
BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian I believe, I trust,

yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan

yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan

kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank

selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan

harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling

menguntungkan bagi kedua belah pihak.1

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pembiayaan adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang meajibkan

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang  tagihan tersebut setelah

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.2

Menurut M. Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan

merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk

memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.3 Sedangkan

menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

1Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan
Aplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.698

2Kamus besar bahasa indonesia
3http://gokmat20.blogspot.com/2010/07/definisi-pembiayaan.html, jumat, juli, 16,2010
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bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu

dengan imbalan atau bagi hasil.

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin menjelaskan, pembiayaan adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank

dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

imbalan bagi hasil.4

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu

berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya

setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau

pembagian hasil.”5

Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan

pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah : “Penyediaan uang atau

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau

kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan”.6

4 Lo.cit, Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin
5 UU No. 7 tahun 1992
6 PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi,



B. Jenis-Jenis Pembiayaan

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung

operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi

secara normal dan lancar.

b. Pembiayaan Investasi Syariah

Yang dimaksud investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk

memperoleh imbalan/mamfaat/keuntungan dikemudian hari.

c. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk

tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

d. Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari

satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu.

e. Pembiayaan berdasarkan Take Over

Pembiayaan take over adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari

take over terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan

oleh bank syariah atas permintaan nasabah, dalam pembiayaan berdasar

take over ini, bank syariah mengklifikasikan hutang nasabah kepada bank

konvensional.



f. Pembiayan Letter Of Credit (L/C)

Pembiayaan letter of credit adalah pembiayaan yang diberikan dalam

rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.7

Adapun akad yang diterapkan pada sumber pendanaan ini meliputi:8

a. Pendanaan Mudharabah Mutlaqah.

Pendanaan yang diproleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerja

sama dengan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana

(Shahibul Mal ). Untuk kegiatan yang tidak ditentukan dan keuntungan

dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

b. Pendanaan Mudharabah Musyarakah

Pendanaan yang diproleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerja

sama dengan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana

(Shahibul Mal). Untuk kegiatan yang ditentukan dan keuntungan

dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

c. Pendanaan Mudharabah Musyarakah.

Pendanaan yang diproleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerja

sama dengan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana

(Shahibul Mal). Dimana shahibul mal dan perusahaan yang

pembiayaan selaku pengelola (mudharib) turut menyatakan modalnya

dalam kerja sama investasi dan keuntungan usaha dibagi sesuai

kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

7 Adiwarman A. Karim, Op, Cit,), h.231
8 Kasmir, Pemasaran Bank,( Jakarta : Prenada Media Grup, 2008), h. 29



d. Pendanaan Musyarakah

Yang diproleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerja sama

dengan pihak lain untuk usaha tertentu, dimana masing – masing pihak

memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan

risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang

dituangkan dalam akad.

e. Pendanaan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.9

1. Kegiatan Pendanaan

Setiap perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syariah wajib menyalurkan dana untuk kegiatan

pembiayaan berdasar prisip syariah. Kegiatan usaha perusahaan

pembiayaan syariah terdiri dari :

a. Sewa guna usaha (Leasing) syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam

bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan

hak opsi (pinace lease) maupun sewa guna usaha tampa hak opsi

(Operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha ( lessee)

selama waktu tertentu berdasarkan bayaran secara angsuran sesuai

dengan prinsip syariah. Usaha leasing dilakukan berdasarkan akad

Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik.

b. Anjak piutang (factoring) adalah kegiatan pengalihan piutang dagang

jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang.

9 Op.cit., h. 340



c. Tersebut sesuai dengan perinsip syariah. Anjak piutang (factoring)

dilakukan berdasarkan akad Wakalah Bil Ujrah. Wakalah bil ujrah

adalah pelimpahan kuasa oleh suatu pihak (al-Muakkil) kepada pihak

lain (al wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian

keuntungan (Ujrah).

d. Pembiayaan konsumen (Consumer finance) adalah kegiatan

pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan

konsumen dengan pembayaran dengan ansuran sesuai dengan perinsip

syariah. Pembiayaan konsumen dilakukan berasarkan akad

murabahah, salam dan istisna’.

e. Usaha kartu kredit yang dilakukan sesuai dengan perinsip syariah

adalah fasilitas jaminan pembayaran untuk pembelian barang dan /

atau jasa dengan menggunakan kartu kridit sesuai dengan perinsip

syariah.10

C. Pembiayaaan Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata adh-dharbu fil ardhi, yaitu berjalan

dimuka bumi. Dan berjalan dimuka bumi ini pada umumnya  dilakukan

dalam rangka menjalankan suatu usaha’berdagang atau berjihad dijalan

Allah.

2. Hukum Mudharabah Dalam Islam

Mudharabah hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil berikut :

10 Andri soemitra, Op. Cit, h.341-342



Dasar hukum Islam pembiayaan mudharabah adalah Al-Qur’an dan Hadist

sebagai berikut:

1. Al-qur’an surat al-muzzammil ayat 20




dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian
karunia Allah;

2. Al-Hadist

اِْشتََرطَ َعلَى َكاَن َسیُِّدنَا اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلُمطَلِِّب إَِذا َدفََع اْلَماَل ُمَضاَربَة

بَْحًرا، َوالَ یَْنِزَل بِِھ َواِدیًا، َوالَ یَْشتَِرَي بِِھ َدابَّةً َذاَت َكبٍِد أَْن الَ یَْسلَُك بِِھ َصاِحبِِھ 

َرْطبَة

فَإِْن فََعَل َذلَِك َضِمَن، فَبَلََغ َشْرطُھُ َرُسْوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوآلِِھ َوَسلََّم 

(رواه الطبراني فى األوسط عن ابن فَأََجاَزهُ 

(Ɓ ǛƝ

”Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan
sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat
kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak
menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika
mudharib melanggar syarat2 tersebut, maka ia bertanggung jawab
menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut
sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya”.(HR
ath_Thabrani).

Hadist ini menjelaskan praktek mudharabah muqayyadah

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak

zaman nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa arab sebelum turunya

Islam. Ketika nabi Muhammad SAW berpropesi sebagai pedagang, ia

melakukan akad mudharabah dengan khodijah. Dengan demikian, ditinjau



dari segi hukum islam, maka praktek mudharabah ini dibolehkan, baik

menurut Al-qur’an, sunnah, maupun ijma’.11

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan.

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses

seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.12

Dalam Al – Quran yang melandaskan mudharabah terdapat pada surah

al-jumu’ah ayat 10 yang berbunyi :

Artinya :

Apabila  shalat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di

muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak

agar kamu beruntung.

Secara singkat mudharabah atau penanaman modal adalah

penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia

mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak,

mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal

(pemodal), biasa disebut shahibul mal/rabbul mal, menyediakan modal

(100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib,

untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahan keuntungan yang

dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang

11Adiwarman. A. Karim, Op, Cit, h. 204
12Muhammad Safi‘I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.( Jakarta, Gema Insani,

2001) cet. 1, h. 95



ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh

kekuatan pasar ). 13

D. Jeni-Jenis Pembiayaan Mudharabah

a. Mudharabah muthalaqah

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthalaqah adalah

bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya

sangat luas dan tidak dibatasi oleh sepesifikasi jenis usaha, waktu, dan

daerah bisnis. Dan dalam pembahasan fiqih ulama selafus saleh sering kali

dicontohkan dengan ungkapan if’al ma syi’ta (lakukanlah sesukamu) dari

shahibul mal kemudharib yang memberi kekuasaan yang sangat besar.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted

mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah

mutlaqah si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau

tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan

kecenderungan umum si shahibul mal dalam memasuki jenis dunia

usaha.14

c. Mudharabah musyarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola

dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

13Askarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, ( Jakarta : PT. RajaGrapindo Persada, 2008)
h. 60

14Muhammad Safi’I Antonio Op. Cit, h 97



E. Rukun Mudharabah

Dari akad mudharabah yang harus dipenuhi  dalam transaksi ada

beberapa, yaitu:

a. Pelaku akad, yaitu shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki

modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola) adalah pihak

yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

b. Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah),  dan keuntungan

(ribh);dan

c. Shighah, yaitu Ijab dan Qabul.

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam

mudharabah terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal, yaitu:

1) Modal harus berupa uang;

2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya;

3) Modal harus tunai bukan utang; dan

4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

F. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

a. Pembiyaan mudharabah adalah pembiyaan yang disalurkan oleh LKS

kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

b. Dalam pembiyaan ini LKS sebagai shahibul mal (pemilik dana) membiyai

100% kebutuhan suatu pronyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah)

bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.



c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian

keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS

dengan pengusaha).

d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati

bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam

manegemen perusahaan atau pronyek tetapi mempunyai hak untuk

melakukan pembinaan dan pengawasan.

e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk

tunai dan bukan piutang.

f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat

mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang

disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

g. Pada perinsifnya, dalam pembiyaan mudharabah tidak ada jaminan, namun

agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta

jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat

dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-

hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

h. kriteria pengusaha, prosedur pembiyaan, dan mekanisme pembiayaan

keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan Fatwa DSN.

1. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

2. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau

melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak

mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.



G. Manfaat Al – Mudharabah

1. Manfaat Al- mudharbah

2. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha

nasabah meningkat.

3. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan

secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank

sehingga bank tidak akan pernah  mengalami negative spread

4. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas

usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

5. Bank akan lebih selektif dan hati- hati (prudent) mencari usaha  yang

benar – benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang

konkret dan benar- benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

6. Prinsip bagi hasil dalam al- mudharabah/ al-musyarakah ini berbeda

dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima

pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan

yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi terjadi kerisis ekonomi.

Secara umum, aplikasi perbankan al–mudharabah dapat digambarkan

dalam skema berikut ini :



PERJANJIAN

BAGI HASIL

Keahlian/ Modal 100%

Keterampilan

Nisbah Nisbah

X % Y %

Pengambilan

Modal Pokok

H. Permasalahan – Permasalahan Dalam Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan teori kontemporer, prinsip mudharabah sebagai

alternative penerapan sistem bagi hasil meskipun demikian, dalam prakteknya

ternyata siknifikan bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana

bank sangat lemah peranannya. Menurut beberapa pengamatan Saeed (2003),

hal ini terjadi karena beberapa alasan, diantanya :

a. Standar Moral

Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang

dikebanyakan komunitas Muslim tidak memberi kebebasan penggunaan

bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Berdasarkan alasan ini, Islamic

Nasabah
( mudharib)

Bank
( Shahibul Mal)

PROYEK / USAHA

PEMBAGIAN
KEUNTUNGAN

MODAL



business menggunakan pembiayaan bagi hasil yang diberikan setelah

melakukan pemantauan yang mendalam kepada bisnis yang akan

dijalankan. Dana hanya akan diberikan kepada rekanan (mitra) yang

evisien dalam mengelola bisnis, jujur dalam melakukan transaksi, proyek

usaha yang dijalankan profitable, serta pembiayaan usaha tersebut

umumnya untuk jangka pendek.

b. Ketidakefektifan  Modal Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil (mudharabah) tidak menyediakan berbagai

macam kebutuhan pembiayaan ekonomi kontemporer. Diantara alasanya

adalah meningkatnya permintaan pinjaman pemerintah untuk anggaran

belanjanya. Dengan demikian permintaan pemakaian pembiayaan dengan

sistem bagi hasil menjadi terpenuhi.

c. Berkaitan Dengan Para Pengusaha

Keterkaitan lembaga keuangan dengan pembiayaan, sistem bagi

hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan

pengusaha secara langsung dari pada lainnya pada bank konvensional.

Pada sisi lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri

pengusaha yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas dari pada

campur tangan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan.

d. Dari Segi Biaya

Pemberian pinjaman berdasarkan sistem bagi hasil memerlukan

kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak lembaga keuangan. Otomatis ini

akan menimbulkan beban yang lebih besar terhadap pemakai dana.



Tambahan biaya yang dikeluarkan oleh para pebisnis yang digunakan

untuk menjaga efektivitas operasional perbankan syariah kemungkinan

akan menghasilkan biaya ekstra yang ditanggung oleh mitra ketika

mengembalikan dana pinjaman bagi hasil..

e. Segi Teknis

Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil

tampaknya berkaitan dengan pihak lembaga keuangan, nasabah,

perhitungan keuntungan. Dari sisi nasabah.

Buta huruf masih menyelimuti masyarakat dunia Muslim. Hal itu

akan menyulitkan dalam pembuatan catatan akuntansi secara perinci.

Padahal, ini sangat penting untuk transaksi bagi hasil. Perhitungan

keuntungan dalam sistem bagi hasil juga mengalami kesulitan untuk

diterapkan, karena perhitungan keuntungan system bagi hasil harus

mengikuti apa yang terjadi secara actual dalam bisnis.

f. Kurang Menariknya Bagi Hasil Dalam Aktivitas Bisnis

Dalam dunia bisnis dan industry,  biaya yang dikeluarkan dari dana –

dana yang diperoleh berdasarkan bagi hasil tidak diketahui secara jelas dan

pasti.

g. Permasalahan Efisiensi

Tinggat investasi bagi hasil mungkin lebih tinggi dibandingkan

dengan system hasil, karena dalam sistem bagi hasil diberikan penawaran

yang sesuai terhadap dana-dana yang dapat dipinjamkan. Meskipun,

kesanggupan ini juga akan mengurangi penekanan biaya–biaya yang



berguna untuk efisiensi kelangsungan bisnis yang pada tingkat

kepentingan tertentu cukup mengesankan.15

h. Skema Skim Pembiayaan Mudharabah.

i. Kontrak  Dalam Mudharabah

Dalam satu kontrak mudharabah pemodal dapat bekerja sama

dengan lebih dari satu  pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja

sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil

pengelola dibagi sesuai kesepakatan di muka.

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola  harus disepakati di

awal perjanjian.  Besarnya nisbah bagi hasil masing- masing pihak tidak

diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi

hasil biasa dibagi rata 50:50, tetapi biasa juga 30:70, 60:40,  atau proporsi

lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan

15Veithzal Rivai, Islamic Financial Management, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2008) h, 138-140
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adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak.

Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi

yang berbeda. Misalnya, jika pengelola berusaha dibidang produksi, maka

nisbahnya 50 persen, sedangkan pengelola berusaha dibidang

perdagangan, maka nisbahnya 40 persen.

Di luar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak

diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya.

Semua mazhab sepakat dalam hal ini. Namun demikian Imam Ahmad

memperbolehkan  pengelola untuk mendapatkan uang makan harian dari

rekening mudharabah. Ulama dari mazhab Hanafi memperbolehkan

pengelola untuk mendapatkan uang harian (seperti untuk akomodasi,

makan, dan transport) apabila dalam perjalanan bisnis keluar Kota.

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam

mudharabah terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal, yaitu:

1. Modal harus berupa uang;

2. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya

3. Modal harus tunai bukan utang; dan

4. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sementara itu, syarat keuntungan, yaitu keuntungan harus jelas

ukurannya; dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati

kedua belah pihak.



Rapat Komite Kredit

Rapat komite kredit biasanya diselenggarakan secara mingguan.

Masalah-masalah yang dibahas dalam rapat ini antara lain:

a. permohonan kredit yang melebihi plafon wewenang masing-masing pejabat

kredit;

b. segi positif dan negatif dari pemohonan kredit yang melebihi plafond

wewenang tersebut;

c. mengambil keputusan persetujuan atau penolakan permohonan kredit dari

nasabah yang bersangkutan.

Untuk hal-hal tertentu yang membutuhkan keputusan yang cepat, ketua

komite kredit dapat memanggil anggota komite untuk mengadakan rapat

darurat. namun dalam beberapa kasus, hal-hal tersebut dapat saja dibicarakan

dan diselesaikan melalui telepon.

Wilayah Operasi

Kebijakan perkreditan harus mempertimbangkan batas wilayah operasi

bank. Pemasaran kredit diluar  wilayah utama operasi bank harus benar-benar

memperhatikan faktor-faktor antara lain:

a. Tersedinya tenaga yang dimilikii;

b. Persaingan;

c. Permintaan kredit;

d. Hambatan peraturan;

e. Dana bank yang tersedia;

f. Pengurusan barang jaminan;

g. Sulitnya melakukan monitoring atas nasabah.



Penilaian Kredit

Penilaian kredit, atau disebut juga analisis kredit, dilakukan oleh suatu

tim atau bagian dalam organisasi perkreditan terhadap permohonan kredit yang

diajukan dengan tujuan untuk menilai kondisi calon debitur. Analisis kredit ini

dimaksudkan agar pemberian kredit tersebut mencapai sasaran yang lebih

terarah, memberikan hasil, dan aman. Dengan adanya analisis kredit tersebut

diharapkan risiko default yang disebabkan ketidakmampuan debitur memenuhi

kewajibannya sesuai yang disepakati sebagaimana tertuang dalam perjanjian

kredit dapat diperkecil. Oleh karena itu, analisis kredit yang kurang akurat pada

gilirannya akan menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dan selanjutnya

akan mempengaruhi kualitas portopolio kredit bank.

Agar tujuan analisis tercapai, perlu persiapan analisis berupa

pengumpulan informasi atau data sebagai bahan analisis dengan menggunakan

teknik-teknik penganalisian yang mencakup analisis kuantitatif. Dan kualitatif.

Bahan analisis tersebut haruslah dapat dipercaya sehingga akan memberikan

output yang akurat. Selain itu, tenaga anlisis haruslah yang memiliki

keterampilan dan berpengalaman dibidang ini secara teknis dan teoretis.

Prinsip perkreditan ini disebut pula konsep 5C. Pada dasarnya konsep 5C

ini dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (willingness to pay) dan

kemampuan membayar (ability to pay) nasabah untuk melunasi kembali

pinjaman. Prinsip perkreditan tersebut adalah sebagai berikut:



Character

Pernilaian character nasabah merupakan masalah yang cukup kompleks

karena berkaitan dengan watak dan perilaku seseorang, baik secara individual

maupun dalam komunitas atau lingkungan usahanya. Pejabat analitis dalam

melakukan penilaian karakter debitur perlu memperhatikan sifat-sifat berikut:

kejujuran, ketulusan, kecerdasan, kesehatan, kebiasaan-kebiasaan,

temperamental, kaku, membanggakan diri secara berlebihan, dan sebagainya.

Informasi lain yang juga sangat krusial untuk diketahui adalah apakah calon

debitur tersebut masuk kedalam daftar orang tercela atau daftar hitam. Untuk

mendapatkan informasi tambahan mengenai pribadi calon debitur, disamping

dapat diketahui dari biodatanya, juga dapat diperoleh melalui lingkungan

usahanya, misalnya asosiasi usaha.

Pada prinsipnya penelaian karakter nasabah ini dimaksudkan untuk

mengetahui sejauh mana itikad baik dan kemauan debitur untuk melunasi

kewajibannya (willingness to pay) sesuai dengan yang disepakati dalam

perjanjian kredit.

Capacity

Capacity berkaitan dengan kemampuan peminjam mengelola usahanya

secara sehat untuk kemudian memperoleh laba sesuai yang diperkirakan.

Penilaian kemampuan tersebut perlu untuk mengetahui sejauh mana hasil

usaha debitur dapat membayar semua kewajibannya (ability to pay) tepat pada

waktunya sesuai dengan perjajian kredit. Selanjutnya, untuk mengukur

capacity debitur itu harus dilakukan penelitian terhadap kemapuannya dibidang



manejemen, bidang keuangan, pemasaran, dan kemampuan di bidang teknis.

Penilian kemampuan ini pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan debitur

mengelola usahanya sehingga dapat berkembang dengan memanfaatkan kredit

bank.

Capital

Penilaian modal dilakukan untuk melihat apakah debitur memiliki modal

yang memadai untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya.

Semakin besar jumlah modal yang ditanamkan  oleh debitur kedalam usaha

yang akan dibiayai dengan dana bank, semakin menunjukkan keseriusan

debitur untuk menjalankan usahanya tersebut. Disamping itu, besarnya modal

akan memperkuat daya tahan usaha nasabah menghadapi siklus atau fluktuasi

bisnis. Penilaian terhadap permodalan ini penting mengingat kredit yang

diberikan bank hanya sebagai tambahan pembiayan dan bukan untuk

membiayai keseluruhan dana atau modal yang dibutuhkan debitur. Karena itu

idealnya, jumlah kredit bank tidak melebihi jumlah modal yang ditanamkan

debitur. Modal yang dimaksudkan disini dapat berupa barang-barang bergerak

dan tidak bergerak.

Collateral

Penilaian barang jaminan (collateral) yang diserahkan debitur sebagai

jaminan atas kredit bank yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauh

mana nilai barang jaminan atau agunan tersebut dapat meliputi resiko

kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban debitur. Fungsi jaminan disini

adalah sebagaia alat pengamanan terhadap kemungkinan  tidak mampu debitur



melunansi kewajibanya. Dalam hubungan ini, suatu proyek yang akan dibiayai

mungkin feasible namun belum tentu bankable, atau memenuhi syarat untuk

memperoleh kredit bank akibat, misalnya, tidak memadainya jaminan.

Condition of ekonomy

Prinsip C terakhir adalah kondisi ekonomi, yaitu berkaitan dengan

keadaan  perekonomian pada saat tertentu, saat yang secara langsung

mempengaruhi kegiatan usaha debitur. Untuk meneliti kondisi ekonomi perlu

diperhatikan keadaan  konjungtur.  Begitu pula peraturan-peraturan dan

kebijakan pemerintah yang mungkin akan berdampak pada perekonomian

secara regional, nasional, dan internasional, terutama yang berhubungan

dengan sektor usaha debitur. Kondisi ekonmi yang perlu dipehatikan antara

lain mencakup: pertama, masalah pemasaran yang meliputi perkiraan

permintaan, daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, barang substitusi,

dan sebagainya. Kedua, masalah proses produksi yang berkaitan dengan

perkembangan teknologi, ketersediaan bahan baku, dan sebaginya. Ketiga,

keberadaan pasar modal dan pasar uang, kredit penjual,kredit pembeli dan

perubahan dan sebaginya.

Aspek-aspek penilaian kredit

Di samping prinsip dan konsep penilain kredit yang telah dibahas

sebelumnya, maka dalam melakukan analisis kredit sangat penting melakukan

penilaian terhadap beberapa aspek yang menyangkut kegiatan usaha calon

debitur, yaitu:



a) Aspek pemasaran, penilain yang perlu ditekankan disini adalah menyangkut

kemampuan daya beli masyarakat (purchasing power), kompetisi, pangsa

pasar, kualitas produksi, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan

mempengaruhi perkembangan usaha debitur. Analisi pemasaran perlu

dilakuakan untuk melihat kondisi pasar saat ini, meliputi jumlah penawaran

yang sudah ada untuk jenis produk yang direncanakan peminjam dan

kemampuan pasar menyerap produk debitur. Demikian pula prospek

pemasaran perlu diperhatikan perkembangannya dan permintaannya dimasa

yang akan datang.

b) Aspek teknis, penilaian terhadap aspek teknis ini antara lain meliputi

kelancaran peroduksi, kapasitas produksi,mesin-mesin dan peralatan,

ketersediaan dan kontinuitas bahan baku. Disamping iyu, kualitas tenaga

kerja yang dimiliki dan fasilitas teknis yang ada, cukp mempengaruhi

penilaian aspek teknis.

c) Aspek manajemen, Dalam penilaian aspek manajemen,perlu diperhatikan

struktur organisai dan anggota-anggota manajemen,termasuk kemampuan

dan pengalamanya,serta pola kepemimpinan yang diterapkan oleh top

manajemen. Perlu  diperhatikan apakah dalam pengelolaan dan

kepengurusan perusahaan ada tanda-tanda one man show manajement.

d) Aspek yuridis, penilaian aspek yuridis antara lain meliputi: status hukum

badan usaha misalnya akte pendirian yang telah disahkan oleh yang

berwenang, legalitas usaha meliputi kelengkapan izin usaha, dan yang

cukup penting adalah bagaimana legalitas barang-barang jaminan



kepemilikannya harus didukung dengan dokumen yang sah dan dalam

penguasaan calon debitur.

e) Aspek sosial ekonomi, penilaian atas aspek ini pada dasarnya untuk

mengetahui apakah usaha yang akan dibiayaai dengan kredit bank tersebut

diterima atau memberi dampak positif atau negatif terhadap lingkungan

masyarakat setempat. Sehubungan itu, perlu diperhatikan apakah proyek

tersebut mendorong pertumbuhan prekonomian masyarakat atau mungkin

bertentangan dengan nilai-nilai  sosial dan agama masyarakat setempat.

f) Aspek finansial, Penilain aspek keuangan ini meliputi keadan keuangan

perusaahan debitur yang akan di biayai. Untuk melakukan penilaian keadaan

keuangannya, perlu diperoleh data-data mengenai laporan keuangan, arus

dana, realisasi produksi, pembelian, dan penjualan. Disamping itu,laporan

sumber dan penggunaan dana akan sangat membantu dalam melakukan

penilaian secara akurat.16

16 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga keuangan, (Jakarta; Fakultas Ekonomi UI, 2005),
h. 355-358


