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Halaman Motto 

 

 

   ۚ ِن  َوا دإ لإُع َوا ثإِم  ِ ْلإ ا ى  َل َع وا  َوُن ا َع  َ ت َوََل     ۚ َوٰى  قإ ت َّ ل َوا رِّ  لإِب ا ى  َل َع وا  َوُن ا َع  َ َوت

بِ  ا َق لإِع ا ُد  ي ِد َش لَّهَ   ل ا نَّ  ِإ    ۚ لََّه  ل ا وا  ُق ت َّ  َوا

 

“ Dan Tolong-Menolonglah Kamu Dalam Mengerjakan Kebajikan dan Takwa.  

Dan Jangan Saling Tolong-Menolong Dalam Berbuat Dosa dan Pelanggaran “ 

(QS. Al- Maidah ayat 2) 
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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN 

MUSYARAKAH DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN RESIKO 

SYARIAH DI BMT BATIK MATARAM 

Oleh: 

Muzdalifa Hifdzuhuma 14423070 

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan gagal bayar, risiko ini 

mengacu pada kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan 

kepada nasabah mengalami kemacetaan. Untuk mengatasi permasalahan 

pembiayaan macet, pihak lembaga bank sudah seharusnya mempunyai strategi 

untuk menghindari dan mengatasi permasalahan tersebut dengan menerapkan 

manajemen risiko. Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar 

aktifitas operasional BMT Batik Mataram tidak mengalami kerugian yang 

melebihi batas kemampuan. Seperti  halnya pada pembiayaan musyarakah  tidak 

menutupi kemungkinan di dalam operasionalnya terdapat risiko-risiko yang 

mungkin timbul karena risiko selalu ada di dalam dunia bisnis. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pembiayaan 

musyarakah di BMT Batik Mataram. Jenis Penelitian ini adalah penelitian 

lapangan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun metode 

pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara kepada direktur, 

marketing, customer service dan dokumentasi. Selain penelitian lapangan 

didukung juga dengan penelitian pustaka yang bertujuan mengumpulkan data atau 

informasi yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan musyarakah. Dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa untuk mengantisipasi 

risiko yang muncul di BMT Batik Mataram khususnya risiko pembiayaan BMT 

Batik Mataram menerapkan beberapa cara pada proses penilaian risiko dengan 

langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi risiko, kemudian 

pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan penanganan risiko, melakukan analisis 

dengan prinsip 5C+1S yaitu, character, capacity, collateral, condition of economy 

dan capital serta melihat risiko-risiko yang terjadi. Langkah-langkah tersebut 

diterapkan untuk memitigasi risiko dengan mempertimbangkan kesesuaian 

dengan prinsip dan nilai-nilai syariah. 

Kata kunci : Manajemen Risiko, Pembiayaan, musyarakah, BMT 
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ABSTRACT 
 

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT IN THE MUSYARAKAH 

FINANCE IN THE PERSPECTIVE OF SHARIA RISK MANAGEMENT 

IN BMT BATIK MATARAM 

 

 

Muzdalifa Hifdzuhuma 14423070 

 

Risk on finance frequently is correlated to the failure in payment. This risk 

refers to the loss faced by the bank when the finance given to the customers 

experiences the nonperforming loan. To cope with the issue in nonperforming 

loan, the bank institution is supposed to have a strategy to prevent and cope with 

the issue by implementing the risk management. The implementation of risk 

management in BMT Batik Mataram was aimed to make the operational activities 

not facing the loss that is beyond the capacity. For instance, in musyarakah 

finance, it is possible in its operation to face any risks as the risk is common in 

business domain. This research aimed to observe the implementation of risk 

management on the musyarakah finance in BMT Batik Mataram. This is a field 

research using the descriptive-qualitative method. The method in collecting data 

was conducted through the interview with the director, marketing, and customer 

service and documentation. In addition, the field research was also supported with 

the library research aimed to collect the data or information related to the risk 

management on the musyarakah finance. The result of the research showed that to 

anticipate the risk coming out in BMT Batik Mataram particularly in the risk on 

finance,  BMT Batik Mataram has implemented a number of ways in the process 

of risk assessment with an initial step by identifying the risk, measuring the risk, 

controlling the risk and managing the risk. The analysis was conducted by means 

of principle of 5C+1S (character, capacity, collateral, condition of economy dan 

capital) and see the risks occurred. These steps were applied to mitigate the risk 

by considering the conformity with the sharia principles and values. 

   

Keywords: Risk Management, Finance, musyarakah, BMT 
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KEPUTUSAN BERSAMA 

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Th. 1987 

Nomor: 0543b/U/1987 

TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pendahuluan 

 Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program 

penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya 

dimulai tahun anggaran 1983/ 1984.Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih 

baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung 

pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga 

bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional. 

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena 

huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab Agama Islam berikut 

penjelasannya (Al-Qur‟an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia 

mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan 

pedoman yang bakuyang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang 

meru-pakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai 

dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah 

Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun 

pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional. 

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas 

beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan 

sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim 

yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selan-jutnmya hasil tersebut dibahas 

lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi 

Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) 

Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno 

M.Ed. 
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 Dalam pidato pengarahan tangal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, 

Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting 

dan strategis karena: 

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya 

pembangunan yang semakin cepat. 

2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan 

Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan 

pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat 

beragama, secara ilmiah dan rasional. 

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan 

karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan 

Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan 

menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini 

pada dasamya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan 

kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia. 

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan 

instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan 

pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan 

dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya. 

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa 

selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda -beda. 

Usaha penyeragamannya sudah pemah dicoba, baik oleh instansi maupun 

perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh 

seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai 

keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin 

baku yang dikuatkan dengansuatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri 

Pend idikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional. 
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Pengertian Transliterasi 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu 

ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf 

Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. 

Prinsip Pembakuan 

 Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun de ngan prinsip  

sebagai berikut: 

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan. 

2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan 

padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar 

“satu fonem satu lambang”. 

3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum. 

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin 

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab -

Latin ini meliputi: 

1. Konsonan 

2. Vokal (tunggal dan rangkap) 

3. Maddah 

4. Ta‟marbutah 

5. Syaddah 

6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah) 

7. Hamzah 

8. Penulisan kata 

9. Huruf capital 

10.  Tajwid 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 
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huruf dan tanda sekaligus.  Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya 

dengan huruf Latin: 

Huruf 

Arab  

Nama  Huruf latin  Nama  

  Alif  tidak dilambangkan  tidak dilambangkan ا 

  Ba  B  Be ب 

  Ta  T  Te ت 

  Ṡa  ṡ  es (dengan titik di atas) ث 

  Jim  J  Je ج 

  Ḥa  ḥ  ha (dengan titik di bawah) ح 

  Kha  Kh  ka dan ha خ 

  Dal  D  De د 

  Żal  Ż  zet (dengan titik di atas) ذ 

  Ra  R  Er ر 

 ز 
Z 

ai  

Z  Zet  

  Sin  S  Es س 

  Syin  Sy  es dan ye ش 

  Ṣad  ṣ es (dengan titik di bawah) ص

  Ḍad  ḍ  de (dengan titik di bawah) ض 

  Ṭa  ṭ  te (dengan titik di bawah) ط 

  Ẓa  ẓ  zet (dengan titik di bawah) ظ 

  ain  „  koma terbalik (di atas)„ ع 
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  Gain  G  Ge غ

  Fa  F  Ef ف 

  Qaf  Q  Ki ق 

  Kaf  K  Ka ك 

  Lam  L  El ل 

  Mim  M  Em م 

  Nun  N  En ن 

  Wau  W  We و 

  Ha  H  Ha ھـ 

  Hamzah  '  Apostrof ء 

  Ya  Y  Ye ى 

 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

a. Vokal Tunggal  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut. 

Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama  

   ََ   ََ   Fathah  A  A  

   ََ   ََ   Kasrah  I  I  
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   ََ   ََ   Dhammah  U  U  

 

b. Vokal angkap  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabunganantara harkat dan. huruf, transliterasinya berupa gabungan 

huruf, yaitu :  

 Nama  Huruf Latin  Nama  

 ...َ  ْ٘  fathah dan ya  Ai  a dan i  

 ...َ  ْٔ  
fathah dan 

wau  

Au  a dan u  

Conto 

 Kataba - َكرة

 fa‟ala     -       فَؼَم 

Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan  

Huruf 

Nama Huruf dan  

Tanda 

Nama 

َٖ  َ... ا.. . fathah dan alif atau ya  a dan garis di 

atas 

...ِ ٖ kasrah dan ya I i dan garis di 

atas 

...ُ ٔ Hammah dan wau U u dan garis di 

atas 
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Contoh:     

-    قَِٛم  qāla - قاَل 

qĭla 

 َٗ ُل  ramā - َسي ْٕ - ٚقَ

yaqūlu 

 

3. Ta‟ Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. Ta marbutah hidup 

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah„t‟. 

b. Ta marbutah mati 

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah „h‟. 

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata 

itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:   

َضحُ األ َْطفاَ  ْٔ  raudah al-atfāl - َس

- raudatul atfāl 

َّٕ ََسج ٌ ُ ًُ ُْٚحَ ان ِذ ًَ   al-Madĭnah - ان

- al-Munawwarah 

- al-Madĭnatul-

Munawwarah 

 talhah - طَْهَذْح 
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4. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi 

ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 

sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu 

Contoh:    

َا   al-hajj - انَذّج  rabbanā - َستَُّ

 nu‟‟ima َُؼَى  nazzala – ََّضلَ  

 al-birr - انثشِّ  

5. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti 

huruf qamariah. 

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang 

sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan 

sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik dikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sempang. 

Contoh:     

 Alqalamu انقهَُى  ar-rajulu - انشُجُم 
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انغیِّ 

 ُد 

- as-sayyidu  ُْٚغ  al-badĭ‟u انثِذ

ُظ  ًْ َُ  as-syamsu - انش  al-jalālu انَجالَ

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir 

kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam 

tulisan Arab berupa alif. 

Contoh:    

 ٌَ ْٔ ٌِ  ta'khużūna - ذأَْخُز  inna - إ َّ 

ُء  ْٔ  ٍَّ  Umirtu أُيْشُخ  'an-nau - ان

ٌْٛئ   akala- أَكَم  syai'un - ًش

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat 

yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

 Contoh:  

 ٌِ إ َّ  ٍَ هللاَ َٔ ْٛ ُْٛش  انشاِصق َٕ َخ  Wa innallāha lahuwa khair نَُٓ

arrāziqĭn  

Wa innallāha lahuwa 

khairrāziqĭn  

 ٌَ َْٛضا ًِ اْن َٔ َْٛم  ا اْنَك ُٕ ف ْٔ أ َٔ Wa auf al-kaila wa-almĭzān 

Wa auf al-kaila wal mĭzān 
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ُْٛى اْنَخهِٛم ِْ  Ibrāhĭm al-Khalĭl إتَِشا

Ibrāhĭmul-Khalĭl 

ُيْشَعاْا هللاِ تِغِى  َٔ  Bismillāhi majrehā wa mursahā َيْجَشاْاَ 

 ِٓ ْٛ ٍِ اْعرطَاََع إنِ ٍَّ اِط ِح   ج اْنثَِٛد َي َٗ ان َٔ ِ َػه

 َعثٛاِل 

Walillāhi „alan-nāsi hijju al-

baiti  

manistatā‟a 

ilaihi sabĭla 

Walillāhi „alan-

nāsi hijjul-baiti 

manistatā‟a 

ilaihi sabĭlā 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana 

Nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh:  

َيا ٌل  َٔ ْٕ  Wa mā Muhammadun illā rasl ُيَخ َّ يٌذ إِِلَّ  َسُع

ٍَّ اِط نمَّ ِرٖ تِة َّ  ِضَغ نهِ ُٔ َل تٍَٛد  َٔ ٌِ أ َّ  إ َّ 

 َكحَ ُيثاََسكا 

Inna awwala baitin wudi‟a linnāsi 

lallażĭ bibakkata mubārakan 

 ِٓ َِْضَل  فِٛ ٌَ الَّ ِرٖ أ ُْٓش َسَيَضا َش

 ٌُ  انْقْشا~

Syahru Ramadān al-lażĭ unzila fĭh al- 

Qur‟ānu 

Syahru Ramadān al-lażĭ unzila fĭhil  

Qur‟ānu 
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 ٍِ ثِٛ ًُ نقَْذ َسا~ُِ تاأِلفُِق اْن َٔ Wa laqad ra‟āhu bil-ufuq al-mubĭn 

Wa laqad ra‟āhu bil-ufuqil-mubĭn 

 ٍِ ْٛ ًِ ُذ ِ َس ِّ ب اْنَؼان ًْ  Alhamdu lillāhi rabbil al-„ālamĭn اْنَذ

Alhamdu lillāhi rabbilil „ālamĭn 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan.Contoh: 

 ٍَ فرٌَخ هللاِ َْصٌش ِّ ي َٔ

ٌْٚة   قِش

Nasrun minallāhi wa fathun 

qarĭb 

ْٛؼا   ًِ  Lillāhi al-amru jamĭ‟an األْيُش َج

Lillāhil-amru jamĭ‟an 

ٍْٛئ هللاَ َٔ  تِكم َش

 َػهٌِٛى 

Wallāha bikulli syai‟in „alĭm 

10.Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan 

pedoman tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Risiko dapat didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya 

suatu peristiwa (events) tertentu. Risiko muncul ketika terdapat lebih dari 

satu kemungkinan hasil (outcome), dan hasil yang paling akhir ini tidak 

dapat diketahui. Risiko dapat didefinisikan sebagai perubahan atau 

perbedaan hasil yang tidak diharapkan (Ahmed, 2008). Selain itu risiko 

dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) 

yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Sedangkan pembiayaan atau 

financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak 

lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan 

sendiri maupun lembaga (Darmawi, 2005). 

Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional 

seperti pembiayaan/penyediaan dana, treasury, investasi dan pembiayaan 

perdagangan yang tercatat dalam banking book maupun trading book 

(Rivai, 2008). Selain itu berdasarkan PBI tentang peraturan manajemen 

resiko bagi bank islam Manajemen Risiko merupakan serangkaian 

metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, 

mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh 

kegiatan usaha Bank. Menurut aturan PBI dalam manajemen risiko syariah  

Ada beberapa resiko dalam lembaga keuangan syariah : 

a. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak 

lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan 

perjanjian yang disepakati. 
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b.  Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening 

administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko 

berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau 

disewakan.  

c. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank 

untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber 

pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang 

dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi 

keuangan Bank.  

d. Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh 

proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, 

kesalahan manusia, kegagalan system, dan atau adanya 

kejadiankejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.  

e. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau 

kelemahan aspek yuridis. Akibat tidak adanya standar kontrak bagi 

istrumen- instrumen lembaga yang ada, bank syariah harus 

menyiapkan hal ini berdasakan pemahamannya terhadap syariah, 

undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan 

kepentingan mereka sendiri.  

f. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat 

kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif 

terhadap Bank.  

g. Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam 

pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta 

kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 

h. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi 

dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah.  

i. Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk) adalah Risiko akibat 

perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada 

nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima 



3 

 

 
 

Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku 

nasabah dana pihak ketiga Bank.  

j. Risiko Investasi (Equity Investment Risk) adalah Risiko akibat 

Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai 

dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing. 

Manajemen resiko merupakan suatu usaha untuk meminimalisir 

kemungkinan terjadinya kerugian. Manajemen resiko merupakan suatu 

usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan resiko dalam 

setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas 

dan efisiensi yang lebih tinggi (darmawi, 2013). Sehingga untuk 

mengantisipasi atau meminimalisir risiko dapat dilakukan dengan 

beberapa tindakan alternatif untuk menghadapi ketidakpastian, maka 

seharusnya risiko itu dikelola dengan sebaik-baiknya. Karena manajemen 

risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan 

untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko 

yang timbul dari kegiatan usaha bank (Karim A. A., 2007). 

Aspek terpenting dalam penerapan manajemen risiko adalah 

kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan 

usaha bank tetap dapat terkendali 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 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 

(Veithzal Rivai dkk, 2007).  

Manfaat dari penerapan manajemen resiko 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 



4 

 

 
 

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. Bagi otoritas pengawasan bank 

penerapan manjemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap 

kemungkinan kerugian yang dihadapi bank, yang dapat mempengaruhi 

permodalan bank dan sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan 

strategi dan fokus pengawasan bank (Yulianti, 2009). 

Penerapan manajemen resiko juga dapat meningkatkan nilai, 

memberikan gambaran pada pengelola mengenai kemungkinan kerugian 

dikemudian hari, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan 

yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan 

sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja, digunakan 

untuk menilai resiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha 

yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen resiko 

yang kokoh dalam meningkatkan daya asing (Safri, 2003).  

Sama halnya pada perbankan syariah, pada lembaga keuangan syariah 

lainnya yaitu BMT juga memiliki resiko apalagi dalam perkembangannya 

belakangan ini BMT mulai menunjukkan peningkatan yang berarti di 

Indonesia. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan islam yang dapat 

membantu perekonomian masyarakat muslim khususnya  kalangan 

menengah ke bawah adalah BMT (baitul maal wa tamwil). Secara bahasa 

baitul maal wa tamwil terdiri dari dua kata yakni bait al-maal yang  berarti 

lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan tanpa tujuan 

profit, sedangkan bait at-tamwil merupakan lembaga pengumpulan dana 

guna disalurkan dengan orientasi profit dan komersial (Sumiyanto, 2008). 

pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 
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direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga (Muhammad, 

2005).  

Salah satu BMT yaitu BMT Batik Mataram yang telah membantu 

perekonomian masyarakat sekitar dengan memberikan pendanaan bagi 

masyarakat yang membutuhkan modal usaha. BMT Batik Mataram salah 

satu lembaga keuangan syariah yang berada di Yogyakarta memberikan 

pelayanan berupa simpanan dan pembiayaan untuk masyarakat dengan 

prinsip syariah yang menerapkan segala aspek usahanya secara konsisten 

sesuai dengan ketentuan syariah. Pada BMT Batik Mataram ini memiliki 

berbagai  macam  produk yang ditawarkan dalam  menjalankan  usahanya, 

adapun berbagai  macam produk yang terdapat pada BMT Batik Mataram 

antara lain  simpanan  yang teridiri  mudharabah, mudharabah berjangka, 

Wadiah dan simpanan penyertaan. Sedangkan pada pembiayaan terdapat 

mudharabah, murabahah, musyarakah, rahn dan multijasa.  

Dalam perkembangannya BMT Batik Mataram cukup mengalami 

peningkatan sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan 

anggota untuk menyimpan dananya di BMT Batik Mataram semakin 

meningkat. Pada perkembangannya BMT Batik Mataram Yogyakarta 

adalah salah satu BMT di Yogyakarta yang sedang berkembang pesat. 

Hingga 31 januari 2017 NPF di BMT Batik Mataram Yogyakarta masih 

diangka 8,04 % dari total 247 pembiayaan. NPF di BMT Batik Mataram 

sendiri per 31 januari 2017 adalah sebesar 8,04 %. Siklus perkembangan 

asset BMT Batik Mataram Yogyakarta mengalami pasang surut, bahkan 3 

(tiga) tahun terakhir mengalami kemajuan yang dimana NPF konsisten 

menurun serta meningkatnya saldo pembiayaan dengan kondisi jumlah 

rekening pembiyaan yang mengalami penurunan, faktor-faktor tersebut itu 

pastinya dipengaruhi oleh peningkatan kualitas manajemen risiko yang 

diterapkan pada BMT tersebut. 
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Salah satu produk pembiayaan BMT Batik Mataram yang biasa 

diambil oleh masyarakat adalah musyarakah, jumlah pembiayaan 

musyarakah di BMT Batik Mataram sangat besar dan terus berkembang. 

Jumlah pembiayaan musyarakah dari tahun 2014 hingga tahun 2017 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Jumlah Pembiayaan Musyarakah 2014-2017 

Tahun Jumlah Pembiayaan 

Musyarakah 

Persenatase 

2014 1.214.313.400 94,43 % 

2015 1.244.398.600 95,67 % 

2016 1.390.095.000 97,45 % 

2017 1.382.595.000 96,04% 

Sumber : Data BMT BATIK MATARAM 

Dilihat dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa pembiayaan 

musyarakah di BMT Batik Mataram ini terus bertambah seiring banyaknya 

nasabah yang melakukan pembiayaan ini untuk tambahan modal usaha 

yang akan mereka jalankan. Dari modal usaha ini salah satu risiko 

pembiayaan yang dapat terjadi jika BMT tidak bisa memperoleh kembali 

cicilan pokok dan investasi yang sedang dilakukannya (Arifin, 2009). 

Pemilik modal tidak harus ikut serta dalam manajemen perusahaan. Para 

pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan 

mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang 

mereka curahkan untuk usaha tersebut (Ascarya, 2007).  

Perkembangan BMT yang kian berkembang dan maju ini, tidak dapat 

dipungkiri bahwa pengalokasian dana dalam BMT memegang peranan 

penting. Pentingnya pengalokasian dana dalam BMT dikarenakan, alokasi 

dana BMT merupakan upaya menggunakan dana untuk keperluan 

operasional yang dapat mengakibatkan berkembangnya BMT atau 

sebaliknya, jika penggunaanya salah (Ridwan, 2004). Oleh karena itu 
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dibutuhkan strategi penempatan dana yang efisien salah satunya pada 

pembiayaan Musyarakah. 

Pemberian pembiayaan musyarakah tanpa dianalisis terlebih dahulu 

sangat membahayakan lembaga keuangan. Nasabah dalam hal ini dengan 

mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan musyarakah 

sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam 

menganalisis, maka pembiayaan musyarakah yang diberikan akan sulit 

untuk ditagih ataupun macet (Kasmir, 2008). 

Berkaitan dengan pernyataan di atas, Berdasarkan latar belakang yang 

penulis paparkan diatas, maka penulis memilih BMT Batik Mataram 

Yogyakarta sebagai objek penelitian karena BMT tersebut karena BMT 

BATIK MATARAM merupakan salah satu BMT yang pada 

operasionalnya memperioritas pada satu bentuk akad pembiyaan 

musyarakah yang sesuai dengan tema dari penelitian ini, untuk non 

performing finance (NPF) di BMT Batik Mataram sendiri per 31 januari 

2017 adalah sebesar 8,04 %. Manajemen resiko pada pembiayaan 

musyarakah sangat perlu untuk di terapkan sehingga penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam dan menuliskan dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Implementasi Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Musyarakah 

Dalam Prespektif Manajemen Resiko di BMT Batik Mataram” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan musyarakah 

di BMT Batik Mataram ? 

2. Bagaimana pengelolaan risiko pada pembiayaan musyarakah di BMT 

Batik Mataram ? 

3. Bagaimana implementasi manajemen risiko pada pembiayaan 

musyarakah dalam prespektif manajemen resiko syariah di BMT Batik 

Mataram? 



8 

 

 
 

C. Tujuan Masalah 

Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui implementasi manajemen risiko pembiayaan musyarakah 

di BMT Batik Mataram 

2. Mengetahui pengelolaan risiko pada pembiayaan musyarakah di BMT 

Batik Mataram. 

3. Mengetahui implementasi manajemen risiko pada pembiayaan 

musyarakah dalam prespektif manajemen risiko syariah di BMT Batik 

Mataram. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Akademis  

Memberikan tambahan ilmu tentang bagaimana implementasi 

manajemen resiko pada pembiayaan musyarakah dalam prespektif 

manajemen risiko syariah di BMT Batik Mataram. 

b. Praktis 

Memberikan pemahaman yang baru dan lebih mendalam 

bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan musyarakah di 

BMT Batik Mataram dalam perspektif manajemen risiko syariah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Agar  penulisan skripsi ini lebih sistematis dan fokus pada satu 

pemikiran maka peneliti uraikan sistematika pembahasan yang dilakukan. 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, 

yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Merupakan bagian yang menjelaskan  latar belakang masalah, 

rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

telaa pustaka. Dimana latar belakang masalah berisi tentang alasan 

perlunya dilakukan penelitian dan juga mengandung inti dari permasalahan 

yang akan diangkat menjadi topik dalam penelitian sehingga akan 

menghasilkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. 
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BAB II : TELAAH DAN LANDASAN TEORI 

  Bab ini berisi tentang telaah pustaka landasan teori, hipotesis, dan 

kerangka berfikir. Pada sub bab telaah pustaka ini diuraikan penelitian-

penelitian dan kajian-kajian terdahulu, yang diperoleh dari jurnal ilmiah. 

Telaah pustaka ini memuat informasi-informasi dari penelitian-penelitian 

mengenai manajemen risiko yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya. Selanjutnya, pada sub bab landasan teori diuraikan teori-teori 

yang relevan dengan permasalahan penelitian penulis, seperti pengertian 

implementasi, manajemen risiko, pembiayaan, akad  musyarakah, dan 

koperasi.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini akan diuraikan tatacara pelaksanaan penelitian untuk 

mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang telah ditetapkan. 

Tatacara pelaksanaan penelitian pada sub bab ini meliputi desain 

penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, populasi dan 

sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian yang 

digunakan, dan teknik analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan profil lengkap BMT Batik Mataram, yang 

meliputi gambaran umum perusahaan dari sejarah berdirinya, Visi-Misi, 

struktur organisasi, produk dan keunggulan BMT Batik Mataram. 

Bab ini juga menjelaskan paparan data dan pembahasan dari hasil 

penelitian yang meliputi : bagaimana implementasi manajemen risiko 

pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram, bagaimana pengelolaan 

risiko pada pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram, dan 

bagaimana implementasi manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah 

dalam prespektif manajemen resiko syariah di BMT Batik Mataram 

 Pada bab ini penulis akan memaparkan apa saja yang ditemukan 

penulis yang berkaitan dengan Penerapan manajemen risiko pada 

pembiayaan musyarakah yang dikaitkan dengan fakta di lapangan. 
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Bab ini berisi data hasil penelitian pada BMT Batik Mataram 

mengenai implementasi manajemen risiko pembiayaan musyarakah sesuai 

dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini 

merupakan inti dari penelitian dengan menguraikan data-data yang telah 

diolah sehingga terlihat hasil akhir dari penelitian ini.  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini adalah penutup. Bagian ini memuat kesimpulan dari 

hasil penelitian dan saran sebagai jawaban persoalan yang dibahas dalam 

penelitian ini. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Telaah pustaka 

Sejauh penelusuran penulis terhadap beberapa referensi baik itu dari buku, 

skripsi, jurnal, dan lain sebagainya terdapat beberapa penelitian yang telah 

dilakukan terkait dengan tema penelitian ini namun dilokasi yang berbeda. 

Adapun referensi yang penulis maksud adalah sebagai berikut: 

Jurnal pertama Dheni Mahardika Saputra, Zainul Arifin, Zahroh (2015) 

dengan judul ”Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap 

Pengembalian Pembiayaan Nasabah (Studi Pada PT. BPR. Syariah Bumi 

Rinjani Probolinggo)” bahwa Risiko pembiayaan musyarakah yang 

diberikan oleh PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo mengalami 

fluktuasi setiap tahunnya. Pembiayaan musyarakah yang diberikan memiliki 

risiko yang tinggi mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Pada tahun 

2011 risiko pembiayaan musyarakah mengalami penurunan dibandingkan 

dengan tahun 2010, dan pada tahun 2012 risiko pembiayaan musyarakah 

mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2011 yang dikarenakan 

terjadi penurunan jumlah pembiayaan musyarakah yang diberikan. Selain itu 

Tingkat pengembalian pembiayaan musyarakah yang terjadi pada PT BPR 

Syariah Bumi Rinjani Probolinggo masih dikatakan kurang baik pada tahun 

2008, tahun 2009, dan tahun 2010. Hal tersebut dikarenakan rendahnya 

tingkat pengembalian pembiayaan musyarakah yang dihubungkan dengan 

tingginya non performing financing (NPF) musyarakah. Pada tahun 2011 dan 

tahun 2012 tingkat pengembalian pembiayaan musyarakah dikatakan baik 

karena tingginya tingkat pengembalian pembiayaan musyarakah dihubungkan 

dengan rendahnya non performing financing (NPF) musyarakah 

dibandingkan dengan tahun 2008, tahun 2009, dan tahun 2010.  

Jurnal kedua, Badratun Nisak (2014) dengan judul “Analisis 

Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Qiradh Bina 
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Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh” bahwa manajemen risiko 

merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk 

mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang 

timbul dari kegiatan usaha bank. Pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri (BQ 

BIMA) bentuk risiko yang sering terjadi adalah risiko karakter buruk 

mudharib (character risk) dan (Business risk) risiko bisnis yang dibiayai. 

Kedua bentuk risiko ini terjadi di BQ BIMA pada nasabah untuk pembiayaan 

musyarakah, sehingga menyebabkan kerugian apabila nasabah tidak mampu 

membayar cicilan sesuai kesepakatan jatuh tempo. Faktor-faktor terjadinya 

risiko disebabkan oleh faktor internal yaitu kesalahan manusia (moral hazard) 

dan kegagalan sistem. Pada BQ BIMA faktor internal ini disebabkan 

kurangnya analisis terhadap produk yang dibiayai menyebabkan kerugian 

karena pembayaran tidak berjalan seperti yang diharapkan atau tidak sesuai 

dengan jangka waktu dijadwalkan. Bisa juga pelanggaran ketentuan terhadap 

peraturan yang ditetapkan dalam kontrak oleh nasabah karena nasabah lalai 

dalam mengelola modal yang diberikan. Upaya yang ditempuh dalam 

menyelesaikan risiko yang muncul dalam pembiayaan musyarakah pada BQ 

BIMA dengan memanggil nasabah untuk musyawarah dan menggunakan 

metode analisis 5C dan konsep/analisis 3R. Lima komponen dalam 

konsep/analisis 5C adalah karakter (character), kapasitas (capasity), modal 

(capital), kondisi (condition),dan jaminan (collateral). tiga komponen dalam 

prinsip 3R adalah tingkat pengembalian usaha (return), kemampuan 

membayar kembali (repayment) dan kemampuna menanggung risiko (risk 

bearing ability). Sehingga dalam hal ini konsep 3R hanya memberi 

penekanan kepada aspek financial dari analisis kredit. 

Jurnal ketiga, Abdul Aziz (2008) dengan judul “Analsis Risiko 

Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah” bahwa  risiko 

pembiayaan musyarakah pada lembaga keuangan syariah adalah suatu yang 

normal mengingat bahwa di setiap bisnis apa pun dan dimanapun potensi 

risiko pasti ada. Walau demikian, terjadinya risiko yang tentu dapat 

menghadang dapat dihadapi dengan berbagai cara. Misalnya, risiko itu 
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langsung dihadapi dengan cara mempersiapkan diri dengan mempersiapkan 

kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, atau dengan cara mentransfer 

sebagian tanggungan melalui lembaga asuransi. Hal yang sama dapat ditemui 

pada risiko pembiayaan musyarakah pada lembaga keuangan syariah. Dimana 

risiko pembiayaan musyarakah, baik yang berupa wanprestasi, risiko 

likuiditas, risiko pasar, risiko operasional atau pun lainnya memang akan 

berdampak pada besar kecilnya kerugian yang akan didapat. Karena itu, 

pengelolaan atas risiko tersebut menjadi penting. Demikian pula 

pengendalian risiko pembiayaan musyarakat terhadap risiko kredit dan risiko 

operasilan pada lembaga keuangan syariah harus menjadi perhatian bagi para 

pengelola lembaga keuangan tersebut. 

Jurnal keempat, Trisadini Prasastinah Usanti dengan judul 

“Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah” bahwa Bank syariah 

berfungsi sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution), yaitu 

berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-

dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk 

pembiayaan. Pada sisi aktiva neraca bank syariah bagian terbesar dana 

operasional setiap bank syariah disalurkan dalam bentuk pembiayaan. 

Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan 

bank yang terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis 

yang terbesar. pembiayaan bermasalah bahkan menjadi kategori macet 

menjadi masalah bagi bank syariah, karena dengan adanya pembiayaan 

bermasalah bukan saja menurunkan pendapatan bagi bank syariah tetapi juga 

menggerogoti jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank syariah, 

yang akhirnya akan menggoyahkan kesehatan bank syariah dan pada akhirnya 

akan merugikan nasabah penyimpan / nasabah investor. Hal ini dikarenakan 

sebagian besar dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam 

menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan adalah dana nasabah penyimpan 

/ nasabah investor, sehingga dana nasabah penyimpan / nasabah investor 

wajib mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan manajemen 

risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalian risiko 
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yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah. Langkah-langkah yang 

dilakukan bank syariah tersebut dalam rangka memitigasi risiko harus 

mempertimbangkan kesesuaian dengan Prinsip Syariah. Kegiatan usaha bank 

syariah oleh karena senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan 

erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan dan 

perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang 

semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah 

semakin kompleks salah satunya, yaitu risiko pembiayaan maka sejogjanya 

bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahnya harus berhati-hati dalam 

mengelola risiko-risiko tersebut, karena akan berdampak pada kesehatan bank 

syariah, yang pada akhirnya tidak menutup kemungkinan bank syariah akan 

kesulitan likuditas dan berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat 

sehingga masyarakat akan menarik dananya secara bersamaan, apabila hal ini 

terjadi maka akan sangat berpengaruh pada keberadaan bank syariah. 

Jurnal kelima, Asmi Nur Siwi Kusmiyati (2007) dengan judul 

“Strategi Manajemen Resiko Pembiayaan Musyarakah pada KSU BMJT 

UMJ” bahwa : 

a. Proses manajemen resiko pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh 

koperasi serba usaha baitul maal wa tamwil UMJ bahwa faktor pelayanan, 

produk yang beragam dan jalinan yang baik dengan nasabah menjadikan 

faktor kekuatan yang dimiliki oleh BMT. Sementara dari segi 

kelemahannya BMT perlu meningkatkan kinerja karyawan yang lebih 

baik. 

b. Dilihat bahwa peluang yang dimiliki oleh BMT untuk meningkatkan 

pendapatannya diantaranya letak BMT yang dekat dengan masyarakat 

disertai dengan kebutuhan masyarakat dan peningkat usaha mikro menjadi 

peluang bagi KSU BMT UMJ untuk lebih meningkatkan profitabilitasnya. 

Akan tetapi BMT perlu berhati-hati dengan berbagai ancaman yang 

dihadapi diantaranya adalah keberadaan LKS baik yang bergerak dibidang 

perbankan maupun non perbankan yang menyediakan berbagai macam 

produk pembiayaan. 
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Jurnal keenam, mutia sarayati (2015) dengan judul ”Strategi Mitigasi 

Resiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia” bahwa 

pembiayaan musyarakah yang diterapkan bank muamalat indonesia 

menggunakan jenis akad syirkah inan. Adapun konsep pembiayaan 

musyarakah yang diterapkan pada pembiayaan produktif BMI terjadi menjadi 

dua yaitu musyarakah dan musyarakah mutanaqisah. Pembiayan ini 

digunakan sesuai dengan kebutuhan nasabah, baik untuk modal kerja maupun 

investasi dan umumnya pembiayaan digunakan untuk pembiayaan proyek 

yang memiliki kontrak yang jelas. BMI dalam penerapannya juga memiliki 

beberapa kendala diantaranya budaya nasabah yang hanya meminjam uang 

dan menyetorkan pembiayaan tanpa diharuskan laporan keuangan, 

munculnya masalah moral hazard, manajemen administrasi nasabah yang 

kurang baik, sistem yang tidak secara otomatis mendebit bagi hasil, dan 

sistem kolektibilitas yang berbeda dengan akad pembiayaan lainnya. 

Jurnal ketujuh, Wiwik Fitria Ningsih (2011) dengan judul “Analisis 

Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dan 

Pengembalian Pembiayaan Nasabah Pada BPRS Bumi Rinjani 

Probolinggo Periode Tahun 2011-2016” bahwa : 

a. Pada tahun 2013, 2015 dan 2016 di mana NPF musyarakah pada BPRS 

Bumi Rinjani Probolinggo mengalami kenaikan dan ROA mengalami 

penurunan dapat diartikan bahwa jika pembiayaan bermasalah pada 

BPRS Bumi Rinjani Probolinggo tinggi maka akan mengurangi laba. 

Namun pada tahun 2014 ketika NPF mengalami penurunan, pada periode 

yang sama ROA mengalami penurunan. Hal ini berarti kondisi NPF 

dalam suatu periode tidak secara langsung memberikan penurunan laba 

pada periode yang sama. 

b. Dalam dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2015 dan 2016 terjadi 

peningkatan pada NPF musyarakah berada pada peringkat kelima yang 

dapat pula disimpulkan bahwa kualitas Pembiayaan BPRS semakin 

buruk begitu pula tingkat pengembalian pembiayaan musyarakah yang 

terjadi pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo mengalami penurunan 
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yang artinya hasil pengembalian yang diperoleh dari suatu dana atau 

modal yang ditanamkan pada suatu investasi mengalami penurunan. 

Jurnal kedelapan, Fina Dairotun Imanah, Susi Riyantika, Umi Sudarsih 

(2015) dengan judul “Analisis Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Bagi 

Hasil Musyarakah  (Studi Kasus Pada PT. BPRS Madinah Lamongan)” 

bahwa pada penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan 

bagaimana proses manajemen resiko pembiayaan prinsip bagi hasil 

musyarakah pada BPRS Madinah Lamongan. Dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa terdapat risiko internal, eksternal dan force majeur dalam 

menyalurkan pembiayaan musyarakah. Dalam menerapkan manajemen resiko 

BPRS Madinah Lamongan melakukan penilaian resiko dengan  prinsip 

5C+1S dan BPRS menyiapkan mitigasi resiko untuk mengatasi setiap resiko 

yang teridentifikasi, seperti melakukan restrukturisasi dan penghapusan buku 

tabungan. Dengan penerapan manajemen resiko pada pembiayaan 

musyarakah sangat efektif ehingga dapat menurunkan NPF BPRS yang pada 

tahun 2014 mencapai 6,28% menjadi 3,24% pada tahun 2015. Tapi pada 

penerapan manajemen resiko terdapat kendala. Kendala yang dialami BPRS 

Madinah terletak pada lamanya waktu yang digunakan untuk identifikasi 

sampai pemantauan resiko serta sempitnya pengetahuan nasabah tentang 

perbankan syariah terutama pada pembiayaan musyarakah. 

Tabel 2.1 

Perbandingan Penelitian Terdahulu  

No Judul jurnal Keterangan Kesimpulan 

1 Analisis Risiko 

Pembiayaan 

Musyarakah 

Terhadap 

Pengembalian 

Pembiayaan 

Nasabah (Studi 

Pada PT. BPR. 

Jenis penelitian yang 

dilakukan dalam skripsi 

ini tergolong dalam 

penelitian kuantitatif 

deskriptif. 

Perbedaannya yaitu 

pada objek yang akan 

diteliti dan data yang 

digunakan berbeda. 
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Syariah Bumi 

Rinjani 

Probolinggo 

2 Analisis 

Manajemen 

Risiko 

Pembiayaan 

Musyarakah 

Pada Baitul 

Qiradh Bina 

Insan Mandiri 

Banda Aceh 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini 

merupakan metode field 

research, menggunakan 

teknik analisis yang 

bersifat induktif 

berdasarkan dengan 

fakta dilapangan 

Perbedaannya yaitu 

pada objek penelitian 

dan teknik 

pengumpulan yang 

berbeda 

3 Analsis Risiko 

Pembiayaan 

Musyarakah 

Lembaga 

Keuangan 

Syariah 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

yang digunakam adalah 

kualitatif deskriptif 

dengan 

mengidentifikasi, dan 

mengendalikan risiko 

pada lembaga keuangan 

syariah. 

Perbedaanya yaitu 

pada obyek penelitian 

yang lebih luas 

mengenai lembaga 

keuangan syariah. 

4 Pengelolaan 

Risiko 

Pembiayaan Di 

Bank Syariah 

Metode yang 

digunakam adalah 

mengidentifikasi, 

mengukur, memantau 

dan mengendalikan 

risiko yang sesuai 

dengan kegiatan usaha 

perbankan syariah. 

Perbedaannya yaitu 

penelitian sebelumnya 

memiliki cakupan 

yang lebih luas. 

5 Strategi Metode yang digunakan Perbedaannya yaitu 
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Manajemen 

Resiko 

Pembiayaan 

Musyarakah 

pada KSU 

BMJT UMJ 

dalam penelitian yang 

dilakukan ini adalah 

kualitatif-kuantitatif. 

Dimana pada kualitatif 

teknik pengolaan data 

dimulai dengan 

melakukan pengkodean 

data, untuk selanjutnya 

dilakukan kategorisasi 

melalui lembar kertas 

bantu, sedangkan dalam 

pengolaan data 

kuantitatif , teknik 

pengolaan dilakukan 

secara manual. 

pada metode yang 

digunakan dan sasaran 

penelitian. 

6 Strategi 

Mitigasi Resiko 

Pembiayaan 

Musyarakah 

Bank Muamalat 

Indonesia 

Penelitian ini 

menggunakan penelitian 

kualitatif dengan 

melihat kondisi obyek 

yang dialami. Teknik 

pengumpulan data 

dilakukan secara 

gabungan. Data yang 

dihasilkan bersifat 

deskriptif dan analisis 

dilakukan secara 

induktif penelitian ini 

lebih menekankan 

makna daripada 

generalisasi. 

Perbedaanya yaitu 

pada teknik yang 

dilakukan, data yang 

dihasilkan, dan obyek 

penelitiannya. 



19 

 

 
 

7 Analisis Risiko 

Pembiayaan 

Musyarakah 

Terhadap 

Profitabilitas 

Dan 

Pengembalian 

Pembiayaan 

Nasabah Pada 

BPRS Bumi 

Rinjani 

Probolinggo 

Periode Tahun 

2011-2016 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini 

yaitu kuantitatif dengan 

menggunakan 

perhitungan NPF, ROA 

dan ROE pada 

perusahaan. 

Perbedaanya  yaitu 

pada metode yang 

digunakan dengan 

menghitung profit 

pada perusahaan 

tersebut. 

8 Analisis 

Manajemen 

Resiko Pada 

Pembiayaan 

Bagi Hasil 

Musyarakah  

(Studi Kasus 

Pada PT. BPRS 

Madinah 

Lamongan) 

Metode yang digunakan 

kualitatif dengan 

menganalisis, 

wawancara dan 

dokumentasi di 

perusahaan tersebut . 

Perbedaanya yaitu 

dari segi obyek yang 

akan diteliti. 

Sumber : Penulis 

Berdasarkan hasil, peneliti-peneliti tersebut membahas topik yang 

sejenis yakni hanya memfokuskan dalam implementasi manajemen risiko. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi 

penelitian yang belum pernah dijadikan sebagai objek penelitian. Maka 

dari itu, penulis  mencoba menggali informasi yang lebih mendalam 
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tentang “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah dalam 

Perspektif Manajemen Risiko Syariah di BMT Batik Mataram”. Sesuaikah 

dengan proses penerapan manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah. 

Penelitian ini dengan menggunakan data dan informasi yang ada, dalam 

penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. 

B. Landasan Teori 

1. Manajemen risiko 

a. Pengertian Manajemen Risiko  

Kata manajemen risiko berasal dari kata to manage artinya 

mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelolah melalui proses 

yang telah diatur urutan dari fungsi-fungsi manajemen, jadi manajemen 

merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu keinginan (Hasibuan 

M. S., 2009). Manajemen risiko juga dapat didefinisikan suatu usaha 

untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan dalam setiap 

kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan 

efisiensi yang lebih tinggi (Adiwarman, 2004). Organisasi bisa melaju 

dengan kencang tetapi tetap terkendali. Menurut Islamic Financial 

Service Board (IFSB), manajemen risiko adalah proses dalam 

mengeksekusi semua elemen manajemen risiko yang terdiri dari 

identifikasi, pengukuran, mitigasi, pemantauan, pelaporan dan 

pengendalian risiko (Wahyudi, 2013).  

Risiko (risk) adalah peluang atau kemungkinan terjadinya bencana 

atau kerugian. Oleh karena itu, risiko dari sudut pandang LKS 

(Lembaga Keuangan Syariah) didenifisikan sebagai peluang dari 

kemungkinan terjadinya situasi yang memburuk (bad outcome). 

Defenisi ini mengandung pengertian bahwa risk hanya berkaitan 

dengan situasi dimana suatu negative outcome dapat setiap saat terjadi 

dan bahwa kemungkinan atas terjadinya kejadian itu dapat diperkirakan 

(estimated). Banyak peristiwa dapat terjadi yang berimbas pada 

terjadinya kerugian bagi kegiatan operasional LKS, hal itu dapat terjadi 

kapan saja dan dimana saja. Peristiwa itu dapat pula berawal dari dalam 
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diri LKS (internal) atau dari luar LKS (eksternal) (Ali M. , 2006). 

Beberapa risiko yang sering terjadi antara lain fluktuasi nilai tukar dan 

suku bunga, kredit macet ,kegagalan operasional, bencana alam, 

kesejahteraan orang lain, kelemahan  manajerial dan lingkungan. 

Sebagaiman firman Allah SWT dalam surah  Al- baqarah ayat 279 (Al-

Qur‟an, 2016) 

ُٔط  ءُ ْى ُس كُ َ ه َ ف ْى  ُ ر ْ ث ُ ٌْ ذ ِ إ َٔ  ۖ  ِّ ِ ٕن عُ َس َٔ  ِ ٍَ هللاَّ بٍ ِي ْش َذ ِ ُٕا ت َ رَ
ْ أ َ ف ُٕا  ه َؼ ْ ف َ ذ ْى  َ ن  ٌْ ِ إ َ ف

 ٌَ ٕ ًُ َ ه ُظْ َِل ذ َٔ  ٌَ ٕ ًُ ِ ه َظْ ْى َِل ذ كُ ِ ن ا َٕ ْي َ  أ

 

Artinya : 

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka 

ketahuilah, bahwa allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika 

kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, 

kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Qs : Al- baqarah) 

b. Tujuan Manajemen Risiko 

Manajemen risiko ini bertujuan membuat organisasi menjadi sadar 

akan risiko, sehingga laju organisasi bisa dikendalikan. Manajemen 

risiko juga berfungsi sebagai filter atau peringatan dini (early warning 

system) terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan. Tujuan manajemen 

risiko itu sendiri adalah sebagai berikut Menyediakan  informasi 

tentang risiko kepada pihak regulator, Memastikan bank tidak 

mengalami kerugian yang bersifat unacceptable, Meminimalisasi 

kerugian dari berbagi risiko yang bersifat uncontrolled, Mengukur  

eksposur dan pemusatan risiko, dan Mengalokasikan modal dan 

membatasi risiko (Karim a. , 2011).  

c. Penerapan dan Pengelolaan Manajemen Risiko  

Dalam penerapaannya ada beberapa proses manajemen risiko yang 

harus dilakukan oleh Bank  (Idroes F. , 2008). Dalam menerapkan 

manajemen risiko pembiayaan, maka diperlukan proses manajemen 

risiko seperti identifikasi risiko pada tahap awalnya, kemudian 

melakukan pengukuran risiko, pemantauan dan penanganan atau 
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pengendalian risiko.21 Adapun proses manajemen risiko pembiayaan 

dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut (Veithzal, 2008) 

1) Identifikasi Risiko  

Pembiayaan BMT harus mengidentifikasi risiko pembiayaan 

yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Identifikasi 

risiko pembiayaan tersebut merupakan hasil kajian terhadap 

karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktivitas 

fungsional tertentu. Untuk kegiatan pembiayaan dan jasa 

pembiayaan perdagangan, penilaian risiko pembiayaan harus 

memerhatikan kondisi keuangan debitur, dan khususnya kemampuan 

membayar secara tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang 

diberikan.  

2) Pengukuran Risiko  

Tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah dilakukannya 

identifikasi risiko. Pengukuran risiko sendiri adalah usaha untuk 

mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal tersebut 

dilakukan untuk melihat dampak dari risiko yang nantinya mungkin 

terjadi, kemudian juga untuk melihat dampak risiko terhadap kinerja 

perusahaan skaligus bisa melakukan prioritas risiko, risiko mana 

yang paling relevan untuk ditanggani terlebih dahulu.  

Sistem pengukuran risiko pembiayaan sepatutnya 

mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi risiko 

pembiayaan, kondisi keuangan anggota serta persyaratan yang 

tertera dalam perjanjian pembiayaan seperti jangka waktu dan 

tingkat interest, keadaan pasar, aspek jaminan, dan asuransi. 

Pendekatan menggunakan proses peringatan yang dilakukan secara 

intern tentu akan mempengaruhi lembaga keuangan dalam 

kemampuan untuk menyerap potensi kegagalan. 

3) Pemantauan Risiko  

Sistem pemantauan risiko pembiayaan sekurang-kurangnya 

memuat ukuran-ukuran dalam rangka memastikan bahwa lembaga 
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keuangan mengetahui kondisi keuangan anggota dengan melihat 

laporan keuangan dari usaha yang dijalankan anggota.  

Untuk memantau kepatuhan terhadap kesepakatan yang terseta 

dalam persyaratan pada perjanjian pembiayaan atau kontrak 

transaksi pembiayaan, menilai kecukupan agunan dibandingkan 

dengan kewajiban anggota atau pengeluaran anggota, 

mengidentifikasi ketidak tepatan dalam hal pembayaran dan 

mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu. 

Untuk keperluan pemantauan risiko pembiayaan satuan kerja 

manajemen risiko harus menyusun sebuah laporan mengenai 

perkembangan risiko pembiayaan secara bertahap atau berkala, 

termasuk faktor-faktor penyebabnya, yang disampaikan kepada 

Komite Manajemen Risiko dan Direksi. 

4) Penanganan Risiko  

Pembiayaan Yang dimaksud dengan penanganan risiko disini 

adalah suatu tindakan nyata untuk memperkecil kemungkinan atau 

peluang terjadinya kerugian, menyelamatkan perusahaan dari 

kerugian dan mengurangi keparahan bila suatu risiko itu memang 

telah terjadi. Maka hal yang sangat rawan dalam manajemen risiko 

pembiayaan adalah ketika suatu lembaga keuangan tidak mampu 

melakukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani 

kemungkinan atau risiko yang muncul dari pembiayaan yang 

disalurkan. 

Dalam konteks produk pembiayaan biasanya kriteria penilaian 

yang umum dan harus dilakukan oleh lembaga keuangan untuk 

mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan 

pembiayaan dilakukan analisis 5C diantaranya pertama character 

(karakter) meliputi sifat dan watak calon nasabah yang dapat dilihat 

dari latar belakangnya seperti : cara hidup yang di anutnya, keadaan 

keluarga, hobi dan jiwa sosial. Kedua, capacity (kemampuan) yaitu 

analisis kemampuan nasabah dalam membayar storen nantinya. 
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Ketiga, capital (modal)  yaitu melihat sumber modal yang digunakan 

termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek 

yang akan dijalankan berapa modal sendiri dan yang akan dipinjam. 

Keempat, collateral (jaminan) merupakan jaminan yang diberikan 

calon nasabah baik bersifat fisik dan non fisik. Kelima condition 

(kondisi) adalah untuk melihat kondisi atau prospek bidang usaha 

yang dibiayai hendaknya benar-benar memliki prospek yang baik. 

2. Musyarakah  

a. Pengertian Musyarakah 

Menurut bahasa Arab sendiri musyarakah berasal dari kata 

syirkah yang merupakan mencampurkan dua bagian atau lebih 

sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian 

dengan bagian lainnya. Menurut makna syariat, syirkah adalah suatu 

akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan 

suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan (Haroen, 2007). 

Rukun syirkah menurut ulama Hanafiah bahwa rukun syirkah ada dua, 

yaitu ijab dan qabul sebab ijab qabul (akad) yang menentukan adanya 

syirkah (Sahroni, 2011). 

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau 

lebih untuk sautu usaha tertentu yang masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana atau amal (expertise) dengan kesepakatan 

bahwa keuntungan dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama 

sesuai dengan kesepakatan (Muhamad, 2005). Musyarakah juga dapat 

didefinisikan akad kerja sama antara dua belah pihak dimana masing-

masing pihak memberikan kontribusi dana dengan bahwa keuntungan 

dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Antonio m. s., 

2001).  Dalam Fiqih, konsep musyarakah digunakan dalam pengertian 

yang lebih luas dari pada yang digunakan dalam perbankan syariah. Di 

dalam analisis ini akan difokuskan pembahasan mengenai salah satu 

bentuk dari musyarakah yang dikenal dalam fiqih dengan istilah 
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syarikah al-inan, karena bentuk ini cocok untuk dikembangkan dalam 

perbankan syariah (Abdullah, 2003).  

Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak dipakai dalam 

perbankan syariah adalah musyarakah. Dimana musyarakah biasanya 

diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank 

secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek 

tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana 

tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank (Antonio 

M. S., 2001). 

b. Dasar Hukum Musyarakah 

Dasar hukum pembiayaan musyarakah dapat dilihat pada   

Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI 

(DSN-MUI) tentang pembiayaan musyarakah yang tercantum dalam 

fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSNMUI/IV/2000 (Sam, 2014). 

Salah satu ayat al- qur‟an yang menjadi dasar  pembiayaan musyarakah 

adalah : 

1) Al-qur‟an surat Sad Ayat 24  

 

Artinya : 

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu 

dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 

kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang 

yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada 

sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". 

Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta 

ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat” 

(Qs. Sad ayat 24) 
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2) Al-qur‟an surat Al-Maidah ayat 1 

ُْٛكىْ  ٰٗ َػهَ ََْؼاِو إِِلَّ َيا ُْٚرهَ حُ اأْلَ ًَ ِٛٓ فُٕا تِاْنُؼقُِٕد ۚ أُِدهَّْد نَُكْى تَ ْٔ ٍَ آَيُُٕا أَ َا انَِّزٚ  َٚا أَٚٓ 

َْرُْى  أَ َٔ ِْٛذ  َْٛش ُيِذهِّٙ انصَّ َ َْٚذُكُى َيا ُِٚشٚذُ َغ ٌَّ هللاَّ ُدُشٌو ۗ إِ  

 

Artinya:  

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 

berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 

Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. 

(Qs. Al-Maidah 1)  

 

3) Hadist Riwayat Abu Daud dan Al Hakim dari Abi Hurairah, 

Rasullulah SAW bersabda : 

ى ٚخٍ أدذًْا صادثّ, ػٍ أتٙ ْشٚشج, سفؼّ قال : اٌ هللا ٚقٕل : أ َا ثانث انششكٍٛ, يان

 فارا خاَّ خشجد يٍ تًُٛٓا )سٔاِ أتٕا دأد ٔانذاكى ػٍ أتٙ ْشٚشج(

 

 

Artinya :  

Dari abu hurairah,ia merefa’kannya kepada nabi, beliau bersabda 

aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara 

dua orang. Selama salah seorang diantara keduanya tidak 

melakukan penghianatan terhadap yang lain, aku keluar dari 

perserikatan antara dua orang itu.(HR. Abu Daud dan Al Hakim 

dari Abi Hurairah) 

 

4) Hadist Riwayat Al Bukhari  

(انثخاس٘ سٔاِ) ٚرخأَا نى يا انششٚكٍٛ ػهٗ هللا ٚذ  
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Artinya : 

Allah akan ikut membantu doa untuk orang yang berserikat, selama 

di antara mereka tidak saling mengkhianati. (HR.Riwayat Al-

Bukhari) 

c. Risiko Pembiayaan Musyarakah 

Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu 

mudahnya lembaga keuangan memberikan pinjaman atau melakukan 

investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan 

likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam 

mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya 

(Arifin, 2006). Pada produk pembiayaan musyarakah, rentan terhadap 

risiko-risiko antara lain pertama, Risiko pembiayaan nasabah yang tidak 

menyetor bagi hasil sesuai kesepakatan di awal menyebabkan 

pembiayaan macet sehingga menyebabkan pendanaan di lembaga 

keuangan syariah terkendala. Kedua risiko pasar, Ketentuan pasar akan 

menyebabkan terjadinya fluktuasi harga suatu barang. Perbedaan 

wilayah atas kerjasama musyarakah tersebut akan menyebabkan 

perbedaan harga. Jadi bank syariah tidak bisa menyamaratakan harga. 

Disamping itu, dalam pembiayaan kepemilikan barang dengan skim 

musyarakah mutanaqisah, misalnya, bentuk pembelian barang secara 

bersama-sama antara pihak bank syariah dengan nasabah. Dimana 

kepemilikan bank akan berkurang sesuai dengan besaran angsuran yang 

dilakukan nasabah atas pokok modal lembaga keuangan bersangkutan 

(Jusmaliani, 2008).  

Ketiga Risiko Kepemilikan, dalam pembiayaan musyarakah 

mutanaqisah, status kepemilikan barang masih menjadi milik bersama 

antara pihak bank dan nasabah. Hal ini merupakan konsekuensi dari 

pembiayaan, dimana kedua pihak ikut menyertakan dananya untuk 

membeli barang. Pada saat transfer kepemilikan barang, pihak nasabah 

dapat menguasai kepemilikan barang sepenuhnya setelah dilakukan 

pembayaran bagian lembaga keuangan syariah oleh nasabah beserta 
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besaran uang sewa yang disepakati bersama. keempat Risiko 

operasional, risiko operasional juga dapat terjadi pada produk pem-

biayaan musyarakah dengan disebabkan oleh internal fraud antara lain 

pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, 

ketidakpastian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi 

dan mark up dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan (Jusmaliani, 

2008). 

d. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah 

Dalam kerjasama antara dua orang atau lebih yang 

menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, 

serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama sesuai rukun dan 

syarat dalam pembiayaan musyarakah (Algaoud, 2007). Kerjasama 

yang berdasarkan perjanjian seperti itu dianggap sah karena pihak – 

pihak yang terlibat dengan sadar sepakat untuk melakukan investasi 

bersama dan berbagi keuntungan sekaligus resiko kerugian. Dibawah 

ini merupakan rukun dan syarat pembiayaan musyarakah antara lain 

(Ismail, 2013) : 

1) Ijab dan Kabul 

Ijab dan Kabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad 

dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan 

akad 

b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak. 

c) Akad dituangkan secara tertulis. 

2) Pihak yang Berserikat 

Pihak yang berserikat atau pihak-pihak yang melakukan 

pembiayaan musyarakah  memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

a) Sama-sama kompeten dibidangnya. 

b) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/proyek 

usaha. 
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c) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai 

atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya. 

d) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri. 

3) Objek Akad 

Modal  

a) Modal dapat berupa uang tunai atau asset yang dapat dinilai. 

Bila modal tetap dalam bentuk asset, maka asset ini sebelum 

kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masingmasing pihak. 

b) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan ke pihak lain. 

c) Pada prinsipnya lembaga keuangan syariah tidak harus meminta 

agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka 

lembaga keuangan syariah diperkenankan meminta agunan dari 

nasabah/mitra kerja. 

Kerja 

a) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi 

kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi 

kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya. 

b) Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak. 

e. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah 

Dalam mekanisme pembiayaan musyarakah, Pemilik modal tidak 

harus ikut serta dalam manajemen perusahaan. Para pihak dapat 

membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka 

juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka 

curahkan untuk usaha tersebut. Dalam prinsip ini kedua belah pihak 

dituntut untuk sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam 

menjalankan kewajibanya, sehingga bisa sama-sama menguntungkan 

kepada kedua belah pihak (maslahah). Dalam melakukan usaha, 

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ 

expertise) berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan 

ditanggung bersama sesuai kesepakatan ketika melakukan akad (Ali Z. , 

2010).  
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Dalam sistem Lembaga Keuangan Syariah, pemenuhan modal 

kerja harus mempertimbangkan jenis kebutuhan dan rencana 

pemanfaatannya karena hal ini akan menentukan jenis akad. 

Pengelolaan dalam Lembaga Keuangan Syariah tidak dikembangkan 

menjeneralisasi kebutuhan modal kerja anggota atau nasabah. Mereka 

harus melalukan analisis yang mendalam sehingga dapat diketagui 

secara pasti penggunaan dananya (Ridwan, 2004). 

Dalam ketentuan syariah para mitra dalam musyarakah harus 

cakap, hukum dan balig. Objek musyarakah yang berupa modal harus 

diberikan secara tunai, dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset 

perdagangan, atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan 

sebagainya. Apabila modal diserahkan dalam bentuk non kas maka 

harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati 

(Wasilah, 2013). 

Pembagian nisbah bagi hasil di perbankan syariah ditetapkan oleh 

pihak bank dengan kesepakatan dari nasabah, untuk prosentase bagi 

hasilnya sudah ditetapkan oleh pihak bank. Dalam negosiasi yang 

dibahas adalah prediksi laba bersih dengan melihat pembukuan 

beberapa bulan sebelumnya serta peluang bisnis (Sa‟diyah, 2014). 

Nejatullah sidiqi mengatakan bahwa dalam hukum islam pembagian 

keuntungan dalam akad musyarakah adalah sebagai berikut (Siddiqi, 

2001)  

a. Keuntungan akan dibagi diantara para mitra dengan bagian yang 

telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi 

setiap mitra usaha harus ditentukan bagi pihak manapun. 

b. Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian 

akan dibagi kedalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan 

ditanggung oleh para pemilik modal tersebut. Hal ini menunjukan 

bahwa tidak seorangpun dari peneyedia modal yang dapat 

menghindar dari tanggung jawab terhadap kerugian dan bagi pihak 

yang tidak menanamkan modalny tidak akan bertanggung jawab 
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terhadap kerugian apapun. Dibawah ini merupakan skema 

pembiayaan musyarakah sebagai berikut (Ismail, 2013) 

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Musyarakah 

 

Sumber: Manajemen Risiko Bank Islam (Ismail,2013) 

Dalam prantek pembiayaan musyarakah lembaga keuangan syariah 

(LKS) memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang 

dibutuhkan. Lembaga keuangan syariah (LKS) dapat menyertakan 

modal sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah. Misalnya, BMT 

Batik Mataram memberikan modal 70%, dan 30% sisanya berasal dari 

modal nasabah. Pembagian keuntungan, tidak harus dihitung sesuai 

porsi modal yang ditetapkan, namun sesuai dengan kesepakatan antara 

kedeua belah pihak dalam kontrak awal, misalnya 60% untuk nasabah 

dan 40% untuk BMT. 

Apabila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian atau 

kesalahan mitra (pengelola usaha) musyarakah, maka rugi tersebut 

ditanggung 100% oleh pengelola usaha musyarakah. Rugi karena 

kelalaian mitra musyarakah tersebut diperhitungkan sebagai 

pengurangan modal mitra pengelola usaha. 

3. Manajemen Risiko Syariah 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 

/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko pada UUS (unit 

usaha syariah), Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu 

peristiwa tertentu. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan 
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prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, 

dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan UUS (unit 

usaha syariah). Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) untuk UUS (Unit Usaha Syariah) dilakukan terhadap seluruh 

kegiatan usaha UUS (Unit Usaha Syariah), yang merupakan satu kesatuan 

dengan penerapan Manajemen Risiko pada BUK. Risiko yang dimaksud 

dalam  UUS (Unit Usaha Syariah) mencakup : 

a. Risiko Kredit 

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain 

dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan 

debitur, risiko konsentrasi kredit, coubterparty credit risk, dan 

settlement risk. 

b. Risiko Pasar 

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening 

administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa 

perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. 

c. Risiko Likuiditas 

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus 

kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat 

diangunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan 

bank. 

d. Risiko Operasional 

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh 

proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, 

kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian 

eksternal yang memperngaruhi operasional unit usaha syariah.  

e. Risiko Hukum 

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau 

kelemahan aspek yuridis. 
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f. Risiko Reputasi 

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan 

pemangku kepentingan yang bersumber dari presepsi negatif 

terhadap bank. 

g. Risiko Stratejik 

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam 

pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta 

kegagalan dalam mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bisnis. 

h. Risiko Kepatuhan 

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau 

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang 

berlaku serta prinsip syariah. 

Penerapan manajemen risiko untuk UUS (Unit Usaha Syariah)  

dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS (Unit Usaha Syariah), 

yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan manajemen risiko pada 

BUK. Selain itu Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab 

yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan 

Manajemen Risiko. Dalam rangka melaksanakan proses identifikasi 

Risiko, UUS (Unit Usaha Syariah) wajib melakukan analisis paling sedikit 

terhadap: 

a. karakteristik Risiko yang ada; 

b. Risiko dari produk dan kegiatan UUS (unit usaha syariah) 

Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko 

untuk UUS (Unit Usaha Syariah) dapat dibentuk secara tersendiri atau 

digabungkan dengan BUK sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha 

UUS (Unit Usaha Syariah) serta Risiko yang melekat pada UUS. Dalam 

hal komite Manajemen Risiko untuk UUS (Unit Usaha Syariah) akan 

digabung dengan komite Manajemen Risiko BUK maka dalam 

pembahasan yang terkait dengan Manajemen Risiko UUS, Direktur UUS 
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diikutsertakan sebagai salah satu anggota komite Manajemen Risiko BUK. 

Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, Bank wajib paling 

sedikit melakukanevaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, 

sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko dan  

Bank wajib melaksanakan proses pengendalian risiko dengan tujuan 

untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan 

usaha bank. Dalam pelaksanaan pengendalian resiko ini bank harus sesuai 

dengan prinsip syariah. Sedangkan pada sistem informasi manajemen 

risiko lebih mencakup eksposur risiko, kepatuhan terhadap kebijakan dan 

prosedur manajemen risiko serta penempatan limit risiko dan realisasi 

pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang telah 

ditetapkan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian diartikan sebagi cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunan tertentu (Sugiyono, 2005) Agar suatu penelitian lebih 

terarah dan sistematis. Tentunya diperlukan suatu metode yang jelas, begitu juga 

dengan penelitian ini, tentunya juga penyusun gunakan untuk memaparkan, 

mengkaji serta menganalisis data-data yang ada untuk diteliti. 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan dalam 

melakukan sebuah penelitian. Desain penelitian memberikan serangkaian 

prosedur dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk 

menstruktur dan atau menjawab permasalahan penelitian (Malhotra, 2004). 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berbentuk 

deskriptif yaitu peneliti berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan 

tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan musyarakah di BMT 

Batik Mataram. 

B. Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian dilakukan di BMT Batik Mataram yang beralamat Jl. 

Kapten P. Tendean, No. 50 A, Wirobrajan, Daerah Istimewa Yogyakarta 

55131. 

C. Waktu Penelitian 

Rencana penelitian akan dilaksanakan mulai Februari – April 2018 yang 

bertempat di BMT Batik Mataram. Adapun waktu pelaksanaan penelitian 

tersebut dapat disesuaikan dengan kebijakan dari pihak BMT Batik Mataram.  

Pengorganisasian penelian ini dilakukan secara individu, jadi penanggung 

jawab dari penelitian ini adalah penulis sendiri yang dibantu oleh dosen 

pembimbing. 
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D. Objek Penelitian 

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian lapangan 

(field research), Yang menjadi objek penelitian BMT Batik Mataram. Penulis 

langsung ke lapangan dengan mencatat dan mengumpulkan berbagai informasi 

yang ditemukan di lapangan dengan menggali informasi yang dibutuhkan. 

E. Sumber Data 

1. Data Primer  

Data primer berupa sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data (peneliti) atau data diperoleh langsung dari 

lapangan (objek penelitian). Sumber data primer adalah sumber data utama 

yang diperoleh langsung dari subjek/ pelaku dengan sumber informasi 

yang dicari (Azwar, 1998). Data primer juga disebut data asli atau baru. 

Hasil penelitian langsung dengan wawancara dan observasi ke BMT Batik 

Mataram dan pegawai BMT Batik Mataram. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber – sumber yang telah ada. Sumber 

Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung berkaitan dengan 

penelitian ini (Faisal, 1995). Data ini biasa diperoleh dari perpustakaan 

atau penelitian - penelitian terdahulu. Data atau dokumen sebagai sumber 

data kedua yang diperoleh dalam dokumen-dokumen seperti buku, karya 

ilmiah yang masih memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas. 

F. Teknik pengumpulan data 

Teknik – teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa : 

1. Wawancara 

wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

(Meleong, 2009). Wawanacara juga merupakan suatu proses tanya jawab 

atau dialog secara lisan antara pewancara (interviewer) dengan responden 

atau orang yang diinterviw (interviewee) dengan tujuan untuk memperoleh 
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informasi yang dibutuhkan oleh peneliti (Widoyoko, 2012). Metode ini 

digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai 

implementasi manajemen resiko pada pembiayaan musyarakah dalam 

prespektif manajemen resiko syariah. 

Dengan melakukan secara langsung, peneliti akan mendapatkan data 

yang akurat dan rinci, karena peneliti dapat mengembangkan pertanyaan 

dalam kegiatan wawancara yang akan memudahkan peneliti dalam 

menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari staff BMT dengan 

memberikan beberapa pertanyaan. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis, terutama berupa arsip – arsip dan termasuk buku-buku tentang 

pendapat, teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan 

masalah (saebani, 2008). Sumber data  dalam dokumentasi adalah berupa 

dokumen-dokumen yang memperkuat bukti yang ada, melengkapi hasil 

hasil penelitian yang lebih akurat dan terpercaya. 

3. Literatur Pustaka 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilengkapi pula dengan 

membaca dan mempelajari serta menganalisis literature yang bersumber 

dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal 

ini dilakukan untuk mendapatkan data penunjang dengan membaca dan 

mengutip bahan-bahan yang berkenaan dengan penelitian. 

G. Teknik Analisis Data 

Langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisis Deskriptif 

Dalam analisis data Peneliti menggunakan analisis deskriptif, yaitu 

metodologi kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian 

yangdimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 

manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk 

mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-
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teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Jadi dapat 

simpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian 

yang berusaha melukiskan keadaan obyek, suatu kondisi atau lingkungan 

tertentu untuk menggambarkan, melukiskan dan menganalisis secara 

umum permasalahan serta fenomena yang terjadi secara sistematis. 

Dengan kata lain penelitian ini hanya menggambarkan fenomena 

penelitian apa adanya dari sumber data berupa tulisan, prilaku atau lisan 

tanpa adanya suatu uji hubungan variabel. 

2. Data Reduksi  

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu perlu dicatat secara teliti dan rinci(Sugiyono, 2008). Dalam hal ini yang 

dilakukan peneliti adalah dengan cara mengumpulkan, merangkum, dan 

memilih hal-hal yang pokok kemudian memfokuskan pada data 

pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah 

3. Data Display 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dalam bentuk uraian 

singkat, bagan hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Data display yang 

peneliti gunakan adalah dengan menguraikan secara singkat jawaban yang 

diberikan BMT Batik Mataram terkait pembiayaan musyarakah dan 

membahas secara cermat. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Sejarah BMT Batik Mataram  

BMT Batik Mataram adalah salah satu unit jasa keuangan syariah 

dari Koperasi Batik Mataram yang pengelolaannya dilakukan secara 

otonom. Sebuah  badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan gotong 

royong yang memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota 

dan lapisan masyarakat yang berpedoman pada prinsip syariah. 

Operasional BMT Batik Mataram berlandaskan prinsip syariah yang 

bernaung dalam Undang-Undang  koperasi yang didasarkan oleh asas 

kekeluargaan dan gotong royong serta didampingi oleh Manajemen 

Muamalat Center Indonesia (Budi, 2018). 

BMT Batik Mataram mulai berjalan pada tanggal 05 april 2009 

hasil kerjasama Koperasi Batik Mataram yang diwakili oleh bapak H.M. 

Sidjri Daim selaku penganggung jawab dan Manajemen Muamalat 

Center Indonesia (MCI) yang berlangsung diwakili oleh direktur Utama 

bapak toto suparwoto.  Badan hukum BMT Batik Mataram masih 

bernaung pada badan hukum koperasi Batik Mataram karena BMT Batik 

Mataram merupakan salah satu unit BMT Batik Mataram. BMT Batik 

Mataram berkedudukan di gedung komplek Koperasi Batik Mataram 

yang berada di Jl. Kapten Piere Tendean No. 50 A Wirobrajan 

Yogyakarta dengan badan hukum No 491/BH/12-67 tanggal 27 

november 1962. Sistem yang berjalan di BMT Batik Mataram sendiri 

telah menggunakan komputerisasi software dari produk USSI  Bandung 

yaitu Integral Banking System Syariah (IBSS), sehingga hal ini dapat 

mempermudah dalam operasional BMT Batik Mataram seperti analisa, 

pengecekan laporan keuangan kapan saja. Dalam transaksinya, BMT 

Batik Mataram juga menyediakan dan memberlakukan sistem Angkat 
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Telfon Meluncur atau lebih singkatnya ATM. Selain itu dalam 

operasionalnya BMT Batik Mataram juga diberikan pelatihan oleh MCI 

mengenai konsep dasar ekonomi islam. Manajemen funding dan financing 

dan akuntansi syariah bagi sumber daya manusia kepada para pengelolah 

BMT Batik Mataram (Budi, 2018).  

BMT Batik Mataram Yogyakarta  mempunyai usaha pokok berupa 

simpan pinjam bagi para anggotanya, selain itu BMT Batik Mataram juga 

bergerak dibidang sosial yaitu menghimpun, mengelola dan menyalurkan 

dana ZIS (zakat, infaq, shadaqoh) yang dananya berasal dari para pengurus 

dan pengelola dengan menyisihkan gaji bulanan yang mereka terima. BMT 

Batik Mataram juga  membuka bagi para shohibul maal yang ingin 

menyalurkan dana ZIS dan penyaluran dana tentu dilakukan secara 

profesional sesuai dengan prinsip syariah dan diawasi oleh  (DPS) Dewan 

Pengawas Syariah (Budi, 2018).  

2. Visi, Misi, Motto, Logo dan Tujuan BMT Batik Mataram 

BMT Batik Mataram memiliki visi, misi, motto, logo dan tujuan sebagai 

berikut (Budi, 2018) : 

a. Visi 

“Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Yang Sehat, 

Tangguh dan Mandiri Dengan Nilai-Nilai Rahmatan Lil’alamin” 

b. Misi  

“Memberikan Pelayanan Terbaik Dalam Koperasi Simpan Pinjam 

Dan Pembiayaan Syariah dengan Menerapkan Nilai Syariah Untuk 

Mewujudkan Kesejahteraan Bersama Dalam Kehidupan Ummat 

yang Islami” 

c. Motto 

“syariah itu menentramkan” 

d. Logo  
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Gambar 4.1 Logo BMT Batik Mataram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Profil BMT Batik Mataram 

 

Filosofi logo : 

a) Warna dasar biru dalam melambangkan langit yang cerah yaitu 

lambang kecerahan kehidupan ekonomi masyarakat yang 

sejahtera. 

b) Warna kuning melambangkan ke-emasan atau keberhasilan dan 

kesejahteraan anggota. 

c) Lingkaran berwujud rantai  warna kuning melambangkan 

pengayoman dalam rangka ukhwah islamiyah menyatukan dan 

meningkatkan taraf hidup masyarakat  

d) Huruf “MTR” singkatan dari mataram menunjukan unti dari 

koperasi Koperasi Batik Mataram. 

e) Dua sayap burung garuda adalah menyimbolkan salah satu 

corak batik „sidomukti‟ yang mencirikan cikal bakal berdirinya 

Koperasi Batik Mataram yaitu dari kesepakatan para 

pengusaha/pengrajin batik yang mengusahakan dan 

menyelenggakan kepentingan bersama untuk mempererat 

hubungan dan kerjasama antar pengusaha batik/pengrajin batik 

demi kemakmuran bersama. 
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e. Tujuan 

1) Meningkatkan kesejahteraan anggota. 

2) Berpartisipasi aktif dalam membumikan ekonomi ummat.  

3) Menyediakan permodalan Islami bagi usaha mikro. 

3. Struktur organisasi BMT Batik Mataram  

BMT Batik Mataram didirikan dengan prinsip kekeluargaan dan 

profesional, semua personil yang terlibat harus bekerja dengan masksimal 

dan memiliki keterampilan yang disyaratkan untuk menjalakan BMT Batik 

Mataram dengan sebaik-baiknya sesuai denga sturuktur organisasi yang 

telah dibentuk. Susunan Badan Pengawas dan Pengurus (SBPP) adalah 

sebagai berikut (Budi, 2018). 

DEWAN PENGAWAS SYARIAH 

Ketua    : HM. Herman Faudi DT, S.Ag 

Anggota   : Anton ismunanto 

DEWAN PENGAWAS MANAJEMEN 

Ketua    : H. M. Sidjri Daim 

Anggota   : Zuhchoni Istianto & Drs. Rohani 

PENGURUS   

Ketua    : Drs. M. Syafrill N, MM 

Sekertaris   : Ari Yulistiono, B.Sc, Sip 

Bendahara   : Muhammad Arif Wibisono 

PENGELOLA 

Kepala bagian   : Budi Susetyo 

Teller & adm keuangan : Nuzula Kurniati  

Marketing   : Sri Maryati & taufiqurahman 

4. Produk – produk di BMT Batik Mataram  

BMT Batik Mataram Yogyakarta memiliki beberapa produk simpanan 

dan pembiayaan antara lain (Brosur, 2018) 

a. Simpanan mudharabah 

Dalam produk simpanan mudharabah, BMT berperan sebagai 

pengelola dana dan anggota sedangkan anggota bertindak sebagai 
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pemilik dana, dana disetor kepada BMT dalam nominal tertentu. 

Pembagian keuntungan dari pengolaan dana investasi dinyatakan 

dalam bentuk nisbah bagi hasil pada akad simpan berdasarkan akad 

mudharabah. Anggota wajib menginvestasikan minimum dana 

tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh BMT dan tidak ditarik 

kecuali dalam rangka penutupan rekening dan sesuai kesepakatan di 

awal. BMT sebagai mudharib menutup biaya operasional simpanan 

dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, BMT 

tidak diperbolehkan mengurangi bagiang keuntungan anggota tanpa 

persetujuan anggota yang bersangkutan dan BMT tidak menjamin 

dana anggota. Pada simpanan mudharabah ini terbagi menjadi : 

1) Simpanan mudharabah berjangka  

Pada prinsipnya simpanan berdasarkan mudharabah berjangka 

sama dengan jenis simpanan mudharabah, yang membedakan 

adalah dana hanya dapat ditarik oleh anggota sesuai jangka 

waktu yang telah ditentukan dalam akad. BMT Batik Mataram 

memiliki empat produk simpanan mudharabah berjangka 

dengan waktu 1 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan. Dengan 

porsi hitung bagi hasil yang telah disepakati di awal masa 

kontrak.  

2) Produk simpanan penyertaan  

Pada prinsipnya produk simpanan penyertaan  menggunakan 

akad mudharabah berjangka dan akan digunakan oleh BMT 

sebagai modal penyertaan. Produk simpanan penyertaan 

biasanya memiliki jangka waktu yang relatif lebih lama dengan 

minimal 2 tahun pemnyimpanan.  

b. Simpanan wadiah  

Pada produk wadiah, BMT Batik Mataram Yogyakarta memiliki 

fungsi sebagai penerima dana titipan dan anggota atau nasabah 

bertindak sebagai pemilik dana titipan disetor penuh kepada BMT dan 

dinyatakan dalam jumlah nominal, dana titipan dapat diambil setiap 
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saat, jumlah minimal yang harus disetorkan saat membuka tabunga 

wadiah di BMT Batik Mataram Yogyakarta adalah Rp. 100.000, dana 

untuk setoran selanjutnya adalah minimal Rp. 10.000. BMT Batik 

Mataram Yogyakarta menjamin pengambilan dana titipan anggota 

secara utuh tanpa ada potongan. Simpanan wadiah ini dibagi menjadi 

simpanan wadiah yad al – amanah dan wadiah yad – dhamanah. 

1) Wadiah yad al – amanah  

Pada wadiah yad al – amanah merupakan akad simpanan 

murni, dimana BMT sendiri sebagai penerima dan penyimpan 

dana tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk dikelolah 

atau kegiatan lainnya. 

2) Wadiah yad - dhamanah  

Pada Wadiah yad al – amanah, dana nasabah yang 

dititipkan dan disimpan di BMT diperbolehkan untuk digunakan 

karena dana yang dititipkan oleh nasabah kepada BMT 

merupakan tanggung jawab (dhamanah) dari penerima dana, 

apabila dana tersebut dikelola oleh BMT maka dana tersebut 

menjadi tanggung jawab penuh BMT, sehingga apabila BMT 

mengalami kerugian dalam mengelola dana tersebut maka BMT 

wajib mengganti sesuai jumlah dana yang dititipkan di awal dan 

jika mendapat keuntungan maka BMT juga harus memberikan 

sebagian keuntungannya kepada nasabah. 

Pada BMT Batik Mataram  sendiri jenis wadiah yang 

banyka digunakan oleh nasabah adalah wadiah yad al – amanah, 

yang dimana pada praktiknya dijalankan dengan prinsip 

simpanan murni dimana dana yang disimpan oleh nasabah tidak 

digunakan atau dikelola oleh BMT sesuai dengan prinsip syariah 

dan juga menjaga kepercayaan nasabah.  

BMT Batik Mataram dalam kegiatan menyalurkan fasilitas 

funding seperti produk simpanan wadiah maupun mudharabah  

kepada anggota atau nasabah selama ini cukup mengalami 
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perkembangan dan peningkatan setiap tahunnya. Berikut 

perkembangan produk simpanan di BMT Batik Mataram 

Yogyakarta tahun 2014 – 2017 : 

Tabel 4.1 Data jumlah simpanan di BMT Batik 

Mataram  

2014-2017 

JENIS 

SIMPANAN 

2014 2015 2016 2017 

Simpanan 

Mudharabah 

2 2 1  

Simpanan 

Qurban 

- - - - 

Simpanan 

Wadiah 

1.116 1.191 1.232  

Simpanan 

Haji/Umroh 

- - - - 

Simpanan Mitra - - - - 

Sumber : Data Bmt Batik Mataram 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa produk simpanan di 

BMT Batik Mataram selama 4 tahun terakhir simpanan wadiah 

menjadi salah produk yang palinga banyak diminati oleh 

masyarakat khususnya pedagang yang tergolong ekonomi 

menengah kebawah sehingga dapat meningkatkan pendapatan 

serta mengembangkan ekonomi sekitar. Simpanan wadiah ini 

menjadi simpanan bagi nasabah yang dapat meningkatkan 

pendapatan sehingga mampu memenuhi kebutuhan untuk usaha 

yang akan atau sedang dijalankan. 

c. Pembiayaan mudharabah 

Pada pembiayaan mudharabah, pembiayaan yang diberikan kepada 

anggota dimana 100% dananya dari BMT. Keuntungan usaha dibagi 
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berdasarkan proporsi nisbah yang telah disepakati. bila terjadi 

kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung shaibul maal kecuali 

kerugian karna kelalaian mudharib seperti penyelewengan, 

penyalahgunaan dana dan kecurangan.  

d. Pembiayaan musyarakah 

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota dimana masing-

masing pihak memberikan kontribusi dana dengan bahwa kesepekatan 

bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Apabila 

untung, maka setiap pihak akan mendapatkan bagi hasil secara 

proporsional sesuai dengan kontribusi modalnya. Apabila merugi, 

maka kerugian akan ditanggung bersama secara proporsional. 

e. Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan dengan sistem jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan margin atau keuntungan yang telah disepakati, pembayaran 

dilakukan secara angsuran atau jatuh tempo. 

f. Rahn 

Pembiayaan yang dilakukan dengan sistem gadai. 

g. Pembiayaan multijasa 

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota dan anggota 

memberikan jasa atas pembiayaan tersebut 

B. Manajemen Risiko Pembiayaan musyarakah  

1. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah  di BMT 

BATIK Mataram  

Implementasi manajemen risiko di BMT Batik Mataram Yogyakarta 

telah dilakukan dengan baik dimana risiko pembiayaan empat tahun 

terakhir dibawah 5% BMT Batik Mataram telah mampu dan berani 

dalam melakukan financing dan  risiko – risiko yang akan terjadi tentu 

sudah disadari sendiri oleh BMT Batik Mataram. Berikut ini data 

pembiayaan musyarakah 4 tahun terakhir sebagai berikut (Budi, 2018) 

Tabel 4.2 data pembiayaan musyarakah bermasalah 2014-2017  
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Tahun Total jumlah 

Pembiayaan 

Persen 

2014 185.141.100 10,71% 

2015 150.941.100 8,38% 

2016 136.530.000 7,19% 

2017 129.670.000 6,03% 

Sumber : Data pembiayaan BMT Batik Mataram 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagai produk akad 

pembiayaan yang menjadi perioritas di BMT Batik Mataram Yogyakarta 

mengalami kenaikan maupun penurunan dalam 4 tahun terakhir baik 

pada jumlah rekening pembiayaan, total jumlah pembiayaan, maupun 

tingkat NPF dari pembiayaan di BMT Batik Mataram. Pada tahun 2014 

terlihat adanya peningkatan 10,71% kemudian 2 tahun berikutnya 

mengalami penurunan yaitu pada tahun 2015 menjadi 8,38% dan 2016 

menjadi 7,19. Kemudian pada tahun 2017 menjadi 6,03%. Hal menjadi 

acuan BMT Batik Mataram dalam menerapkan manajemen risiko dengan 

baik, sehingga perlu adanya persiapkan untuk mengahadapi risiko yang 

akan terjadi nantinya. 

Persiapan yang dilakukan oleh BMT Batik Mataram antara lain SOP 

seperti struktur pembiayaan yang harus dipersiapkan, sumber daya 

manusia (SDM) yang mengerti tentang akad pembiayaan musyarakah, 

menganalisis nasabah dengan mengambil beberapa orang yang dijadikan 

sampel untuk melihat kemampuan dan karakteristik nasabah dan 

mengelolah risiko sehingga nasabah mampu membayar angsuran dan 

melakukan pengembalian. Dalam menerapkan manajemen risiko pada 

pembiayaan musyarakah, BMT Batik Mataram melakukan langkah-

langkah sebagai berikut (Budi, 2018) 

a. Identifikasi Risiko Pembiayaan Musyarakah 

Dalam identifikasi masalah, dimana BMT Batik Mataram telah 

menetapkan pembiayaan musyarakah sebagai produk yang utama 
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dikarenakan banyaknya masyarakat sekitar yang ingin melakukan 

usaha namun dana yang mereka miliki masih kurang untuk 

membangun usaha tersebut, selain itu BMT Batik Mataram sebagai 

salah satu BMT yang baru berkembang melihat pembiayaan 

musyarakah lebih memiliki risiko kecil dibanding dengan produk 

lain karena porsi dana  yang dikeluarkan dari kedua belah pihak 

sehingga BMT masih mampu menyediakan dana (Budi, 2018). 

Untuk mengidentifikasi risiko pembiayaan musyarakah di 

BMT Batik Mataram Yogyakarta dilakukan beberapa cara Pertama, 

administrasi yang dilakukan haruslah terkonsep dengan rapi. Mulai 

dari awal anggota mengajukan permohonan pembiayaan hingga 

saat pembiayaan itu disalurkan atau pada saat pembiayaan berjalan. 

Kedua, data-data dari anggota harus lengkap. Jadi, apabila nantinya 

terjadi permasalahan yang berhubungan dengan risiko pembiayaan 

maka dengan data yang lengkap tersebut BMT Batik Mataram 

Yogyakarta dapat dengan mudah untuk menyelidikinya atas dasar 

data-data yang diserahkan oleh anggota tersebut sebelumnya. 

Ketiga, analisa terhadap kondisi keuangan atau kondisi ekonomi 

anggota, khususnya kemampuan anggota dalam membayar secara 

tepat waktu terhadap kewajibannya serta analisa terhadap jaminan 

dari pembiayaan yang di ajukan. 

Adapun langkah yang dilakukan yakni dengan 

mengklarifikasi atau membuktikan kebenaran dan akurasi 

informasi yang disampaikan oleh calon anggota pembiayaan, baik 

secara langsung ataupun tidak langsung yang meliputi:  

1) Verifikasi data personal, seperti identitas diri (data diri), 

kebenaran domisili dan status. 

2) Verifikasi data legalitas, meliputi status kepemilikan dan 

perijinan usaha yang ditujukan.  



48 

 

 
 

3) Verifikasi data keuangan, meliputi omset penjualan produksi/ 

layanan (jasa), biaya-biaya produksi dan operasional, laba 

(rugi) perusahaan, serta rasio keuangan perusahaan (usaha).  

4) Verifikasi data aktivitas, meliputi karakter dan reputasi, 

perjalanan aktivitas usaha, bidang usaha, sifat usaha (tetap/ 

berkala), kepemilikan dan pengurus, key person pengelola 

usaha, tenaga kerja, fasilitas usaha, pengelolaan administrasi, 

proses produksi/ layanan, jenis produk/ layanan, kapasitas 

produksi/ layanan, pangsa dan persaingan pasar secara umum 

(regional / nasional) dan khusus (di lokasi usaha), strategi 

pemasaran, jumlah penjualan perbulan/ pertahun, daftar 

pembeli dominan (jumlah, alamat, contact person, dan cara 

pembayaran), serta pemenuhan bahan baku produksi, jenis 

dan sifat barang, daftar supplier. 

5) Verifikasi data kewajiban pada pihak ketiga, yaitu kelancaran 

pemenuhan kewajiban pihak ketiga.  

6) Verifikasi data Agunan, meliputi status kepemilikan agunan, 

kondisi agunan, kondisi lingkungan sekitar, harga pasar dan 

pembanding. 

b. Pengukuran Risiko Pembiayaan Musyarakah 

Dalam pengukuran risiko, BMT Batik Mataram menggunakan 

5C (character, capacity, capital, conditional of economy, collateral) 

dimana hal ini mengenai aspek bisnis atau usaha anggota, aspek 

manajemen, dan efektifitas dalam pembayaran angsuran setelah 

pembiayaan berjalan. Selain itu karakter nasabah juga menjadi hal 

yang paling dominan dalam pengukuran risiko.  Selain itu BMT 

Batik Mataram melihat usaha yang akan dibangun oleh nasabah 

dan berapa dana yang dibutuhkan oleh nasabah sehingga usaha 

yang akan dibangun nasabah tidak ada kekurangan atau sebaliknya 

dana yang diberikan nasabah tidak disalahgunakan (Budi, 2018).  
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1) Standar nilai ukur, risiko Setelah melakukan verifikasi data 

secara benar dan akurat, langkah selanjutnya BMT Batik 

Mataram Yogyakarta melakukan proses penilaian 

pembiayaan dengan standar nilai ukur risiko yang digunakan 

adalah Internal Rating System, sebab pembiayaan 

musyarakah ini termasuk pembiayaan yang bersifat produktif. 

Adapun aspek-aspek nilai ukur risiko adalah pertama terkait 

aspek bisnis, diantaranya kondisi bisnis, seperti market share 

(mengenai prospek bisnis kedepannya). Kedua aspek 

pemasaran, meliputi strategi pemasaran, distribusi produksi 

dan promosi. Ketiga aspek produksi, meliputi kapasitas 

produksi, sumber daya manusia, mesin dan peralatan, dan 

lain-lain. dan terakhir terkait aspek manajemen, diantaranya 

Pengalaman, Integritas atau reputasi, Sistem organisasi, dan 

kualitas informasi. 

2) Efektifitas Pembayaran Angsuran Bagi Hasil, pengukuran 

risiko pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram setelah 

pembiayaan tersebut dicairkan kepada anggota maka bila 

dilihat dari efektifitas anggota dalam hal pembayaran 

anggsuran pembiayaan. Untuk hal keterlambatan BMT Batik 

Mataram memiliki pengukuran tersendiri seperti keterlambatan 

dalam jangka waktu 1 sampai 30 hari masih terhitung sebagai 

pembiayaan lancar, dalam jangka waktu keterlambatan 31 

sampai 60 hari digolongkan sebagai pembiayaan kurang 

lancar, 61 sampai 90 hari digolongkan ke dalam pembiayaan 

diragukan, dan untuk jangka waktu lebih dari 90 hari 

digolongkan sebagai pembiayaan macet. 

Dengan pengukuran NPF (non performing finance) 

prosentase dari pembiayaan yang tidak produktif akan dapat 

terhilat. Adapun cara diterapkan oleh BMT Batik Mataram 

untuk mengetahui prosentase adalah dengen pengukuran 50% 
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untuk pembiayaan kurang lancar, 75% untuk yang diragukan, 

dan 100% untuk pembiayaan macet. Kemudian prosentase dari 

ketiga kategori pembiayaan tersebut dijumlahkan dan dibagi 

dengan total saldo pembiayaan ditambah jumlah total 

pembiayaan yang disalurkan maka prosentase dari pembiayaan 

yang tidak produktif akan terlihat. 

c. Pemantauan risiko pembiayaan musyarakah 

Dalam melakukan pemantauan risiko pembiayaan 

musyarakah BMT Batik Mataram Yogyakarta mimiliki cara 

khusus yaitu dengan menggunakan KMP (Kartu Monitor 

Pembiayaan) yang pada operasionalnhya di handle oleh marketing, 

pada kartu monitor pembiayaan marketing wajib melakukan 

monitoring kepada anggota pembiayaan setiap 1 bulan sekali, yang 

biasanya pada akhir bulan. Dengan cara tersebut BMT Batik 

Mataram sudah bisa mengetahui keadaan pada pembiayaan yang 

disalurkannya. Untuk pembiayaan yang tergolong bermasalah 

dapat langsung diperhatikan dan pada akhir bulan, pembiayaan - 

pembiayaan tersebut langsung dirapatkan oleh pengelola BMT 

Batik Mataram untuk dicari solusi mengatasi permasalahan yang 

dialami anggotanya. 

d. Penanganan Risiko Pembiayaan Musyarakah 

Dalam mengahadapi risiko yang kemungkinan terjadi, BMT 

Batik Mataram telah mempersiapkan penanganannya, langkah-

langkah yang dilakukan BMT Batik Mataram sebelum memberikan 

pembiayaan musyarakah hal pertama yang dilakukan BMT Batik 

Mataram adalah mempetakan permasalahan yang terjadi pada 

setiap anggota misalnya permasalahan yang terjadi karena anggota 

pembiayaan butuh biaya mendadak seperti untuk biaya anak 

sekolah, acara hajatan, biaya berobat dan keperluan pribadi ainnya 

yang sifatnya medadak. Selain itu permasahan yang terjadi karena 

kegagalan usaha yang dialami oleh anggota. Seperti permasalahan 
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kegagalan usaha yang disebab oleh kebijakan ekonomi dan bencana 

alam. 

Kedua Kebijakan dan Solusi Terhadap Permasalahan, untuk 

kebijakan awal terhadap keterlambatan anggota dalam mengangsur 

kewajibannya kepada BMT Batik Mataram, maka BMT Batik 

Mataram menghubungi anggota tersebut via telefon lalu BMT 

Batik mataram akan memberikan saran kepada anggota tersebut 

untuk datang langsung ke BMT Batik Mataram , namun apabila 

anggota tersebut tidak bisa atau berhalangan BMT Batik Mataram 

akan melakukan jemput bola. BMT Batik Mataram mempunyai 

semboyan yakni ATM (Angkat Telefon Meluncur). Untuk 

menangani permasalahan seperti anggota pembiayaan terlambat 

melakukan pembayaran angsuran bagi hasil dari pembiayaan yang 

diberikan BMT Batik Mataram disebabkan oleh kebutuhan baiaya 

mendadak seperti baiaya anak sekolah, hajatan, biaya berobat atau 

kebutuhan pribadi lainnya.  

Kebijakan kebijakan yang diambil adalah memberikan 

tenggang waktu. Untuk keterlambatan awalnya pas jatuh tempo 

kita akan menelefon anggota pembiayaan tersebut, setalah lebih 

dari 10 hari kita kasih surat pemberitahuan, ketika sudah 20 hari 

kita akan kasih surat teguran, terus apabila sudah lebih dari 30 hari 

maka akan kita berikan surat peringatan atau teguran terakhir.  

Untuk penanganan terhadap permasalahan kegagalan usahan 

yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi atau bencana alam. BMT 

Batik Mataram Yogyakarta melakukan langkah progresif dengan 

menemui langsung anggota untuk dicari solusinya bersama. 

Restrukturisasi dan sita jaminan, pada BMT Batik Batik Mataram 

tidak mengenal sita jaminan karena untuk menurut Bapak Budi 

Susetyo (Kepala Pengelolaan BMT Batik Mataram) dalam konteks 

syariah ungkapan seperti itu tidak cocok karena di dengar kasar, 

maka dari itu BMT Batik Mataram tidak menerapkan ungkapan 
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seperti itu. Yang diterapkan adalah penitipan jaminan dimana 

jaminan dari anggota pembiayaan yang bermasalah tersebut akan di 

titipkan bukan disita.  

Apabila anggota keberatan jaminannya ditipkan maka akan 

diberikan jangka waktu, dan apabila memang jaminan tersebut 

telah dititipkan maka pihak dari BMT Batik Mataram akan 

melakukan pendekatan personal dan mencari jalan terbaik. 

Bilamana anggota memang berat untuk melunasi angsuran atas 

pembiayaannya dan dikarenakan ketidak mampuan yang murni dari 

usahanya maka BMT Batik Mataram menempuh jalan 

restrukturisasi atau reschedule yang pertama dilakukan adalah 

mengkaji ulang dan menyesuaikan berapakah kesanggupan yang 

dimiliki oleh anggota tersebut semisal perbulan angsurannya 

sebesar Rp. 580.000 dan kesanggupannya hanya Rp.400.000 maka 

angsuran dan jangka waktu dari pembiayaan itu akan di sesuaikan 

atas kesepakatan bersama. 

Dalam menyelesaikan risiko yang ada BMT Batik Mataram 

terlebih dahulu melihat dan memetakan seperti apa permasalah 

yang dihadapi kemudian memberikan solusi kepada nasabah 

namun apabila masalah tersebut berat maka akan dilakukan 

reschedule kembali. Kemudian dalam penyetoran dana, nasabah 

diharapkan datang langsung ke BMT Batik Mataram untuk 

menyetor namun jika yang bersangkutan berhalangan untuk hadir 

maka BMT Batik Mataram melakukan sistem jemput bola yang 

dimana marketing yang akan melakukan pengambilan kepada 

nasabah, selain itu pada H-2 jatuh tempo BMT Batik Mataram akan 

menguhubungi nasabah dan mengingatkan namun jika  penyetoran 

dana telah melebihi jatuh tempo 10 hari maka BMT akan 

memberikan surat peringatan ke nasabah yang bersangkutan (Budi, 

2018). 
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2. Pengelolaan Risiko Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik 

Mataram Yogyakarta 

Pada BMT Batik Mataram banyaknya masyarakat ekonomi mikro 

yang melakukan pembiayaan sehingga diperlukan pengelolaan risiko 

dengan baik untuk mengurangi risiko yang nantinya dapat terjadi, di 

BMT Batik Mataram sendiri ada beberapa cara yang dilakukan dalam 

mengelolaan risiko, sebagai berikut (Budi, 2018): 

a. Pertama, dilakukan dengan pengarahan kepada para anggota agar 

bisa menyisihkan sedikit uang yang dimilikinya untuk membayar 

angsuran pembiayaan  

b. Kedua, dengan memberikan jangka waktu yang kira-kira aman 

untuk nasabah dalam melakukan angsuran pembiayaan, di BMT 

Batik Mataram angsuran yang diberikan kepada nasabah rata – rata 

5-10 kali angsuran dengan melihat kondisi dan kemampuan 

nasabah dilapangan namun jika nasabah nanti mendapat kendala 

dalam pengembalian, BMT akan memberikan keringanan dengan 

melihat kembali berapa kemampuan nasabah dalam  mengangsur. 

Pada BMT Batik Mataram Yogyakarta porsi pembiayaan 

musyarakah jauh lebih banyak diantara produk pembiayaan lainnya. Hal 

tersebut terjadi karena BMT Batik Mataram Yogyakarta 

memperioritaskan pembiayaan musyarakah (Budi, 2018). 

Tabel 4.2 Jumlah Total Pembiayaan Musyarakah 

Tahun Jumlah Rekening Total Jumlah 

Pembiayaan 

2014 340 Rp. 1.214.313.400 

2015 339  Rp. 1.244.398.600 

2016 243 Rp. 1.412.095.000 

2017 239 Rp. 1.413.661.300 

Sumber : Data BMT Batik Mataram 
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Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Perkembangan Pembiayaan 

Musyarakah yang ada di BMT Batik Mataram cukup berkembang dan 

mengalami kenaikan yang baik, terlihat pada tahun 2014 total 

pembiayaan musyarakah sebesar Rp. 1.214.313.400 kemudian pada 

tahun 2015 total pembiayaan musyarakah cukup meningkat yaitu sebesar 

Rp. 1.244.398.600 lalu pada tahun 2016 total jumlah pembiayaan 

musyarakah mengalami peningkatan yang baik sebesar Rp. 

1.412.095.000 dan pada tahun 2017 total jumlah pembiayaan sebesar Rp. 

1.413.661.300. Hal membuktikan BMT Batik Mataram  telah mengelolah 

risiko terkait pembiayaan musyarakah dengan cukup baik. 

Dalam mengelolah risiko Pembiayaan Musyarakah,  BMT Batik 

Mataram melakukan analisa 5C hal ini dilakukan untuk meminimalisir 

risiko yang dapat terjadi. Dalam pembiayaan musyarakah sendiri BMT 

Batik Mataram juga melakukan analisis 5C kepada calon nasabah yang 

mengajukan Pembiayaan Musyarakah, analisis 5C yang dilakukan oleh 

BMT terkait Pembiayaan Musyarakah yang pertama Character, Character 

(karakter) ini merupakan hal yang utama yang dilakukan BMT Batik 

Mataram Yogayakarta dalam menganalisis nasabah, sebab walaupun 

calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, 

kalau tidak mempunyai itikad yang baik tentu akan membawa kesulitan 

bagi bank dikemudian hari (Budi,2018).  

Pada praktiknya AO (acount officer) BMT Batik Mataram dalam 

menilai karakter anggota yang ingin mengajukan permohonan 

pembiayaan Musyarakah mempunyai cara tersendiri. Adapun beberapa 

cara diantaranya seperti melihat ekspresi wajah saat pertama kali 

pengajuan dilakukan, cara duduk, cara berbicara serta konsistensi ucapan 

saat wawancara, cara atau keseriusan dalam menulis/mengisi formulir 

dan yang tak kalah penting adalah cara penyampain atau penguasaan 

terkait dengan usaha yang dimiliki anggota tersebut karena dengan begitu 
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BMT Batik Mataram dapat menilai sejauh mana anggota tersebut 

menguasai usaha yang dijalaninya (Budi,2018). 

Kedua, pada analisis Capital (Modal) kepada calon nasabah yang 

ingin mengajukan pembiayaan musyarakah BMT Batik Mataram 

melakukan penilaia mulai dari saat pengajuan, hal tersebut dilakukan 

pada saat wawancara pertama tentunya akan ditanyai oleh AO dan saat 

mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan, agar analisa dapat 

dilakukan dengan tepat AO (account officer) tentunya melakukan 

tinjauan terhadap laporan keuangan yang dimiliki anggota tersebut. Jika 

laporan keuangannya tidak memenuhi dari apa yang distandarkan oleh 

BMT Batik Mataram  kesepakatan belum bisa terjadi. penyaluran 

pembiayaan kepada anggota adalah 80% dari nilai jaminan setelah 

taksasi Untuk jumlah penyaluran pembiayaan kepada satu orang anggota 

atau satu kelompok anggota adalah minimum Rp. 1.000.000 dan 

maksimum Rp. 10.000.000, beberapa pembiayaan bisa saja melibihi 

angka Rp.10.000.000 hingga Rp. 20.000.000 sesuai dengan usahanya. 

Namun hingga saat ini  BMT Batik Mataram menyalurkan dana rata-rata 

kepada nasabah 1000.000-3000.000 (Budi,2018). 

Ketiga, pada analisa Capacity (Kapasitas) Dalam menganalisis 

kapasitas anggotanya BMT Batik Mataram Yogyakarta menilai 

berdasarkan latar belakang profesi dan data-data terkait pekerjaan 

ataupun usaha yang dijalani seperti data penghasilan, data penjualan yang 

berisi tentang sistem yang digunakan anggota dalam hal penjualannya 

atau keuntungan (profit) dari usahanya, data piutang yang berisi tentang 

piutang yang dimiliki anggota, data pengeluarannya dan tentunya data 

lengkap laporan keuangan yang bisa lihat kemampuan anggota tersebut 

secara keseluruhan sehingga BMT melakukan (Repayment Capacity) 

RPC  (Budi,2018). 

Cara yang dilakukan oleh BMT Batik Mataram Yogyakarta dalam 

penilaian RPC cukup sederhana, yakni dengan menjumlah total pendapan 

anggota baik itu dari profit usahanya ataupun dari pendapatan diluar itu 
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kemudian akan dibagi dengan total pengeluaran anggota tersebut dalam 1 

bulan, dengan menjumlah pendapatan dikurangi pengeluaran maka akan 

diketahui total pendapatan bersih selama 1 bulan. Kemudian dari total 

pendapatan bersih selama 1 bulan tersebut hanya 30% yang dapat 

menjadi acuan kesanggupan anggota dalam mengangsur pembiayaan 

setiap bulannya. 30% dietapkan menjadi pengukuran supaya anggota atau 

calon anggota pembiayaan tidak terbebani nantinya dalam pembayaran 

angsuran (Budi, 2018). 

Keempat analisa Condition of economy (Kondisi), pada analisa ini 

ditujukan pada kondisi atau keadaan ekonomi anggota terkait sebelum ia 

mendapatkan pembiayaan dari BMT Batik Mataram Yogyakarta baik itu 

pada tahun saat pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah 

diajukan maupun di tahuntahun sebelumnya. Dalam analisa ini juga 

dapat menjadi gambaran penilaian kelayakan atas indikasi terjadinya 

risiko apabila pembiayaan disalurkan kepada anggota yang kondisi 

ekonomi tidak setabil dan bahkan tidak meyakinkan agar risiko yang 

dapat timbul tersebut dapat di antisipasi. Misalnya anggota yang 

merupakan karyawan disuatu perusahaan dengan status kontrak atau 

bukan karyawan tetap, yang dengan bearti walaupun gajinya tinggi 

namun kondisi ekonominya bisa saja tiba-tiba menurun drastis ketika ia 

mengalami putus hubungan kerja (PHK) atau putusnya kontrak kerja. 

Jadi disini yang dianalisa bukan hanya penghasilan atau gaji namun 

kondisi keuangan anggota secara keseluruhan(Budi, 2018). 

Kelima analisa collateral (jaminan), Pengecekan jaminan dilakukan 

secara on the spot oleh bagian marketing, AO (account officer), dan 

bahkan kepala pengelolaan sekaligus. Artinya BMT Batik Mataram akan 

melakukan survey lapangan langsung. Pengecekan jaminan disajikan 

dalam bentuk laporan yang memuat beberapa hal seperti (Budi, 2018) : 

a. Permintaan penilaian jaminan  

b. Data lengkap anggota  

c. Status kehadiran pemilik agunan  
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d. Dokumen kepemilikan 

e. Data letak dan identifikasi  

f. Keterangan jaminan  

g. Dan hasil penilaian atau taksasi jaminan.  

Berdasarkan wujud dan fungsinya bentuk jaminan dibagi menjadi 2 (dua) 

macam yaitu: 

1. Benda tak bergerak (tanah dan bangunan), berdasarkan atas hak 

kepemilikan atas tanah, maka terbagi menjadi:  

a) Akta jual beli  

Bukan merupakan tanda kepemilikan hak atas suatu tanah. 

Untuk jaminan ini, pemohon wajib melengkapi Surat 

Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) yang diketahui oleh 

Lurah/Kepala Desa dan Camat di mana jaminan tersebut 

berada. Surat ini menjelaskan sejarah pemindahalihan tanah. 

Akte jual beli yang dijadikan jaminan untuk pembiayaan yang 

berjangka lebih dari satu tahun kepada pemohon disyaratkan 

untuk sertifikasi.  

b)  Hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai  

Untuk sertifikat selain hak milik, maka kepemilikan tanah 

mempunyai jangka waktu tertentu. Untuk jaminan tanah 

beserta bangunan namun tidak disertai dengan Surat Ijin 

Mendirikan Bangunan (IMB) maka dinilai oleh petugas penilai 

hanya tanahnya saja.  

2. Benda bergerak (kendaraan), kebijakan BMT Batik Mataram 

Yogyakarta tentang jaminan berupa kendaraan adalah sebagai 

berikut :  

a) Jaminan kendaraan roda 4 atau lebih (mobil, truk, bus, dan 

sebagainya) :  

1) Maksimal pencairan 50 juta, mulai pencairan 20 – 50 juga 

menggunakan pengikatan fidusia dan diasuransikan.  
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2) Minimal tahun perakitan 10 tahun kebelakang.  

3) Diprioritaskan jaminan atas nama anggota sendiri.  

4)  Bukti cek fisik seperti (BPKB, foto, gesek nomor rangka 

dan mesin).  

5) Taksasi maksimal 50 %.  

b) Jaminan kendaraan bermotor roda 2  

1) Taksasi maksimal untuk motor jepang 60 %, motor cina 

50 %.  

2) Minimal tahun perakitan 10 tahun kebelakang.  

3) Maksimal pencarian kredit tidak melebihi dari nilai 

taksasi dan disesuaikan dengan kondisi fisik jaminan. 

4) Prioritas jaminan atas nama sendiri dan bukti cek fisik 

(BPKB, foto, gesek nomor rangka dan mesin). 

Dalam analisis manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah di 

BMT Batik Mataram Yogyakarta terdapat suatu kebijakan yang mungkin 

jarang dilakukan atau diterapkan dilembaga keuangan lainnya, yakni 

BMT Batik Mataram Yogyakarta berani menyalurkan pembiayaan 

kepada anggota yang nilai jamninannya kurang dari total pembiayaan 

yang disalurkan. Kebijakan dilakukan BMT Batik Mataram Yogyakarta 

ini tentunya mengandung unsur resiko, namun hal ini terkhusus kepada 

nasabahnya yang telah lama menjadi anggota BMT Batik Mataram 

Yogyakarta, anggota-anggota tersebut diberikan pinjaman atas dasar 

kepercayaan (trust) dan rasa kekeluargaan yang sudah dimiliki antara 

anggota dan BMT Batik Mataram Yogyakarta. (Budi, 2018) 

3. Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah 

dalam Prespektif Manajemen Risiko Syariah 

BMT Batik Mataram dalam menjalankan produk-produknya terutama 

produk pembiayaan musyarakah mengalami beberapa risiko-risiko yang 

sering terjadi pada pembiayaan sehingga BMT Batik Mataram perlu 

penerapan manajemen risiko yang baik. Berdasarkan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen 
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risiko pada bank umum syariah. Penerapan Manajemen Risiko 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UUS dilakukan terhadap 

seluruh kegiatan usaha UUS, yang merupakan satu kesatuan dengan 

penerapan Manajemen Risiko pada BUK. Berikut risiko yang terjadi di 

BMT Batik Mataram sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Risiko-risiko yang dihadapi BMT Batik Mataram  

No 
 

Jenis Resiko Keterangan 

1 Risiko Pembiayaan Nasabah yang tidak dapat menyetor dana 

bagi hasil atau kemampuan 

nasabah/anggota yang telah mengalami 

penurunan dengan angsuran yang tidak 

dibayarkan tepat waktu dan mulai 

menunjukan kemacetan hal ini bisa 

disebabkan nasabah yang memiliki 

kebutuhan lain seperti membayar uang 

sekolah anak ataupun membayar cicilan 

lain. 

2 Risiko Operasional Pelanggaran prosedur dan ketentuan, 

kesalahan dalam melakukan transaksi 

kepada nasabah, kurangnya teknologi yang 

digunakan dan kurangnya pegawai 

3 Risiko Likuiditas BMT tidak dapat memenuhi  dana ketika 

nasabah ingin mengambil simpanannya 

4 Risiko Reputasi nasabah mendapat pelayanan yang kurang 

atau adanya kesalah pahaman yang 

menyebabkan nasabah merasa kecewa 

sehingga menimbulkan prespektif negative 

Sumber : Penulis 
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Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa BMT Batik Mataram pernah 

mengalami beberapa risiko diantaranya risiko pembiayaan, risiko 

operasional, risiko reputasi dan risiko likuiditas. Sehingga hal ini perlu 

penerapan manajemen risiko yang lebih baik. 

Pada Pembiayaan Musyarakah sendiri, risiko yang paling dominan 

terjadi adalah Risiko Pembiayaan, dimana BMT Batik Mataram memiliki 

beberapa masalah yang berkaitan dengan nasabah yang tidak dapat 

menyetor dana bagi hasil  atau kemampuan nasabah/anggota yang telah 

mengalami penurunan dengan angsuran yang tidak dibayarkan tepat waktu 

dan mulai menunjukan kemacetan hal ini bisa disebabkan nasabah yang 

memiliki kebutuhan lain seperti membayar uang sekolah anak ataupun 

membayar cicilan lain, hal ini sangat berpengaruh karena dapat 

memperngaruhi arus kas dan modal di BMT Batik Mataram (Budi, 2018). 

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 tentang 

penerapan manajemen risiko pada bank umum syariah dalam Pasal 2 ayat 

(1), pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram sendiri di awasi oleh 

Dewan Pengawas Syariah sehingga dalam penyaluran pembiayaan 

musyarakah tetap sesuai denga peraturan yang ditentukan.  

Kedua, cukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan 

pengendalian risiko merupakan hal yang penting dalam menentukan 

penyaluran pembiayaan musyarakah karena hal ini merupakan proses awal 

dalam menentukan apakah nasabah layak atau tidaknya diberikan 

pembiayaan musyarakah untuk membangun suatu usaha yang telah 

direncanakan. Ketiga, sistem informasi manajemen risiko  juga penting 

dalam menyalurkan pembiayaan musyarakah karena hal ini dapat melihat 

kelancaran usaha nasabah dikemudian hari. Keempat sistem pengendalian 

intern yang menyeluruh merupakan suatu hal yang juga harus dilakukan 

BMT Batik Mataram karena hal ini dapat mengurangi risiko yang ada 

seperti misalnya nasabah yang tidak menyetor bagi hasil sampai waktu jatuh 
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tempo, BMT akan mendatangi dan mengetahui alasan nasabah sehingga 

BMT Batik Mataram dapat memberikan solusi lain kepada nasabah. 

Penerapan manajemen risiko yang baik dan benar tentunya akan 

sangat berpengaruh terhadap antisipasi timbulnya celah terjadinya risiko 

yang dapat membahayakan kelangsungan BMT seperti risiko likuiditas, 

risiko pembiayaan, dan risiko operasional. Proses dalam menerapkan 

pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan musyarakah dimulai dari proses 

identifikasi risiko, pengukuran terhadap risiko, pemantauan risiko, dan 

penanganan pembiayaan musyarakah yang bermasalah. Hal ini harus 

dilakukan secara efekktif dalam suatu sistem yang terkoordinasi dan 

terkontrol. Karena pada BMT Batik Mataram penyaluran pembiayaannya 

fokus kepada anggota dan menjunjung tinggi asas kekeluargaan maka akan 

sedikit berbeda dengan penerapan manajemen risiko pembiayaan yang 

diterapkan pada lemba keuangan lainnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT Batik Mataram , 

dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai Implementasi 

Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Dalam Prespektif Manajemen 

Risiko Syariah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah telah dilaksanakan 

dengan baik, dimana BMT Batik Mataram memliki beberapa cara dalam 

mengidentifikasi, pengukuran, pemantauan dan penangan risiko terhadap 

nasabah yang memiliki risiko pembiayaan terutama pembiayaan 

musyarakah, salah satu risiko pada pembiayaan musyarakah seperti 

nasabah yang tidak mampu menyetorkan dana bagi hasil. Hal ini 

berdampak besar bagi BMT Batik Mataram karena dapat mempengaruhi 

NPF.  

2. BMT Batik Mataram dalam mengelolah risiko pembiayaan musyarakah 

menerapkan analisa 5C (character, capacity, capital, conditional of 

economy, colateral) hal ini untuk mempermudah dalam melihat nasabah 

yang ingin mengajukan pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram. 

Dengan adanya analisa 5C, BMT juga dapat melihat kemampuan, 

pengalaman, dan kondisi nasabah dalam mendirikan usaha yang nantinya 

akan dijalankan setelah mengajukan pembiayaan musyarakah. 

3. Dalam menjalankan produk-produknya BMT Batik Mataram tentunya 

tidak terlepas dari beberapa risiko seperti pada peraturan Nomor 65 

/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko syariah. Risiko 

yang dimaksud antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, 

risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko 
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Investasi, risiko imbal hasil. Namun tidak semua risiko ada, dimana BMT 

Batik Mataram hanya menjalankan beberapa produk. 

B. Saran  

Saran yang direkomendasikan  setelah melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Bagi BMT Batik Mataram  

a. penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan 

pertimbangan terhadap proses manajemen risiko yang akan 

dilakukan. Dan menjadi bahan rujukan akan adanya perbaikan 

serta pengembangan terhadap proses manajemen risiko.  

b. BMT Batik Mataram hendaknya menambah pengurus di BMT, 

memperluas kegiatan, membuat klausul pembiayaan, 

meningkatkan pengetahuan dan pengalaman tentang ekonomi 

syariah terutama pada akad-akad pembiayaan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan memberikan fokus lebih kepada 

pihak BMT dalam mengoptimalkan para anggotanya untuk membantu 

pihak lembaga BMT Batik Mataram dari risiko pembaiayaan seperti 

pembiayaan macet dan dana bagi hasil yang tidak disetorkan karena 

BMT Batik Mataram berasas kekeluargaan 
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Lampiran I 

Pedoman Wawancara 

A.  Identifikasi 

1) Apa langkah dan upaya yang dilakukan BMT Batik Mataram Yogyakarta 

untuk mengidentifikasi nasabah yang memiliki risiko pembiayaan ? 

2) Mengapa BMT Batik Mataram Yogyakarta memperioritaskan produk 

pembiayaan musyarakah kepada anggotanya? 

3) Apa saja risiko yang sering dialami BMT Batik Mataram Yogyakarta 

dalam memberikan pembiayaan musyarakah? 

B. Pengukuran  

1) Bagaimana pengukuran risiko pembiayaan yang ada dan digunakan di  

BMT Batik Mataram Yogyakarta ? 

2) Apa analisa yang digunakan dalam menganalisis suatu pembiayaan, 

khususnya pembiayaan musyarakah? 

3) Berapa kasus pembiayaan musyarakah bermasalah yang terjadi dalam 

periode waktu empat tahun terakhir (2014-2017) ? 

C. Pemantauan 

1) Bagaimana upaya  BMT BATIK MATARAM Yogyakarta dalam 

melakukan pemantauan nasabah ? 

D. Penanganan 

1) Bagaimana upaya dalam meminimalisir timbulnya risiko pembiayaan 

musyarakah yang dilakukan BMT Batik Mataram Yogyakarta ? 

2) Bagaimana mekanisme penyetoran dana  yang dilakukan BMT Batik 

Mataram Yogyakarta selama ini ? 

3) Apakah BMT BATIK MATARAM Yogyakarta menggunakan Asuransi 

dalam pembiayaan  terutama pembiayaan musyarakah? 

4) Bagaimana penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah di BMT 

Batik Mataram Yogyakarta? 

5) Apakah ada pemberian denda yang diberikan kepada nasabah yang terlibat 

pembiayaan musyarakah bermasalah di BMT Batik Mataram? 



 

 
 

Lampiran II 

Hasil Wawancara dengan Pihak BMT Batik Mataram 

Nama Narasumber : Bapak Budi 

Jabatan  : Kepala BMT  

Durasi wawancara : 40 menit 32 detik 

Lokasi wawancara : BMT Batik Mataram  

Hari/Tanggal  : 20 April 2018  

A. Identifikasi 

1) Apa langkah dan upaya yang dilakukan BMT Batik Mataram Yogyakarta 

untuk mengidentifikasi nasabah yang memiliki risiko pembiayaan ? 

Jawaban 

Dari awal untuk mengetahui risiko pembiayaan bermasalah sebetulnya 

kita tidak mengetahui bahwa pembiayaan itu akan bermasalah, tapi 

setidaknya untuk mengidentifikasi hal tersebut administrasi dan data-data 

dari anggota harus lengkap. Jadi insaallah apabila nantinya terjadi 

permasalahan yang berhubungan dengan risiko pembiayaan bisa kita 

minimalisir. 

Upaya yang dilakukan yakni dengan mengklarifikasi atau 

membuktikan kebenaran dan akurasi informasi yang disampaikan oleh 

calon anggota pembiayaan, baik secara langsung ataupun tidak langsung 

yang meliputi:  

a. Verifikasi data personal, seperti identitas diri (data diri), kebenaran 

domisili dan status.  

b. Verifikasi data legalitas, meliputi status kepemilikan dan perijinan 

usaha yang ditujukan.  

c. Verifikasi data keuangan, meliputi omset penjualan produksi/ layanan 

(jasa), biaya-biaya produksi dan operasional, laba (rugi) perusahaan, 

serta rasio keuangan perusahaan (usaha).  



 

 
 

d. Verifikasi data aktivitas, meliputi karakter dan reputasi, perjalanan 

aktivitas usaha, bidang usaha, sifat usaha (tetap/ berkala), kepemilikan 

dan pengurus.  

Lalu langkang selanjutnya adalah fokus kepada anggota yang 

teridentifikasi menimbulkan risiko, jadi istilahnya kalau sudah ada 

indikasi atau gejala pembiayaanya akan bermasalah kita arahkan, kita 

beri pengertian, dan kita sarankan seperti tidak harus pembayaran itu 

dilakukan sekaligus tapi biasanya kita menggunakan sistem parsial. 

Pasrisal itu umpama/misalnya anggsuran dari pembiayaan itu 

Rp.100.000 bisa dicicil 10 kali (Rp.10.000). 

2) Mengapa BMT Batik Mataram Yogyakarta memperioritaskan produk 

pembiayaan musyarakah kepada anggotanya? 

Jawaban 

Karena sebenarnya sistem syariah dikalangan masyarakat kita itu 

belum merata secara pasti, dan pembiayaan dengan akad musyarakah itu 

lebih mengenai dengan risikonya lebih kecil dan modal yang gabungan 

sehingga BMT masih mampu memberikan dana ketimbang produk 

pembiayaan lain seperti mudharabah dimana sepenuhnya modal dari 

pemilik modal dan risikonya kita lebih mudah untuk mengatasinya. 

3) Apa saja risiko yang sering dialami BMT Batik Mataram Yogyakarta 

dalam memberikan pembiayaan musyarakah? 

Jawaban 

Salah satunya ketika angsuran tidak masuk, maka secara otomatis 

NPF kita tinggi, modal kita berkurang karena dananya kan sudah ke 

masyarakat. Dan itu tetntunya sangat bersiko karena kinerja BMT ini 

terkendala dengan modal tersebut. 

B. Pengukuran  

1) Bagaimana pengukuran risiko pembiayaan yang ada dan digunakan di  

BMT Batik Mataram Yogyakarta ? 

Jawaban 



 

 
 

Untuk pengukuran risiko pembiyaan kita di BMT Batik Mataram 

Yogyakarta memliki standar ukuran sendiri dan sesuai dengan 5C 

(character, capacity, capital, conditional of economy, collateral) yang 

terkait aspek bisnis atau usaha anggota, aspek manajemen, dan efektifitas 

dalam pembayaran angsuran setelah pembiayaan berjalan. Selain itu 

karakter nasabah sehari-hari juga menjadi hal yang paling dominan dalam 

pengukuran risiko. Untuk masalah angsura disini sebernarnya pengukuran 

kita itu arahnya saat keterlambatan 2 bulan itu sudah bisa kita petakan, 

keterlambatan 3 bulan dan 6 bulan keata sudah bisa kita petakan. Jadi 

istilahnya kalo disini lancar, diragukan, kurang lancer, dan macet. 

2) Apa analisa yang digunakan dalam menganalisis suatu pembiayaan, 

khususnya pembiayaan musyarakah? 

Jawaban 

Analisanya yang jelas nasabah itu mempunyai usaha, mapan, 

kapasitasnya juga masuk, karakternya juga masuk ya tentunya 

menggunakan analisi 5C (character, capacity, capital, collateral, and 

condition) namun karakter adalah hal yang paling utama digunakan BMT 

dalam menganalisa nasabah yang melakukan pembiayaan musyarakah. 

3) Berapa kasus pembiayaan musyarakah bermasalah yang terjadi dalam 

periode waktu empat tahun terakhir (2014-2017) ? 

Jawaban  

Untuk jumlahnya sendiri itu ada tapi untuk rata-rata 4 tahun terakhir, 

NPF kita diatas 7% dibawah 5%. 

C. Pemantauan  

1). Bagaimana upaya  BMT BATIK MATARAM Yogyakarta dalam 

melakukan pemantauan nasabah ? 

Jawaban 

Disini kita ada yang namanya Kartu Monitor pembiayaan yang 

dihandle oleh marketing kepada anggota pembiayaan, yang biasanya pada 

awal bulan sudah bisa kita lihat dan setiap akhir bulan kita bikin 

kronologis terhadap pembiayaan bermasalah. Selain itu adanya kelompok–



 

 
 

kelompok yang memudahkan BMT untuk melakukan pemantauan juga 

adanya pendekatan pada keluarga nasabah. 

D. Penanganan 

1) Bagaimana upaya dalam meminimalisir timbulnya risiko pembiayaan 

musyarakah yang dilakukan BMT Batik Mataram Yogyakarta ? 

Jawab 

Kita rekap data-data nasabah/anggota , pengikatan yang jelas, dan 

tentunya jaminan yang jelas juga. 

2) Bagaimana mekanisme penyetoran dana  yang dilakukan BMT Batik 

Mataram Yogyakarta selama ini ? 

Jawab 

Pertama kita telefon dan kita sarankan atau kita sarankan anggota 

tersebut untuk datang langsung ke BMT Batik Mataram Yogyakarta, 

namun apabila anggota tersebut tidak bisa atau berhalangan baru kita 

lakukan jemput bola. Kami punya semboyan yakni ATM (Angkat Telefon 

Meluncur). Pada H-2 jatuh tempo akan diberi peringatan jika 

keterlambatan sudah melewati 10 hari maka akan diberikan surat 

peringatan. 

3) Apakah BMT Batik Mataram Yogyakarta menggunakan Asuransi dalam 

pembiayaan  terutama pembiayaan musyarakah? 

Jawab 

Ada asuransi yang kami gunakan yakni ASKY dari ADIRA. 

4) Bagaimana penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah di BMT 

Batik Mataram Yogyakarta? 

Jawab 

Pertama kita peta-petakan permasalahannya tersebut seperti apa, 

misalnya karena dia butuh untuk biaya anak sekolah, acara hajatan, dan 

keperluan medadak lainnya biasanya kita kasih waktu, tapi apabila 

permasalahannya sampai ke waktu 2 bulan atau 3 bulan dengan alasan 

apapun akan kita tindak lanjuti, salah satu caranya kita temui anggota 

tersebut kita cari solusinya bersama, apabila memang berat kita reschedule 



 

 
 

ulang lagi. Tapi apabila anggota terkait tidak bisa ditemui maka tindakan 

tegas akan kita lakukan seperti memberikan surat peringatan dll. 

5) Apakah ada pemberian denda yang diberikan kepada nasabah yang terlibat 

pembiayaan musyarakah bermasalah di BMT Batik Mataram? 

Jawab  

Tidak ada pemberian denda, hanya terdapat kontak infaq yang yang 

disediakan di BMT untuk diisi seiklasnya pada anggota yang datang ke 

BMT Batik Mataram Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran III 

 

Struktur Organisasi 

Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah 

BMT Batik Mataram 
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Lampiran IV 
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