunan  dalam 

tempo 3 bulan, jika belum bisa terjual maka akan diberlakukan 

pengosongan agunan.66 

e) Pengosongan agunan, tahap kelima yang dilakukan bank setelah tidak 

mendapatkan solusi dari tahap kekeluargaan.67 

f) Lelang, tahap terakhir yang dilakukan bank untuk melakukan lelang 

dengan balai lelang untuk mengeksekusi agunan nasabah yang wanprestasi 

atas kewajibannya.68 

                                                             
64Ardit, wawancara, Ponorogo,30 Mei 2018. 
65Ardit, wawancara, Ponorogo,30 Mei 2018. 
66Ardit, wawancara, Ponorogo,30 Mei 2018. 
67Ardit, wawancara, Ponorogo,30 Mei 2018. 
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Jika nasabah mengalami kerugian akibat bencana alam ataupun 

meninggal dunia, sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada bank, 

maka kewajibannya tercover oleh asuransi syariah69 yang telah bekerjasama 

dengan BSM, yang mana diawal akad telah dilakukan kepada nasabah.   

Pada kasus nasabah macet yang terjadi di BSM pada pembiayaan 

mudharabah yang dilakukan oleh badan usaha yang bertempat di kota X, dan 

pengajuan pembiayaan adalah salah satu pengurus badan usaha tersebut yang 

berdomisili di kota Y.  Pembiayaan yang diajukan adalah pembiayaan 

mudharabah yang digunakan untuk modal kerja untuk Koperasi. Masa 

pembiayaan modal kerja kurang lebih 5 tahun, tetapi sebelum 5 tahun 

nasabah tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran. Meskipun surat 

peringatan. Suatu hari nasabah melakukan legalitas pailit di Pengadilan Niaga 

kota X tanpa memberi tahu pihak bank. Tetapi nasabah berdalih telah 

memberi informasi melalui surat via pos kepada BSM, akan tetapi tidak ada 

surat ataupun bukti pengiriman dari nasabah tersebut. Dalam hal ini BSM 

                                                                                                                                                                       
68Ardit, wawancara, Ponorogo,30 Mei 2018. 
69BSM bekerjasama dengan asuransi syariah takaful, al amin dan sebagainya dengan 

mengikuti ketentuan tiap-tiap lembaga asuransi, Lihat di transkrip wawancara M.Ghani 
Wicaksono, wawancara, Ponorogo, 26 Juni 2018. 
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mengajukan solusi kepada BSM pusat, sehingga wewenang penyelesaian 

pada BSM Pusat karena BSM KC tidak mampu menyelesaikannya.70 

Adapun kasus  yang terjadi pada nasabah yang melakukan wanprestasi 

identitas yang digunakan adalah nama dari adik kandung nasabah (bukan 

nasabah sendiri). Pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan 

mudharabah modal kerja.Sama seperti kasus yang sebelumnya nasabah tidak 

dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pada bank.Setelah 

dilakukan penagihan terus menerus tidak ada respon dari nasabah. Setelah 

diselidiki dan diketahui nasabah menggunakan identitas lain serta barang 

agunan telah dijual kepada pihak lain, maka bank melakukan tindakan 

kekeluargaan dengan pemilik identitas. Pemilik identitaspun memiliki iktikat 

baik untuk melunasi pembiayaan tersebut dengan penyelesaian restrukturisasi 

angsuran.71 

3. Perimbangan Antara Risiko Agunan dan Bagi Hasil  Pembiayaan 

Mudharabah Pada BSM Kantor Cabang Ponorogo 

Semua produk penghimpunan dan pembiayaan yang dipraktikan di BSM 

KC Ponorogo, baik yang menggunakan prinsip investasi 

                                                             
70M.Ghani Wicaksono, wawancara, Ponorogo, 26 Juni 2018. 
71Nasabah, wawancara, Ponorogo,26 Juni 2018. 
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(mudharabah)ataupun jual beli (murabahah) telah dihitung secara otomatis 

dengan system. Konsep pembiayaan mudharabah  sebagai salah satu produk 

pembiayaan yang ditawarkan oleh BSM KC Ponorogo pernah jaya pada 

masanya, pembiayaan ini merupakan pembiayaan investasi yang merupakan 

kerjasama antara nasabah  dan bank. Bank memberikan dana 100% kepada 

nasabah, sedangkan nasabah mengelola dana tersebut dengan keahliannya, 

sehingga mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dibagi rata, adil dan 

baik dengan bank. 

Proporsi nilai bagi hasil yang diberikan kepada nasabah dan bank dapat 

ditentukan oleh nasabah dan bank itu sendiri,  biasanya 12% atau 13% per 

tahunnya.72Pembayaran angsuran pembiayaan dapat dilakukan oleh nasabah 

setiap bulannya, dengan rincian pembayaran adalah angsuran pokok dan 

margin.73 Perimbangan  nilai agunan dan jumlah pembiayaan yang diperoleh 

nasabah dinilai terlebih dahulu harga atau nilai pasar agunan nasabah  dan 

pemberian likuidasi maksimal 80% dari nilai agunan, hal ini dapat 

memunculkan nilai risiko agunan dengan nilai keseluruhan bagi hasil pada 

pembiayaan mudharabah.  

                                                             
72Nasabah bisa mengajukan nego bagi hasil. 
73M.Ghani Wicaksono, wawancara, Ponorogo, 26 Juni 2018. 
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misal pembiayaan yang diajukan nasabah sebesar 100 juta, per tahun 

12%:12 bulan=1% per bulan. Masa peminjaman dari 1-10 tahun, tergantung 

jenis pembiayaan yang digunakan oleh nasabah. Kalau 3 tahun berarti 36 

bulan. Jadi Angsuran pokok bulanan dari pembiayaan nasabah 100 juta/36 

bulan =2.7 juta  ditambah keuntungan bank tiap bulannya sebesar 1% dari 

pokok adalah 1 juta, jadi total angsuran 3.7 juta.74 

Besar risiko agunan yang diberikan oleh bank dinilai dari nilai agunan 

yang diberikan oleh nasabah, sehingga risiko agunan lebih kecil dari nilai 

agunan yang diberikan oleh nasabah karena bank dapat memberikan besaran 

pembiayaan 80% dari nilai agunan. Siklus bagi hasil dapat dipantau oleh bank 

dari laporan bulanan dan tahunan perusahaan nasabah serta kesanggupan 

nasabah dalam melakukan kewajiban angsurannya kepada bank.75 Bank dapat 

menggunakan konsep anuitas  dimana bagi hasil diberikan lebih awal  dengan 

skala besar, mengingat pasca pemberian modal kerja usaha nasabah 

meningkat dengan baik serta bulan-bulan terakhir bagi hasil untuk bank 

dikurangi atau bahkan nasabah hanya membayar pokok.76 

 

                                                             
74Observasi 01/O/21-05/2018  
75Ardit, wawancara, Ponorogo,30 Mei 2018. 
76M.Ghani Wicaksono, wawancara, Ponorogo, 26 Juni 2018. 
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4. Analisis Praktik Pelaksaan Agunan Untuk Pembiayaan Mudharabah Pada 

BSM Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.  

Seluruh bentuk operasional  diperbankan syariah pasti membutuhkan akad, 

akad ini merupakan asas penting sebelum dilakukannya transaksi. Akad dapat 

mempengaruhi segala kegiatan yang akan dilakukan kedepannya oleh pihak-pihak 

yang melakukan akad.  Allah swt. memerintahkan hambaNya untuk memenuhi 

akad atau perjanjian yang telah dilakukan, sebagaimana dalam  QS. al  Maidah  

ayat 1 yang  berbunyi:77 

 .…یاَ أَیَُّھا الِّذْیَن آَمنُْوا أْوفُْوا بِاْلعُقُْودِ 

 “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad perjanjianmu.” 

 

Praktik perbankan syariah juga menggunakan akad atau kontrak 

berdasarkan ketentuan syariah. Menurut pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata 

menyatakan ,bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariahatau UUS 

dan pihak lain yang memuat adanya hak dankewajiban bagi masing-masing pihak 

sesuai denganPrinsip Syariah.Pembentukan akad dalam fiqih muamalah relative 

lebih terbuka klausulnya, sesuai dengan kebutuhan para pihak yang berakad. 

Dalam ketentuan fiqih muamalah tidak membatasi kemampuan dan keinginan 

pihak-pihak yang berakad untuk bersepakat untuk menyepakati suatu perbuatan 

                                                             
77QS. 5: 1 

97 
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hukum yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daruriyat, hajiyat, 

maupun tahsiniyat-nya.78 

Transaksi keuangan di BSM KC Ponorogo  selalu menggunakan akad 

dalam bentuk tulisan yang diketahui pihak nasabah dan bank. Akad dalam bentuk 

tulisan telah disediakan oleh bank dalam bentuk form79  yang telah disetujui  dan  

sesuai dengan kebijakan-kebijakan internal bank yang diawasi oleh Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) dan Bank Indonesia (BI). 

Bentuk akad yang seharusnya  mengandung asas-asas antara lain, asas 

konsensualisme yakniperjanjian telah terjadi, jika telah adanya konsensus antara 

pihak-pihak yangmengadakan kontrak. Asas kebebasan, yakni seseorang bebas 

melakukan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, dan menentukan 

bentuk kontraknya. Asas-asas tersebut juga telah ada dalam praktik akad di BSM 

karena nasabah diberikan kebebasan untuk memilih jenis produk dan akad yang 

dilakukan yang kemudian akad tersebut mengikat nasabah dan bank untuk 

memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.  Legal kontrak atau perjanjian yang 

telah disetujui dan ditanda tangani dapat menjadi undang-undang bagi pihak yang 

bertransaksi atau  Pacta sunt Servanda. 

                                                             
78Kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya terbagi menjadi 3 tingkatan 

berdasarkan hukum syara’. Pada kitab Wahbah Zuhayli dalam bukunya al Wajiz fi Ushul al Fiqh 
menyebutkan klasifikasi kebutuhan manusia yang pertama adalah dharuriyat, Dharuriyat, 
Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang sifatnya memaksa, karena setiap manusia harus 
mencukupi kebutuhan primer ini, bila kebutuhan tingkat ini tidak dicukupi maka akan mengancam 
keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akherat. Dalam hal ini al Syatibi membagi 
dalam lima kategori dharuriyah al khamsah, antara lain:hifdzul din, hifdzul nafs, hifdzul aql, 
hifdzul nasb, dan hifdzul maal.Hajiyat, Kebutuhan ini adalah kebutuhan sekunder, apabila tidak 
mencukupinya tidak mengancam jiwa manusia, akan tetapi apabila ditinggalkan akan mengalami 
kesulitan. Tahsiniyat, Tingkat kebutuhan ini apabila tidak dipenuhi tidak mengancam eksistensi 
dalah satu dari kebutuhan dharurat dan tidak pula menimbulkan kesulitan.Lihat Adiwarman Azwar 
Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.(Jakarta: Raja Grafindo  Persada 2010) hal. 383-427.  

79 Observasi 01/O/21-05/2018 
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Desain kontrak  perbank syariah adalah  upaya bank untuk dapat menentukan 

bentuk kontrak yang tepat pada suatu pembiayaan di bank syariah yang 

dibutuhkan oleh nasabah serta dapat meminimalisir risiko pembiayaan macet. Ada 

empat teknik untuk mendesain suatu akad pembiayaan di bank syariah, antara 

lain:80 

a. Memahami karakteristik nasabah 

Teknik ini digunakan untuk melihat kebutuhan nasabah dari sisi kegunaan 

barang atau jasa yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kegiatan produktif, 

modal kerja, dan investasi. sehingga bank dapat menentukan jenis 

pembiayaan dan akad untuk nasabah.  

b. Memahami kemampuan nasabah 

Pada teknik kedua ini dilakukan untuk memperhatikan sisi highly predictable 

yakni apakah sumber pendapatan nasabah sangat dapat diprediksikan atau 

tidak.  

c. Memahami sumber dana pihak ketiga bagi bank, hal ini digunakan untuk; 

pertama, dapat menutup angsuran kewajiban nasabah kepada bank lain. 

Kedua, kepastian bank terhadap kewajiban pemberian bagi hasil yang harus 

diberikan kepada pemegang dana (pihak ketiga) dapat ditutupi oleh 

pembayaran (cash in) dari debitur. Sehingga dalam memahami karakteristik 

sumber dana pihak ketiga.  

d. Memahami akad fiqih yang tepat, hal ini dilakukan seperti halnya penerapan 

sebuah transaksi tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam, baik dari 

                                                             
80 Muhammad, model-model ..,,35. 
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segi larangan karena zatnya (mengandung gharar, riba) karena tidak sah 

akadnya karena tidak memenuhi syarat dan rukun akadnya. 

Menurut Adiwarman A Karim pembiayaan mudharabah81adalah : “Al-

mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan 

sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola 

oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan uang”. 

Landasan hukum mudharabah sesuai dengan firman Allah SWT dalam 

QS.al- Baqarah ayat 198, yang berbunyi:82 

تَـُغْوا َفْضًال ِمْن َربُِّكمْ   لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَبـْ

“ tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu…” 

Rukun mudharabahyang dilakukan pada praktik di BSM , yakni:83 1) 

pemilik modal yakni bank. 2) orang yang bekerja, yaitu oran yang mengelola 

barang  atau harta yang diberikan oleh pemilik modal. adalah nasabah 3) akad 

yang jelas yakni penjelasan dari kebutuhan nasabah dan pemberian 

pembiayan  dari bank serta penanda tanganan pada form legal kontrak. 

4)maal, yakni harta yang digunakan  (modal). 5) amal, yaitu pekerjaan dalam 

mengelola harta untuk menghasilkan keuntungan yang dilakukan oleh 

nasabah. 6) laba adalah keuntungan yang didapat pada pekerjaan yang telah 

dilakukan yang ditentukan pada awal akad. 

                                                             
81 Adiwarman, A Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: PT.Raja 

Grafindo Persada, 2006), 204. 
82 Al Qur’an 2:198 
83 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah-……197. 
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Pada perbankan biasanya berbentuk perjanjian baku (standard 

contract), dimana isi atau klausul-klausul perjanjian tersebut sudah dibakukan 

serta dituangkan dalam bentuk blangko atau formulir, tetapi tidak terikat 

dalam suatu bentuk tertentu (vorm vrij)84Pelaksanaan akad secara tertulis 

(form/legal contract) yang terjadi pada praktik pembiayaan di BSM sudah 

diputuskan terlebih dahulu oleh pihak internal bank atau sesuai dengan 

perjanjian baku yang dilakukan pada nasabah-nasabah sebelumnya. Biasanya 

nasabah  hanya membaca, memahami dan melakukan tanda tangan kontrak 

dan draft kontrak disimpan oleh pihak bank, sehingga setelah melakukan 

pembiayaan nasabah tidak mengingat betul pada setiap poin-poin akad hal ini 

juga dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Meskipun akad yang 

dilakukan nasabah dan bank antaradin (suka sama suka)  Oleh karena itu 

untuk dapat meminimalisir risiko permasalahan yang akan datang dikemudian 

hari seharusnya bank memberikan salinan form atau draft legal contract  

yang  disetujui dengan nasabah.  

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan investasi yang 

dilakukan bank dan nasabah, secara fiqih bentuk mudharabah terbagi menjadi 

dua jenis yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.85 

Menurut Adiwarman A.Karim”86mudharabah muthlaqah adalah bentuk 

kerjasama antara shahibul maal dengan mudharib yang cakupannya sangat 

luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis”. 

                                                             
84 Nani Triwahyuniati, Pelaskanaan Analisis Pemberian Kredit di Bank Haga Cabang 

Semarang, Semarang: Tesis Pascasarjana UNDIP, 2008). 44. 
85 Mardani, Fiqih Ekonomi Syaria…,97. 
86 Adiwarman, A Karim, Bank Islam…,201. 



53 
 

Mudharabah muqayyadah akad mudharabah muqayyadah adalah bentuk 

akad  kerja sama antara pemilik dana dan pengelola usaha, di mana pemilik 

dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, 

dan atau objek investasi atau sektor usaha. Pada transaksi perbankan akad 

mudharabah khususnya pada konsep pembiayaan selalu menggunakan 

jaminan guna menjaga risiko perbankan. Pada praktik pembiayaan 

mudharabah di BSM memberikan dana kepada nasabah sesuai dengan 

kebutuhan dari nasabah, waktu pembiayaan ditentukan, bentuk usaha juga 

ditentukan, sehingga jenis mudharabah yang dipraktikan adalah mudharabah 

muqayyadah.  

Bentuk pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang 

berlandaskan kemitraan yang bertujuan untuk saling membantu. Nilai-nilai 

dasar dalam transaksi ini dapat ditemukan dalam kaidah-kaidah umum yang 

ditetapkan oleh syara’, antara lain: 

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, artinya semua jenis muamalah 

yang dilakukan oleh semua orang muslim senantiasa mengharapkan ridha 

dari Allah saw. Semata dan berprinsip Allah saw.selalu mengawasi 

semua perbuatan hamba-hambaNya. 

2. Memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dengan dengan menjunjung nilai 

keadilan, kejujuan dan saling menghargai sesame manusia 

3. Melakukan perimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan 

umum. 
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4. Menegakkan prinsip kesamaan hak dan kewajibandiantara sesama 

manusia. 

5. Seluruh yang baik adalah halal dan seluruh yang kotor dan keji adalah 

haram. 

Perjanjian pembiayaan pada bank syariah tetap mengedepankan prinsip 

manajemen yang baik. Mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, 

pertanggung jawaban, dan menerapkan prinsip kehati-hatian  bank dalam 

penyaluran dananya sesuai dengan ketentuan pada UU No 21 Tahun 2008 

Pasal 34-35, yang berbunyi Pasal 34 ayat 1: 87“Bank syariah dan UUS wajib 

menerapkan tata kelola yang baik mencakup prinsip transaparansi, 

akuntabilitas, pertanggung jawaban, professional dan kewajaran dalam 

menjalankan kegiatannya.” Bank syariah tidak dapat menaggung risiko pada 

nasabah yang gagal bayar atau wanprestasi atas kewajibannya, karena bank 

syariah juga sebagai pengelola dana tabungan dan deposito yang berposisi 

sebagai mudharib serta harus mampu mempertanggungjawabkan semua 

nasabah funding. Menyiasati hal tersebut guna sebagai pengamanan pada 

penyaluran pembiayaan pada bank syariah yang ditetapkan sesuai dengan 

ketentuanyuridis formal yang ditetapkan oleh hukum nasional RI.Pemerintah 

juga sebagai penjamin tabungan masyarakat pada bank yang beroperasi di 

Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas ekonomi 

nasional.Jaminan sebagai ukuran kemampuan kekayaan yang dimiliki 

nasabah debitur dapat menjadi salah satu bentuk keyakinan bank. Dengan 

                                                             
87 UU No. 21 Tahun 2008 
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jaminan bank bisa mengikat amanah yang akan diberikan kepada nasabah 

berupa dana untuk digunakan nasabah untuk melakukan usaha yang dapat 

memberikan keuntungan bagi nasabah ataupun bank. Pada pasal 1 ayat 26 

UU No. 21 Tahun 2008 pemerintah menegaskan bahwa jaminan dari nasabah 

sangat penting bagi bank.88 Bila bank tidak memiliki jaminan dari nasabah 

debitur maka bank tidak dapat menagih  haknya, ketika nasabah melakukan 

wanprestasi.  

Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko 

yang akan datang. Dalam fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 

tentang pembiayaan mudharabah yang menyatakan bahwa pada prinsipnya 

tidak ada jaminan, namun agar mudharib  tidak melakukan penyimpangan 

Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari mudharib89.  

Adanya jaminan pada transaksi mudharabah  lebih didasarkan pada 

penerapan metode ishtihsan, pada metode ini pada prinsipnya mengutamakan 

kepentingan kemaslahatan atau menolak bahaya-bahaya.90 

Urgensi jaminan dalam transaksi ini adalah sebagai pengikat agar mitra 

kerja beriktikad baik dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha dan 

amanah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam kaidah ushuil fiqih  

juga dijelaskan 

 أَْینََما ُوِجدَِت اْلَمْصلََحةُ فَثَمَّ ُحْكُم اّ�ِ 

                                                             
88 UU No. 21 Tahun 2008 
89fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 
90 Iskandar Ustman, Istihsan dan pembaruan Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1994), 20. 
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“dimana terdapat kemaslahatan disana terdapat hukum 

Allah”.91 

Selain sebagai pengikat iktikat baik kepada debitur, tujuan lainnya 

sebagia moral hazard92 yang dilakukan oleh mitra bisnis. Dalam perbankan 

adanya jaminan sebagai salah satu mitigasi risiko, karena dana yang 

digunakan debitur adalah dana dari pihak ketiga yang sewaktu-waktu ditarik 

olehnya, sehingga bank harus bisa menglikuidasi dana tersebut. Dalam 

praktik transaksi mudharabah ini seyogyanya jika debitur dapat memenuhi 

kewajibannya dalam memberikan laporan keuntungan dari usaha-usaha yang 

dilakukannya tepat waktu.Serta bank turut andil mengontrol laporan serta 

mencukupi kebutuhan SDM agar lebih potensial sehingga menghasilkan 

dampak yang lebih produktif, maka dengan demikian lebih tercipta 

keseimbangan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. 

5. Analisis Penanganan Risiko-Risiko Atas Agunan Dalam Pembiayaan 

Mudharabah Pada BSM Kantor Cabang Ponorogo  

Konsep jaminan dalam Islam tidak jauh berbeda dengan konsep jaminan 

dalam hukum perdata. Pada konsep Islam jaminan menurut kebendaannya juga 

dibagi menjadi dua, yakni jaminan yang berupa orang (personal guaranty) dikenal 

dengan istilah dlaman atau kafalah  dan jaminan yang berupa harta benda dikenal 

dengan istilah rahn.  

                                                             
91Himpunan Fatwa Majelis Ulama (Jakarta: MUI, 2007)359. 
92 Moral hazard dapat terjadi dimana tindakan salah satu pihak dapat berubah menjadi 

kerugian pihak lain setelah transaksi keuagan terjadi. 



57 
 

Secara bahasa kafalah berarti ad-dhaman, hamalah, dan za’amah, ketiga 

istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yakni menjamin atau menanggung. 

Kafalah adalah Jaminan yang diberikan kepada kafiil (penanggung) kepada pihak 

ketiga atas kewajiban/ prestasi yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung). 

Rahn merupakan jaminan yang berbentuk benda bergerak ataupun tidak 

yang memiliki nilai materiil, seperti mobil, motor, emas, tanah, dan sebagainya, 

sedangkan Watsiqah dalam bahasa Arab adalah dokumen atau akta.Jadi Watsiqah 

lebih mengartikan bentuk jaminan yang bersifat materiil berupa dokumentasi, 

seperti surat-surat berharga (BPKP, Sertifikat, dan sebagainya). 

Praktik jaminan baik dalam bentuk rahn dan watsiqah adalah sama, yang 

membedakan hanyalah obyek bendanya. Pada akad rahn ataupun watsiqah 

penjaminan dilakukan dengan menyerahkan harta benda kepada pihak yang 

berpiutang sebagai jaminan orang yang berhutang, dan harta yang dijadikan 

jaminan tersebut dalam tanggungan orang yang berhutang.berbeda dengan kafalah  

menjadikan pihak lain menjadi jaminan sebagai mempermudahkan transaksi 

hutang piutang.  Pada semua praktik pembiayaan mudharabah jaminan yang 

digunakan berbentuk surat berharga, sehingga dalam fikih muamalah merupakan 

watsiqah. Praktik pembiayaan mudharabah jaminan yang digunakan berbentuk 

surat berharga, sehingga dalam fikih muamalah merupakan watsiqah.93 

Untuk menghadapi risiko pembiayan di perbankan, maka perbankan 

diwajibkan menerapkan manajemen risiko sebagai prinsip prudential sehingga 

                                                             
93Ardit, wawancara, Ponorogo, 21 Mei 2018. 



58 
 

dapat terjaga kestabilan sistem operasional bank sebagaimana dalam Undang-

undang  perbankan. Bagi perbankan syariah secara khusus harus menerapkan 

pengelolaan risiko (risk management) yang diatur dalam pasal 38-40 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008.  

Pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ditetapkan bahwa 

bank syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko. Maksud dari 

ketentuan  prinsip yang mengenal nasabah (know your costumer principle) yang 

harus dilakukan oleh perbankan sekurang-kurangnya mencakup kegiatan 

menerima dan mengidentifikasi nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi 

nasabah sehingga dapat meningkatkan transparansi pelaporan keuangan, produk 

dan edukasi terhadap nasabah terkait bank. 94Seperti Pada pasal 38 UU Nomor 21 

Tahun 2008 yang berbunyi:95 

1. Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip 

mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. 

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Bank Indonesia. 

BSM melakukan manajemen risiko pembiayaan dengan menerapkan  

Prinsip kehati-hatian, antara lain: Character, Capacity, Capital, 

Collateral,  dan Condition. Pertama,Character kita lihat karakter nasabah dari 

ketemu (face to face), track checking, dan BI Checking, Kedua, Capacity dapat 

dilihat dari bukti slip gaji yang dilampirkan oleh nasabah. Ketiga, Capital dinilai 

                                                             
94 Rachmadi Usman, Aspek ....305. 
95 Pasal 38 UU NO 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah  
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dari jumlah supplier ataupun pembeli.keempat, Collateral bank menilai agunan 

nasabah memiliki harga jual atau tidak sehingga dapat dieksekusi ketika terjadi 

wanprestasi. Kelima, Condition,  bank tetap melihat kondisi perkembangan usaha 

nasabah, jika terjadi gagal bayar bank tetap melihat kondisi usaha nasabah, serta 

dalam penyelesaian sengketa bank lebih memilih dengan cara kekeluargaan.96 

Dalam rangka memberikan perlindungan nasabah sesuai dengan 

ketetapan pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008  bank syariah dan 

UUS harus menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan yang akan 

datang dari timbulnya risiko yang sehubungan dengan transaksi nasabah yang 

dilakukan guna menjamin transparansi produk dan jasa bank. Pasal 39 Undang-

Undang No 21 Tahun 2008, yang berbunyi:  

“Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai 

kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi 

Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS.” 

 Hal ini praktik yang di BSM dilaksanakan saat penjelasan produk 

penghimpunan maupun pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah. 

97Khususnya jika nasabah melakukan wanprestasi pembiayaan macet ataupun 

gagal bayar  maka akan menggangu operasional keuangan yang ada di BSM, 

karena dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah dari dana masyarakat dan 

investor BSM. Jika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan kerugian pada 

masyarakat ataupun investor. 

                                                             
96Ardit, wawancara, Ponorogo, 21 Mei 2018. 
97Observasi 01/O/21-05/2018... 
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Adapun penangan penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum 

diantaranya:98 

e. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara.  

Piutang ini biasanya bentuk piutang negara melalui Panitia Urusan Piutang 

Negara (PUPN), yaitu pembayaran piutang negara diserahkan pengurusannya 

oleh pemerintah kepada bank milik negara, kemudian dirundingkan oleh 

sekelompok panitia penannggung utang dan diperoleh kata sepakat dari 

mereka.  

f. Melalui Badan Peradilan 

Dalam hal ini debitur tidak melakukan kewajibannya, maka kreditor dapat 

melakukan gugatannya dipengadilan. Peradilan yang dapat menangani 

pembiayaan macet  atau bermasalah melalui peradilan umum melalui gugatan 

perdata. Apabila sudah ditetapkan keputusan pengadilan yang kemudian 

mempunyai kekuatan hukum untuk dapat dilaksanakan berdasarkan hukum. 

g. Melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Penyelesaian sengkata melalui lembaga arbitrase yaitu melalui badan yang 

dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan 

mengenai sengketa tertentu. Para pihak dapat memilih arbiter sesuai dengan 

keinginannya menurutkeyakinan mempunyai skill, pengetahuan, pengalaman, 

dan latar belakang yang baik kepada para pihak. Adapun keuntungan 

penggunaan lembaga arbitrase antara lain: 

a. Penyelesaian sengketa relatif tidak memerlukan waktu yang lama 

                                                             
98 Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2015), 208-211. 
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b. Sifatnya tertutup maka diharapkan nama baik para pihak terjaga. 

c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinan mereka 

mempunyai pengetahuan, pengalaman dan latar belakang yang baik 

sehingga dapat menyelesaikan sengketa 

d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan, 

memproses sengketa dalam penyelenggaraan arbitrasenya. 

e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak  dan 

dapat langsung dilaksanakan. 

h. Melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional 

Penyelesaian ini dilakukan melalui tindakan pemantauan kredit, peninjauan 

ulang, penguabahan, pembatalan, pengakhiran dan penyertaan dokumen kredit 

dan jaminan. Penanganan pembiayaan macet ini diantaranya melalui 

penyertaan modal sementara, seperti yang dijelaskan dalan pasal 15 PP No 17 

Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional. 

Menangani kasus-kasus nasabah gagal bayar bank terlebih dahulu 

menindak penyebab nasabah tersebut gagal bayar, biasanya ada beberapa 

penyebab nasabah gagal bayar; 1)Force major atau hasil usaha menurun, 

2)wanprestasi, nasabah enggan membayar dan biasanya banyak ngeyel  dan 

sebagian besar dana digunakan tidak sesuai dengan akad perjanjiannya dengan 

bank. 3)penyebab tak terduga seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya. 99 

                                                             
99M. Ghani Wicaksono, wawancara, Ponorogo, 26 Juni 2018. 
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Pada poin pertama dan kedua biasanya bank melakukan beberapa cara 

antara lain:100pertama, penagihan secara terus menerus melalui surat penagihan, 

kedua, Restruktur, adalah jika kondisi nasabah dalam keadaan kesulitan dengan 

membayar kewajiban angsuran kepada bank, maka bank melakukan restruktur 

atau menurunkan jumlah kewajiban angsuran tanpa merubah akad. Ketiga, 

Eksekusi Strategi, adalah jika telah dilakukan restruktur tetapi nasabah tetap 

masih belum bisa melakukan kewajibannya. Adapun tahapan eksekusi strategi 

antara lain: 

g) SP 1, tahap pertama yang dilakukan bank untuk mengingatkan keterlambatan 

cicilan pada pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.101 

h) SP 2 tahap kedua yang dilakukan bank untuk mengingatkan keterlambatan 

cicilan pada pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. (pemberian SP  2-3 

biasanya diberikan sesuai dengan keadaan nasabah, jika dirasa nasabah tidak 

beritikad baik maka bank sesegera mungkin memberikan SP 3).102 

                                                             
100Ardit, wawancara, Ponorogo, 21 Mei 2018. 
101Ardit, wawancara, Ponorogo, 30 Mei 2018. 
102Ardit, wawancara, Ponorogo, 30 Mei 2018. 
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i) SP 3 tahap kedua yang dilakukan bank untuk mengingatkan keterlambatan 

cicilan pada pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. (SP 3 merupakan 

peringatan terakhir secara tertulis pada nasabah).103 

j) Pemberitahuan Lelang (kekeluargaan), tahap keempat yang dilakukan bank 

untuk mengingatkan keterlambatan cicilan pada pembiayaan yang dilakukan 

oleh nasabah secara tegas dan kekeluargaan untuk mencari solusi dalam 

menyelesaikan masalah, biasanya dengan menjual agunan nasabah oleh 

nasabah sendiri. Nasabah dapat menjual agunan  dalam tempo 3 bulan, jika 

belum bisa terjual maka akan diberlakukan pengosongan agunan.104 

Biasanya penyelesaian nasabah banyak yang sampai pada tahap ini, 

yakni penyelesaian dengan cara kekeluargaan. Nasabah diperkenankan 

menjual barang agunan sendiri dengan jangka waktu 3 bulan. Saat nasabah 

menjual barang agunan, nasabah diperkenankan mematok harga sesuai 

keinginan nasabah dan bank hanya meminta nasabah untuk dapat melunasi 

kewajiban nasabah, jika ada kelebihan keuntungan dari penjualan bank tidak 

meminta bagian. Berdasarkan pada definisi Ulama Hanabilah mendefinisikan 

jaminan sebagai berikut:105 

 المال الذّي یجعل وثیقة بالدّین لیستو في من ثمنھ إن تعذر استیفاؤه مّمن ھو علیھ

                                                             
103Ardit, wawancara, Ponorogo, 30 Mei 2018. 
104Ardit, wawancara, Ponorogo, 30 Mei 2018. 
105 Ibid. 
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“Harta yang dijadikan sebagai watsiqah (jaminan) hutang yang seketika 

pihak yang menanggung hutang tidak bisa melunasiny,maka hutang 

tersebut dapat dibayarkan dengan harga hasil penjualan watsiqah 

tersebut”. 

Cara ini lebih efektif, murah, dan efisien daripada eksekusi lelang yang 

membutuhkan banyak biaya dan tenaga. Pada cara ini bank juga tidak ikut 

campur dalam transaksi penjualan barang agunan, sehingga bank juga 

diuntungkan karena nasabah dapat melunasi kewajibannya. 

k) Pengosongan agunan, tahap kelima yang dilakukan bank setelah tidak 

mendapatkan solusi dari tahap kekeluargaan.106 

l) Lelang, tahap terakhir yang dilakukan bank untuk melakukan lelang dengan 

balai lelang untuk mengeksekusi agunan nasabah yang wanprestasi atas 

kewajibannya.107 

Penyelesaian sengketa pada jalur hukum jarang dilakukan di BSM 

mengingat BSM lebih mengutamakan penyelesaian masalah dengan cara 

kekeluargaan. Cara ini juga lebih menguntungkan bagi nasabah, karena nasabah 

dengan mudah menyelesaikan kewajibannya kepada bank. Tetapi ada juga 

penyelesaian hingga jalur hukum seperti pada beberapa kasus nasabah seperti: 

kasus nasabah macet yang terjadi di BSM pada pembiayaan mudharabah yang 

dilakukan oleh badan usaha yang bertempat di kota X, dan pengajuan pembiayaan 

adalah salah satu pengurus badan usaha tersebut yang berdomisili di kota Y.  

Pembiayaan yang diajukan adalah pembiayaan mudharabah yang digunakan 

                                                             
106Ardit, wawancara, Ponorogo, 30 Mei 2018. 
107Ardit, wawancara, Ponorogo, 30 Mei 2018. 
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untuk modal kerja untuk Koperasi. Masa pembiayaan modal kerja kurang lebih 5 

tahun, tetapi sebelum 5 tahun nasabah tidak melakukan kewajibannya membayar 

angsuran. Meskipun surat peringatan. Suatu hari nasabah melakukan legalitas 

pailit di Pengadilan Niaga kota X tanpa memberi tahu pihak bank. Tetapi nasabah 

berdalih telah memberi informasi melalui surat via pos kepada BSM, akan tetapi 

tidak ada surat ataupun bukti pengiriman dari nasabah tersebut. Dalam hal ini 

BSM mengajukan solusi kepada BSM pusat, sehingga wewenang penyelesaian 

pada BSM Pusat karena BSM KC tidak mampu menyelesaikannya. 

Pada kasus diatas nasabah melakukan wanprestasi atas kepailitannya tanpa 

sepengetahuan bank di pengadilan niaga kota X. Biasanya pelaksanaan sidang 

untuk kasus pailit, semua kreditur yang bersangkutan dengan debitur diundang 

menghadiri sidang tersebut. sebelum terjadi persidangan pailit, bank telah 

beberapa kali melakukan surat penagihan kepada nasabah, tetapi belum sampai ke 

ranah eksekusi strategi baik pengeluaran Surat Peringatan 1-3 ataupun 

kekeluargaan. Sehingga telah jatuh putusan hakim atas kepailitan nasabah tersebut 

maka BSM KC ponorogo tidak bisa melakukan penarikan hak untuk pelunasan 

pembiayaan, sehingga meminta BSM Pusat untuk menyelesaikan sesuai dengan 

kebijakan internal bank.  
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6. Analisis Perimbangan Antara Risiko Agunan dan Bagi Hasil  Pembiayaan 

Mudharabah Pada BSM Kantor Cabang Ponorogo 

Pada nilai bagi hasil yang diberikan kepada nasabah dan bank dapat 

ditentukan oleh nasabah dan bank itu sendiri,  biasanya 12% atau 13% per 

tahunnya.108Pembayaran angsuran pembiayaan dapat dilakukan oleh nasabah 

setiap bulannya, dengan rincian pembayaran adalah angsuran pokok dan 

margin.109 

Bank juga bisa menerapkan sistem anuitas, bank meminta bagi hasil dalam 

jumlah besar  dimuka atau terlebih dahulu dan diakhir bank bisa tidak menerima 

keuntungan dan hanya angsuran pokok saja. Dengan pertimbangan usaha nasabah 

mengalami peningkatan setelah diberikan suntikan dana dari pembiayaan 

perbankan. sedangkan perkembangan usaha nasabah tidak bisa diketahui 

dikemudian hari dalam keadaan untung ataupun merugi. Jika bank menerapkan 

sistem demikian maka bank akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, 

karena nasabah memiliki dana yang diberikan oleh bank sebagai operasional dan 

nasabah menggunakan dana operasional  tersebut sebagai pembayaran keuntungan 

dimuka kepada bank. Pada konsep kerjasama mudharabah pemberian bagi hasil 

diberikan sesuai dengan prosentase nisbah pada awal akad sesuai dengan siklus 

perkembangan usaha. Jika bank menginginkan keuntungan dimuka dipenuhi oleh 

nasabah maka keuntungan yang didapat bersifat gharar atau tidak jelas karena 

masa perkembangan usaha belum diketahui kedepannya. 

                                                             
108Nasabah bisa mengajukan nego bagi hasil. 
109M.Ghani Wicaksono, wawancara, Ponorogo, 26 Juni 2018. 
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Perimbangan  nilai agunan dan jumlah pembiayaan yang diperoleh 

nasabah dinilai terlebih dahulu harga atau nilai pasar agunan nasabah  dan 

pemberian likuidasi maksimal 80% dari nilai agunan, hal dapat memunculkan 

nilai risiko agunan dengan nilai keseluruhan bagi hasil pada pembiayaan 

mudharabah.  

misal pembiayaan yang diajukan nasabah sebesar 100 juta, per tahun 12%:12 

bulan=1% per bulan. Masa peminjaman dari 1-10 tahun, tergantung jenis 

pembiayaan yang digunakan oleh nasabah. Kalau 3 tahun berarti 36 bulan. Jadi 

Angsuran pokok bulanan nasabah 100 juta/36 bulan =2.7 juta  ditambah 

keuntungan bank tiap bulannya sebesar 1% dari pokok adalah 1 juta, jadi total 

angsuran 3.7 juta.110 

 Pada perhitungan diatas telah disebutkan bahwa nasabah membayar 

angsuran kepada bank berupa angsuran pokok dan keuntungan disetiap bulannya 

tanpa diketahui pendapatan nasabah disetiap bulannya. Meskipun bagi hasil yang 

ditentukan diawal akad 12-13% pertahunnya dan kurang lebih 1 % disetiap 

bulannya maka keuntungan ini dapat diperoleh dari penghasilan bersih nasabah 

setiap bulannya. Jila bulan pertama nasabah mendapatkan penghasilan bersih 

3juta maka bagi hasil yang diberikan ke bank 1% dari 3juta, jika bulan kedua 

nasabah mendapatkan penghasilan bersih 1 juta maka bagi hasil yang diberikan 

1% dari 1 juta, dan begitupula pada bulan-bulan seterusnya selama kontrak. Jika 

model pembayaran angsuran nasabah dengan model plafond maka tidak jauh 

berbeda dengan pembiayaan yang ada di bank-bank konvensional. 

                                                             
110Observasi 01/O/21-05/2018 
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Besaran risiko agunan yang diberikan bank di taksir dari nilai agunan 

yang diberikan oleh nasabah, sehingga risiko agunan lebih kecil dari nilai agunan 

yang diberikan oleh nasabah karena bank dapat memberikan besaran pembiayaan 

80% dari nilai agunan. Siklus bagi hasil dapat dipantau oleh bank dari laporan 

bulanan dan tahunan perusahaan nasabah serta kesanggupan nasabah dalam 

melakukan kewajiban angsurannya kepada bank. Ini diberlakukan setelah bank 

menganalisis taksiran nilai agunan, sehingga dana yang dikeluarkan kepada 

nasabah tidak lebih dari nilai harga pasar dari agunan tersebut. penggunaan 

agunan dalam pembiayaan mudharabah atau investasi dapat diberikan  untuk 

meminimalisir risiko gagal bayar oleh nasabah.  Pada semua praktik pembiayaan 

mudharabah jaminan yang digunakan berbentuk surat berharga, sehingga dalam 

fikih muamalah merupakan watsiqah.  

Ulama Hanafiyah mendefinisikan jaminan sebagai berikut: 

 جعل عین لھا قیمة مالیة في نظر الشرع وثیقة بدین بحیث یمكن اخذ الین كاھا أو بعضھا من تلك العین

“Menjadikan sesuatu untuk dijaminkan dan dapat membayar hutang 

terebut dengan jaminan tersebut”. 

 

Pendapat yang dikemukakan ulama Hanafiyah besarnya jaminan tidak 

harus sebanding besarnya dengan pinjaman, artinya jaminan yang diberikan dapat 

nilainya lebih besar ataupun lebih kecil dari pinjaman jadi semua bentuk jaminan 

diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan syara’. 
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Praktik yang dilakukan di BSM KCP Ponorogo bentuk watsiqah haruslah 

lebih dari nilai pembiayaan yang diterima nasabah.111Hal ini yang diterapkan di 

bank adalah agunan dijadikan sebagai pengikat dan mitigasi risiko bukan sebagai 

bentuk kepercayaan kepada nasabah.Hal ini dilakukan karena bank juga sebagai 

pemegang amanah pihak ketiga yang menyimpan dananya kepada bank. Hal ini 

sesuai dengan teori hukum Islam yang berbunyi: 

 اّضرر یدفع بقدر اإلمكان

“segala mudharat itu harus sedapat mungkin dihindari.” 

Sedangkan risiko agunan dan bagi hasil yang terjadi pada praktik 

pembiayaan bank syariah, jika terjadi nasabah gagal bayar dapat diselesaikan 

dengan agunan yang ditangguhkan pada bank dapat dijual kembali oleh nasabah, 

nasabah mendapatkan keuntungan dari aset yang dijual dan dapat melunasi 

kewajiban kepada perbankan ataupun  restrukturasi, sedangkan jika nasabah 

mengalami hal-hal yang tak terduga, meninggal atau karena bencana alam maka 

tercover di asuransi. Bagi hasil yang diberikan kepada bank baik dengan sistem 

anuitas ataupun angsuran bulanan banyak keuntungan yang diperoleh bank, 

sedangkan kerugian yang terjadi bank tidak mendapatkan, karena nasabah 

menyelesaikan kewajibannya sendiri, sedangkan dalam konsep mudharabah jika 

terjadi kerugian maka yang menanggung adalah shahibul maal atau bank. Praktik 

                                                             
111Nasabah menerima pembiayaan maksimal 80% dari nilai taksir likuiditas agunan. 
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ini juga banyak terjadi perbankan syariah lainnya padahal diawal akad telah 

dikemas cantik model akad, negoisasi bagi hasil, dan penyelesaian sengketanya, 

tetapi pada praktiknya masih keberpihakan keuntungan ada pada shahibul maal 

atau bank. 
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A. Kesimpulan 

Praktik perbankan syariah juga menggunakan akad atau kontrak 

berdasarkan ketentuan syariah. Pada transaksi perbankan akad mudharabah 

khususnya pada konsep pembiayaan selalu menggunakan jaminan guna menjaga 

risiko perbankan. Urgensi jaminan dalam transaksi ini adalah sebagai pengikat 

agar mitra kerja beriktikad baik dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan 

usaha dan amanah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 

Praktik jaminan baik dalam bentuk rahn dan watsiqah adalah sama, yang 

membedakan hanyalah obyek bendanya. Pada akad rahn ataupun watsiqah 

penjaminan dilakukan dengan menyerahkan harta benda kepada pihak yang 

berpiutang sebagai jaminan orang yang berhutang, dan harta yang dijadikan 

jaminan tersebut dalam tanggungan orang yang berhutang.Bagi perbankan syariah 

secara khusus harus menerapkan pengelolaan risiko (risk management) yang 

diatur dalam pasal 38-40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. BSM 

melakukan manajemen risiko pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-

hatian, antara lain: Character, Capacity, Capital, Collateral,  dan Condition. 

Dalam menyelesaikan masalah nasabah gagal bayar pada pembiayaan 

mudharabah;pertama, penagihan secara terus menerus melalui surat penagihan, 

kedua, Restruktur, adalah jika kondisi nasabah dalam keadaan kesulitan dengan 

membayar kewajiban angsuran kepada bank, maka bank melakukan restruktur 

atau menurunkan jumlah kewajiban angsuran tanpa merubah akad. Ketiga, 

Eksekusi Strategi. 

120 



72 
 

Perimbangan Risiko agunan dan bagi hasil yang terjadi pada praktik 

pembiayaan bank syariah, dari besaran risiko agunan yang diberikan bank di 

taksir dari nilai agunan yang diberikan oleh nasabah, sehingga risiko agunan lebih 

kecil dari nilai agunan yang diberikan oleh nasabah karena bank dapat 

memberikan besaran pembiayaan 80% dari nilai agunan. Dengan bagi hasi 12-

13% per tahun dari angsuran pokok dan keuntungan setiap bulannya. Praktik yang 

dilakukan di BSM KCP Ponorogo bentuk watsiqah haruslah lebih dari nilai 

pembiayaan yang diterima nasabah. Hal ini yang diterapkan di bank adalah 

agunan dijadikan sebagai pengikat dan mitigasi risiko bukan sebagai bentuk 

kepercayaan kepada nasabah 

B. Saran 

Ada beberapa saran yang diajukan sehubungan dengan penelitian ini diantaranya: 

1. Bank syariah harus tetap meningkatkan jumlah pembiayaan dengan akad 

mudharabah yang disalurkan dan mengolanya dengan baik agar pembiayaan 

yang dilaksanakan dapat selalu produktif memaksimalkan keuntungan dan 

dapat meminimalisir risiko gagal bayar. 

2. Praktik pembiayaan bagi hasil perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan 

kelayakan pembiayaan  secara akurat dan monitoring selama pembiayaan 

berlangsung sehingga dapat melaksanakan pembagian keuntungan konsep 

mudharabah secara baik. 

3. Bank syariah harus lebih berinovasi untuk menyalurkan pembiayaan bagi 

hasil, agar pembiayaan bagi hasil lebih menarik. 
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Adapun keterbatasan dalam penelitian ini menegenai sampel-sampel kecil, 

laporan perbankan terkait bagi hasil yang belum diaudit, serta pengaruh individu 

pelaksanaan akad pembiayaan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan 

ROA ataupun dengan metode penelitian kuantitatif lainnya. Bagi peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat meneliti pengaruh individu pelaksanaan akad 

pembiayaan terhadap profitabilitas  ataupun pengaruh-pengaruh lainnya yang 

berpengaruh dengan ROA dan sebagainya.  

 

 

 

 

 


