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ABSTRAK
Ratnasari, Erlita. 2019.“Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mura>bah}ah
Di Bank BRISyariah Madiun.” Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj.
Shinta Maharani, M.AK
Kata Kunci : Character, Capacity, Capital, Collateral, Condtion
Sebagai lembaga keuangan, kegiatan usaha BRISyariah Madiun adalah menghimpun
dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman.
Pembiayaan yang diminati di BRISyariah Madiun yaitu mura>bah}ah. Bank BRISyariah Madiun
pada pembiayaan mura>bah}ah jumlah pembiayaan yang bermasalah pada tahun 2017 sebesar
2,988 milyar dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 3,559 milyar. Dalam penyaluran
pembiayaan tersebut bank selalu berhadapan dengan berbagai risiko-risiko. Risiko-risiko tersebut
dapat berdampak negatif bagi perbankan, risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat
dikelola dan dikendalikan. Bank BRI Syariah Madiun harus siap dalam menghadapi risiko-risiko
akibat pembiayaan mura>bah}ah, sehingga perlu diterapkan manajemen yang baik. Sehingga
penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pada pembiayaan
mura>bah}ah.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa jenis risiko pada pembiayaan
mura>bah}ah yang dihadapi oleh Bank BRISyariah Madiun? Bagaimana BRISyariah Madiun
melakukan penerapan manajemen risiko pada pembiayaan mura>bah}ah?. Didalam penelitian ini
penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian (field research). Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara, observasi
dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deduktif yang menekankan pada
pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.
Hasil dari penelitian ini adalah jenis risiko yang dihadapi di BRI Syariah Madiun adalah
risiko kredit, macet dan nunggak, dimana risiko tersebut timbul akibat dari kegagalan dari pihak
nasabah dalam memenuhi kewajibanya. Risiko kredit, macet dan nunggak ini umumnya terjadi
karena usaha nasabah yang sepi atau penurunan pendapatan usahanya sehingga nasabah tidak
mampu membayar kewajibanya, selain itu terjadinya risiko-risiko tersebut terjadi karena adanya
bencana alam dan Condition of economy. Sedangkan penerapan manajemen risiko Pembiayaan
mura>bah}ah di BRISyariah Madiun,dengan identifikasi risiko yaitu menganalisis kelayakan calon
nasabah menggunakan konsep 5C, pengukuran risiko, pemantauan dan pengendalian risiko.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Bank merupakan suatu lembaga yang berperan penting dalam
perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan
maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bank
juga sebagai perusahaan dalam bidang keuangan yang memperoleh dana
dari masyarakat atau dikenal dengan kegiatan funding. Dalam kegiatan
mobilisasi dan penanaman dana sangat ditentukan dapat tidaknya bank
mengelola berbagai risiko yang berkaitan dengan usaha bank. Pengelolaan
dilakukan melalui berbagai proses pencegahan atas terjadinya risiko
kerugian yang sewaktu-waktu dapat timbul.1
Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang semua
pelaksanaannya

berdasarkan

hukum

Islam

atau

syariat Islam.

Pembentukan ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam
untuk meminjam atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga
pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha
berkategori terlarang atau haram.2
Bank sebagai lembaga perantara atau financial intermediary
memiliki 3 fungsi umum yaitu yang pertama adalah memasok dana
pinjaman bagi para peminjam, kedua mengurangi risiko bagi para pemilik
dana yang menginginkan kelebihan dana yang dimilikinya agar dapat

1

Melayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 172.
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani,
2001), 25.
2

1

diputarkan dalam kegiatan usaha dan ketiga adalah meningkatkan
likuiditas perekonomian tanpa mengurangi jaminan likuiditas para pemilik
surat tagihan.3
Bank memperoleh pendapatnya dari menerima dan mengelola
risiko nasabah untuk memperoleh laba. Risiko adalah alasan mengapa
bank melakukan usaha. Struktur tata kelola dan sistem manajemen risiko
bank yang kuat menjadi dasar evaluasi keseimbangan antara risiko dan
tingkat

pengembalian

untuk

penghasilan

pendapatan

yang

berkesinambungan, mengurangi fluktuasi pendapatan serta meningkatkan
nilai bagi pemegang saham.4
Perbankan

Syariah

selain

menyediakan

produk-produk

penghimpun dana, Bank juga menyediakan produk pembiayaan yang
selama ini menjadi dominan dalam perbankan syariah adalah mura>bah}ah
Meski terdapat produk-produk lainnya. Namun pada kenyataanya paling
banyak digunakan adalah produk mura>bah}ah, karena produk tersebut lebih
mudah digunakan dan menyerupai kredit pada Bank konvensional. 5

Mura>bah}ah adalah jual beli barang pada harga semula dengan tambahan
keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syari’ah

mura>bah}ah ini diartikan sebagai perjanjian yang disepakati Bank Syariah

3

Soedijiono Reksoprajitno, Pengantar Manajemen Risiko Bank Umum (Jakarta:
Gunadarma, 2003), 3.
4
Ryan Kiryanto, Journal: Bank dan Manajemen, Peluang,dan Tantangan Ekonomi Edisi
Ke 122 (Jakarta: Cakrawala Baru, 2011), 26.
5
Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, 101.
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dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian
bahan baku atau modal kerja.6
Risiko perbankan di Indonesia saat ini kurang mendapatkan
perhatian yang serius. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian bank
untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen resiko sebagai bagian dari
manajemen perbankan. Adapula pandangan yang keliru bahwa risiko itu
harus dihindari, padahal risiko itu selalu ada disetiap dunia bisnis. 7
Risiko yaitu sebagai suatu kemungkinan yang akan timbul atau
akan terjadi hal yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan kerugian
apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Risiko
dalam dunia perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang
dapat diperkirakan (anticipated) maupun tidak dapat diperkirakan
(unanticipated) yang dapat berdampak negatif pada pendapatan maupun
permodalam bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat
dikelola dan dikendalikan oleh bank tersebut. Risiko harus dapat diatur
sedemikian rupa agar dapat diminimalisir terjadinya.
Setiap perbankan di indonesia bukan hanya konvensional maupun
syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai risiko-risiko baik itu
risiko internal maupun eksternal yang ada perbankan. Risiko-risiko
tersebut tidak dapat dihindari tetapi bisa dikelola dan dikendalikan
sehingga tidak menimbulkan efek yang lebih besar bagi perusahaan
ataupun bank. Dalam perbankan syariah harus menerapkan berbagai
manajemen risiko agar bisa meminimalisir terjadinya risiko yang lebih
6

Binti Nur Asiyah, Manajamene Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Kalimedia,
2015), 223-224.
7
Taswan, Manajemen Perbankan (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), 295.
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besar. Bank harus dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan
mengendalikan risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi.
Manajeman risiko adalah serangkaian prosedur yang digunakan
untuk mengindentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko
yang akan timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Seiring dengan
pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang semakin pesat, maka
manajemen risiko menjadi suatu hal yang paling penting untuk dikelola
dengan baik. Risiko dan bank adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan
satu sama lainnya. Dalam bank jika risiko tidak dapat dikelola dengan baik
maka bank akan mengalami kegagalan bahkan bisa juga mengalami
kebangkrutan.8
Lembaga keuangan adalah lembaga yang penuh risiko dan
ketidakpastian. Tidak seorang pun yang dapat memastikan bahwa dalam
semua keadaan mereka akan mendapatkan keuntungan dan modalnya bisa
kembali utuh. Dalam hal ini banyak lembaga keuangan yang memberikan
pelayanan yang berupa pembiayaan, akan tetapi pada perkembangan
selanjutnya muncul berbagai persoalan yang timbul dari praktiknya, maka
dari itu penerapan manajemen risiko merupakan suatu hal yang wajib
dilakukan oleh setiap perbankan. Manajemen Risiko berkaitan erat dengan
fungsi perusahaan lainnya yaitu fungsi: akunting, keuangan, marketing
produksi, personalia, engineering dan maintenence. Karena bagian-bagian

8

Tariqullah Khan Ahmed Habib, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta:
Bumi Aksara, 2008), 194-199.
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itu ada yang menciptakan risiko dan ada yang menjalankan sebagai fungsi
manajemen risiko.9
Risiko timbul karena adanya ketidakpastian, yang berarti
ketidakpastian adalah merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya
risiko, karena mengakibatkan keraguan-keraguan seseorang mengenai
kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang
akan terjadi dimasa mendatang. Salah satunya ketidakpastian ekonomi,
yaitu kejadian-kejadian yang timbul sebagai akibat kondisi dan perilaku
dari pelaku ekonomi. Untuk itu risiko seperti ini perlu dianalisa sejak dini
atau sebelum pembiayaan dicairkan harus mendeteksi resiko pembiayaan
yang akan terjadi atau yang akan muncul dikemudian hari.10
BRISyariah Madiun adalah lembaga keuangan yang bergerak di
bidang keuangan, letaknya yang berada di salah satu pusat keramaian di
Madiun ini berhasil menarik minat masyarakat untuk saling bekerja sama
dalam melaksanakan kegiatan dalam sektor keuangan. BRISyariah Madiun
merupakan kantor cabang di daerah Madiun. Dengan letaknya yang
strategis yaitu di Jl. Mohammad Husni Thamrin, No 3. Lebih tepatnya
berada di dekat pusat keramaian salah satunya yaitu dekat dengan mall
carrefour dan suncity. Dengan jumlah nasabah yang sangat banyak tidak
menutup kemungkinan akan terjadinya risiko-risiko dari penyaluran
pembiayaan mura>bah}ah.
Sebagai lembaga keuangan, kegiatan usaha BRISyariah Madiun
adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan
9

Hermawan Darmawi, Manajemen Risiko (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 7.
Lisa Kartika Sari, “Penerapan manajemen Risiko pada Perbankan Indonesia,” diakses
11 Maret 2019, http//ejournal.unesa.ac.idindex.phpjurnal-akuntansiarticleview280204.
10
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menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman. Dalam penyaluran
pembiayaan tersebut bank selalu berhadapan dengan berbagai risikorisiko. Risiko-risiko tersebut dapat berdampak negatif bagi perbankan,
risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan
dikendalikan.
Hasil wawancara yang sudah saya lakukan di BRISyariah Madiun
dengan Bapak Najam selaku Manajer Marketing menjelaskan bahwa, di
BRISyariah Madiun pembiayaan yang diminati nasabah yaitu pembiayaan

mura>bah}ah.11 Pada tahun 2017 pembiayaan mura>bah}ah yang dilakukan
atau disalurkan oleh BRISyariah Madiun mencapai 127,461 Milyar dan
pada tahun 2018 pada pembiayaan mura>bah}ah di BRISyariah Madiun
naik dari tahun sebelumnya menjadi 161,749 Milyar. 12 Menurut Bapak
Najam Jumlah pembiayaan bermasalah di Bank BRISyariah Madiun pada
tahun 2017 2,988 Milyar sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi
3,559 Milyar. Melihat dari laporan tersebut meskipun pembiayaan
meningkat namun masih ditemukan adanya pembiayaan yang bermasalah.
Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengukur rasio pembiayaan
bermasalah adalah Non Performing Finance (NPF), rasio ini mengukur
kemampuan bank dalam miminimalkan pembiayaan bermasalah yang
dihadapi atau risiko yang dihadapi.
Berikut adalah data NPF Bank BRISyariah Madiun dalam 2 tahun
terakhir:

11
12

Muhammad Ali Najamudin, Wawancara, 7 Februari 2019.
Data BRI Syariah tahun 2017 dan 2018 .
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Tabel. 1.1 Data NPF BRISyariah Madiun
Tahun 2017

2,34%

Tahun 2018

2,20%

Sumber : Data NPF Bank BRISyariah Madiun Tahun 2017-2018.

Dalam ketentuan Bank Indonesia tingkat NPF tidak boleh
melebihan angka 5%. Pada tahun 2017 NPF Bank BRISyariah Madiun
mencapai 2,34%, sedangkan pada tahun 2018 mencapai 2,20. Angka ini
memang tidak melampaui ketentuan BI, namun jika terus dibiarkan akan
mengakibatkan pendapatan di Bank BRISyariah berkurang. Maka
dibutuhkan manajemen risiko yang baik untuk risiko-risiko yang akan
terjadi ataupun terjadinya pembiayaan bermasalah. Pada tahapan ini
manajemen risiko yang dilakukan di Bank BRISyariah Madiun dengan
identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan dan pengendalian risiko
Dengan jumlah pembiayaan mura>bah}ah yang semakin meningkat
BRISyariah Madiun harus siap dalam menghadapi risiko-risiko akibat
pembiayaan mura>bah}ah, sehingga perlu diterapkannya manajemen yang
baik, yang dapat meminimalisir risiko yang timbul dari pembiayaan
murabahah. Dari gambaran di atas, ditemukan fenemona yang menarik
untuk dianalisis lebih lanjut oleh peneliti. Maka peneliti mengambil judul
penelitian ―Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan

Mura>bah}ah Di Bank BRISyariah Madiun”
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B. Rumusan Masalah
1. Apa jenis risiko pada pembiayaan mura>bah}ah yang dihadapi oleh
BRISyariah Madiun?
2. Bagaimana BRISyariah Madiun melakukan penerapan manajemen
risiko pada pembiayaan mura>bah}ah ?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menganalisis jenis risiko yang dihadapi oleh
Bank BRISyariah Madiun.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis manajemen yang diterapkan oleh
Bank BRISyariah Madiun.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis
Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
memberikan sumbang asih dan wawasan terutama bagi IAIN Ponorogo
sebagai masukan untuk pengembangan ilmu Perbankan syariah
khususnya

tentang ilmu manajemen risiko pada

pembiayaan

mura>bah}ah.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Perusahaan Perbankan
Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat bagi BRISyariah
Madiun untuk sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah atau
kegagalan yang terjadi dalam manajemen risiko pada pembiayaan

mura>bah}ah.
b. Bagi Pemerintah

8

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah sebagai
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang
perekonomian dan perbankan.
E. Studi Penelitian Terdahulu
Tabel 1.2 Studi penelitian terdahulu
No Judul Dan Tahun
1 Roshila
Dewi
2017
Analisis
Penerapan
Manajemen
Resiko
Pembiayaan(
Studi pada BMT
Al-Hasanah
Cabang
Jati
Mulyo Lampung
Selatan

2

Foya frasasti
2017, dalam
skripsinya yang
berjudul
―Penerapan
Manajemen
Risiko
Pembiayaan pada
BMT Bina
Masyarakat

Konten
Diperoleh
hasil
penelitian
bahwa BMT
Al-hasanah
menerapkan
manajemen
risiko
pembiayaan
dengan
melakukan
identifikasi
risiko,
pengukuran
risiko,
pemantauan,
sistem
informasi
risiko
dan
pengendalian
risiko serta
melakukan
analisis 5C
diperoleh
hasil
penelitian
telah
dilaksanakan
dengan baik.
Dengan
pembiayaan
lancar
96,81%

13

Persamaan
Sama-sama
membahas
tentang
manajemen
risiko
pembiayaan

Perbedaan
Penelitian
terdahulu ini
beda dengan
apa yang akan
saya
teliti.
Dalam hal ini
saya
akan
meneliti
Bagaimana
upaya
BRISyariah
Madiun dalam
melahkukan
pencegahan
risiko
pembiayaan
mura>bah}ah.13

Sama-sama
membahas
tentang
manajemen
risiko
pembiayaan

Penelitian
terdahulu ini
beda dengan
apa yang akan
saya teliti.
Dalam hal ini

Roshila Dewi, ―Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan,‖ Skripsi (IAIN
Raden Intan, 2017), 111.
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Purworejo

3

Anah Hasanah
2016, dalam
skripsinya yang
berjudul‖Analisis
Manajemen
Risiko Dalam
Prosedur
Pembiayaan
Gadai Emas Di
BJB Syariah
Kuningan

kurang lancar
1,08%,
diragukan
1,04% dan
macet 1,07%.
Proses
identifikasi
risiko
pembiayaan
menggunakan
prinsip 5C

Diperoleh
hasil bahwa
BJB Syariah
kuningan
memiliki 10
yang dilalui
dalam
pembiayaan
gadai emas
syariah
dengan
ketentuan
tertentu
disetiap
prosedurnya

saya meneliti
jenis risiko
apa yang ada
di BRISyariah
Madiun dan
Manajemen
apa yang
digunakan.14
Sama-sama
membahas
tentang
manajemen
risiko
pembiayaan

Penelitian
terdahulu ini
beda dengan
apa yang akan
saya teliti.
Dalam hal ini
saya akan lebih
berfokus pada
risiko
pembiayaan
mura>bah}ah.15

Posisi penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya adalah penelitian ini
meneruskan kajian dari ketiga penelitian diatas, kesamaan dari ketiga
penelitian tersebut yaitu sama-sama menganalisis manajemen risiko
pembiayaan yang terdapat di Bank Syariah, sehingga penulis akan
melanjutkan penelitian dari peneliti Roshila Dewi, Foya Frasasti, dan
Anah Hasanah. Tetapi juga ada perbedaanya, penelitian ini akan mengkaji
lebih dalam tentang risko-risiko apa yang dihadapi di Bank BRISyariah

14

Foya Frasasti, ―Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BMT Bina Masyarakat
Purworejo,‖ Skripsi (UIN Sunan Kalijaga, 2017), 106.
15
Anah Hasanah, ―Ananlisis Manajemen Risiko Dalam Prosedur Gadai Emas Di BJB
Syariah Kuningan,‖ Skripsi (IAIN Syekh Nurjati, 2016), 328.
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Madiun dan strategi apa yang digunakan dalam penyelesaian risiko-risiko
tersebut.
F. Metode Penelitian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan
(field research) yaitu dengan cara mencari data tentang jenis risiko dan
penarapan manajemen risiko secara langsung di Bank BRISyariah
Madiun.
Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan
kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti
pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument
kunci dan juga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang
tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dialami.16 Dalam
hal ini peneliti sebagai narasumber secara langsung di Bank
BRISyariah Madiun untuk melakukan wawancara langsung kepada
pihak bank sehingga dapat menghasilkan data-data yang peneliti
inginkan baik berupa data lisan atau tertulis.
2. Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai aktor sentral
dan pengumpul data, sementara instrumen selain manusia hanya
pendukung saja. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai narasumber
untuk mrnggali data dan informasi kepada pihak Bank seperti dengan
16

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D (Bandung: Alfabeta,
2007), 207.
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Manager Marketing BRISyariah Madiun dan AO (Account Officer),
sehingga mendapatkan informasi baik lisan maupun tertulis.
3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan pada Bank BRI Syariah Madiun yang
beralamat di JL. Mohammad Husni Thamrin, No 3. Saya memilih di
Bank BRISyariah Madiun karena untuk mendapatkan data-datanya
saya lebih mudah dan untuk mengetahui bagaimana BRISyariah
Madiun dalam melakukan penerapan manajemen risiko pembiayaan

mura>bah}ah.
4. Data dan Sumber Data
a. Data
Data sebagai atribut yang melekat pada suatu objek tertentu,
berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan
dan diperoleh melalui suatu metode atau instrumen pengumpulan
data.17 Untuk mempermudah penelitian ini, penulis berupaya
menggali data tentang jenis risiko yang dihadapi di Bank
BRISyariah

Madiun

dan

manajemen

risiko

pembiayaan

mura>bah}ah di Bank BRI Syariah Madiun.
b. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer.
Sumber data primer diperoleh secara langsung pada subjek sebagai

17

Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi dan Focus Groups (Jakarta: Rajawali Press,
2015), 11-12.
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sumber informasi.18 Sumber data penelitian ini berupa hasil
wawancara dan data yang diperoleh dari, Manager Marketing dan
Account Officer BRISyariah Madiun.
5. Teknik Pengumpulan data
a. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan

maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara
(Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. 19
Wawancara ini dilakukan secara terkontrol dengan memilih
informan yang mengetahui tentang masalah penelitian dalam hal
ini adalah Manager Marketing dan Account Officer BRI Syariah
Madiun, sehingga proses wawancara bisa mengarah pada
diperolehnya data – data yang valid sesuai dengan kebutuhan.
b. Dokumentasi
Peneliti

menggunakan

metode

dokumentasi

untuk

memperoleh data meliputi sejarah, visi, misi, produk dan struktur
organisasi di BRISyariah Madiun.20
6. Analisis Data
Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode
deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan menggunakan teoriteori yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataankenyataan yang bersifat khusus. Yaitu dengan cara mengamati
18
19

Lexy J. Malleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Sigma, 1996), 28.
Ibid., 29.
20
Ibid., 31.
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kejadian di lapangan kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.
Dalam hal ini, setelah penulis memperoleh data-data dari hasil
penelitian kemudian dianalisis tentang jenis risiko apa yang dihadapi
oleh Bank BRISyariah Madiun dan bagimana penerapan manajemen
risiko pada pembiayaan mura>bah}ah di Bank BRISyariah Madiun
apakah sudah sesuai dengan teori.
7. Pengecekan Keabsahan Temuan
Uji keabsahan/validity sangat diperlukan dalam penelitian
kualitatif demi keaslian dan keandalan serta tingkat kepercayaan data
yang diperoleh. Teknik keabsahan data dengan menggunakan teknik
triangulasi. Hal ini merupakan salah satu pemeriksaan keabsahan data
yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.21
Uji keabsahan/validity ini menggunkan teknik triangulasi
sumber. Teknik triangulasi diartikan sebagai data berbagai sumber
dengan berbagai cara, dan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan
teknik triangulasi sumber ini peneliti akan menjadikan Manager
Marketing dan Account Officer BRISyariah Madiun sebagai sumber
pengumpulan data dan sebagai tolak ukur keabsahan data yang akan
diolah menggunakan teknik triangulasi.22

21

Lexy Maleong, Metodelogi Peneltian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,

2006), 44.
22

Ibid., 273.
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8. Sistematika Pembahasan
Untuk menghasilkan suatu tulisan yang teratur dan terarah,
peneliti akan menguraikan penelitian ini dalam lima bab yang akan
dijelaskan sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab ini membahas tentang gambaran umum untuk memberi
pola pemikiran bagi keseluruhan proposal, yang meliputi latar
belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.
Bab II Landasan Teori Manajemen Risiko Pada Pembiayaan

Mura>bah}ah
Bab ini membahas kajian

teori

tentang

teori

pengertian

Manajemen, teori manajemen risiko, teori fungsi manajemen risiko,
jenis-jenis risiko, proses manajemen risiko, jenis-jenis analisa
pembiayaan, teori pembiayaan mura>bah}ah, fungsi dan tujuan

mura>bah}ah dan jenis-jenis mura>bah}ah.
Bab III Gambaran Umum BRISyariah Madiun
Bab ini berisi tentang temuan penelitian. Yaitu deskripsi data
yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif, meliputi
jenis risiko yang ada di BRI Syariah Madiun dan penerapan
manajemen risiko pembiayaan mura>bah}ah di BRI Syariah Madiun.
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Bab IV Ananlisis Data Dengan Teori Manajemen Risiko Pada
Pembiayaan Mura>bah}ah
Bab ini berisi hasil analisis dari data yang telah didapat
berkaitan dengan analisis jenis risiko yang dihadapi oleh BRI Syariah
Madiun dan analisis penerapan manajemen risiko pembiayaan

mura>bah}ah di BRISyariah Madiun kemudian diuraikan secara
terperinci.
Bab V Penutup
Bab ini merupakan bab penutup. Bab ini berfungsi mempermudah
para pembaca dalam mengambil inti dalam skripsi ini dan berisi
kesimpulan dan saran.
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BAB II
KAJIAN TEORI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN

MURA>BAH{AH
A. Manajemen Risiko
1. Pengertian Manajemen Risiko
Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasiaan,
kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan
proses pengunaan sumber daya organisasi lainya untuk mencapai tujuan
organisasi yang telah ditetapkan.23 Sedangkan definisi dari risiko atau
risk adalah sama dengan ketidakpastian.24 Menurut Bank Indonesia,
resiko adalah potensi kerugaian akibat terjadinya suatu peristiwa
tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian
potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat
diperkirakan yang dapat berdampak negatif terhadap pendapatan dan
permodalan bank.25
Manajemen risiko merupakan proses pengukuran atau penilaian
risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Manajemen risiko
terbagi menjadi dua yakni manajemen risiko tradisional dan manajemen
risiko keuangan. Manajemen risiko tradisional ialah manajemen risiko
yang berfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau
legal (seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, serta tuntutan

23

Alam S, Ekonomi (Jakarta: Eksis, 2007), 127.
Hinsan Siahaan, Manajemen Risiko (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2007), 4.
25
Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015),
24

6.
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hukum). Sedangkan manajemen risiko keuangan berfokus pada risikorisiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrument-instrumen
keuangan.26
Jadi Manajemen risiko adalah
digunakan

untuk

serangkaian prosedur yang

mengindentifikasi, mengukur,

memantau

dan

megendalikan resiko yang akan timbul dari seluruh kegiatan usaha
bank. Dalam pasal 2 PBI tersebut ditegaskan bahwa bank wajib
menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara
individual maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan
anak.27
Latar belakang perlu adanya proses penerapan manajemen
risiko di perbankan adalah penerapan manajemen risiko tersebut akan
memberikan manfaat baik kepada perbankan maupun kepada otoritas
pengawas bank. Bagi perbankan, penerapan manajemen risiko dapat
meningkatkan stackholder value, memberikan gambaran kepada
pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank dimasa yang
akan datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan
yang sistematis yang didasarkan pada pada ketersediaan informasi,
digunakan sebagai alat pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja
bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen
atau kegiatan usaha bank yang relatif lebih kompleks serta menciptakan

26

Amir Machmud H Rukmana, Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di
Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2010), 135.
27
Tariqullah Khan Ahmed Habib, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah
(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 194-199.
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infrastruktur

manajemen

risiko

yang

kokoh

dalam

rangka

meningkatkan daya saing bank. Bagi otoritas pengawas bank,
penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap
kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi
permodalan bank sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan
strategi dan fokus pengawasan bank.28
Adapun saran-saran utama yang yang hendak dicapai oleh
manajemen risiko terdiri dari:
a. Untuk kelangsungan hidup perusahaan
b. Memperkecil biaya
c. Agar pendapatan persusahaan menjadi stabil
d. Memperkecil atau mentiadakan gangguan dalam produksi
e. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan
f. Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan. 29
Penerapan Manajemen Risiko pada bank umum diatur dalam
Peraturan bank Indonesia pasal 38 UU 21 Tahun 2008 (1) yang berisi
Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip
mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.30 Hal ini bertujuan
sebagai upaya bank untuk meningkatkan efektivitas kinerja bank serta
menjaga kesehatan dari masing-masing bank. Penerapan manajemen
risiko sebagimana dimaksud diatas kurang lebihnya mencakup:
28

Surat Edaran Bank: Indonesia No.5/21/DPNP, Lampiran 1.
Abbas Salim MA, Asuransi dan Manajemen Risiko (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2005), 201.
30
Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/38/PBI/2008, ―Tentang Penerapan Manajemen
Risiko
Bagi
Bank
Umum
Syariah
dan
Unit
Usaha
Syariah,‖
dalam
http://www.bi.go.id>syariah.pdf, (diakses pada tanggal 8 Juli 2019).
29
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1) Pengawasan aktif Dewan komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas
Syariah
2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen
risiko
3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan
pengendalian risiko.31
2. Fungsi Manajemen Risiko
Fungsi

manajemen

risiko

secara

umum

adalah

untuk

mengidentifikasikan atau mendiagnosa risiko. Kemudian risiko itu pasti
diukur, dianalisis dan dievaluasi dalam ukuran frekuensi, kaparahan dan
variabilitasnya. Selajutnya keputusan harus diambil seperti memilih dan
menggunakan metode-metode untuk menangani masing-masing risiko
dan di identifikasi. Sebagian risiko tertentu mungkin perlu di hindarkan,
sebagian lagi mungkin perlu di tanggung sendiri, dan yang lainnya
mungkin perlu diasuransikan.32
Adapun fungsi pokok manajemen risiko yaitu:
a. Menemukan kerugian potensial, yaitu berupa mengidentifikasikan
seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan.
b. Mengevaluasi kerugian potensial, yaitu melakukan evaluasi
terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan,
evaluasi dan penilaian ini meliputi perkiraan mengenai:

31

Soeisno Djojosoedarjo, Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi (Jakarta:
Salemba Empat, 1999).
32
Hermawan Darmawi, Manajemen Risiko (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 32-33.
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1) Besarnya kemungkinan frekuensi terjadi kerugian dengan
memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya kerugian
selama periode tertentu.
2) Besarnya kegawatan dari tiap-tiap kerugian yang diderita, yang
biasanya dikaitkan dengan besar pengaruh kerugian tersebut
terhadap kondisi financial perusahaan.
3) Memilih teknik/cara yang tepat atau menentukan suatu
kombinasi dari teknik-teknik yang tepat dalam menanggulangi
kerugian.
4) Menurut Pardi Sudrajat, fungsi dari manajemen risiko adalah
sebagai pedoman tertulis dalam membentuk kerangka kerja
fungsional bank untuk mengimplementasikan manajemen
risiko secara konsisten sesuai dengan tujuan usaha perusahaan/
bank.33
Selain fungsi yang telah disebutkan di atas ada beberapa
manfaat yang akan diperoleh dengan diterapkanya manajemen
risiko di suatu perusahaan, yaitu :
a)

Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam
mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer
menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuranukuran dalam berbagai keputusan.

33

Djojosoedarjo, Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi, 13.
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b) Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat
pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara
jangka pendek maupun jangka panjang.
c)

Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan
untuk selalu menghindari risiko dang menghindari dari
pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari sgei
finansial.

d) Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian
yang minimum.
e)

Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang
segara detail maka artinya perusahaan telah membangun
arah dan mekanisme secara berkelanjutan.34

3. Jenis-jenis Risiko
Sehubung dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga
penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah, bank syariah menaggung resiko kredit atau resiko
pembiayaan. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 37 ayat (1) UU
perbankan

syariah

yang

menyatakan

bahwa

penyaluran

dana

berdasarakan prisnip syariah dan UUS mengandung resiko kegagalan
atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh
terhadap kesehatan bank syariah dan UUS.
Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis
perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan

34

Irham Fahmi, Manajemen Risiko (Bandung: Alfabeta, 2018), 3.
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dalam berbagai bidang seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan
kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan
finansial lainnya, dimana itu telah menimbulkan kerugian bagi
perbankan tersebut, dan kerugian terbesar adalam dalam bentuk
finansal.35 Risiko bagi bank syariah dalam pemberian fasilitas
pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak
mendapat ujrah atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati di awal
akad antara bank syariah dan nasabah.36 Dalam dunia perbankan
terdapat beberapa jenis risiko, diantaranya:
a. Risiko Kredit
Risiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan para debitur
dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Apabila pinjaman
yang tidak dapat dikembalikan jumlahnya cukup besar, maka hal
ini dapat mengakibatkan turunya pendapatan, kinerja maupun
tingkat kesehatan bank. Penyebab terjadinya risiko tersebut adalah
terlalu mudahnya pihak bank memberikan pembiayaan kepada
nasabah karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan
liquiditas sehingga penilaian dalam pemberian pembiayaan
dilakukan dengan kurang teliti dan cermat dalam mengantisipasi
berbagai kemungkinan terjadinya risiko yang muncul pada usaha
nasabah.
b. Risiko Pasar

35

Ibid., 101.
Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2012), 89.
36
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Kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yag disebabkan
oleh perubahan kondisi dan situasi pasar diluar dari kendali
perusahaan (suku bunga, nilai tukar mata uang dan harga
komoditas), sehingga kondisi tersebut menyebabkan pihak
perbankan mengalami kerugian.
c. Risiko Operasional
Risiko operasional merupakan risiko yang timbul karena
faktor internal bank yaitu kesalahan pada sistem komputer, human
error, dan lainnya sehingga kejadian seperti itu telah menyebabkan
timbulnya masalah pada bank itu sendiri.
d. Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas adalah risiko yang dialami oleh pihak
perbankan karena ketidakpatuhannya memenuhi kewajiban jangka
pendeknya. Seperti membayar listrik, telepon, gaji karyawan dan
lainnya.37
Risiko kredit dapat timbul karena beberapa hal, antara lain:
1) Adanya kemungkinan pinjaman yang diberikan oleh bank atau
obligasi (surat utang) yang dibeli oleh bank tidak dibayar;
2) Tidak dipenuhinya kewajiban, dimana bank yang terlibat di
dalamnya dapat

37

melalui

Fahmi, Manajemen Risiko, 104-105.
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pihak

lain,

misalnya

kegagalan

memenuhi

kewajiban pada kontrak derivatif dan Penyelesaian

(settlement) dengan nilai tukar, suku bunga, dan produk derivatif.38
Alternatif-alternatif untuk mengelola risiko antara lain:
a) Penghindaran Risiko (Risk Avoidance)
Keputusan untuk tidak melakukan suatu aktivitas bisnis merupakan
cara yang paling mudah namun cara ini merupakan keputusan yang
tidak strategis dalam usaha mendapatkan keuntungan. Keputusan
untuk menghindari risiko tentunya juga merupakan pilihan untuk
tidak mengambil keuntungan dalam bisnis.
b) Pengendalian Risiko (Risk Control)
Pengendalian risiko dilakukan dengan menerima risiko pada tingkat
tertentu dengan melakukan tindakan untuk mengurangi dan
mengendalikan risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses
serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas risikonya.
c) Penahan Risiko (Risk Retention)
Pihak bank menanggung sendiri risiko yang muncul yaitu dengan
cara menyediakan dana untuk menanggung risiko tersebut.
d) Pengalihan Risiko (Risk Transfer)
Upaya dilakukan dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain.
Konsekuensinya terdapat biaya yang harus dilakukan atau berbagai
keuntungan dengan pihak lain.39

38

Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press,
2009),36-37 .
39
Mamduh M.Hanafi, Manajemen Risiko (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 247258.
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Pembiayaan merupakan tugas bank dalam menjalankan fungsi
penggunaan dana. Dalam kaitannya dengan perbankan, analisis ini
merupakan fungsi yang terpenting dari pembiayaan yang disalurkan bank
dengan harapan agar bank dapat mendapatkan hasil balik dari dana yang
disalurkan. Akan tetapi, pada kenyataanya banyak sekali nasabah yang
melakukan pinjaman dana ke bank, namun dalam masa pengangsuran di
setiap bulannya terjadi ketidaklancaran pembayaran yang cenderung
melebihi batas waktu pembayaran. Dengan banyaknya kasus di lapangan
seperti ini, pihak bank memiliki bagian pengawasan yang menangani
kredit macet atau pembiayaan bermasalah.
Pembiayaan yang mengalami macet tidak bisa dibiarkan begitu
saja ada proses untuk menyelematkan pembiayaan macet atau pembiayaan
bermasalah. Menurut teori penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat
dilakukan mulai beberapa cara, yaitu:
(1) Rescheduling

(penjadwalan

kembali),yaitu

perubahan

jadwal

pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
(2) Reconditioning (persyaratan kembali), yaitu perubahan sebagaian atau
seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok
kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank antara lain
meliputi pengurangan jumlah angsuran,perubahan jumlah angsuran,
perubahan jangka waktu, perubahan nisbah bagi hasil dalam
pembiayaan mura>bah}ah,

perubahan proyeksi bagi hasil dalam

pembiayaan mura>bah}ah, dan pemberian potongan.
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(3) Restructuring (penataan kembali), yaitu perubahan persyaratan
pembiayaan yang antara lain meliputi penambahan dana fasilitas
pembiayaan, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan
menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang
dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.40
Pada proses pemberian pembiayaan terdapat beberapa tahapan
yang harus dilakuakan yaitu:
(a) Persiapan pembiayaan adalah tahap permulaan yang bertujuan
untuk mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan
bank, terutama calon debitur yang pertama kali akan mengajukan
pembiayaan kepada yang bersangkutan, biasanya dilakukan
melalui wawacara atau cara-cara lain. Informasi umum yang
disampaikan oleh pihak bank antara lain tentang prosedur atau
tata cara pengajuan pembiayaan serta syarat-syarat untuk
memperoleh fasilitas pembiayaan. Dari pihak calon debitur
diharapkan adanya informasi-informasi secara garis besar tetang
hal-hal yang diperlukan oleh pihak bank tentang keadaan usaha
calon debitur, surat- surat essensial perusahaan seperti surat izin
usaha, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan surat-surat
yang lain yang diperlukan.41 Jaminan atau agunan yang akan
diberikan serta surat-suratnya missal sertifikat untuk tanah, BPKB

40

Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah (Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2015), 110.
41
Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, Manajemen Perkreditan Bank Umum (Bandung:
Alfabeta, 2009), 92.
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untuk kendaraan bermotor, surat izin bangunan untuk bangunan
dan lain sebagainnya.
(b) Analisis

pembiayaan

dilakukan

dengan

tujuan

untuk

menyakinkan pihak manajemen apakah nasabah mempunyai
kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pada bank
secara baik. Adapun analisis dilakukan dengan menggunakan
pendekatan 5C.
(c) Tahap keputusan pembiayaan setelah menerima laporan dari hasil
analisis pembiayaan maka pihak bank melalui pemutusan
pembiayaan, baik berupa seorang penjabat yang ditunjuk atau
pimpinan bank tersebut maupun berupa satu komite dengan
anggota lebih dari satu orang. Jika permohonan pembiayaan
tersebut lanyak untuk dikabulkan maka segera pula ditungkan
dalam surat keputusan pembiayaan, biasanya disertai beberapa
persyaratan tertentu. Untuk pembiayaan yang relatif besar
keputusan pembiayaan biasanya dipegang oleh pimpinan atau
direksi bank tersebut, atau bahkan diputuskan oleh lebih dari satu
orang pemutus yang merupakan komite.42
(d) Tahap pelaksanaan dan administrasi usaha pembiayaan setelah
calon debitur mempelajari dan menyetujui isi dari keputusan
pembiayaan serta bank telah menerima dan meneliti semua
persyaratan pembiayaan dari calon debitur terutama surat-surat
asli bukti jaminan, foto copy izin usaha dan tempat usaha, foto

42

Ibid., 92.
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copy NPWP, dan bukti pembayaran pajak tahun terakhir (untuk
pembiayaan melebihi Rp.50 juta) dan sebagainya, maka kedua
belah pihak menandatangani perjanjian pembiayaan serta syaratsyarat umum pemberian pembiayaan.
(e) Tahap supervisi merupakan upaya pengamanan pembiayaan yang
telah diberikan oleh bank dengan terus memantau atau memonitor
dan mengikuti jalannya usaha secara langsung atau tidal
langsung, serta memberikan saran atau nasehat agar usaha debitur
berjalan

dengan

baik

sesuai

dengan

rencana

sehingga

pengembalian pembiayaan berjalan dengan baik.43
4. Proses dalam Melaksanakan Manajemen Risiko
Untuk mengimplementasikan atau menerapkan manajemen
risiko secara komprehensif, maka tahap awal bank harus tepat mengenal
dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah
ada maupun yang akan timbul dari suatu bisnis atau produk bank.
Selanjutnya, bank harus melahkukan pengukuran risiko, pemantauan
risiko dan pengendalian risiko.44

43
44

Ibid., 97-98.
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Gambar 1.1 Proses manajemen risiko

2. Pengukuran
1. Identifikasi
Proses
Manajeme
n Risiko
4. Pengendalian
3. Pemantauan

a. Identifikasi Risiko
Pada tahap ini merupakan tahap awal dalam memulai
identifikasi setiap bentuk risiko yang melekat pada setiap aktivitas
fungsional yang berpotensi merugikan bank.45 Salah satu aspek
penting dalam identifikasi risiko adalah membuat daftar risiko
yang

mungkin

akan

terjadi

sebanyak

mungkin

serta

menganalisinya secara aktif agat tidak timbul risiko yang
berlebihan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan
identifikasi risiko yaitu:
1) Bersifat proaktif (anticipative) dan bukan reaktif.
2) Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional)
3) Menggambarkan dan menganalisis informasi risiko dari
seluruh sumber informasi yang tersedia

45

Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 2 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,

2016), 5.
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4) Menganalisis

probabilitas

timbulnya

risiko

serta

konsekuensinya.46
Contoh identifikasi yang dilakukan oleh BRISyariah Madiun
dengan menerapkan prinsip atau konsep 5C (Character, Capacity,
Capital, Collateral, Condition Of Economy).47
b. Pengukuran Risiko
Setelah

melakukan

identifikasi

risiko

maka

tahap

selanjutnya adalah pengukuran risiko dengan cara melihat seberapa
besar kerusakan dan probilitas terjadinya risiko tersebut. Prosedur
pengukuran risiko secara umum sebagai berikut:
1) Menetapkan eksposur risiko secara keseleuruhan.
2) Menetapkan faktor risiko untuk setiap posisi yang ada pada
portofolio bank.
3) Sensitivitas nilai pasar produk/posisi terhadap perubahan
faktor pasar yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi
normal maupun kondisi stress.
4) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan
perubahan yang terjadi di masa lalu dengan memperhitungkan
faktor korelasi..48
c. Pemantauan Risiko
Pada tahapan ini bank mengevaluasi pengukuran risiko
yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi

46

Ibid., 5.
Muhammad Ali Najamudin, Wawancara, 7 Februari 2019.
48
Indonesia, Manajemen Risiko 2, 7.
47
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efektivitas

proses

manajamen

risiko. Hal-hal

yang harus

diperhatikan dalam pemantuan risiko yaitu:
1) Kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang
timbul, serta melihat kemampuan kinerja sumber daya manusia
yang terdapat di dalam bank untuk mengantisipasi risiko yang
mungkin terjadi.
2) Bank juga harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif
untuk

mencegah

terjadinya

gangguan

dalam

proses

pemantauan risiko agar hasilnya dapat menyempurnakan
proses manajemen risiko yang terdapat dalam bank tersebut.49
d. Pegendalian Risiko
Pengendalian risiko dilakukan untuk mencegah atau
menurunkan probabilitas terjadinya risiko atas kejadian yang tidak
kita inginkan. Selain itu pengawasan dan pengendalian risiko
bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko
berjalan sesuai rencana, memastikan bahwa pengelolaan risiko
cukup

efektif,

dan

memantau

perkembangan

terhadap

kecenderungan berubahnya profil risiko. Pengendalian risiko dapat
dilakukan oleh bank antara lain dengan cara hedging atau lindungi
nilai, dan metode mitigasi risiko lainya seperti penutupan asuransi,
pembelian garansi, serta penambahan modal bank untuk menyerap
potensi kerugian.50

49
50

Ibid., 9.
M.Hanafi, Manajemen Risiko, 12.
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5. Jenis-Jenis Analisis Pembiayaan
Dalam manajemen resiko pembiayaan mengenal 5 C dalam
menganalisis kredit perbankan. Tujuannya adalah untuk menganalisis
kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaanya. Kerangka
tersebut juga dapat digunakan untuk menganalisis risiko kredit yang
dihadapi oleh perusahaan. Kerangaka 5 C yang dimaksud adalah
sebagai berikut:
a. Character ( Karakter ), yaitu kemampuan peminjam (debitur)
untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini sangat terkait dengan
karakter peminjam. Peminjam yang mampu mengembalikan
pinjamannya tetapi ia memiliki karakter yang tidak baik, memiliki
kemungkinan tidak mengembalikan pinjamannya pada tanggal
yang telah ditentukan. Kondisi ini dapat mengancam kreditur.
b. Capacity ( Kemampuan ), yaitu kemampuan peminjam untuk
melunasi utangnya. Bagi nasabah yang sudah menjadi langganan,
kemampuan ini dapat dibaca melalui sejarahnya sebagai
peminjam, namun bagi nasabah baru tentu pihak yang memberi
pinjaman belum punya data.
c. Capital

(Modal),

yaitu posisi

finansial

peminjam

secara

keseluruhan. Kondisi ini dapat dilihat dari analisis laporan
keuangan. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber
mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk preentase modal
yang digunakan untuk membiayai proyek yang dijalankan, berapa
modal sendiri dan berapa modal pinjaman.
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d. Collateral (Jaminan),

yaitu aset yang dijaminkan. Jika akibat

sesuatu hal peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman,
maka jaminan aset itulah yang akan digunakan untuk menutup
utang tersebut.
e.

Condition (Kondisi), yaitu kondisi perekonomian, Kondisi
perekonomian dapat berpengaruh terhadap usaha si peminjam.
Kondisi perekonomian yang perlu diwaspadai adalah kondisi
perekonomian yang memburuk sehingga
kelanjutan

dapat

mengancam

usaha si peminjam dan berdampak pula pada

menurunnya

pendapatan,

dan

menyebabkan

kemampuan

mengembalikan pinjaman juga ikut menurun.51
B. Pembiayaan Mura>bah}ah
1. Pengertian Pembiayaan
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau modal, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau
tagihan tersebut setalah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang
telah disepakati.52 Selain itu juga bisa diartikan sebagai pendanaan yang
diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang
direncanakan,

baik

dilakukan

29

sendiri

maupun

lembaga.

Jadi

Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 118-119.
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2002), 96.
52

34

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga
keuangan atau bank untuk mendukung suatu investasi.53
2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan
Pembiayaan menjadi sumber pendapatan pada bank syariah,
tentunya memiliki beberap funsi serta tujuan. Funsgi tdari pembiayaan
yaitu:
a. Meningkatkan daya guna uang, para penabung menyimpang
uangnya di bajk dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang
tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh
bnak guna suatu usaha peningkatan produktifitas.
b. Meningkatkan peredaran uang, pembiayaan yang disalurkan melalui
rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan
peredaran uang giral dan sejeninsnya seperti cek, bilyet, giro, wesel
dan sebaginya.54
Secara umum tujuan pembiayaan adalah:
1) Upaya memaksimalkan laba, setiap usaha yang dibuka memiliki
tujuan tertinggi, yaitu memaksimalkan laba. Untuk mengahsilkan
laba masksimal, maka perlu pendukung dana yang cukup.
2) Upaya meminimalkan risiko, usaha yang dilakukan mampu
menghasilakn laba maksimal, maka pengusaha harus mampu
meminimalkan risiko. Risiko kekurangan modal dapa diatasi
dengan tindakan pembiayaan.

53

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,
2005), 17.
54
Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 197.
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3) Pendanagunaan ekonomi, sumber daya eonomi dapat dikembangkan
dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber
daya manusia serta sumber daya modal (pembiayaan).
Sedangkan funsgi pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah
kepada nasabah antara lain:
a) Meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membka
peluang usaha yang lebih mandiri.
b) Membantu

menanggulangi

masalah

kemiskinan

melalui

program pengembangan modal kerja dan program usaha
bersama.
c) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap
bank Konvensional.55
3. Pengertian Mura>bah}ah

Mura>bah}ah adalah istilah dalam Fiqih Islam yang berarti suatu
bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan
barang, meliputi harga barang dang biaya-biaya lain yang dikeluarkan
untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntunganya (margin)
yang dinginkan. Pembayaran bisa dilahkukan tunai ataupun dilahkukan
di kemudian hari sesuai yang disepakati bersama.56
Dalam fatwa dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSNMUI/1V/2000. Pengertian mura>bah}ah, yaitu menjual suatu barang

55

Ibid., 304.
Khotibul Umam, Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembanganya di
Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 103.
56
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dengan

menegaskan

harganya

kepada

pembeli

dan

pembeli

membanyarnya dengan harga yang lebih sebagaiharga.

Mura>bah}ah didefinisikan oleh para fuqaha

sebagai penjualan

barang seharga biaya/ harga pokok (cost) barang tersebut ditambah
makup atau marjin keuntungan yang disepakati, dalambeberapa kitab
fiqih murabahah merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang
bersifat amanah, dimana jual beli ini berbeda dengan jual beli
musawamah atau tawar menawar. Mura>bah}ah terlaksana antara penjual
dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian pejual
yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjualpun diberitahukan
kepada pembeli, sedangkan musawamah adalah transaksi yang
terlaksana antara penjual dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat
harga asli barang.57
Ciri dasar kontrak mura>bah}ah adalah
a. Si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya
terkait dan tentang harga asli barang, dan batas laba (mark-up)
harus ditetapkan dalam bentuk nominal/presentase dari total
harga plus biaya-biaya.
b. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar
dengan uang.

Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Mura>bah}ah Perbankan Syariah
(Yogyakarta: UII Press, 2012), 25-26.
57
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c. Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual
dan si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan batrang
itu kepada si pembeli.58
Jadi

mura>bah}ah

pembiayaan

adalah

akad

perjanjian

penyediaan barang berdasarkan jual beli dimana bank membiayai
atau memberikan kebutuhan barang atau infestasi nasabah dan
menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan
yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil/
angsuran dalam jangka waktu yang sudah di tentukan.
3. Rukun dan Akad Mura>bah}ah
a. Pelaku akad, yaitu ba’i (penjual) dan Musyari (pembeli)
b. Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dan tsaman (harga)
c. Shighah, yaitu ijab dan qobul
4. Syarat Pokok Mura>bah}ah
a. Penjual harus menyatakan biaya perolehan barang yang akan
dijualnya.
b. Tingkat

keuntungan

dalam

mura>bah}ah

dapat

ditentukan

berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk presentase tertentu.
c. Semua biaya yang dekeluarkan penjual dalam rangka memeproleh
barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukan
kedalam biaya perolehan untuk menetukan harga dan margin.

58

Binti Nur Asiyah, Manajamene Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Kalimedia,
2015), 224-225.
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d. Mura>bah}ah dikatakan sah apabila biaya-biaya perolehan barang
ditentukan secara pasti.59
5. Jenis Mura>bah}ah
a.

Mura>bah}ah berdasarakan pesanan
Mura>bah}ah berdasarkan pesanan yaitu suatu penjual
dimana ada dua pihak atau lebih bernegosisasi dan berjanji satu
sama lain untuk melakukan suatu kesepakatan bersama, dimana
pemesan memita bank (ba’i) untuk membeli aset yang kemudian
dimiliki secara sah oleh pemesan. Janji pemesan dalam murabahah
berdasarkan pesanan bisa bersifat mengikat dan bersifat tidak
mengikat.

b.

Mura>bah}ah tanpa pesanan
Mura>bah}ah tanpa pesanan yaitu ada yang pesan atau tidak
ada yang beli atau tidak, bank menyediakan barang dagangannya.
Penyedia barang pada murabahah model ini tidak berpengaruh atau
terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.60

59
60

Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 83-84.
Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Mura>bah}ah Perbankan Syariah, 34-
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BAB III
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAN

MURA>BAH{AH DI BANK BRISYARIAH MADIUN

A. Gambaran Umum
1. Sejarah Berdirinya Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun
Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun merupakan salah satu
Bank Syariah yang berada di kota Madiun seperti yang diutarakan oleh
Yayuk Setya Rahayu selaku Operation & Service Manager Bank
BRISyariah Kantor Cabang Madiun:
―Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun berdiri pertama pada
tahun 28 November 2012 yang beralamatkan di Jl. Thamrin Kota
Madiun. Kemudian setelah Bisnis

Bank BRISyariah KC Madiun

mengalami perkembangan yang cukup pesat diupgrade menjadi KC
(Kantor Cabang) yang awalnya adalah KCP (Kantor Cabang
Pembantu) dan kantornya dipindah di Jln. S. ParmanNo. 44. Pimpinan
Cabang Bank BRISyariah KCP Madiun yang pertama adalah Bapak
Kurniawan sampai dengan September 2017 dan Oktober 2017
digantikan dengan Bapak Fathurozi Bosman sampai saat ini.‖61
2. Visi dan Misi Bank BRISyariah Madiun
Visi Bank BRISyariah Madiun:
Menjadi bank ritel modern ketermuka dengan ragam pelayanan
finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk
kehidupan lebih bermakna.
61

Yayuk Setiyo Rahayu, Wawancara, 4 Maret 2019
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Misi Bank BRISyariah :
a.

Memahami keragaman individu dan mengakomodasikan
beragam kebutuhan finansial nasabah.

b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan
pun dan dimana pun.
d. Memungkinkan setiap akses individu untuk meningkatkan
kualitas hidup dan menfgahdirkan ketentraman pikiran.62
3. Struktur organisasi PT. Bank BRISyariah Madiun
Berikut struktur organisasi PT. BankSyariah Kantor Cabang
Madiun per tanggal 01 April 2018

62

Pemimpin Cabang

: Fakhrurozi Bosman

Branch Quality Assurance

: Sukma KD

Reviewer Junior

: Puguh Dwi Santoso

Mikro Marketing Manager

: Sunaryo

Colection Spv

: Yongky MK.

Marketing Manager

: Mohamad Ali Najamuddin

Operation & Service Manager

: Yayuk Setiyo Rahayu

Financing Support Manager

: Yayuk Setiyo Rahayu

Pemimpin Cabang Pembantu

: Lampiran tersendiri

Branch Ops. Spv. KC Madiun

: Antita KD

Kepala KK

:

Buku Laporan Tahunan BRI Syariah, 2015. 08.
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-

Unit Head UMS Madiun

: Tunggul HW

Account Officer Mikro

:

1. Anasrul Setiawan
2. Deny Miftakhul Rizqi
3. Tofan Irawadi
4. Agita Aprliawan
Unit Head UMS Outlet Caruban : Andika FA
Account Officer Mikro :
1.

Bambang Irawan

2. Riza Danu
3. Bakti Setia Lencana
Account Officer :
1. Dimas H.A.
2. Deni P.W.
3. Johan Bagus K.
4. Farhan H.
5. Annas Indzadzil A.M.,
Funding R. Officer

: Anindya D.R

Teller

: Nur Ahmadi, Afinda

Customer Service

: Dwi Riana Sari

Operation Support

: Eka Dwi Aryani

General Affair

: Aulia I.F.

Legal Officer

: Khabib Mutaali

Financing Adm.

: Ana Aprilia
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Reporting Custody

: Eko Heru S.

Appraisal & Investigation

: Eko Susanto

Area Support

: Siska Ayu Fitria.

4. Produk Bank BRISyariah Madiun
a. Penghimpunan Dana
1) Tabungan Faedah BRIS IB
2) Tabungan Haji BRIS IB
3) Tabungan Impian BRIS IB
4) Tabunganku BRIS IB
5) Simpanan Pelajar (Simpel) IB
6) Giro BRIS IB
7) Deposito BRIS IB
b. Produk Pembiayaan / Financing

1) KPR (Kepemilikan Rumah) BRIS IB
2) KPR (Kepemilikan Rumah) Sejahtera BRIS IB
3) KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BRIS IB
4) KMG (Kepemilikan Multi Guna) BRIS IB
5) PKE(Pembiayaan Kepemilikan Emas) BRIS IB \Qard Beragun
EmasBRIS IB
6) Pembiayaan Umrah BRIS IB
7) Mikro 25 BRIS IB
8) Mikro 75 BRIS IB
9) Mikro 500 BRIS IB
10) Pembiayaan Koprasi Karyawan
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11) Pembiayaan Konstruksi Pengembangan Perumahn Untuk
Developer
12) Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Usaha
13) Pembiayaan Komersial
14) Pembiayaan Ritel Dan Kemitraan
c. Jasa / Service

1) Kartu ATM Bris Dan Kartu Debit BRIS
2) Kartu Co-Branding
3) Cms Cash Management System
4) University School Payment System
5) E-Payroll
6) ATM Bris, ATM Bersama, ATM Prima
7) Electronic Data Capture
8) SMS Banking
9) Mobile BRIS
10) Call BRIS 1500-789
11) Bris Remittance
12) Internat Banking
13) Mini Banking Syariah SALAM BRIS.63

63

Data Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun diperoleh dari Area Support,
Dokumentasi, 19 Februari 2019.
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B. Jenis Risiko Pada Pembiayaan Mura>bah}ah Yang Dihadapi Oleh Bank

BRISyariah Madiun.
BRISyariah Madiun sebagai salah satu Bank Syariah yang
memberikan pembiayaan kepada nasabah, tentunya pembiayaan yang
diberikan kepada nasabah tidak selalu lancar pasti ada juga yang yang
bermasalah. Setiap Bank pasti tidak menginginkan adanya risiko-risiko
pada pembiayaan, karena hal tersebut dapat berdampak pada menurunya
jumlah pendapatan bank.
1. Jenis Risiko Pada Pembiayaan Mura>bah}ah di Bank BRISyariah
Madiun.
Risiko pembiyaan yang dihadapi BRISyariah Madiun menurut
Bapak Muhammad Ali Najamudin selaku Manajer Marketing yaitu: 64
“Di sini itu risikonya ya macet dalam angsuran, nunggak atau
risiko kredit. Di Bank BRISyariah Madiun ini jumlah pembiayaan
bermasalah itu pada tahun 2017 sebesar 2,988 Milyar ya...
sedangkan kalau tahun 2018 itu sebanyak 3,559 Milyar’’.
Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Farhan selaku AO (Account
officer) bahwa risiko yang dihadapi oleh Bank BRISyariah Madiun
yaitu:65
―Jenis-jenis risiko yg paling terasa itu ada 2 kalau dari Fix Income
karyawan risiko yang terbesar adalah ketika gaji masuk dia gak
langsung melakukan atau menyisihkan untuk kewajibanya di bank,
malah dia buat untuk kebutuhan lain. Akhirnya jika seperti itu
maka nasabah tersebut akan terlambat dalam angsuran sehingga
menyebabkan macet dalam angusran, sedangkan buat yg non
fixincome umumnya terjadi karena usaha nasabah yang sepi
karena dalam usaha kan biasanya ada naik turunya biasanya
64
65

Muhammad Ali Najamudin, Wawancara, 7 Februari 2019.
Farhan, Wawancara, 3 April 2019
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usahanya lancar kadang juga tidak lancar. Ketika ada penurunan
usaha itu menjadi risiko terbesar yang kita hadapi”.
Sedangkan Menurut Bapak Johan selaku AO (Account officer)
adalah sebagai berikut:66
“Jenis risikonya yaitu oneprestasi dari nasabah, salah satunya
nasabah yang settingan maksudnya disini settingan yaitu, bahwa
mereka dalam melakukan pembiayaan murabahah itu mereka tidak
sesuai dengan data yang diberikan kepada kita atau memanipulasi
informasi data penghasilan, sedangkan fixincome ada kebutuhan
tertentu juga dari nasabah kalau non fixincome karena penurunan
pendapatan usahanya’’.
Dari ketiga hasil pemaparan narasumber diatas risiko utama dalam
pembiayaan mura>bah}ah yang dihadapi BRISyariah Madiun adalah
risiko kredit, macet atapun nunggak dalam angsuran dengan jumlah
pembiayaan murabahah bermasalah pada tahun 2017 2,988 Milyar dan
pada tahun 2018 3,559 Milyar. Risiko tersebut akibat dari kegagalan
dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibanya. Di BRISyariah
Madiun risiko-risiko tersebut timbul atau muncul kareana ada beberapa
hal. menurut Bapak Muhammad Ali Najamudin selaku Manajer
Marketing beliau mengatakan bahwa:67
―Penyebab dari macet atau risiko kredit tersebut karena pertama
pembiayaan salah penggunaan, kedua yaitu emang dari karakter
nasabahnya itu sendiri, karena usaha milik nasahah yang terkena
bencana alam dan bisa juga dari condition of economy misalnya
kondisi ekonominya lagi buruk, karena dollar naik, bahan baku
naik sehingga usahanya tidak produksi”.

66
67

Johan, Wawancara, 11 April 2019.
Muhammad Ali Najamudin, Wawancara, 7 Februari 2019.
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Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Farhan selaku AO (Account
officer) bahwa penyebab dari timbulnya risiko kredit tersebut yaitu:68
“Ada macam-macam, ada fourmajer dan unfourmajer. Yang
unformajer (ketidak sengajaan) itu misalnya punya toko tapi
tokonya kebanjiran jadi barangnya hilang semua terus dia gak
bisa jualan, bangkrut karena bencana alam atau disisi lain usaha
bangkrut karena ditipu . kalau fourmajer (sengaja), dia spekulasi
dia ambil 3 milyar di bris dia belum optimal dan dia ambil lagi di
Bsm 5 milyar, karena dia mikir dia bisa bikin 5 toko lagi, jadi dia
meminjam uang lagi padahal dia belum tahu apakah dia nanti bisa
mengembalikan atau mengansur hutangnya tersebut‖.
Berdasarkan hasil wawancara diatas penyebab dari timbulnya
risiko kredit yaitu karena usaha dari nasabah yang sepi sehingga
terjadinya penurunan pendapatan dari nasabah sehingga nasabah tidak
mampu membayar kewajibanya kepada Bank. Selain itu karakter tidak
baik nasabah mau berhutang tetapi tidak mau mengembalikan. Karakter
nasabah juga menjadi faktor utama dari penyebabkan timbulnya risiko
tersebut, nasabah memanipulasi informasi data penghasilan dan
penyebab lainnya yaitu karena bencana alam dan condition of economy.
C. Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mura>bah}ah Di Bank
BRISyariah Madiun.
Proses manajemen risiko merupakan sistem yang komprehensif
yang meliputi pencintaan lingkungan manajemen yang kondusif
mengidentifikasi risiko, memelihara pengukuran risiko, proses mitigasi
dan monitoring. Penerapan manajemen risiko di BRISyariah Madiun telah
sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/38/PBI/2008 Tentang
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Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah.
1. Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mura>bah}ah Di
Bank BRISyariah Madiun.
Setiap Perbankan syariah maupun konvensional dalam penyaluran
pembiayaan pasti akan berhadapan dengan risiko-risiko. Risiko-risiko
tersebut akan mengakibatkan kerugian pada Bank apabila tidak dikelola
atau dikendalikan dengan baik. Manajemen risiko pada pembiayaan

mura>bah}ah yang dilakukan oleh Bank BRISyariah yaitu:
a. Identifikasi Risiko
Menurut Bapak Muhammad Ali Najamudin selaku Manajer
Marketing identifikasi risiko yang dilakukan oleh Bank BRISyariah
Madiun yaitu:69
―Mengidentifikasi risiko tersebut dengan melakukan analisis
5C yaitu: character, dimana dalam character tersebut seperti
karakter itu dari orang yang mau pinjam selain itu, kita juga
harus survey langsung ke lapangan. Capacity dilihat dari
analisis keuangannya, yaitu dari omsetnya. Kita harus
mengetahui bagaimana setiap bulan omset yang dimiliki oleh
nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Capital atau
modal ya itu dilihat dari modalnya, kalau modalnya dilihat
dari laporan keuanganya ya. Collatereral, dalam
pembiayaan maksimal 80% dari nilai agunan. Agunnya apa,
ya agunan yang bisa diikat. Disini waktu agunan dan
pengikatan. Pertama disini syaratnya bisa di ikat contohnya:
barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, la itu
pengikatnya HT(hak tanggungan), kalau barang bergerak
seperti kendaraan, mobil pengikatanya yaitu BPKB saja,
piutang atau tagihan pengikatanya actacessi contohnya
proyek pemerintah, deposito warkat pegikatna dengan gadai,
kapal tonkan pengikatanya dengan hipotit. Condition of
economy, biasanya melihat trend biasanya kondisi global,
kadang usaha tersebut tersebut dipengaruhi oleh kebijakan
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pemerintah, seperti beras, gula, itu semua harga kan yang
menetapkan pemerintah. Condition of economy, katakanlah
seperti petani tebu demo dikarenakan apa? Ya itu
pemerintah impor gula banyak dan akhirnya harga gula
menurun dan akhirnya tebu di sini tidak laku. condition of
economy dilihat dari secara globalnya. Terus contohnya lagi
wartel sekarang kalah dengan hp, karena hp sekarang sangat
menjamur atau sangat banyak orang yang menggunakan hp,
teknologi juga termasuk sekarang hp, hp yang dari china
yang murah-murah condition of economy juga seperti itu’’.
Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Farhan selaku AO
(Account officer)

bahwa penerapan manajemen risiko pada

pembiayaan Mura>bah}ah di Bank BRISyariah Madiun yaitu:70
“Kita harus mengetahui konsep 5C yaitu: Character dari
orang yang mau pinjam, terus karakter itu bisa kita lihat
dari sifat atau karakter dari orang yang akan melakukan
pembiayaan. Setelah karakter yaitu kapasitas itu dilihat
dari kemmapuan dari nasabahnya ya. Capital atau modal
ya itu dilihat dari modalnya, kalau modalnya dilihat dari
laporan keuanganya ya. Condition of economy, biasanya
melihat trend biasanya kondisi global, kadang usaha
tersebut tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.
Colleteral itu jaminan aset yang dijaminkan, jaminan itu
akan ditanyakan terus jika pembiayaan macet’’.
Sedangkan menurut Bapak Johan selaku AO (Account officer) )
bahwa

penerapan

manajemen

risiko

pada

pembiayaan

mura>bah}ah di Bank BRISyariah Madiun yaitu:71
―Penting banget konsep 5C, karena kita membacanya
disitu, seperti character, capacity, capital, collateral,
condition of economy. Dasarnya melakukan pembiayaan
dari situ, selama itu semua terpenuhi maka presentase
oneprestasi atau terjadinya pembiayaan bermasalah kecil.
Kalau 5C itu terpenuhi maka layak untuk dibiayai”.
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b. Pengukuran Risiko
Menurut Bapak Muhammad Ali Najamudin selaku Manajer
Marketing pengukuran risiko yang dilakukan oleh Bank
BRISyariah Madiun yaitu:72
“Pengkuran risiko, pada pembiayaan mura>bah}ah yang ada
di Bank BRISyariah Madiun kita mengelompokkan nasabah
yang
selalu
memenuhi
kewajiban,
mengalami
keterlambatan, hingga macet”.
c. Pemantauan dan Pengendalian Risiko
Menurut Bapak Muhammad Ali Najamudin selaku Manajer
Marketing,

pemantauan

dan

pengendalian

risiko

yang

dilakukan oleh Bank BRISyariah Madiun yaitu:73
“Pemantauan dan pengendalian risiko, setiap 1 minggu
atau 1 bulan sekali marketing kita akan mendatangi
nasabah atau silahturahmi ke nasabah sehingga risiko
dapat dideteksi sedini mungkin. Sebelum nasabah
mengalami pembiayaan macet maka, kita akan melakukan
mitigasi atau mencegah terjadinya kerugian seperti kita
melakukan penagihan yang intensif”’.
Berdasarkan dari hasil wawancara dari 3 narasumber diatas
penerapan manajemen risiko pada pembiayaan mura>bah}ah yang dilakukan
BRISyariah Madiun adalah identifikasi risiko dengan cara menganalisis
konsep 5C yaitu character, capacity, capital, collateral, condition. Kita
harus mengetahui character nasabah dalam hal kemampuan peminjam
untuk memenuhi kewajibannya selain itu karakter bisa kita lihat dari sifat
atau karakter dari orang yang akan dibiayai, kita juga harus survey
langsung ke nasabah yang akan kita biayai tersebut. character sangat
penting karena jika peminjam mampu mengembalikan pinjamanya tetapi
ia memiliki karakter yang buruk atau tidak baik, maka kemungkinan
72
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nasabah tersebut tidak mengembalikan pinjamanya pada waktu yang sudah
ditentukan.
Capacity atau kemampuan nasabah/peminjam untuk melunasi
hutangnya, maka dilihat dari analisis keuangannya, yaitu dari omsetnya.
Kita harus mengetahui bagaimana setiap bulan omset yang dimiliki oleh
nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Jika omset yang dimiliki oleh
nasabah setiap bulannya baik maka kemungkinan besar nasabah tersebut
bisa melakukan ansuran setiap bulan, tetapi jika omset nasabah setiap
bulan tidak menentu mengakibatkan macet dalam angsuran. Capital atau
modal seberapa besar modal yang dimiliki oleh nasabah yang akan
melakukan pembiayaan. Modal tersebut dilihat dari laporan keuanganya.
Collateral atau jaminan setiap nasabah yang akan melakukan pembiayaan
harus memiliki aset yang akan dijaminkan, jika akibat sesuatu hal
peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman, maka aset atau jaminan
tersebut akan dilelelang dan akan digunakan untuk menutup semua
utangnya. Dalam collateral barang tidak bergerak, seperti tanah dan
bangunan, pengikatnya HT (hak tanggungan), kalau barang bergerak
seperti kendaraan, mobil pengikatanya yaitu BPKB saja, piutang atau
tagihan pengikatanya actacessi contohnya proyek pemerintah. deposito
warkat pengikatnya dengan gadai, kapal tonkan pengikatanya dengan
hipotit.
Condition of economy dapat berpengaruh terhadap usaha si
peminjam. Jika kondisi perekonomian memburuk maka dapat mengacam
usaha peminjam tersebut sehingga itu dapat berdampak pula pada
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penurunan pendapatan, dan menyebabkan kemampuan mengembalikan
pinjaman juga akan turun.
Pengukuran Risiko pada pembiayaan mura>bah}ah pada Bank
BRISyariah Madiun adalah dengan mengelompokan nasabah yang selalu
memenuhi kewajibanya, mengalami ketelambatan, hingga nasabah yang
macet, kemudian di ukur dan dimasukan pada pengelompokan yang dibagi
menjadi 4 kategori yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
Pemantauan dan pengendalian risiko cara yang dilakukan oleh Bank
BRISyariah Madiun yaitu dengan melakukan kunjungan oleh marketing
setiap 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali sehingga mereka mengetahui
risiko dapat dideteksi sedini mungkin. Sebelum nasabah mengalami
pembiayaan macet maka kita akan melakukan mitigasi atau mencegah
terjadinya kerugian, seperti kita melakukan penagihan yang intensif.
2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mura>bah}ah
di Bank BRISyariah Madiun.
Tindak lanjut pada nasabah pembiayaan mura>bah}ah yang macet
ataupun menunggak dan karena bencana alam menurut Bapak
Muhammad Ali Najamudin selaku Manajer Marketing yaitu:74
a.

Nasabah Yang terkena risiko kredit, macet atau nunggak
“Saya akan menjelaskan untuk yang nasabah macet dan
nunggak dulu ya. Dari Bank BRISyariah Madiun melakukan
penagihan rutin terus ketika penagihan rutin tidak
berpengaruh dan tetap nunggak maka selanjutnya adalah
memberikan SP (surat peringatan) SP tersebut SP1, SP2, SP3.
Jika sampai SP3 tidak ada penyelesaian atau pembayaran
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b.

maka penyelesaiannya yaitu dengan penjualan jaminan dari
nasabah tersebut’’.
Nasabah yang terkena bencana alam
―Setiap usaha yang dijalankan nasabah kan tidak selalu
meningkatkan pendapatanya, terkadang ada usaha nasabah
yang terkena musibah, musibah itu kan datangnya tiba-tiba,
karena adanya musibah tersebut nasabah tidak dapat
mengansur kewajibanya ke Bank kan ya. Karena mereka tidak
memiliki pendapatan dikarenakan usahanya yang terkena
bencana. Jadi penanganan yang dilakukan kepada nasabah
yang usahanya terkena bencana alam kita melakukan
Reschedulling pembayaran angsuran sama reconditionning
berupa perubahan persyaratan pembiayaan tanpa menambah
sisa pokok kewajiban yang harus ddibayarkan ke bank ya,
selain itu kita juga mengurangi jumlah angusran dan
perubahan jumlah angsuran dan kita memberikan potongan’’.
Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Farhan selaku AO (Account

officer) tindak lanjut yang dilakukan oleh Bank BRISyariah Madiun
yaitu:75
―Kalau misalnya tadi kita gagal mengantisipasi risiko itu atau kita
kelolosan segala macem kita punya second way out(agunan).
Tetapi sebelum itu kita memberikan surat peringatan kepada
nasabah kita melakukan SP1, SP2 , SP3, jika pada SP3 nasabah
tetap tidak mau membayar maka kita melakukan pelelangan
agunan tersebut dan yang terakhir adalah hapus buku”.
Sedangkan menurut Bapak Johan selaku AO (Account officer)
tindak lanjut yang dilakan oleh Bank BRISyariah Madiun yaitu:76
―jika ada nasabah yang bandel dan tidak melahkukan angsuran
pertama kita akan melahkukan pendekatan kepada nasabah,
setalah melakukan pendekatan kepada nasabah maka kita akan
intensif melakukan penagihan, setelah itu kita melakukan
reschedulling, jika semua itu sudah dilakukan dan nasabah tetap
tidak mau melakukan angsuran maka pihak Bank akan
memeberikan SP kepada nasabah yaitu SP1, SP2 dan yang
terakhir SP3. Jika tidak ada penyelesaian atau pembayaran maka
penyelesaiannya terakhir yaitu dengan penjualan jaminan dari
nasabah tersebut’’.

75
76

Farhan, Wawancara, 3 April 2019.
Johan, Wawancara, 11 April 2019.

53

Berdasrakan hasil wawancara dari ketiga narasumber diatas
strategi atau upaya yang dilakukan oleh Bank BRISyariah Madiun pada
pembiayaan mura>bah}ah bermasalah yaitu:
a.

Melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan, hal ini
dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada
nasabah pembiayaan. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan cara
kita

mendatangi

nasabah

kemudian

membicarakan

atau

mendiskusikan masalah yang dihadapi oleh nasabah dan kita pihak
bank memberikan masukan atau alternative jalan keluar dalam
menyelesaikanya.
b. Collection, penagihan secara intensif yang dilakukan oleh Bank

BRISyariah Madiun kepada nasabah, pertama jika nasabah
menunggak atau macet dalam angsuran maka pihak Bank
BRISyariah Madiun akan mengirimkan surat peringatan atau
teguran kepada nasabah pembiayaan ura>bah}ah atas pembayaran
angsuranya. Surat peringatan ini disampaikan secara bertahap
dimulai dari surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Surat
peringatan pertama biasanya dari surat ini berisi nominal angsuran
pokok dan bagi hasil yang belum dibayar oleh nasabah. Surat
peringatan kedua surat ini diberikan kepada nasabah apabila masih
saja belum membayar, dan kami pihak perbankan akan datang
langsung ke tempat nasabah pembiayaan untuk melakukan
penagihan atas pembiayaan yang menglami macet, jadi surat ini
dapat dikatakn surat pengantar pihak marketing kami. Surat
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peringatan ketiga, surat ini merupakan surat panggilan, di mana
petugas Bank akan meminta nasabah untuk datang ke kantor
BRISyariah dan menemui pihak pengurus, agar pembiayaan tidak
macet maka dapat dirundingkan secara baik-baik. Kedua
penagihan secara langsung yakni pihak Bank BRISyariah Madiun
dengan mendatangi langsung kerumah nasabah pembiayaan

mura>bah}ah yang mengalami penunggakan.
c. Reschedulling, Bank BRISyariah Madiun memberikan keringanan
kepada nasabah pembiayaan mura>bah}ah menyangkut

jadwal

pembayaran atau memberikan jangka waktu termasuk masa
teggang dan perubahan besarnya angsuran.
d. Eksekusi jaminan yaitu penjualan atau pelelangan aset yang
dijadikan jaminan untuk pelunasan pembiayaan yang kurang. Hal
ini dilakukan oleh bank apabila nasabah sudah benar-benar tidak
mampu lagi untuk membayar hutangnya.
Sedangkan penanganan pada nasabah yang terkena bencana alam
Bank BRISyariah Madiun melakukan penanganan sebagai berikut:
a. Reschedulling (Penjadwalan kembali), Bank BRISyariah Madiun
melakukan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah yang
terkena bencana alam atau mengubah jangka waktu pembayaran.
b. Reconditioning (Persyaratan kembali), Bank BRISyariah Madiun
melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan persyaratan
pembiayaan. Pengurangan jumlah angsuran, perubahan jangka
waktu, perubahan keuntungan dan pemberian potongan.
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BAB IV
ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN

MURA>BAH{AH DI BANK BRISYARIAH MADIUN
A. Analisis Jenis Risiko Yang Dihadapi Oleh Bank BRISyariah Madiun.
Setiap perbankan dalam melakukan pembiayaan mura>bah}ah
terhadap nasabah pastinya terdapat risiko-risiko yang mungkin terjadi.
Dengan adanya risiko-risiko tersebut bukan berarti Bank tersebut
dikategorikan tidak aman atau tidak bagus. Di Bank BRISyraiah Madiun
jumlah pembiayaan bermasalah pada tahun 2017 mencapai 2,988 Milyar
dan pada tahun 2018 mencapai 3,559 Milyar. Dengan bertambahnya
jumlah pembiayaan bermasalah setiap tahun, bank pasti akan mengalami
kerugian.
Menurut Irham fahmi ada 4 jenis risiko yang dialami oleh
perbankan yang yaitu:
1. Risiko Kredit
Risiko

kredit

terjadi

karena

kegagalan

nasabah

dalam

mengembalikan atau mmemenuhi kewajibanya untuk mengembalikan
ujrah yang sudah disepakati di awal akad. Risiko ini tejadi karena
pembiayaan salah penggunaan, karakter nasabah itu sendiri dan
condition of economy. Selain itu risiko kredit terjadi karena terlalu
mudahnya pihak bank dalam memberikan pembiayaan kepada
nasabah. Jika usaha yang dimiliki nasabah tidak produksi maka
nasabah tidak akan mendapatkan pendapatan. Sehingga hal inilah
yang menyebabkan gagalnya nasabah dalam mengansur pembiayaan.
56

2. Risiko Pasar
Risiko pasar terjadi karena perubahan kondisi dan situasi pasar diluar
kendali dari perbankan, seperti suku bunga, nilai tukar mata uang dan
harga komoditas. Sehingga kondisi tersebut menyebabkan bank
mengalami kerugian.
3. Risiko Operasional
Risiko ini timbul karena faktor internal bank yaitu kesalahan pada
sitem komputer, human error, dan lainnya sehingga kejadian tersebut
menyebabankan timbulnya masalah pada bank sendiri.
4. Risiko Likuiditas
Risiko yang dialami oleh perbankan karena ketidakpatuhanya untuk
memenuhi kewajiban jangka pendek seperti membayar listrik, telepon,
haji karyawan dan lainnya.
Di BRI Syariah Madiun jenis risikonya sudah sama seperti yang
ada diteori pertama yaitu Risiko kredit, tetapi yang diterapkan di teori
tentang jenis risiko yaitu risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko
operasional, di BRISyariah Madiun belum ada jenis risiko tersebut,
dikarenakan ketiga jenis risiko tersebut mempunyai risiko yang sangat
tinggi bagi BRI Syariah Madiun.
B. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mura>bah}ah
Di Bank BRISyariah Madiun.
Setiap perbankan di indonesia bukan hanya konvensional maupun
syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai risiko-risiko. Risiko-
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risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi bisa dikelola dan dikendalikan
sehingga tidak menimbulkan efek yang lebih besar bagi perusahaan
ataupun bank. Di Bank BRISyariah Madiun menerapkan berbagai
manajemen risiko agar bisa meminimalisir terjadinya risiko yang lebih
besar. Bank harus dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan
mengendalikan risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi.
Dalam penerapan manajemen risiko terdapat tahapan-tahapan
yang harus dilakukan agar risiko tersebut tidak berdampak negatif bagi
perbankan. Beberapa tahapan yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah
yaitu:
1.

Identifikasi risiko dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi
seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang
berpotensi merugikan bank. Pihak BRISyariah menganalisis 5C yaitu
character, capacity, capital, collateral, dan condition.
a. Character

dalam

pemberian pembiayaan

mura>bah}ah Bank

BRISyariah melakukan analisi karakter dari setiap nasabah, pihak
Bank melakukan survey kelapangan, selain itu pihak bank juga
harus mengatahuai sifat dari calon nasabah tersebut. Calon nasabah
pembiayaan murabahah harus mempunyai KTP, KK, Surat Nikah,
lalu data-data nasabah terebut dimasukan ke sistem Bank
Indonesia. Jika nasabah tersebut pernah melakukan pembiayaan
maka pihak bank akan mengetahuai apakah nasabah tersebut
pernah macet apa tidak. Identifikasi risko dilakukan sejak awal
karena untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko-risiko yang
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akan terjadi. Identifikasi risiko sangat penting agar meminimilasir
terjadinya risiko pembiayaan dan dapat diatasi sejak dini.
b. Capacity analisis yang dilakukan oleh Bank BRISyariah Madiun
dilihat dari analisis keuangaya yang berupa omset yang dimiliki
oleh calon nasabah, jika omset yang dimiliki nasabah setiap
bulanya baik maka kemungkinan besar nasabah tersebut bisa
melakukan angsuran setiap bulan.
c. Capital atau modal analisis Bank BRISyariah yang digunakan
dengan melihat berapa modal yang dimiliki oleh nasabah. Modla
tersebut dilihat dari laporan keuanganya.
d. Collateral, aset yang akan dijaminkan jika suatu saat nasabah tidak
bisa mengembalian pinjamananya, maka jaminan tersebut akan di
jual atau dilelang oleh pihak Bank, untuk meneutupi utang tersebut.
e. Condition of economy, kondisi ekonomi sangat mempengaruhi
usaha-usaha setiap nasabah, terkadang kebijikan pemerintah seperti
naiknya harga beras dan kebutuhan pokok lainya hal ini
menyebabkan usaha pendapatanya menjadi menurun.
2.

Pengukuran Risiko yang dilakukan oleh Bank BRISyariah Madiun
yaitu dengan mengelompokkan nasabah yang selalu memenuhi
kewajibanya, mengalami keterlambatan, hingga macet. Pengukuran
risiko dilakukan untuk mengukur profil risiko bank, dan selanjutnya
digunakan

untuk

memperoleh

gambaran

aktivitas

penerapan

manajemen risiko. Prosedur pengukuran risiko secara umum adalah
sebagai berikut:
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a. Menetapkan eksposur risiko secara keseluruhan.
b. Menetapkan faktor risiko untuk setiap posisi yang ada pada
portofolio bank.
c. Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan
volatifitas perubahan yang terjadi di

masa lalu dengan

memperhitungkan faktor korelasi. Seluruh risiko yang melekat
pada

seluruh

transaksi

serta

produk

perbankan

dapat

diintegrasikan dalam sistiem informasi manajemen bank.
3.

Pemantauan Risiko Pada tahapan ini bank mengevaluasi pengukuran
risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi
efektivitas proses manajamen risiko. Setiap 1 minggu atau 1 bulan
sekali marketing di BRISyariah Madiun mendatangi nasabah atau
silahturahmi ke nasabah sehingga risiko dapat dideteksi sedini
mungkin. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemantuan risiko
yaitu:
3) Kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang
timbul, serta melihat kemampuan kinerja sumber daya manusia
yang terdapat di dalam bank untuk mengantisipasi risiko yang
mungkin terjadi.
4) Bank juga harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif
untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan
risiko agar hasilnya dapat menyempurnakan proses manajemen
risiko yang terdapat dalam bank tersebut.

60

4.

Pegendalian Risiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan
probabilitas terjadinya risiko atas kejadian yang tidak kita inginkan.
Selain itu pengawasan dan pengendalian risiko bertujuan untuk
memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko berjalan sesuai
rencana, memastikan bahwa pengelolaan risiko cukup efektif, dan
memantau perkembangan terhadap kecenderungan berubahnya profil
risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank antara lain
metode mitigasi risiko.
Oleh karena itu penerapan manajemen risiko pada pembiayaan

mura>bah}ah di Bank BriSyariah Madiun sudah diterapkan dengan baik
karena mereka sudah melakukan tahapan-tahapannya yaitu identifikasi
risiko dengan analisis konsep 5C, pengukuran risiko, pemantauan dan
pengendalian risiko dan itu sudah sesuai dengan teori.
Upaya yang dilakukan BRI Syariah Madiun dalam mengatasi atau
menyelesaikan risiko-risiko pembiayaan mura>bah}ah yaitu:
e.

Melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan, hal ini
dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada
nasabah pembiayaan. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan
cara kita mendatangi nasabah kemudian membicarakan atau
mendiskusikan masalah yang dihadapi oleh nasabah dan kita
pihak bank memberikan masukan atau alternative jalan keluar
dalam menyelesaikanya.

f.

Collection, penagihan secara intensif yang dilakukan oleh bank
bri syariah madiun kepada nasabah, pertama jika nasabah
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menunggak atau macet dalam angsuran maka pihak bank bri
syariah madiun akan mengirimkan surat peringatan atau teguran
kepada nasabah pembiayaan murabahah atas pembayaran
angsuranya. Surat peringatan ini disampaikan secara bertahap
dimulai dari surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Surat
peringatan pertama biasanya dari surat ini berisi nominal
angsuran pokok dan bagi hasil yang belum dibayar oleh nasabah.
Surat peringatan kedua surat ini diberikan kepada nasabah apabila
masih saja belum membayar , dan kami pihak perbankan akan
datang langsung ke tempat nasabah pembiayaan untuk melakukan
penagihan atas pembiayaan yang menglami macet, jadi surat ini
dapat dikatakn surat pengantar pihak marketing kami. Surat
peringatan ketiga, surat ini merupakan surat panggilan, di mana
petugas Bank akan meminta nasabah untuk datang ke kantor
BRISyariah dan menemui pihak pengurus, agar pembiayaan tidak
macet maka dapat dirundingkan secara baik-baik. Kedua
penagihan secara langsung yakni pihak Bank BRI Syariah
Madiun

dengan

mendatangi

langsung

kerumah

nasabah

pembiayaan mura>bah}ah yang mengalami penunggakan.
g.

Reschedulling, Bank BRISyariah Madiun memberikan keringanan
kepada nasabah pembiayaan mura>bah}ah menyangkut

jadwal

pembayaran atau memberikan jangka waktu termasuk masa
teggang dan perubahan besarnya angsuran.
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h. Eksekusi jaminan yaitu penjualan atau pelelangan aset yang
dijadikan jaminan untuk pelunasan pembiayaan yang kurang.
Hal ini dilakukan oleh bank apabila nasabah sudah benar-benar
tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya.
Upaya yang dilakukan BRI Syariah dalam mengatasi
risiko-risiko pembiayaan mura>bah}ah sudah sama seperti yang ada
diteori. Sedangkan penagganan pada nasabah yang terkena bencana
alam yaitu:
a. Reschedulling

(Penjadwalan

kembali),

Bank

BRISyariah

Madiun melakukan perubahan jadwal pembayaran kewajiban
nasabaha yang terkena bencana alam atau mengubah jangka
waktu pembayaran.
b. Reconditioning (Persyaratan kembali),

Bank BRISyariah

Madiun melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan
persyaratan

pembiayaan.

Pengurangan

jumlah

angsuran,

perubahan jangka waktu, perubahan keuntungan dan pemberian
potongan.
Upaya yang dilakukan BRISyariah dalam mengatasi risiko
bencana alam pada pembiayaan mura>bah}ah sudah sesuai dengan
teori.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Jenis risiko pada pembiayaan mura>bah}ah yang dihadapi oleh Bank
BRISyariahMadiun adalah risiko kredit, macet dan menunggak,
dimana risiko tersebut timbul akibat dari kegagalan dari pihak nasabah
dalam memenuhi kewajibanya. Risiko kredit atau macet ini umumnya
terjadi karena usaha nasabah yang sepi atau penurunan pendapatan
usahanya sehingga nasabah tidak mampu membayar kewajibannya,
selain itu terjadinya risiko-risiko tersebut terjadi karena adanya
bencana alam, dan condition of economy.
2. Manajemen risiko pada pembiayaan mura>bah}ah di Bank BRISyariah
Madiun adalah identifikasi resiko yaitu menganalisis kelayakan calon
nasabah menggunakan konsep 5C untuk identifikasi awal mencegah
terjadinya

kerugian.

Pengukuran

risiko

pembiayaan

dengan

mengelompokan nasabah yang selalu memenuhi kewajibanya,
mengalami ketelambatan, hingga nasabah yang macet. Kemudian di
ukur dan dimasukan pada pengelompokan yang dibagi menjadi 4
kategori yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Pemantauan
dan pengendalian risiko cara yang dilakukan oleh bank bri syariah
madiun yaitu dengan melahkukan kunjungan oleh marketing setiap 1
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minggu sekali atau 1 bulan sekali sehingga mereka mengetahui resiko
dapat dideteksi sedini mungkin. Sebelum nasabah mengalami
pembiayaan macet maka kita akan melahkukan mitigasi atau
mencegah terjadinya kerugian, seperti kita melahkukan penagihan
yang intensif.
B. Saran
1. Untuk BRI Syariah Madiun harus lebih mendeteksi dini risiko-risiko
yang akan terjadi dan cepat tanggap dalam melakukan pengoptimalan
risiko-risiko tersebut agar risiko-risiko tersebut tidak mengakibatkan
kerugian yang besar terhadap kelangsungan Bank.
2. Untuk BRISyariah Madiun lebih dioptimalkan dalam menerapakan
manajemen risiko pembiayaan agar terhindar dari risiko pembiayaan,
dan bagi pihak BRISyariah Madiun hendaknya terus meningkatkan
penerapan manajemen

risiko dengan menerapkan 5C (Character,

Capacity, Capital, Collateral, Condition).
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