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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perekonomian bagi kehidupan manusia adalah mutlak merupakan 

kebutuhan yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Ekonomi menggambarkan 

adanya fungsi sosial pada masyarakat, yang tertuju pada tercapainya kondisi 

kesejahteraan fisik.
1
 Tanpa perekonomian sama sekali mustahil suatu kelompok 

manusia dapat bertahan hidup dan berkembang dalam memenuhi kebutuhan hidup 

mereka. Untuk itulah maka perekonomian menjadi sarana kehidupan utama yang 

perlu dikelola secara sistematis dan kreatif sesuai dengan kebutuhan manusia. 

Perkembangan dunia usaha dalam berbagai jenis industri, seakan-akan tak 

pernah berhenti karena bergeraknya zaman. Demikian juga dengan perkembangan 

industri perbankan yang tidak jauh berbeda tingkat perkembangannya dengan 

industri-industri lainnya. Dengan bergeraknya zaman dan adanya kebutuhan serta 

masukan dari masyarakat luas, perbankan yang ada saat ini banyak mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Perkembangan ini diwujudkan dalam bentuk 

yang bervariasi baik dari segi inovasi produk, prinsip, sistem operasionalnya serta 

pergeseran paradigma. 

Perbankan memiliki kedudukan yang sangat strategis, yakni sebagai 

penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan 
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pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, 

transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.  

Bank sebagai lembaga keuangan merupakan suatu bidang usaha yang aset 

utamanya adalah uang. Kata bank itu sendiri berasal dari bahasa Latin banco yang 

artinya bangku atau meja. Pada abad ke-12 kata banco merujuk pada meja, 

counter atau tempat penukaran uang (money changer). Dengan demikian, fungsi 

dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan 

menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.
2
 Bank adalah 

sektor jasa yang profit oriented. Bank berperan penting dalam perkembangan 

perekonomian. Keberadaan bank merupakan lembaga pembiayaan untuk 

pembangunan perekonomian melalui dana pihak ketiga dan disalurkan pada 

pelaku ekonomi sehingga bisa menjalankan berbagai kegiatan usaha maupun 

kegiatan konsumsi. Jika dunia perbankan mengalami masalah maka akan 

mempengaruhi pembangunan perekonomian.  

Sistem perbankan yang digunakan di Indonesia adalah dual banking 

system atau sistem perbankan ganda, di mana beroperasi dua jenis bank, yaitu 

Bank Konvensional dan Bank Syari’ah. Kemunculan Bank Syari’ah seiring 

dengan upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung 

ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem 

ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Karena itulah sistem Bank 

Syari’ah menerapkan sistem bebas bunga (interest free) dalam operasionalnya. 
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Hal ini berbeda dengan konsep dan filosofi dengan Bank Konvensional yang 

menerapkan sistem bunga, Bank Syari’ah melarang penerapan bunga dalam 

semua transaksi perbankan karena termasuk kategori riba. Dalil yang melarang 

sistem riba terdapat dalam alqur’an surat al-Baqarah: 275. 

                     

                               

                                 

                  

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan sepertiberdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 

mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)
3
 

 

Bank Syari’ah adalah bank yang dalam aktivitasnya; baik dalam 

penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan 

mengenakan imbalan atas dasar prinsip syari’ah
4
 dan menurut jenisnya terdiri atas 

bank umum syari’ah dan bank pembiayaan rakyat syari’ah. Prinsip syari’ah 

adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang 
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dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di 

bidang syari’ah. 

Awal mula munculnya perbankan syari’ah di Indonesia adalah 

didirikannya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Muamalat Indonesia 

lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI, yang akte pendiriannya 

ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.
5
 Lahirnya Bank Muamalat 

Indonesia telah memicu pertumbuhan bank-bank syariah di Indonesia. Apalagi 

semenjak diberlakukannya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 

dan diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syari’ah, Maka Bank Syari’ah di Indonesia semakin memiliki landasan 

hukum yang memadai sehingga mendorong pertumbuhannya lebih pesat lagi. 

Keberadaan dan perkembangan perbankan syari’ah di Indonesia 

merupakan refleksi dari kebutuhan atas sistem perbankan alternatif yang lebih 

dapatmemberikan kontribusi positif untuk meningkatkan ketercakupan (financial 

inclusion)dan kedalaman (financial deepening), serta meningkatkan stabilitas 

sistemperbankan nasional. Perkembangan industri perbankan syari’ah dewasa 

inimencerminkan permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem 

perbankanalternatif, yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang 

sehat, jugamemenuhi prinsip-prinsip syari’ah. 
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Tujuan dari perbankan syari’ah adalah menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional, seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil 

melalui pembiayaan sesuai prinsip syari’ah dan transaksi riil (fungsi 

intermediasi), yang mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

pemerataan kesejahteraan rakyat. Selain itu perbankan syari’ah juga melakukan 

fungsi sosial antara lain dengan menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan 

lainnya.  

Peningkatan pertumbuhan jumlah asset dan jumlah jaringan Bank Syari’ah 

yang ada di Indonesia menunjukkan minat masyarakat terhadap Bank Syari’ah ini 

mulai tinggi. Sehingga Bank Syari’ah perlu memperhatikan kebutuhan dan 

keinginan konsumen tersebut. 

Kinerja dan kontribusi perbankan syari’ah terhadap perkembangan industri 

perbankan di Indonesia semakin meningkat. Kinerja ini semakin nyata ketika 

badai krisis ekonomi melanda Indonesia pada pertengahan Juli 1998. Ketika 

perbankan konvensional banyak yang terpuruk, perbankan syari’ah relatif dapat 

bertahan bahkan menunjukkan perkembangan. Hal ini terjadi karena beberapa hal, 

antara lain
6
 :  

1. Beroperasi atas dasar prinsip syari’ah melalui bagi hasil, tidak 

beroperasi atas dasar bunga/riba,  

2. Tidak mengalami negative spread,
7
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3. Bertumpu terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang 

terbukti tangguh dan tahan dalam menghadapi krisis perekonomian 

nasional. Meskipun UMKM menjanjikan bagi masa depan ekonomi 

nasional, namun dalam perkembangannya seringkali dihadapkan 

dengan persoalan pendanaan.  

Sehingga kehadiran lembaga keuangan syari’ah merupakan momentum 

strategis bagi upaya pembebasan masyarakat pengusaha kecil dari kesulitan 

pendanaan dalam mengembangkan usaha ekonomi mereka. Dengan melihat 

semakin ketatnya persaingan dalam dunia perbankan, maka Bank Syari’ah harus 

memiliki strategi yang tepat untuk memenangkan persaingan tersebut. Bank 

Syari’ah harus secara terus menerus melakukan berbagai inovasi, baik dari segi 

produk maupun jasa. Termasuk inovasi dalam pelayanan sehingga memberikan 

kenyamanan bagi nasabah. Selain itu berbagai faktor mesti dipertimbangkan, 

diantaranya informasi mengenai produk/jasa bank syari’ah, lokasi bank yang 

strategis, kenyamanan nasabah, serta luasnya jaringan dan sebagainya. 

Perbankan syari’ah dalam hal ini merupakan produsen yang mempunyai 

produk berupa barang dan jasa yang telah dirancang sesuai kriteria syari’ah untuk 

ditawarkan kepada masyarakat luas terutama masyarakat muslim. Posisi 

masyarakat muslim yang merupakan mayoritas di Indonesia merupakan target 

potensial bagi Bank Syari’ah. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan 

kinerja operasionalnya, maka Bank Syari’ah harus memperhatikan perilaku 

konsumennya yang mencerminkan mengapa seseorang memilih dan membeli 
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produk/jasa baik yang menyimpan dana maupun yang melakukan pembiayaan 

sehingga dapat meningkatkan efektifitas kinerja bank.  

Selain itu prospek perbankan Syari’ah makin cerah dan menjanjikan. Bank 

Syari’ah di Indonesia, diyakini akan terus tumbuh dan berkembang. 

Perkembangan industri lembaga keuangan Syari’ah ini diharapkan mampu 

memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Harapan tersebut memberikan 

suatu optimisme melihat penyebaran jaringan kantor perbankan Syari’ah saat ini 

megalami pertumbuhan yang sangat pesat. 

Namun demikian masa depan dari industri perbankan Syari’ah, akan 

sangat bergantung pada kemampuannya untuk merespons perubahan dalam dunia 

keuangan. Fenomena globalisasi dan revolusi teknologi informasi, menjadikan 

ruang lingkup perbankan Syari’ah sebagai lembaga keuangan telah melampaui 

batas perundang-undangan suatu negara. Implikasinya adalah, sektor  

keuanganpun menjadi semakin dinamis, kompetitif dan kompleks. Terlebih lagi 

adanya tren pertumbuhan merger lintas segmen, akuisisi, dan konsolidasi 

keuangan, yang membaurkan risiko unik tiap segmen dari industri keuangan 

tersebut. 

Oleh karena itu perbankan Syari’ah perlu membekali diri dengan 

kemampuan manajemen sistem operasi yang mutakhir untuk menyikapi 

perubahan lingkungan tersebut. Salah satu faktor utama yang dapat menentukan 

kesinambungan dan pertumbuhan industri perbankan Syari’ah adalah, seberapa 

intens lembaga ini dapat mengelola risiko yang muncul dari layanan keuangan 

Syari’ah yang diberikan.  
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Lebih lanjut terdapat kecenderungan perkembangan sistem pencatatan, 

matematika keuangan dan inovasi teknik manajemen risiko yang tidak dapat 

diprediksi. Perkembangan tersebut disinyalir akan semakin menambah tantangan 

yang dihadapi oleh perbankan Syari’ah, terutama dengan masuknya lembaga 

keuangan konvensional yang juga menawarkan produk-produk keuangan 

Syari’ah. 

Risiko di dalam konteks bisnis  bank dan lembaga keuangan lainnya, 

tidaklah selalu mewakili sesuatu hal yang buruk. Kenyataannya risiko bisa 

mengandung di dalamnya suatu peluang yang sangat besar bagi mereka yang 

mampu mengelolanya dengan baik. Risiko dalam konteks perbankan merupakan 

suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan  maupun yang tidak 

diperkirakan yang berdampak negative terhadap terhadap pendapatan dan 

permodalan bank. Dalam implementasi proses manajemen risiko, pada tahap awal 

bank harus secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan 

memahami seluruh risiko yang sudah ada  (inherent risks)
8
 maupun yang mungkin 

timbul dari suatu bisnis baru bank, termasuk risiko yang bersumber dari 

perusahaan terkait dan afliasi lainnya. 

Aspek terpenting dalam penerapan manajemen risiko adalah kecukupan 

prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha bank tetap 

dapat terkendali (manageable) pada batas yang dapat diterima serta 

menguntungkan bank. Namun demikian mengingat perbedaan kondisi pasar 

struktur, ukuran serta kompleksitas usaha bank, tidak ada satu sistem manajemen 
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risiko yang universal untuk seluruh bank, sehingga setiap bank harus membangun 

sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi  dan organisasi manajemen risiko 

pada bank. 

Penerapan manajemen risiko tersebut, bermanfaat kepada perbankan 

maupun otoritas pengawasan bank. Bagi perbankan dapat meningkatkan share 

value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan 

kerugian bank di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan 

keputusan yang sistematis didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan 

sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, digunakan 

untuk menilai risiko yang melekat pada instrument atau kegiatan usaha bank yang 

relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh 

dalam rangka meningkatkan daya saing bank.  

Seperti lembaga keuangan lainnya, operasi bank syariah menghadapi 

beberapa masalah risiko keuangan seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko 

likuiditas, penarikan risiko. Di antara semua, risiko penarikan dan risiko 

kebangkrutan adalah yang paling penting dalam kasus di Indonesia karena 

beberapa alasan, terutama: 

a. Bank-bank Islam Indonesia mengoperasikan berdampingan dengan yang 

konvensional. Akibatnya, mereka harus tampil baik agar menarik bagi 

deposan. 

b. Beberapa deposan perbankan Islam memposisikan bank secara acuh tak 

acuh dari yang konvensional, yaitu deposan rasional. Mereka 

mengharapkan bank syariah memberikan keuntungan kompetitif, 
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menyediakan layanan perbankan yang komprehensif dan menawarkan 

berbagai instrumen deposito (Mars, 2008). Akibatnya, ada potensi 

pengungsian risiko komersial. 

c. Bank-bank konvensional dapat menawarkan hasil yang menarik dari 

berbagai produk perbankan yang kadang-kadang tidak menghubungkan 

dengan kegiatan bisnis yang nyata. Islam bank, di sisi lain, diwajibkan 

menggunakan prinsip-prinsip syariah  (Islam) untuk menghasilkan 

keuntungan dari kegiatan bisnis yang nyata dan aktual dan menanggung 

kerugian juga. 

d. Yang terakhir namun tidak sedikit, ketika ekonomi atau krisis keuangan 

terjadi, kecenderungan meningkatnya suku bunga membawa bank syariah 

menjadi dilema. Ini karena deposan rasional mengharapkan untuk 

menerima pengembalian yang lebih tinggi dari bank islam. Jika bank 

syariah tidak mampu harapan seperti itu, dapat menyebabkan berat dalam 

pengungsian risiko komersial atau risiko penarikan. 

Industri Lembaga Pembiayaan terdiri atas Perusahaan Pembiayaan, 

Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, baik yang 

menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.  
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Gambar.1.1.Komposisi Aset Lembaga Pembiayaan Tahun 2016 (%)
9
 

 

Sumber: Laporan Publikasi OJK 2016 

 

Total aset Lembaga Pembiayaan tahun 2016 sebesar Rp510,32 triliun yang 

terdiri dari aset Perusahaan Pembiayaan sebesar Rp442,77 triliun (86,76%), aset 

Perusahaan Modal Ventura sebesar Rp12,38 triliun (2,43%), dan aset Perusahaan 

Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp55,17 triliun (10,81%). 

Risiko perbankkan di Indonesia pada umumnya kurang mendapat 

perhatian secara serius dan proposional hingga akhir tahun 2000-an. Hal ini 

terindikasi dari kurangnya perhatian bank untuk menerapkan prinsip-prinsip 

manajemen risiko sebagai bagian dari memanajemen perbankkan, sedikit bank 

yang membentuk komite manajemen risiko dan menempatkanya pada posisi 

strategis bank, kemudian ada pandangan yang keliru bahwa risiko harus dihindari, 

padahal risiko selalu ada dalam dunia bisnis. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa 

Keuangan telah mewajibkan bank komersial untuk menerapkan manajemen risiko 

sebagai bagian dari penilaian kinerja bank. Para komisaris dan direktur bank 
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mewajibkan memiliki sertifikat manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Badan 

Sertifikat Manajamen Risiko.
10

   

Tabel. 1.1 Statistik Perbankkan syariah 

 

Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 
Bank Umum Syariah 

- 
Total Aset (satuan) 204.201 204.961 213.423 209.613 248.819 

- 
Jumlah Bank (satuan) 11 12 12 12 13 

- 
Jumlah Kantor (satuan) 1.780 2.163 1.990 1.970 1.681 

Unit Usaha Syariah (UUS) 

- 
Total Aset 69.121 67.383 82.839 77.827 95.470 

- Jumlah Bank Umum 

Konvensional yang memiliki 
UUS (satuan) 24 22 22 22 21 

- 
Jumlah Kantor UUS (satuan) 521 320 311 312 285 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

- 
Jumlah Bank (satuan) 158 163 163 163 166 

- 
Jumlah Kantor (satuan) 398 439 446 449 451 

- 
Total Deposito (milyar) 2.984 3.234 4.676 4.145 3.274 

 
Total Pembiayaan (milyar)  145.122 148.425 154.527 152.744 174.923 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017 

*Dalam Jutaan Rupiah 

 

Hingga Januari 2017, ada 13 bank umum syariah (BUS) diikuti oleh 287 

unit bank / unit Usaha syariah (UUS) dan 451 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS) mengintegrasikan 2.205 kantor-kantor di seluruh negeri. 

Merujuk kepada data jumlah aset perjanuari hingga januari 2017 tercatat 

bahwa dari total aset keseluruhan pada bank umum syariah tercatat sebesar Rp. 

248.819.000.000,- yang termasuk dalam semua aset pada bank-bank secara 

keseluruhan pada bank syariah. Sedangkan untuk jumlah bank nya sendiri 

sebanyak 13 buah. Sedangkan untuk unit usaha syariah total asetnya Rp. 

69.121.000.000,- untuk jumlah kantornya sebanyak 285 buah. Untuk bank 

embiayan syariah jumlah kantor sebanyak 166.   
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Ketika muncul bank syariah maka propagandanya dikatakan sebagai bank 

bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan bank syariah dengan bank 

konvensional yang beroperasional dengan sistem bunga. Hal ini betul, tetapi tidak 

sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya bagi hasil itu hanya merupakan bagian 

saja dari sistem operasi bank syariah. Mekanisme bagi hasil di bank syariah 

dijalankan berdasarkan prinsip: mudharabah dan atau musyarakah.
11

 Oleh sebab 

itu, kompetisi marginal antara sektor moneter dan sektor riil, antara pemilik modal 

dan tenaga kerja, serta antara orang kaya dan miskin yang disebabkan oleh 

prevalensi suku bunga, semuanya digantikan dengan usaha partisipatif (bagi 

hasil). Dengan cara ini, mobilisasi sumber daya melalui profit sharing terkait 

langsung dengan komplementaritas antara kegiatan ekonomi dan pelaku usaha.
12

 

Untuk itulah faktor modal amat urgen dalam pengembangan produksi dalam 

ekonomi, salah satu sarana yang tepat untuk mendapatkan modal produksi adalah 

dengan skim atau sistem mudharabah. 

Untuk itulah faktor modal amat urgen dalam pengembangan produksi 

dalam ekonomi, salah satu sarana yang tepat untuk mendapatkan modal produksi 

adalah dengan skim atau sistem mudharabah. 

PT. BRI Syariahmaupun PT.BSM senantiasa memperhatikan segmentasi 

bisnis yang menjadi sasaran, di mana pembiayaan komersial menjadi salah satu 

fokus manajemen dalam upaya untuk terus mengembangkan bisnis secara 

berkelanjutan. Hingga saat ini, kinerja pembiayaan segmen komersial menunjukan 

                                                             
11 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 

2005), hlm:10 
12
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Penerbit Dzikrul Hakim, 2010), hlm: 43 
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tren yang terus meningkat, seiring dengan peningkatan kinerja pembiayaan secara 

keseluruhan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi makro ekonomi yang 

terjadi belakangan dirasa kurang kondusif bagi perkembangan industri perbankan 

secara umum, dan tren ini masih berlanjut hingga 2016. Untuk itu, manajemen 

bank syariah telah menerapkan cara-cara yang lebih selektif dalam menyalurkan 

pembiayaan. 

Kehadiran bank bank Islam sangat dinanti nanti kehadirannya dalam 

rangka tumbuh dan berkembangnya perekonomian berbasis keadilan distributif. 

Untuk itulah di dalam prinsip ekonomi dalam islam lebih menekankan pentingnya 

usaha menggalakkan pertumbuhan sektor riil. 

Secara umum, perlambatan pertumbuhan perbankan syariah tercermin dari 

laju pertumbuhan aset yang menurun, melemahnya ekspansi pembiayaan dan 

meningkatnya pembiayaan bermasalah. Meningkatnya pembiayaan bermasalah di 

tengah menurunnya ekspansi pembiayaan semakin memperberat perbankan 

syariah. Di satu sisi tekanan berasal dari laju penurunan pendapatan pembiayaan. 

Di sisi lain, tekanan muncul dari peningkatan biaya pencadangan kerugian 

penurunan nilai. Muaranya adalah tekanan terhadap laba perbankan syariah. Di 

tahun 2016, perbankan syariah diprediksi akan tumbuh lebih baik sejalan dengan 

ekspektasi ekonomi nasional yang diproyeksikan membaik. 

Tahun 2016 juga diwarnai oleh tingkat kompetisi bisnis jasa keuangan 

yang semakin ketat, karena mulai berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN 

(MEA) dimana untuk industri perbankan hal ini tertuang dalam ASEAN Banking 

Integration Framework (ABIF). Semakin sengitnya persaingan di industri jasa 
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keuangan akan berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah dengan 

catatan perbankan syariah mampu memperbaiki beberapa masalah seperti 

keterbatasan modal, sumber dana, SDM dan TI.  

Optimisme juga ditunjukkan oleh OJK. Pertumbuhan ekonomi di tahun 

2016 yang membaik akan mempengaruhi perkembangan perbankan syariah pada 

2016 yang lebih baik dibandingkan dengan 2015. Faktor lain yang turut 

mendorong pertumbuhan perbankan syariah diantaranya konversi bank 

konvensional menjadi bank syariah (seperti yang akan dilakukan BPD Aceh), 

pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah yang akan mendorong bank 

syariah berkembang lebih pesat, adanya bank syariah yang naik status menjadi 

BUKU 3 sehingga peluang kegiatan mereka semakin beragam. Atas dasar hal hal 

tersebut, OJK optimis pada 2016 perbankan syariah akan tumbuh lebih tinggi 

dibanding tahun 2015. Perbankan syariah diprediksi dapat tumbuh hingga 12%-

13%. 

Dengan sistem bagi hasil, bank Islam sekedar berbagi hasil keuntungan 

yang diterimanya dari debitor kepada nasabah penabungnya. Besar yang diterima 

bank besar pula yang dterima penabung, demikan sebaliknya. Kalaupun dalam 

publikasinya terdapat kerugian pada bank Islam ini, tidak lain sebabnya adalah 

sulitnya bisnis debitor dalam krisis saat ini sehingga positive spread bank tidak 

cukup untuk menutupi biaya operasi.
13

 Bank konvensional juga memandang uang 

sebagai sesuatu yang sangat berharga dan dapat berkembang dalam suatu waktu 

tertentu. Anggapan ini kemudian melahirkan konsep time value of money yang 

                                                             
13

  Karim Adiwarman Azwar, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001), hlm: 66 
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digunakan bank konvensional sebagai dasar operasi. Time value of money atau 

para ekonom menyebutnya sebagai positive time preference mendalilkan bahwa 

“nilai komoditas pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya di masa yang akan 

datang.” 
14

  

Adapun bank syariah menggunakan konsep profit and loss sharing, yaitu 

pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam operasionalnya, berkat konsep ini 

tentu nasabah yang mengelola dana dari pembiayaan bank syariah tidak akan 

mengalami beban berlipat.
15

 

Apabila ditinjau lebih jauh lagi, yaitu dengan melihat data Statistik 

Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics), January 2017. Statistik perbankan 

syariah adalah media publikasi yang menyediakan informasi mengenai data 

perbankan syariah di Indonesia. Statistik ini diterbitkan setiap bulan oleh 

direktorat perbankan syariah bank Indonesia dan disusun untuk memenuhi 

kebutuhan intern pihak bank indonesia dan kebutuhan ekstern mengenai kegiatan 

perbankan syariah dan perkembangannya. Pelaksanaan fungsi pengaturan dan 

pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan 

tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan 

konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang 

disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Masalah 

pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik bank syariah, karena hakikinya 

bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip 

syariah. 

                                                             
14

 Muhammad Nadratuzzaman , Produk Keuangan Islam Di Indonesia Dan Malaysia, 

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013)  
15

 Ibid 
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Dari data Statistik Perbankan Syariah diperoleh bahwa proyeksi yang 

berkaitan dengan data komposisi pembiayaan yang diberikan bank umum syariah 

dan unit usaha syariah di Indonesia pertahun 2012-2016, dan komposisi 

pembiayaan yang diberikan bank pembiayaan rakyat syariah pertahun 2012-2016, 

untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel di bawah ini: 
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Tabel.1.2.  Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah pertahun 2012-2016
16

 

 

Juta Rupiah (in Million IDR) 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Akad Mudharabah 99.361 106.851 122.467 168.516 156.595 156.048 162.910 171.895 189.041 182.677 178.424 178.987 166.332 157.260 159.029 156.256 Mudharaba

Akad Musyarakah 321.131 426.528 567.658 652.316 619.498 636.628 671.658 710.929 737.375 764.862 762.266 775.947 784.274 796.235 797.621 774.949 Musharaka

Akad Murabahah 2.854.646 3.546.361 3.965.543 4.491.697 4.508.500 4.576.633 4.626.941 4.717.875 4.834.728 4.927.903 4.881.059 4.924.873 4.887.370 4.913.797 4.982.796 5.053.764 Murabaha

Akad Salam 197 26 16 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 Salam

Akad Istishna 20.751 17.614 12.881 11.135 10.829 10.516 10.133 10.023 9.729 9.388 9.289 9.364 9.460 9.441 9.150 9.423 Istishna

Akad Ijarah 13.522 8.318 5.179 6.175 6.073 6.852 7.074 6.827 6.881 7.508 7.361 7.202 7.248 6.931 6.959 6.763 Ijara

Akad Qardh 81.666 93.325 97.709 123.588 121.122 126.626 133.543 135.880 143.221 139.772 139.768 144.615 142.050 142.021 143.881 145.865 Qardh

Multijasa 162.245 234.469 233.456 311.729 321.903 343.983 358.671 379.710 404.454 431.711 429.400 444.852 451.097 467.902 491.766 515.523 Multi Purpose Financing

Total 3.553.520 4.433.492 5.004.909 5.765.171  5.744.534 5.857.301 5.970.944 6.133.154 6.325.444 6.463.834 6.407.580 6.485.856  6.447.845 6.493.602 6.591.216  6.662.556  Total

Contract

Tabel 32. Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(Financing Composition of Sharia Rural Bank ) 

Akad 2012 2013 2014 2015
2016

 Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics), January 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16

 Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics), april 2017. Di download pada 

23 april 2017.  Statistik perbankan syariah adalah media publikasi yang menyediakan informasi 

mengenai data perbankan syariah di indonesia. 
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Komposisi pembiayaan yang diberikan umumnya menggunakan skema 

Debt Based Financing (Murabahah dan Ijarah), seperti per  Desember 2016 

sebesar +/- 76% atau sebesar  5.060.527 Triliun.  Sedangkan skema profit loss 

sharing (musyarakah & mudharabah) per Desember 2016 +/- 14 % atau sebesar 

931.205 Triliun. Sisanya Qardh dan Istishna. 

Komposisi pembiayaan yang diberikan umumnya menggunakan skema 

Debt Based Financing (Murabahah dan Ijarah), seperti per  Desember 2016 

sebesar +/- 76% atau sebesar  5.060.527 Triliun.  Sedangkan skema profit loss 

sharing (musyarakah & mudharabah) per Desember 2016 +/- 14 % atau sebesar 

931.205 Triliun. Sisanya Qardh dan Istishna. 

Perbankan syariah  pada tahun 2017 masih menunjukkan perkembangan 

yang positif ditunjukkan dengan membaiknya indikator kinerja perbankan syariah, 

meski pertumbuhan Aset dan Pembiayaan mengalami sedikit penurunan 

dibandingkan akhir tahun sebelumnya. Menurunnya total aset Bank Umum 

Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) antara lain karena fenomena 

tahunan di mana pada awal tahun terjadi penurunan dibandingkan akhir tahun 

sebelumnya. 

Melihat kenyataan ini, Ternyata konsep dan mekanisme mudharabah ini 

sangat mungkin dipraktekkan di suatu negara, apalagi di negara yang basis umat 

Islam terbesar di dunia. Karena pada dasarnya memang akad mudharabah ini jika 

dioptimalisasikan akan sangat berdampak baik untuk menggairahkan 

pertumbuhan sektor riil di tanah air. Namun ternyata sekelumit permasalahan 
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masih menggelayuti dunia perbankan Islam di Indonesia untuk lebih 

meningkatkan akad mudharabah ini dalam setiap kucuran pembiayaannya.  

Hal ini menjadi begitu penting mengingat sejak awal bank syariah 

didirikan diidentikkan dengan bank bagi hasil, dan agar jangan sampai identitas 

tersebut  sirna diakibatkan oleh dominasi pembiayaan non-bagi hasil (murabahah, 

salam, istishna’) yang seakan membuat bank syariah seolah-olah hanya menjadi 

“pedagang”, walaupun jenis pembiayaan yang bersifat jual beli itu tidaklah 

terlarang namun implikasi dari dua jenis pembiayaan tersebut berbeda secara 

signifikan. 

Rendahnya porsi pembiayaan profit and loss sharing pada bank syariah 

umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya besarnya resiko dalam 

pembiayaan mudharabah
17

, sedangkan faktor yang lain adalah masalah yang 

ditimbulkan karena moral hazard dan adverse selection. Selain itu rendahnya total 

asset bank syariah yang market share sebesar 1,77% dari perbankan nasional 

menyebabkan bank syariah harus berhati-hati dalam menyalurkan dananya ke 

nasabah
18

. 

Jika investasi di sektor riil meningkat tentunya akan menciptakan 

kesempatan kerja, hal ini seperti yang dinyatakan oleh Irfan Syauqi Beik: 

Tingginya porsi pembiayaan berbasis bagi hasil mempunyai beberapa 

keunggulan, yaitu; pertama, pembiayaan mudharabah  dan musyarakah akan 

                                                             
17

 Muhammad. 2005. Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi. Yogyakarta: Unit Penerbit 

dan Percetakan (UPP) AMP YKPN. 
18

 Burhan Akhbar,. 2006. Sinergisme Konsep Corporate Governance dan Konsep 

Distribusi Nila Tambah Dalam Upaya Meminimalisasi Permasalahan Agensi Pada Pembiayaan 

Mudharabah. Karya Tulis disampaikan pada LKTI Temu Ilmiah Nasional Universitas Jenderal 

Soedirman. 
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menggerakkan sektor riil karena pembiayaan ini bersifat produktif yakni 

disalurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja. Jika investasi di sektor riil 

meningkat tentunya akan menciptakan kesempatan kerja baru sehingga dapat 

mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Kedua, nasabah akan memiliki dua pilihan, apakah akan mendepositokan dananya 

pada bank syariah atau bank konvensional. Nasabah akan membandingkan antara 

expected rate of return yang ditawarkan bank syariah dengan tingkat suku bunga 

bank konvensional. Dimana selama ini, kecenderungannya rate of return bank 

syariah lebih tinggi daripada suku bunga bank konvensional. Dengan demikian 

diharapkan akan menjadi pendorong peningkatan jumlah nasabah di bank syariah. 

Ketiga, peningkatan persentase pembiayaan bagi hasil akan mendorong 

tumbuhnya pengusaha atau investor yang berani mengambil keputusan bisnis 

yang berisiko. Pada akhirnya akan berkembang berbagai inovasi baru yang akan 

meningkatkan daya saing bank syariah. Keempat,  pola pembiayaan mudharabah 

dan musyarakah adalah pola pembiayaan berbasis produktif yang memberikan 

nilai tambah bagi perekonomian dan sektor riil sehingga kemungkinan terjadinya 

krisis keuangan akan dapat dikurangi.
19

 

Peranan bank syariah pada umumnya sangat menentukan dalam hal 

kestabilan sektor keuangan di Indonesia, betapa tidak dengan pengalaman krisis 

keuangan yang telah melanda negara indonesia dan negara-negara lainnya di 

belahan bumi ini dimana semenjak abad ke-20 setidaknya sudah ada terjadi 

                                                             
19

 Irfan Syauqi Beik, Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil, Jakarta; pesantren 

virtual.com dalam  Alfan Bastian, Optimalisasi Pembiayaan Bagi Hasil: Sebagai Upaya 

Memberdayakan UMKM Yang Berkeadilan Artikel Pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Diponegoro, hlm: 10   
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sekitar 21 kali krisis. Hal ini tentunya sudah menjadi gambaran bagi dunia 

perbankan untuk segera beralih ke sistem yang sangat bertumpu kepada sektor riil, 

sangat bertumpu kepada asset, sangat bertumpu kepada transaksi yang nyata dan 

tidak terlalu merekomendasikan di monetary sectors derivatives dan 

sesungguhnya ini kelihatannya seperti konservatif tapi justru ini adalah yang 

prudent.  

Tabel.1.3. Neraca PT. Bank Rakyat Indonesia
20

 

                 (dalam jutaan rupiah) 

pos-pos 2014 2015 2016 

Kredit-kredit 490,410,064 558,629,241 635,304,499 

Giro 89,075,577 112,988,162 140,764,079 

Tabungan 232,413,723 267,607,038 297,649,283 

Deposito 278,915,070 262,172,516 285,432,096 

Sumber: laporan publikasi Otoritas Jasa keuangan 2016 

Laporan publikasi diatas menunjukkan bahwa jumlah kredit dari tahun 

2014 sampai tahun 2016 mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, pada 2014 

jumlah kredit yang diberikan bank adalah sebesar Rp. 490.410.064.000.000,- 

hingga tahun 2016 menjadi Rp. 635.304.499.000.000,- , untuk jumlah tabungan 

serta giro dan juga simpanan juga mengalami kenaikan secara signifikan. 

Kenyaatan ini memberikan dampak yang sangat terlihat bagi BRI maupun 

BRI syariah itu sendiri, karena keduanya merupakan di bank yang sama yaitu 

PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO)., Tbk, perbedaan yang terlihat jelas 

                                                             
20 Laporan Publikasi OJK, april 2017. Di download pada 30 april  2018.  Laporan 

publikasi OJK adalah media publikasi yang menyediakan informasi mengenai data perbankan di 

indonesia. 



 23 

antara pembiayaan khususnya mudharabah dengan kredit menunjukkan adanya 

persaingan yang jelas antara keduanya. Hal ini dapat menyebabkan adanya 

perpindahan komersial dari BRI ke BRI syariah, disebabkan karena besarnya dana 

yang sudah diberikan BRI kepada nasabah memberikan gambaran bahwa BRI 

nudah memberikan dana dan dana tersebut lancar di gunakan oleh nasabah, serta 

nasabah lain memberikan kepercayaan terhadap BRI tersebut.  

Tabel.1.4. Neraca PT. Bank Syariah Mandiri 

(dalam jutaan rupiah) 

Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 

Dana  1.667.661.513.886 1.169.506.878.922 1.169.506.878.922 

Giro 161.660.982.022 140.771.488.823 140.771.488.823 

Tabungan 1.036.309.082.194 671.731.841.779 671.731.841.779 

Deposito 469.691.449.670 357.003.548.320 357.003.548.320 
Sumber: laporan publikasi Otoritas Jasa keuangan 2016  

Laporan publikasi diatas menunjukkan bahwa jumlah dana dari tahun 

2014 sampai tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2015, dan 

pada tahun 2016 jumlah dana tersebut tidak mengalami kenaikan maupun 

penurunan. Begitu juga pada jumlah tabungan serta giro dan juga simpanan juga 

tidak mengalami penurunan. Hal ini tidak begitu mengkhawatirkan, karena 

dengan adanya jaminan yang besar membuat nasabah merasa tidak khawatir 

tentang dana yang mereka berikan untuk pembiayaan nasabah yang lain. 

 Untuk perbandingan pembiayaan mudharabah pada kedua bank dapat 

dilihat sebagai berikut: 
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Tabel.1.5 Neraca PT. BRI Syariah Januari 2018 

            (dalam jutaan rupiah) 

Indikator 2018 / Januari 

Dana 6,330,441 

Giro 117,24 

Tabungan 1,327,276 

Deposito 20,074,703 
Sumber: laporan publikasi Otoritas Jasa keuangan 2018 

Tabel.1.6 Neraca PT. Bank Syariah Mandiri Januari 2018 

           (dalam jutaan rupiah) 

Indikator 2018/Januari 

Dana 20,133,555 

Giro 8,350,480 

Tabungan 3,176,001 

Deposito 38,389,322 
Sumber: laporan publikasi Otoritas Jasa keuangan 2018 

Dari data diatas terlihat, bahwa besarnya dana yang digunakan sebagai 

pembiayaan mudharabah memiliki jarak yang cukup jauh, sehingga perlu adanya 

sistem penanganan yang dapat membantu bank agar nasabah tidak berpindah bank 

dari syariah ke konvensional. 

Tabel.1.7. Laporan Distribusi Mudharabah PT. BRI Syariah 2016 

                  *Dalam Jutaan Rupiah 
Pos-Pos Saldo Rata-Rata Pendapatan yang 

Harus di Bagi Hasil 

Jumlah 

Bonus dan 

Bagi Hasil 

Pembiayaan 17,762,853 219,303 0 

Penghimpunan Dana 5,619,608 53,531 72,202 
    1.Giro Wadiah 311,847 2,984 0 

    2.Giro Mudharabah 0 0 176 

    3.Tabungan Wadiah 1,050,514 10,045 0 

    4.Tabungan Mudharabah 248,057 2,368 17,669 

     5.Deposito Mudharabah 4,009,190 38,134 54,357 

Sumber: Laporan Publikasi OJK 2016, Setelah diolah kembali 
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 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk pembiayaan mudharabah pada 

tahun 2016 sangat kecil sekali, yaitu untuk jumlah bonus dan bagi hasil berjumlah 

Rp.176.000.000,- pada giro mudharabah, sedangkan untuk tabungan mudharabah 

sendiri berjumlah Rp. 17.669.000.000,- sehingga jumlah total Rp. 

72.202.000.000,-, sedangkan untuk jumlah pembiayaan berjumlah Rp. 

17.762.853.000.000,-.  

Tabel. 1.8. Laporan Distribusi Mudharabah PT. Bank Syariah Mandiri 2016 

               *Dalam Jutaan Rupiah 
Pos-Pos Saldo Rata-Rata Pendapatan yang 

Harus di Bagi Hasil 

Jumlah Bonus 

dan Bagi Hasil 

Pembiayaan 50,052,881 497,409 0 

Penghimpunan Dana 67,082,736 521,235 163,245 
    1.Giro Wadiah 3,069,741 23,852 1,459 

    2.Giro Mudharabah 2,599,421 20,198 1,400 

    3.Tabungan Wadiah 3,195,395 24,828 1,950 

    4.Tabungan Mudharabah 23,741,560 184,473 35,701 

     5.Deposito Mudharabah 34,476,619 267,884 122,735 

Sumber: Laporan Publikasi OJK 2016, Setelah diolah kembali 

 

Berdasarkan data diatas, jumlah pembiayaan pada PT. Bank Syariah 

Mandiri terbilang cukup besar. Dengan total penghimpunan dana sebesar Rp. 

67,082,736. 000.000,- hal ini menjadikan PT. BSM dapat terbilang lancar dalam 

pembiayaan mudharabah. 

Iman Sugema (2006), menyebutkan bahwa rendahnya pembiayaan bagi 

hasil terutama disebabkan adanya asymmetric information dan administrative 

problem (non-standardized accounting, bad debt). Asymmetric information  

adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan 

yang lainnya tidak memilikinya. Asimetri informasi yang dilakukan agen 
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(pengusaha/debitur) dalam kontrak keuangan biasanya berbentuk moral hazard 

dan adverse selection.  

Menurut Prof. Muhammad Abu Zahrah (1999) dalam Ahmad Sumiyanto 

(2005)
21

 menyebutkan bahwa pengusaha dengan bisnis yang memiliki tingkat 

keuntungan tinggi cenderung enggan menngunakan pembiayaan dengan sistem 

mudharabah, hal ini terjadi karena pengusaha beranggapan bahwa kredit dengan 

menggunakan sistem bunga lebih menguntungkan dengan jumlah perhitungan 

yang sudah pasti, sehingga pada umumnya yang banyak mengajukan pembiayaan 

mudharabah adalah usaha dengan keuntungan yang relatif rendah. 

Sehingga kemungkinan terjadi pengalihan risiko komersial yang 

merupakan pengalihan risiko antara deposito terhadap pemegang saham atau 

modal (Ahmed, 2003, H. 460) atau risiko yang terjadi antara pengelola modal 

dengan nisbah bagi hasil untuk mengembalikan kewajiban bagi pemilik modal. 

Risiko ini merupakan salah satu faktor pemicu risiko penarikan dimana bank 

terkena risiko penarikan deposito dari deposan (El-Hawary et al., 2003, hlm. 67-

8). Selain itu dapat atau tidak dapatnya ditangani dengan baik ketika bank syariah 

mengalami resiko liquiditas bank akan diambil alih oleh pemerintah (otoritas 

perbankan). 

Setelah itu Rifki Ismal melakukan perumusan berbentuk formula pada 

tahun 2010 dimana penelitian tersebut menghasilkan suatu rumusan / formula 

bagaimana meminimalisasi terjadinya risiko tersebut Hal ini sangat penting, tidak 

                                                             
21

 Sumiyanto, Ahmad. Problem dan Solusi Transaksi Muharabah. (Yogyakarta : Magistra 

Insania Press. 2005) 
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hanya untuk memenuhi harapan deposan, tetapi juga untuk menghindari bank dari 

risiko likuiditas sehingga nasabah dari bank syariah tidak akan beralih ke bank 

konvensional. 

kajian mengenai formula manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada 

bank syariah adalah sesuatu yang sangat penting. Terutama pada kondisi bank 

syariah sebagai lembaga penyalur bagi masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “STUDI 

KOMPARATIF SISTEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK 

RAKYAT INDONESIA(BRI) SYARIAH DAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI 

(BSM) ”.  

Semoga tulisan ini bisa menjadi sumbangan referensi alternatif mengenai 

pembahasan optimalisasi porsi dan sistem pembiayaan musyarakah di lembaga 

keuangan dan perbankan syariah.  

 

B. Definisi Istilah. 

1. Komparatif 

komparatif adalah bersifat membandingkan, dilakukan untuk 

membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan 

sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.  
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2. Sistem 

Sistem adalah suatu kesatuan tatanan yang mempunyai beberapa unsur 

yang saling berkaitan satu sama lain atau merupakan mata rantai yang tak 

terpisahkan satu dengan lainnya.
22

 

3. Pembiayaan. 

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada 

pihak yang lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik 

dilakukan sendiri maupun lembaga.
23

 

4. Mudharabah. 

Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan yang berlandaskan ada 

prinsip pembagian hasil dengan cara memberikan modalnya kepada yang 

lain untuk melakukan modal bisnis dan kedua belah pihak membagi 

keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian 

bersama. 

5. Bank Syari’ah 

Bank syari’ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syari’ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank 

Umum Syari’ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah. Prinsip syari’ah 

adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa 

                                                             
22 Al Mawarid edisi XI tahun 2004 dalam Sudikno Martokusumo, 1991, Mengenal Hukum 

Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, hlm: 59 
23

 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakata, Upp Amp YKPN: 

2005), hal. 16 
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yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 

penetapan fatwa di bidang syari’ah.
24

 

 

C. Identifikasi Masalah 

Permasalahan-permasalah yang terlah dikemukakan dalam latar belakang, 

menimbulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Sistem mudharabah merupakan suatu bentuk sistem dengan 

berdasarkan bagi hasil baik untung maupun rugi antara pihak satu 

dengan pihak lainya yang berdasarkan atas syariat Islam. Sehingga 

dalam pelaksanaan pembiayaan sistem mudharabah tidak menyimpang 

dari ketentuan syariat Islam. 

2. Sistem mudharabah memiliki risiko dalam pelaksanaanya, sehingga 

perlu di terapkan bank suatu manajemen risiko dalam pelaksanaanya, 

baik pada bank maupun sistem manajemen suatu bank syariah.  

 

D. Batasan Masalah 

Pembahasan tentang perbankkan islam mempunyai aspek yang sangat luas 

sehingga dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas kondisi perbankkan 

terhadap manajemen risiko pada sistem pembiayaan mudharabah, khususnya PT. 

BRI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri.  

 

                                                             
24

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 
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E. Rumusan Masalah. 

Didalam penelitian ini diperlukan adanya penelitian yang seksama dan 

teliti agar didalam penulisanya dapat terhindar dari kesimpangsiuran dan 

ketidakkonsistenan didalam penulisan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana sistem pembiayaan mudharabah pada PT. BRI syariah 

dan PT. Bank Syariah Mandiri? 

2. Bagaimana analisa risiko terhadap sistem pembiayaan mudharabah 

pada PT. BRI syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri? 

 

F. Tujuan dan Kegunaan  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembiayaan mudharabah pada 

PT. BRI syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri. 

2. Untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko terhadap terhadap sistem 

pembiayaan mudharabah pada PT. BRI syariah dan PT. Bank Syariah 

Mandiri  

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis  

a. Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir khususnya di 
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bidang sistem pembiayaan mudharabah pada perbankkan syariah di 

indonesia. 

b. Bagi Bank penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

atau menambah pengetahuan tentang hal-hal dalam melaksanakan 

pembiayaan mudharabah pada perbankkan syariah. 

2. Secara Praktisi 

Secara praktisi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

masukan bagi manajemen Bank Syariah untuk mengambangkan serta 

untuk memajukan pembiayaan mudharabah yang efektif dan efisien. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk melihat gambaran tesis ini secara keseluruhan, maka penulisan tesis 

ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan Latar belakang masalah, Definisi Istilah , 

identifikasi masalah, Pembatasan dan   Perumusan Masalah, Tujuan dan 

kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan literatur dan teori-teori 

yang berkaitan dan menjadi acuan dalam pembahasan materi penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisa data. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang sistem pembiayaan mudharabah bagi PT. BRI 

syariah dan PT. BSM, dan manajemen risiko terhadap sistem pembiayaan 

mudharabah antara PT.BRI Syariah dan PT.BSM. 

BAB V PENUTUP  

Pada bab ini berisi uraian kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan 

penelitian serta beberapa saran sebagai masukan bagi PT. BRI Syariah dan 

PT.BSM. 

 


