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ABSTRAK 

 

Manajemen risiko merupakan cara yang dilakukan perusahaan untuk 

meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu dalam melakukan 

manajemen risiko, suatu perusahaan harus menentukan langkah-langkah demi 

keberlangsungan suatu bisnis atau usaha. Seringkali pihak perusahaan 

menemukan kasus kredit macet pada pembiayaan yang telah diberikan kepada 

nasabah. Terlebih bila usahanya bergerak dalam sektor pertanian yang sangat 

bergantung pada alam. Oleh karena itu diperlukan metode manajemen risiko yang 

sesuai untuk meminimalisasi risiko yang akan terjadi. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menglaborasi mekanisme pembiayaan mudharabah untuk sektor 

pertanian dan mengalisis tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan 

mudharabah untuk sektor pertanian di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mendeskripsikan, 

menganalisis hasil penelitian dan kemudian membuat kesimpulan. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pembiayaan yang disalurkan oleh 

KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera yaitu menggunakan akad mudharabah 

mutlaqah dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Proses 

implementasi manajemen risiko pembiayaan mudharabah untuk sektor pertanian 

meliputi identifikasi risiko, analisis risiko dan pengelolaan risiko serta 

menggunakan prinsip analisis pembiayaan 5C (character, capacity, capital, 

collateral dan condition).  

 

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Pembiayaan Mudharabah, Sektor Pertanian, 

KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera.  

 

ABSTRACT 

Risk management is the way companies do to minimize risks that may occur. 

Therefore, in conducting risk management, a company must determine the steps 



 
 

 

for the sustainability of a business or business. Often the company finds cases of 

bad loans on the financing that has been given to customers. Especially if the 

business is engaged in agriculture sector that is very dependent on nature. 

Therefore, appropriate risk management methods are needed to minimize the 

risks that will occur. The purpose of this research is to elaborate mudharabah 

financing mechanism for agricultural sector and to analyze the implementation of 

mudharabah financing risk management for agriculture sector in KSPPS BMT 

Bina Umat Sejahtera. This study uses qualitative methods that describe, analyze 

research data and then summaryconclusions. The Data collection techniques are 

interview, observation and documentation. The results showed that in the 

financing channeled by KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera using mudharabah 

mutlaqah contract by fulfilling the requirements that have been determined. The 

implementation process of mudharabah financing risk management for 

agriculture sector includes risk identification, risk analysis and risk management 

and using the principle of financing analysis 5C (character, capacity, capital, 

collateral and condition).  
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PENDAHULUAN 

Negara Indonesia sering dikenal sebagai Negara agraris karena besarnya 

potensi dari hasil pertanian. Tentu akan sangat menguntungkan jika kita 

memaksimalkan potensi dari lahaan pertanian. Ini seharusnya dapat dijadikan 

sebagai peluang oleh lembaga keuangan, dengan memberikan pembiayaan 

kepada para petani hal itu akan sangat membantu mereka dalam hal 

penambahan modal guna meningkatkan kualitas dan kuantitas dari hasil 

pertanian. Tetapi masih sangat sedikit pihak bank yang mempunyai jenis 

pembiayaan yang dikhususkaan dalam pembiayaan sektor pertanian di 

Indonesia (Indroes & Sugiarto, 2006). 

Salah satu permasalahan utama dalam pembangunan di sektor 

pertanian adalah lemahnya permodalan. Pemerintah telah berusaha mengatasi 

permasalahan tersebut dengan meluncurkan beberapa kredit program untuk 

sektor pertanian. Kredit program yang memakai sistem bunga menunjukan 

hasil yang kurang memuaskan, bahkan menimbulkan permasalahan baru 



 
 

 

seperti membengkaknya hutang petani serta kredit macet. Berdasarkan 

haltersebut perlu dicari pembiayaan alternatif, di antaranya adalah skim 

syariah. Berbeda dengan model kredit, pembiayaan syariah ini bebas bunga, 

pembagian keuntungan berdasarkan atas bagi hasil yang dilakukan setelah 

periode transaksi berakhir. Untuk mendukung implementasinya di sektor 

pertanian diperlukan keberpihakan pembuat kebijakan serta sosialisasi yang 

insentif mengenai prinsip-prinsip pembiayaan syariah.  Salah satunya yang 

memberikan pembiayaan yang dikhususkan untuk memberikan pembiayaan 

pertanian yaitu lembaga keuangan syariah (Rifa’i, 2008). 

Aspek pertanian merupakan aspek penting dalam mengembangkan 

pertumbuhan suatu negara, sebagaimana Imam al-Qurtubi, memandang bahwa 

usaha pertanian hukumnya fardhu kifayah, maka diwajibkan kepada 

Pemerintah untuk memerintahkan kepada rakyatnya untuk bertani. Dari 

pendapat Imam al- Qurtubi, tersebut dapat dipahami bahwa sektor pertanian 

merupakan hal yang penting bagi negara-negara diseluruh dunia, karena bahan 

makan pokok dihasilkan dari pertanian yang menjadi kebutuhan pangan bagi 

seluruh masyarakat(Rifa’i, 2008). 

Lembaga keuangan mempunyai peran penting dalam pertumbuhan 

masyarakat industri modern seperti sekarang ini dalam penyediaan fasilitas 

kredit (modal) dan tabungan atau investasi. Kebutuhan modal yang besar 

untuk kegiatan produksi dan investasi berskala besar tidak dapat terpenuhi 

tanpa campur tangan lembaga keuangan. 

Lembaga keuangan menyediakan fasilitas kredit untuk para pengusaha 

yang membutuhkan tambahan modal dan fasilitas tabungan (saving) dalam 

rangka investasi. Lembaga keuangan juga berperan besar dalam 

pendistribusian sumber sumber dayya ekonomi masyarkat. Ridwan (2004) 

menyatakan bahwa dalamm Al-Qur’an konsep lembaga keuangan tidak 

disebutkan secara eksplisit, tetapi disebutkan tentang konseep organisasi 

keuangan, seperti dasar bermuamalah yang dijelaskan secara lebih terperinci. 



 
 

 

Islam menekankan pentingnya penerapann akhlak dan etika dalam 

menjalankan suatu lembaga atau organisasi keuangan, seperti penerapan 

prinsip transparansi dan akuntabiliitas, profesionalisme, bertanggung jawab, 

jujur dan lain sebagainya untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan 

ummat (Ridwan, 2004). 

BMT atau Baitul Maal wa Tamwil adalah salah satu jenis dari lembaga 

keuangan non bank yang bergerak pada skala mikro seperti koperasi dengan 

berdasarkan prinsip syariah. Masyarkat sering menyebut BMT sebagai 

koperasi syariah. Dalam bidang keuangan, BMT mengembangkan usahanya 

dalma bentuk jasa simpan pinjam seperti halnya koperasi simpan pinjam 

(KSP). Sedangkan dalam bidang sosial, BMT bergerak dalam pengumpulan 

zakat, infaq, shadaqah (ZIS) dan dana sosial lain beserta penyalurannya. 

Perkembangan BMT di Indonesia dimulai pada tahu 1992 dengan 

disahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang 

menerapkan prinsip bagi hasil. Menurut Sumiyanto (2008) perbedaan BMT 

dengan Bank syariah adalah dalam aspek pendamping dan dukungan. 

Kelembagaan bank syariah sangat terikat dengan peraturan pemerintah 

(Departemen Keuangan) dan peraturan Bank Indonesia (BI). Sedangkan 

kelembagaan BMT yang berbadan hukum koperasi, berada di bawah naungan 

Departemen Koperasi dan usaha kecil dan menengah serta diatur dalam 

Undang-Undang Perkoperasian No. 17 Tahun 2012 dan secara khusus juga 

diatur dalam keputusan Menteri Negara dan UKM RI No. 

91/Kep/M.KUMK/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). BMT lahir di tengah-tengah 

masyarakat dengan tujuan untuk memberikan solusi bagi anggota yang 

membutuhkan dana dengan mudah dan cepat agar terhindar dari rentenir 

(Sumiyanto, 2008). 

BMT sebagai lembaga keuangan dimunculkan dari peran masyarakat 

secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua 



 
 

 

komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem 

keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan 

pengusaha yang terkecil sekalipun. BMT beroperasi dengan berdasarkan pada 

sistem syariah. Cara beroperasinya tidak memprioritaskan pada laba semata, 

tetapi juga lebih ,menekankan pada aspek sosial. Dalam hal ini mekanisme 

kontrol yang digunakan untuk tidak hanya berdsarkan aspek ekonomi ataupun 

kontrol dari luar, tetapi aspek agama merupakan pengontrol yang lebih 

dominan (Sudarsono, 2004, p. 56) 

Keberadaan BMT tersebut adalah usaha untuk memenuhi keinginan 

khususnya sebagai umat islam yang menginginkan jasa layanan bank syariah 

untuk mengelola perekonomiannnya. Salah satu BMT yang bermunculan di 

Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat 

Tamwil Bina Umat Sejahtera yang dari sebuah keprihatinan menatap realitaas 

perekonomian masyarakat lapis bawah yang tidak kondusif daalam 

mengantisipasi perubahan global.  

Dalam operasionalnya, KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang 

Yogyakarta juga menyalurkan pembiayaan bagi usaha sektor kecil, menengah, 

utamanya di sektor pertanian, perdagangan, nelayan, dan industri serta jasa. 

Diantara beberapa sektor tersebut yang paling banyak dilayani adalah sektor 

pertanian dan perdagangan karena letak geografis BMT Bina Umat Sejahtera 

yang berkantor di Jl. Kradenan Raya No. 62 Maguwoharjo Depok Sleman 

DIY yang merupakan cabang dari KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera. KSPPS 

BMT Bina Umat Sejahtera mempunyai 104 kantor cabang di beberapa 

propinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I Yogyakarta, Jawa Barat, DKI 

Jakarta, dan Kalimantan Barat. Dalam memberikan pembiayaan KSPPS BMT 

Bina Umat Sejahtera Cabang Yogyakrta harus memperhatikan risiko-risko 

yang mungkin terjadi dalam pemberian pembiayaan. Dari pembiayaan yang 

disalurkan tersebut tidak jarang pembiayaan yang disalurkan mengalami 

masalah. Karena nasabah/anggota tidak mampu menyelesaikan pembiayaan 

sebagaiman mestinya atau melampaui batas waktu yang ditentukan sesuai 



 
 

 

perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama sehingga menyebabkan 

pembiayaan bermasalah (Riyadi & Lestari, 2017).  

Upaya penting yang dilakukan bank maupun lembaga keuangan dalam 

penyaluran pembiayaan tersebut adalah manajemen risiko. Manajemen risiko 

merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh orang atau lembaga dalam 

mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang bisa saja timbul adalam 

suatu pekerjaan atau bisnis. Manajemen risiko juga didefinisikan sebagai suatu 

metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menetukan sikap, 

menatapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang 

berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Sedangkan risiko sendiri adalah 

ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan 

dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko juga 

peluang menuju tujuan (Jureid, 2016). Manajemen risiko pembiayaan 

mudharabah untuk pertanian di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera pada tahun 

2010 memiliki atau mengalami risiko yang cukup tinggi dikarenakan belum 

ada divisi kepatuhan yang menangani masalah yang muncul dari pembiayaan, 

akan tetapi pada tahun 2015 pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan 

dikarenakan sudah memiliki divisi kepatuhan untuk menangani risiko 

pembiayaan yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi (Taufik, 2018). 

LANDASAN TEORI 

1. Pengertian KSPPS 

Pengertian koperasi menurut UU No. 17 Tahun 2012 adalah badan hukum 

yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan 

pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha 

untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya 

serta sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Secara umum prinsip 

operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota melalui 

gotong royong dan menerapkan prinsip kekeluargaan, sedangkan koperasi 

syariah dapat diartikan sebagai konversi dari koperasi konvensional dimana 



 
 

 

yang dijadikan landasan hukum adalah sesuai prinsip syariahm menurut 

peraturaan Menteri Koperasi dan UKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang 

kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. KSPPS 

atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang 

kegiatan ussahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai 

prinsip syariah, termasuk didalamnya pengelolaan zakat, infaq/sodaqah san 

wakaf. KSPPS termasuk salah satu lembaga keuangan non bank (LKNB) yang 

betdasarkaan prinspi syariah (Hidayat, 2016). 

2. Konsep Implementasi  

Menurut Nurdin Usman (2002: 70) implementasi atau pelaksanaan adalah 

bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. 

Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan 

untuk mencapai tujuan kegiatan (Hadiyanti, 2013). Sedangkan menurut Merrile 

S. (Syaukani dkk, 2003:296) bahwa ada dua hal yang sangat menentukan 

keberhasilan dari implementasi yaitu isi kebijakan dan konteks dari 

implementasi itu sendiri yang secara terperinci diidentifikasi sebagai berikut: 

3. Manajemen Risiko dalam Islam 

Permasalahan risiko dan manajemen risiko termasuk dalam kelompok 

ta’aqquli. Dalam hal ini islam memberikan peluang bagi manusia untuk 

melakukan berbagai inovasi terhadap bentuk-bentuk muamalah yang mereka 

butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah 

hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh 

Islam.  

 Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta 

pengembangan strategi pengelolaanya. Strategi dapat diambil antara lain 

adalah memindahkan risiko ke pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek 

negatif risiko dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko 

tertentu. Manajemen risiko tradisional berfokus pada risiko-risiko yang timbul 

oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam, kebakaran, kematian, 

serta tuntutan hukum).  



 
 

 

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang 

bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai 

permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen 

secara komprehensif dan sitematis.  

 Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematik 

dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta 

melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap 

aktifitas. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen dalam islam adalah 

suatu usaha untuk mencapai tujuan perusahaan dengan melaksanakan fungsi-

fungsi manajemen dan penanggulangan risiko, yaitu mencakup kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian agar tercapai 

efektifitas dan esiensi yang sesuai dengan ajaran Islam(Indroes & Sugiarto, 

2008).  

Adapun penjelasan fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah: 

a. Perencanaan (planning), yaitu proses yang menyangkut upaya yang 

dilakukan untuk mengantisipasi kecenderngan di masa yang akan 

datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan 

target dan tujuan organisasi. 

b. Pengorganisasian (organizing), yaitu proses yang menyangkut 

bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam 

perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan 

tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa 

memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara 

efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. 

c. Pengimplementasikan atau pengarahan (directing), yaitu proses 

implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam 

organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat 

menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan 

produktivitas yang tinggi.  



 
 

 

d. Pengendalian dan pengawasan (controlling), yaitu proses yang 

dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah 

direncanakan, di organisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan 

sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan 

terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi(Indroes & 

Sugiarto, 2008). 

Manajemen risiko Islam lebih memperhatikan ruhaniah halal dan 

haram yang merupakan landasan utama dalam setiap perencanaan, 

pelaksanaan dan semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

perusahaan serta tidak menyimpang dengan ajaran agama islam. 

Penangana risiko ini pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika mesir 

dilanda krisis pangan seperti yang dijelaskan dalam firmasn Allah SWT. 

QS. Yusuf:47 

ا تَأُُْكُوْ  ما ٓ ِاَّلا قَِلْيًلا ِمّ ُْْۢبِله ْ فََذُرْوُه ِِفْ ُسن ۚ فََما َحَصْدُّتم ِنْْيَ َدَاًبا ْبَع س ِ نَ قَاَل تَْزَرُغْوَن س َ  

Artinya: “Yusuf berkata:”Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) 

sebagaimana bisa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan 

dibulirnyasedikit untuk kamu makan,”. (QS: Yusuf:47) 

Dasar hukum Manajemen Risiko 

Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan 

mengajurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik dimasa 

yang akan datang. Sebagaimana yang terlihat dalam Al-Qur’an surat al-

Hasyr ayat 18 yaitu: 

 َ َ ِۗانا اّلّلٓ اُقوا اّلّلٓ َمْت ِلَغد ۚ َوات ا قَدا َ َولْتَْنُظْر هَْفٌس ما اُقوا اّلّلٓ يَْن ٓاَمنُوا ات ِ َا اَّلا َُّيم َخِبْْيٌ ِْۢبَما تَْعَملُْونَ  ٰٓيٓ  

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada 

Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. 



 
 

 

Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS: al-

Hasyr:18).  

Langkah-langkah Proses Pengelolaan Risiko  

Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip manajemen risiko, 

sepanjang praktik tersebut tidak mengandung unsur ghara. (keidakpastian), 

maysir (perjudian), riba (bunga), dan zhulm (ketidakadilan terhadap sesama). 

Berikut ini adalah disiplin dalam manajemen risiko, dan dengan sedikit 

perubahan disiplin tersebut akan sejalan dengan ajaran Islam. 

a. Identifikasi Risiko  

Pengenalan atau identifikasi semua risiko merupakan langkah 

pertama dalam manajemen risiko. Disebabkan oleh 

perkembangan teknologi dalam aspek kehidupan manusia di era 

modern, berbagai risiko baru juga berkembang. Individu atau 

organisasi didorong untuk mengembangkan pengetahuan dan 

kemampuannya untuk dapat mengenali dan mengidentifikasi 

dengan tepat risiko yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari 

mereka. 

b. Pengendalian Risiko  

Pada dasarnya pengendalian risiko adalah untuk mengetahui tiap-

tiap risiko yang diidentifikasi tersebut berada dalam kendali. 

Tiap-tiap risiko memiliki nilai yang menunjukkan frekuensi dan 

besarnya dampak yang terjadi bila dikendalikan. Orang atau 

organisasi yang memiliki risiko tersebut harus punya 

pengendalian yang memadai untuk memperkecil bahaya yang 

dihadapi hingga tingkat yang dapat diterima atau dalam batas 

kesanggupan. 

c. Rangking risiko 

Ranking atau evaluasi tiap-tiap risiko yang diidentifikasi perlu 

dilakukan dengan cermat untuk mengetahui risiko mana yang 

paling berbahaya (risiko tinggi) dan risiko mana yang terendah 



 
 

 

dan seterusnya. Tiap risiko harus diurutkan dalam dua bidang 

utama:  

1. Besarnya (severity) dampak yang terjadi bila risiko tersebut 

terjadi atau menjadi kenyataan. 

2. Kemungkinan untuk terjadi (frequency) dari risiko potensial. 

Setelah risiko diurutkan berdasarkan dua kriteria diatas, 

individu atau organisasi dapat memusatkan perhatian pada 

risiko-risiko yang signifikan dalam konteks besarnya dampak 

dan frekuensi terjadinya(Ayat, 2003).  

4. Konsep Dasar Pembiayaan  

Pembiayaan adalah sebagai penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk 

mudharabah dan musyarakah; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk 

ijarah atau sewa beliu dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik; (c) transaksi 

jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna,(d) transaksi 

pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; (e) transaksi sewa-menyewa 

jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk 

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 

ujrah, tanpa imbalaan, atau bagi hasil. Pembiayaan atau financing adalah 

pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun 

lembaga. 

Metode Pembiayaan untuk Sektor Pertanian 

Alternatif pola pendanaan (pembiayaan bagi hasil) yang dapat diterapkan 

pada usaha pertanian, antara lain:  

1. Musyarâkah  

Penanaman dana dari shahbul maal (pemilik modal) untuk mencampurkan 

dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan 

berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian 



 
 

 

ditanggung semua shahibul maal berdasarkan bagian dana atau modal masing-

masing. Pembiayaan musyarakah bisa diaplikasikan ketika petani 

membutuhkan tambahan biaya untuk usahanya. 

2. Mudharabah  

Akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak shahibul maal 

menyediakan modal dan pihak mudharib menjadi pengelola. Keuntungan 

usaha dibagi berdasarkan nisbah sesuai dengan kesepakatan. Pembagian 

nisbah dapat menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss 

sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing). Pembiayaan 

mudharabah bisa diaplikasikan ketika petani membutuhkan modal awal untuk 

pertaniaannya.  

3. Muzara’ah  

Kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di 

mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk 

ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. 

Biasanya diterapkan untuk pembiayaan produk pertanian (agrobased 

industries) atau produk-produk yang terstandarisasi. Muzara’ah bisa 

diaplikasikan ketika bank pertanian dan atau lembaga pembiayaan memiliki 

lahan pertanian menganggur atau bekerjasama dengan pemilik lahan yang 

tidak ingin menggarap lahannya dan petani sebagai penggarap sekaligus yang 

membiayai pembelian bibit dan lainnya.  

4. Musaqah 

Bentuk sederhana dari Musaqah di mana penggarap hanya 

bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si 

penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Musaqah bisa 

diaplikasikan ketika petani tidak memiliki modal dan juga lahan.  

5. Murâbahah 

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang 

disepakati. Lembaga pembiayaan akan membelikan suatu barang yang 

dibutuhkan nasabah, kemudian nasabah menerima barang tersebut dan 

membayar dengan kemampuan (besarnya sesuai kesepakatan). Dalam sektor 



 
 

 

pertanian, dapat dimanfaatkan untuk pembelian alat dan mesin pertanian. 

Seperti hand tractor, pompa air, dan powerthresher, rice milling unit(Larasati, 

Fitriyah, Widiastuti, & Berkah, 2017). 

6. Bai’ al-Salam  

Jual beli dengan ketentuan si pembeli membayar saat ini, sedangkan 

barang akan diterimanya di masa mendatang. Bai’ al-salam berbeda dengan 

praktik ijon yang telah dikenal dan dipraktikkan masyarakat pedesaan hingga 

saat ini. Dalam sistem ijon sama sekali tidak jelas kuantitas barang yang 

diperjualbelikan serta sangat spekulatif. Pada bai’ al-salâm disyaratkan harus 

jelas kuantitas, kualitas barang serta waktu pembayarannya. Bai’ salam bisa 

diaplikasikan lembaga pembiayaan dengan bekerja sama dengan dua pihak 

yakni petani dan pemborong atau pembeli hasil pertanian. Dan bank disini 

sebagai perantara dari petani yang membutuhkan pembeli dan membutuhkan 

modal saat ini dengan pembeli atau yang membutuhkan hasil pertanian di 

masa mendatang (masa panen).  

7. Bai’ al-Istishna  

Fasilitas penyaluran dana untuk pengadaan barang investasi berdasarkan 

pesanan. Dalam transaksi, bai’ al-istishna ini ada kontrak antara pembeli dan 

pembuat barang, di mana pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. 

Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah 

dilakukan dengan kontan, melalui cicilan, atau ditangguhkan pada masa 

mendatang. Bai’ istishna bisa diaplikasikan ketika petani terkendala pembeli 

hasil pertaniannya namun masih ada modal. Karena dalam istishna 

pembayaran tidak harus di muka tidak seperti salam(Larasati, Fitriyah, 

Widiastuti, & Berkah, 2017).  

Dasar Hukum Pembiayaan 

Firman Allah SWT Surat Al-Nisa (4):29 

َنُكْم بِاْْلَبِطِل إآلّ َأن َتُكو َن ِِتََرًة  يََآيٌ َها اَْلِذيَن َءاَمُنوأ ََل تَاُكُلْوأ أَْمَوَلُكْم بَ ي ْ

اَعن تَ رَاِض ِمّنُكْم َوََل تَ ْقتُ ُلؤ أَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ آهلَل َكاَن ِبُكْم َر ِحمَ   



 
 

 

Yang artinya :”hai orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang padamu’’. 

Analisis Pembiayaan 

Analisis pembiayaan merupakan pedoman yang harus diperhatikam 

oleh pejabat atau petugas pembiayaan bank syariah maupun lembaga 

keuangan syaria pada saat melakukan analisis pembiayaan, secara umum 

prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C yaitu: 

1. Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil 

pembiayaan. 

2. Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya 

guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan 

pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. 

3. Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. 

4. Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang akan diberikan 

kepada bank. 

5. Condition artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, 

segi budaya, yang mempengaruhi perekonomian (Asiyah, 2015, p. 

80). 

5. Akad Mudharabah 

 Mudharabah berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan. Yang 

artinya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan 

usaha. Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak di 

mana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan 

pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara 

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, 

sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan 

akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena 

kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawa 

atas kerugian tersebut (Rivai&Veithzal, 2008, p. 123).   



 
 

 

Menurut Taqi Usmani (2002:47-48), mudharabah adalah kemitraan khusus di 

mana satu mitra (rabbul-ul-maal) memberikan uang untuk diinvestasikan pada 

suatu usaha komersiil, sementara manajemen dan kerja menjadi taanggung 

jaawab mudharib. 

 Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 

07/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh). 

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS 

(Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain untuk suatu usaha produktif. 

Dalam pembiayan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 

100% kebutuhan proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak 

sebagai mudharib atau pengelola usaha (Widodo, 2014, p. 124). 

 Landasan Hukum Mudharabah 

QS Al-Jumu’ah [62]: 10 

َن  َو ِإَذ رَأؤاْ ِِتَرَ  ٌر مِّ َها َوتَ َر ُكوَك قَآ ِئَما ُقْل ّما ِعْنَد آهلِل َخي ْ ًة َأؤ ََلًْوا آنَفضٌَّوا إلَي ْ

ُر آلرَّ زِِقيَ   آ للَّْهِو َوِمَن آلِتَجَرِة َوآهللُ َخي ْ
Yang artinya: “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarkanlah 

kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung.” 

 

Hadist riwayat Ibnu Majah 

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara 

muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung 

untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” 

 

a. Jenis-jenis akad mudharabah 

1) Mudharabah Muthlaqah 

 Pemilik dana (shahibul maal) memberikan keleluasaan 

penuh kepada pengelola (mudharib) dalam menentukan jenis usaha 

maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan 

menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 

syariah. 

2) Mudharabah Muqayyadah 



 
 

 

 Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada 

pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus 

dikelola, jangka waktu pengelola, lokasi usaha, dan sebagainya 

(Rivai&Veithzal, 2008, p. 123).  

6. Sektor Pertanian  

 Pertanian dalam arti yang luas yaitu kegiatan manusia untuk memperoleh 

hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan yang pada mulanya 

dicapai dengan jalan sengajaa menyempurnakan segala kemungkinan yang 

telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakan tumbuhan dan atau hewan 

tersebut (Van Aarsten, 1953). Pengertian pertanian dalam arti sempit yaitu 

segala aspek biofisik yang berkaitan dengan usaha penyempurnaan budidaya 

tanaman untuk memperoleh produksi fisik yang maksimum (Sumantri, 1980).   

Sektor pertanian dapat diklasifikasikan menjadi beberapa sektor, yakni sektor 

tanaman pangan, sektor perkebunan, dan sektor peternakan, yaitu:  

a. Sektor Tanaman Pangan  

 Pembiayaan untuk sektor tanaman pangan dapat dikategorikan dalam jenis 

pembiayaan tanaman pangan, yakni padi dan palawija. Komoditas yang 

tergolong pada kelompok palawija adalah jagung, kedelai, kacang tanah, 

kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar. Masa tanam padi terdiri atas dua musim 

tanam, sedangkan palawija terdiri atas tiga musim tanam dalam setahun. 

b. Sektor Perkebunan  

 Jenis sektor perkebunan terdiri ataskomoditas karet, kelapa, kelapa sawit, 

kopi, tebu, cengkeh, kapas, teh, lada, dan kakao. Jenis komoditas unggulan 

yang dihasilkan untuk devisa Indonesia adalah kelapa sawit, kopi, dan kakao. 

Tanaman perkebunan merupakan tanaman penunjang untuk kebu- tuhan dalam 

proses pengolahan dan pembu- atan pangan serta tanaman yang berperan 

sebagai bahan baku industry (farmasi dan kosmetika).  

c. Sektor Peternakan  

 Pembangunan sektor peternakan diusahakan untuk meningkatkan populasi 

dan produksi ternak dengan tujuan disamping untuk memperbaiki dan 

meningkatkan gizi masyarakat, untuk produksi susu, yoghurt, dan produk 



 
 

 

turunan lainnya yang juga merupakan sumber pendapatan masyarakat. Selain 

itu manfaat mengembangkan industri dari sektor peternakan dapat 

meningkatkan persediaan bahan baku untuk pembuatan vaksin dan serum 

untuk pengobatan dan pencegahan penyakit, contoh PT. Biofarma, serta 

produksi madu lebah, dan ulat sutera sebagai penghasil benang sutera 

(Gumilang, 2017).  

METODE PENELITIAN  

 Penelitian merupakan suatu proses atau usaha yang meliputi pengumpulan 

data, analisis data dan pengambilan kesimpulan untuk meningkatkan 

pengetahuan atau pemahaman kita terhadap suatu objek yang diteliti. Pada 

penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif yang 

merupakan sebuah metode yang datanya tidak dinyatakan dalam bentuk 

angka. Metode kualitatif ini bersifat deskriptif, karena data yang dianalisis 

berupa deskriptif dari suatu fenomena yang diamati. 

 Penyususn memilih jenis penelitian ini karena data yang diperoleh berupa 

data primer yang langsung diperoleh dari responden yang dituju. Peneliti 

terjun langsung ke lapangan untuk dapat memperoleh data dengan cara 

melakukan wawancara kepada responden. Penelitian ini bertujuan untuk dapat 

memperoleh gambarana tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan 

mudharabah untuk sektor pertanian. Data yang didapatkan dari penelitian 

langsung di lapangan dengan wawancara langsung dengan Manajer Cabang 

dan AO (Account Officer) dan anggota pembiayaan pertanian di KSPPS BMT 

BUS (Bina Umat Sejahtera) Cabang Yogyakarta. Data pendukung yang 

berhubungan dengan data primer berupa profil dan dokumen-dokumen KSPPS 

BMT BUS (Bina Umat Sejahtera) Cabang Yogyakarta. Data ini berupa profil 

lembaga dan produk yang ditawarkan BMT BUS yang diperoleh dari website 

KSPPS BMT BUS (Bina Umat Sejahtera). 

PEMBAHASAN 

Pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh KSPPS BMT Bina Umat 

Sejahtera yang menerapkan beberapa syarat dalam pengajuan pembiayaan 

pertanian dengan memenuhi kriteria pembiayaan  yaitu adanya usaha, adanya 



 
 

 

kedua belah pihak yaitu pihak bank sebagai shahibul maal atau penyedia 

modal sedangkan anggota sebagai mudharib atau pengelola, adanya modal, 

dan adanya ijab dan qabul. Pembiayaan mudharabah yang digunakan adalah 

mudharabah muthlaqah yaitu yang memberikan keleluasaan dalam 

mengelola usaha kepada anggota. Mekanisme pembiayaan yang diterapkan 

oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera  sudah sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Rivai dan Veithzal (2008) yang juga menerapkan hal 

tersebut dalam mekanisme pembiayaan.  

Secara umum risiko dapat diartikan sebagai potensi teerjadinya suatu 

peristiwa yang dapat menyebabkab kerugian bagi perusahaan. Yang mana 

risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi karena anggota atau nasabah 

tidak memenuhi kewajiban. Jika risiko pembiayaan tidak diantisipasi atau 

tidak diminalisir maka akan banyak pembiayaan bermasalah sehingga 

akhirnya akan merugikan BMT(Wijayantini, 2012). 

Investasi atau bisnis yang dijalankan melalui aktivitas pembiayaan adalah 

aktivitas yang selalu berkaitan erat dengan risiko. Masalahnya adalah 

bagaimana mengelola agar investaasi atau bisnis pembiayaan tersebut hanya 

memiliki risiko yang seminimal mungkin tanpa menyebabkan kerugiaan 

baaik baagi anggota maupun lembaga keuangan syariah itu sendiri. Risiko 

pembiayaan tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan manjemen risiko. 

Dalam memberikan pembiayaan pertanian kepada anggota masih sering 

mengalami risiko, risiko tersebut yaitu pembiayaan macet, gagal panen yang 

disebabkan dari alam maupun dari anggota itu sendiri. Penyebab pembiayaan 

macet tersebut dikarenankan usaha atau bisnis yang dilakukan anggota 

mengalami risiko baik dari internal maupun eksternal. Dalam pengajuan 

pembiayaan anggota sudah memenuhi kriteria atau persyaratan untuk 

mengajukan pembiayaan, maka pengajuan pembiayaan tersebut akan 

diberikan oleh pihak BMT. 

Dalam pemberian pembiayaan dengna akad mudharabah yang dilakukan 

oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera, misal usaha yang dijalankan 

oleh anggota tersebut menggunakan akad mudharabah, akan tetapi pada saat 



 
 

 

berjalannya usaha akad tersebut tidak sesuai da lebih esuai dan tepat dengan 

menggunakan akad murabahah maka pihak KSPPS BMT Bina Umat 

Sejahtera mengalihkan akad mudharabah ke murabahah, akan tetapi dalam 

pengalihan tersebut harus melihat akad mana yang benar-benar sesuai dengan 

usaha yang dijalankan oleh anggota.  Hal yang dilakukan oleh pihak KSPPS 

BMT Bina Umat Sejahtera ini dalam penyesuaian akad juga pernah dilakukan 

dalam penelitian oleh Alfan (2012) yang membahas akad murabahah 

digunakan dalam pembiayaan modal usaha yang seharusnya menggunakan 

akad mudharabah atau musyarakah, akan tetapi dalam pelaksanaanya 

menggunakan akad murabahah, karena akad mudharabah dinilai kurang 

sesuai untuk pelaksanaan usaha pada anggota. 

Berdasarkan pada hasil wawancara yang peneliti peroleh dari narasumber 

yakni tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan mudharabah 

untuk sektor pertanian di KSPPS BMT bina Umat Sejahtera Cabang  

Maguwoharjo Yogyakarta dapat peneliti interprestasikan sebagai berikut: 

KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera masih menghadapi beberapa masalah 

dan risiko dalam penanganan pemberian pembiayaan kepada anggota. 

Permasalahan yang terjadi antara lain:  

Tabel 1.1 Presentase Risiko yang Terjadi 

Jenis Risiko Presentase Risiko yang Terjadi 

Gagal Panen 25 % 

Kelalaian 50 % 

Kenaikan Harga Produk 25% 

Bencana Alam 25% 

(Sumber: Santosa (AO), 2018). 

 Dilihat dari tabel diatas risiko yang paling besar yang dihadapi oleh 

anggota maupun pihak KSPPS BMT BUS adalah gagal panen (25%), 

kenaikan harga produksi (25%) , kelalaian anggota (karakter) (50%), dan 

bencana alam (25%). Risiko yang mungkin terjadi paling besar terdapat pada 

kelalain anggota dalam mengelola usaha tersebut dengan presenrtase 50% 

serta dalam karakter yang dimiliki oleh nasabah. Dari keempat risiko yang 



 
 

 

mungkin terjadi tersebut adalah penyebab dari pembayaran macet atau 

angsuran macet dari anggota.  

 Manajemen risiko pembiayaan mengandung pengertian sebagai cara yang 

ditempuh untuk meminimalkan risiko yang mungkin terhadi maupun sudah 

terjadi. dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah untuk 

sektor pertanian KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera yaitu dengan melakukan 

beberapa cara diantaranya: Pertama, Identifikasi risiko yaitu cara awal yang 

dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dengan 

mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi pada suatu usaha atau investasi. 

Dalam melakukan identifikasi risiko ada beberapa hal yang dilakukan yaitu 

survey, wawancara, diskusi dan informasi histori. Survey yang dilakukan 

yaitu dengan cara mengunjungi tempat usaha anggota untuk mengetahui 

bagaiman keadaan usaha tersebut. Selanjutnya wawancara dilakukan dengan 

bertanya kepada anggota tentang keadaan usaha yang dijalankan oleh 

anggota, diskusi dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak anggota dan 

pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera untuk mencari solusi maupun cara 

untuk menangani risiko tersebut.  

 Dari hasil identifikasi risiko pembiayaan mudharabah untuk sektor 

pertanian yang sudah terjadi pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera 

memiliki solusi yang sudah sering dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bina 

Umat Sejahtera untuk menangani risiko pembiayaan tersebut. Yang pertama 

yaitu pihak KSPPS melakukan perpanjangan (tenor) yang artinya saat risiko 

sudah terjadi dan anggota tidak dapat menangani maupun belum bisa 

melunasi pinjaman ataupun bagi hasil yang seharusnya diserahkan maka 

pihak BMT Bina Umat Sejahtera memberikan solusi dengan perpanjangan 

dimana perjanjian tersebut diperpanjang dan pihak BMT Bina Umat Sejahtera 

meminta bagi hasil saat usaha tersebut sudah berjalan lagi (hasil usaha bulan 

selanjutnya) ataupun laba usaha yang diperoleh. Yang kedua yaitu UP yang 

artinya missal, saat pertama anggota mengajukan pembiayaan dengan modal 

awal sebesar 10 juta dan pada saat berjalannya usaha mengalami risiko yang 

memang sudah tidak bisa ditangani oleh anggota maka pihak BMT Bina 



 
 

 

Umat Sejahtera memberikan solusi tersebut dengan Up menambahkan modal 

pembiayaan sebesar 5 juta, sehingga modal yang disalurkan kepada anggota 

menjadi 15 juta dan nisbah bagi hasil untuk pihak anggota maupun pihak 

BMT Bina Umat Sejahtera yaaitu hasil pendapatann usaha anggota dibulan 

selanjutnya.  

 Pada analisis Analisis risiko dimaksudkan untuk mengukur risiko dengan 

cara melihat potensial terjadinya seberapa besar kerusakan dan probabilitas 

terjadinya risiko tersebut. Analisis pembiayaan sangat diperlukan agar pihak 

BMT Bina Umat Sejahtera dapat memperoleh informasi yang dapat 

menyebabkan risiko maupun sebab dari risiko yang sudah terjadi. Analisis 

risiko pembiayaan pertanian dilakukan pada 2 aspek yaitu: analisis kunatitatif 

dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah kegiatan menganalisa data-

data non keuamgan yang meliputi karakter anggota, kemampuan anggota, 

kondisi anggota, dan usaha atau bisnis anggota. Metode yang digunakan 

KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dalam menganalisis risiko pada analisis 

kualitatif yaitu dengan melakukan survey, wawancara, dan diskusi, 

Sedangkan analisis kuantitatif adalah proses analisa yang bersumber dari 

data-data keuangan dari anggota yang menggunakan produk pembiayaan 

mudharabah pertanian. Dimana berkaitan dengan hasil usaha maupun laba 

yang diperoleh serta kemampuan membayar angsuran dari anggotaa kepada 

pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera.  

 Proses analisa keuangan ini dilakukan dengan menggali informasi lebih 

mendalam dari formulir pembiayaan yang telah diisi anggota, dari data 

tersebut maka pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dapat mengetahui 

berapa rata-rata penghasilan yang diterima nasabah setiap bulannya serta 

melakukan kunjungaan ke tempat usaha untuk mengetahui laporan keuangan 

anggota dengan cara melakukan pendampingan ditempat usaha dengan 

menanyakan hasil usaha maupun kerugian yang terjadi, meskipun tanpa 

adanya laporan tertulis dari anggota pihak.  

 Proses ketiga dalam manajemen risiko adalah pengelolaan risiko. Dalam 

pengelolaan risiko langkah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Umat 



 
 

 

Sejahtera adalah untuk memperkecil atau meminimalkan risiko yang terjadi 

dengan 3 cara, yaitu: Pertama, pendanaan risiko atau dana cadangan adalah 

sejumlah dana yang digunakan khusus untuk mengantisipasi timbulnya risiko 

dikemudian hari. Dana yang digunakan KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera 

berasal dari dana cadangan penghapusan. Pendanaan risiko dilakukan karena 

anggota tidak bisa menangani risiko yang terjadi. Kedua, mengontrol risiko 

yang dilakukan KSPPS BMT Bina Umat Sejahter dalam mengontrol risiko 

yang mungkin terjadi yaitu dengan cara melakukan pendampingan 

kelapangan/tempat usaha. Hal ini dilakukan untuk meminalkan risiko yang 

mungkin terjadi, dengan adanya pendampingaan ditempat usaha petugas 

pendampingan dapat mengetahui risiko-risiko yang mungkin terjadi. Ketiga, 

memperkecil risiko, Yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat 

Seajahtera untuk memperkecil risiko yaitu juga dengan melakukan 

pendampingan ke lapangan. Dari adanya pendampingan dapat mengetahui 

sebab yang dapat menyebabkan risiko dengan hal tersebut pihak KSPPS 

BMT Bina Umat Sejahtera dapat melakukan tindakan dengan cepat yang 

bertujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi maupun yang akan terjadi. 

 KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera berusaha untuk meminimalisir risiko 

pembiayaan melalui analisis pembiayaan seperti yang diterapkan oleh Kepala 

Cabang dengan menggunakan prinsip 5C yaitu: Character, Capacity, Capital, 

Collateral, dan Condition. 

 Caharacter yaitu melihat karakter permohonana pembiayaan, yaitu dengan 

cara pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera memberikan formulir 

pengajuan pembiayaan bagi pemohon pembiayaan sebagai data awal calon 

penerima pembiayaan. Dari pihak BMT Bina Umat Sejahtera mengumpulkan 

informasi tentang karakter calon anggota dari berbagai informasi seperti 

keluarga, tetangga dan dari pembiayaan lainnya untuk mengetahui perilaku, 

kejujuran, pergaulan dan ketatannya dalam melakukan pembiayaan. 

 Capacity (kemampuan), yaitu dapat melihat kemampuan calon anggota 

pembiayaan apakah mampu dalam melakukan usaha pertanian. Apabila calon 



 
 

 

anggota mampu melakukan usahanya maka ia akaan dapat membayar 

angsuran pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.  

 Capital (modal), yaitu dengan melihat keadaan lahan yang akan dijadikan 

tempat usaha anggota maka pihak BMT Bina Umat sejahtera dapat melihat 

seberapa besar modal yang diperlukan oleh anggota tersebut.  

 Collateral (jaminan), yaitu jaminan dari anggota yang akan diberikan 

kepada pihak BMT Bina Umat Sejahtera harus diperiksa dengan teliti agar 

tidak menimbulkan permasalahan, sehingga jaminan tersebut dapat 

dipergunakan secepat mungkin. Jaminan yang diberikan berupa: BPKB, 

sertifikat yang dapat dilegalkan, simpanan, dan buku nikah.  

 Condition (keadaan), yaitu keadaan ekonomi anggota, jadi pihak BMT 

Bina Umat Sejahtera dalam memberikan pembiayaan kepada anggota harus 

menilai bagaimana keadaan ekonomi anggota. Semisal anggota memiliki 

keadaan ekonomi kurang baik akan dipertimbangkan oleh pihak BMT Bina 

Umat Sejahtera untuk memberikan pembiayaan tersebut atau tidak, kalaupun 

diberikan pembiayaan sebaiknya juga melihat prospek usaha tersebut dimasa 

yang akan datang. 

 Dalam pemberian pembiayaan mudharabah pertanian yang diberikan 

kepada anggota diasuransikan ke asuransi jiwa. Hal tersebut dilakukan untuk 

mengantisipasi agar ahli waris tidak terbebani oleh hutang yang belum 

dibayarkan. Dengan ketentuan sebelum jatuh tempo dapat diklaim oleh pihak 

asuransi akan tetapi jika lebih dari jatuh tempo maka dari pihak asuransi 

hangus karena perjanjian pembiayaan yang diasuransikan sesuai dengan 

kesepakatan saat akad dilakukan. Dari hal ini dapat dilihat bahwa risiko yang 

akan terjadi tidak terlalu besar karena dari pihak asuransi sudah mengklaim 

pembiayaan yang diajukan oleh anggota KSPPS BMT BUS. Akan tetapi 

apabila risiko tersebut terjadi dan melebihi jatuh tempo ahli waris memiliki 

beban untuk melunasi hutang yang ditinggalkan, tetapi saat risiko tersebut 

terjadi sebelum jatuh tempo ahli waris mendapatkan warisannya. Hal tersebut 

sudah disepakati saat akad dilakukan. Dari hal ini maka pihak KSPPS BMT 

BUS tidak terlalu mengalami kerugian karena sudah di cover oleh pihak 



 
 

 

asuransi apabila sebelum jatuh tempo dan ditanggung ahli waris apabila 

sudah melebihi jatuh tempo. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di KSPPS BMT Bina 

UmatSejahtera cabang Maguwoharjo Yogyakarta yang berkaitan dengan 

implementasi manajemen risiko pembiayaan mudharabah untuk sekrot 

pertanian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh KSPPS BMT Bina Umat 

Sejahtera yaitu menggunakan mudharabah muthlaqah yang artinya 

memberikan keleluassan penuh kepada anggota untuk mengelola 

usahanya. Mekanisme pengajuan pembiayaan yang diterapkan KSPPS 

BMT Bina Umat Sejahtera, terlebih dahulu melakukan analisis 

pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera 

kepada anggota yang mengajukan pembiayaan. Analisis tersebut meliputi 

analisis pembiayaan 5C yaitu: Character (sifat atau karakter nsabah), 

Capacity (kemamppuan nasabah untuk menjalankan usahanya), Capital 

(besarnya modal yang diperlukan), Collateral (jaminan yang 

ditangguhkan), dan Condition (keadaan perekonomian anggota atau 

nasabah).   

2. Implementasi manajemen risiko pembiayaan mudharabah untuk sektor 

pertanian di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dilakukan dengan cara 

identifikasi risiko, analisis risiko dan pengelolaan risiko. Dari proses 

tersebut jenis risiko yang sering terjadi yaitu kelalaian dengan prsentase 

50% termasuk risiko yang tinggi dengan pengelolaan mengontrol risiko 

dan memperkecil risiko. Gagal panen dengan presentase risko 25% 

termasuk risiko sedang dengan pengelolaan mengontrol risiko, 

memperkeci risiko dan pendanaan risiko. Kenaikan harga produksi dengan 

presentase 25% termasuk risiko sedang dengan pengelolaan memperkecil 

risiko dan bencana alam dengan presentase 25% termasuk risiko sedang 

dengan pengelolaan pendanaan risiko.  Dari risiko yang sering terjadi 



 
 

 

pihak KSPPS BMT BUS menangani pengelolaan  dengan dua solusi yaitu 

tenor (perpanjangan) dan Up (tambahan modal). 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Amiruddin, Mohammad Arif. (2014). Analisis Visual Kriya Kayu Lame 

Di Kampung Saradan Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden 

Kabupaten Subang. Universitas Pendidikan Indonesia. 

 

Asaad, M. (2011). Peningkatan Peran Perbankan Syariah Untuk 

Pembiayaan Usaha Pertanian, XXXV(34), 113–127. 

 

Asiyah, Binti Nur. (2015). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. 

Yogyakarta: Kalimedia. 

 

Arifin, Zainul. (2006). Sadar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: 

Pustaka Alvabet. 

Ayat, Syafri. (2003). Manajemen Risiko. Jakarta: Gema Akastri. 

Buchori, Nur S. (2009). Koperasi Syariah. Sidoarjo: Masmedia Buana 

Pustaka. 

Djaelani, A. R. (2013). Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian 

Kualitatif. FPTK IKIP Veteran Semarang, xx(1), 82–92. 

 

Fahmi, Irham. (2011). Manajemen Risiko. Bandung: ALFABETA. 

 

Gumilang, R. R. (2017). Model Pembiayaan Syariah Bank Muamalat 

Untuk Sektor Pertanian, VIII, 119–128. 

 

Hadiyanti, R. (2013). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah 



 
 

 

Kota Samarinda, 1(3), 985–997. 

 

Hanggraeni, Dewi. (2010). Pengelolaan Risiko Usaha. Jakarta: Lembaga 

Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 

 

Hasanah, N., Puspitasari, N., & Farida, L. (2015). Risiko Akad Murabahah 

serta Pengelolaan Risiko Akad Murabahah pada BMT-UGT 

Sidogiri Cabang Wongsorejo , kabupaten Banyuwangi. E-

Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 2(1), 1–5. 

 

Hidayat, F. (2016). Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Shariah 

Compliance. Jurnal Mahkamah,2(1). 

 

Indroes, Ferry  N., & Sugiarto. (2006) . Manajemen Risiko Perbankan: 

Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank 

Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.  

 

Jureid. (2016). Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan 

Bermasalah dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat 

Cabang Pembantu Panyabunga), 5(1), 81–107. 

 

Kristiyanto, R. (2002). Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan 

Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan, 99–117. 

 

Larasati, P. P., Fitriyah, S., Widiastuti, T., & Berkah, D. (2017). 

Pembiayaan Syariah di Sektor Pertanian: Solusi Permasalahan 

Riba dalam Perspektif Sosial dan Ekonomi, 3(2). 

 

Maulida, S., & Yunani, A. (2017). Masalah dan Solusi Model 

Pengembangan Pembiayaan Pertanian dari Aspek Keuangan Syari 



 
 

 

’ ah, XII(2), 91–100. 

 

Ngasifudin, M. (2016). Aplikasi Muzara’ah dalam Perbankan Syariah, VI, 

38–44. 

Pratiwi, R., & Noprizal. (2017). Formulasi Hybrid Contract Sebagai 

Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah, 2(2). 

 

Ridlwan, A. A. (2016). Implementation Akad Muzara’ah In Islamic Bank : 

Alternative To Access Capital Agricultural Sector, 7(1), 34–48. 

 

Ridwan, Muhammad. (2004). Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil. 

Yogyakarta: UII Press. 

 

Rifa’I, Ahmad. (2008). Skripsi Kendala Dan Tantangan Penerapan Sisem 

Muzara’ah. UIN. 

 

Rivai, Veithzal., & Veithzal, Andria Permata. (2008). Islamic Financial 

Management. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

 

Riyadi, F., & Lestari, S. P. (2017). Analisis Implementasi Penanganan 

Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT BINA 

UMMAT SEJAHTERA, 5(2), 339–362. 

 

Roziq, A., Hisamuddin, N., Wahyuni, N. I., & Purnamawati, I. (2014). 

Model Pembiayaan Salam Pada Petani Singkong dan Usaha 

Kecil Berbahan Singkong di Kabupaten Jember, 12(2), 43–57. 

 

Santer, N. (2015). Implementasi Program Gerdema Dalam Pembangunan 

Infrastruktur Di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ( 

Studi Tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa 

Semanggaris dan Desa Luso ), 3(3), 237–251. 



 
 

 

 

Santosa, (2018). Wawancara Penelitian "Implementasi Manajemen Risiko 

Pembiayaan Mudhararab untuk Sektor Pertanian di KSPPS BMT 

Bina Umat Sejahtera". Kantor KSPPS BMT Bina Umat 

Sejahtera Cabang Maguwoharo Yogyakarta. 

 

Satori, Djam’an., & Komariah, Aan. (2009). Metodologi Penelitian 

Kualitatif. Bandung: Alfabeta.  

 

Soewadji, Jusuf. (2012). Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Mitra 

Wacana Media. 

 

Sudarsono, Heri. (2004). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif 

dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonosia. 

 

Sumiyanto, Ahmad. (2008). BMT Menuju Koperasi Modern. Yogyakarta: 

PT. ISES Consulting Indonesia. 

 

Suprianto, A. (2014). Peran BMT BUS Lasem Rembang dalam 

Menangani Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Bermasalah, 

3(2). 

 

Suryana. (2010). Buku Ajar Perkuliahan: Metodologi penelitian. Bandung: 

Universitas Pendidikan Indonesia. 

 

Taufik, Akhmad. (2018). Wawancara Penelitian "Implementasi 

Manajemen Risiko Pembiayaan Mudhararab untuk Sektor 

Pertanian di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera". Kantor KSPPS 

BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Maguwoharo Yogyakarta. 

 



 
 

 

Widodo, Sugeng. (2014). Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam. 

Yogyakarta: Kaukaba. 

 

Wijayantini, B. (2012). Model Pendekatan Manajemen Risiko, XI(2), 57–

64. 

 


