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Abstrak 

 

Pembiayaan investasi syariah adalah suatu pembiayaan dengan periode 

jangka pendek atau jangka panjang untuk melakukan pembelian barang-

barang modal yang dibutuhkan dalam pendirian proyek/usaha baru, 

ekspansi, relokasi proyek yang sudah ada, dan rehabilitasi atau 

penggantian mesin-mesin pabrik. Akad yang biasanya diterapkan dalam 

jenis pembiayaan investasi syariah adalah akad murabahah dan Ijarah 

Muntahia Bit Tamlik (IMBT). 

Berdasarkan yang saling berkaitan dari pembiayaan (tujuan pembiayaan) 

yaitu profitability dan Safety yang telah disebutkan sebelumnya, maka 

efektivitas pembiayaan dapat dilihat dari pendapatan atau keuntungan 

bagi hasil pembiayaan yang diberikan. Semakin meningkat pendapatan 

atau keuntungan bagi hasil tersebut berdasarkan waktu yang telah di 

sepakati, maka semakin besar efektivitas pembiayaannya. 

Untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, maka pembiayaan yang 

diberikan harus terjamin tingkat pengembaliannya atau tujuan awal 

pembiayaan tersebut diberikan. Jika pembiayaannya tersebut tingkat 

pengembalian rendah atau tidak sesuai dengan tujuan awal pembiayaan 

yakni tidak terealisasi. Hal ini tidak sesui dengan tujuan pembiayaan 

lainnya, yaitu safety.  

Murabahah secara bahasa kata murabahah berasal dari kata (Arab) 

rabaha, yurabihu, murabahatan yang berarti untung atau menguntungkan, 

seperti ungkapan “tijaratun rabihah, wa baa’u asysyai murabahatan” 

artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual suatu barang 

yang memberi keuntungan. Ibn Jazi menggambarkan jenis transaksi ini 

“penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan 

keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut”. 

Para fuqaha mengartikan murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar 

kepercayaan. Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang 

diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan 

dijual berikut keuntungannya kepada pembeli. Karena dalam definisinya 

disebutkan adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik 

murabahah adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga 
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pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan 

dalam pada biaya tersebut. 

Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad Murabahah, bank 

bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi 

murabahah dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau 

seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. 

Apabila telah ada kesepakatan antara bank dan nasabahnya, maka bank 

wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang 

dipesan nasabah. 

Keys : Management Risk, Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah 

 

I. PENDAHULUAN 

Bank telah menempati posisi sentral dalam perekonomian modern. 

Dengan demikian, hampir seluruh keperluan setiap orang dan segenap 

lapisan masyarakat dalam kegiatan perekonomian terkait dengan 

perbankan. Posisinya yang strategis dalam bidang ekonomi itu terutama 

berakar dari dua peran pokoknya, yaitu sebagai lembaga perantara 

(intermediary) antara satu-satuan kelompok masyarakat dan unit-unit 

ekonomi yang mempunyai kelebihan dana dengan unit lain yang 

kekurangan dana, dan sebagai lembaga penyelenggara dan penyedia 

layanan jasa-jasa di bidang keuangan serta lalu lintas pembayaran maupun 

pemberian jasa-jasa keuangan lainnya. 

Perbankan indonesia tidak hanya diisi oleh bank konvensional saja. 

Terdapat pula bank syariah yang sejak tahun 1992 telah memainkan 

perannya di dunia perbankan indoensia. Bank syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. 

Perkembangan bank syariah di indoensia diawali dengan lahirnya 

Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan mulai beroperasi 

pada tahun 1992. Selanjutnya melalui UU No. 7 tahun 1992 tentang 

perbankan dan dijabarkan dalam PP No. 72 tahun 1992, pemerintah telah 

memberikan kesempatan untuk pelaksanaan bank syariah. Namun 

perkembangan lembaga keuangan syariah di inodnesia hingga tahun 1998 

masih belum pesat, karena baru ada satu bank syariah dan 78 Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi. 



Pada tahun 1998 dikeluarkan UU No. 10/1998 sebagai amandemen 

dari UU No. 7/1192 tentang perbankan yang memberikan landasan hukum 

yang lebih kuat bagi keberadaan sisstem perbankan syariah. Sejak saat itu, 

tingkat pertumbuhan perbankan syariah di indonesia sangat signifikan, 

rata-rata mencapai 70% setiap tahun. 

Saat ini pertumbuhan perbankan syariah di indonesia mengalami 

kemajuan yang pesat. Salah satu faktornya disebabkan oleh dukungan 

permintaan Islamic Product dari penduduk indonesia yang sebagian besar 

adalah muslim. Sampai dengan bulan oktober 2012(yoy) perbankan 

syariah mampu      sehingga total asetnya menjadi Rp. 174,09 

triliun.pembiayaan telah mencapai Rp. 135,58 triliun (40,06% yoy), dan 

penghimpunan dana menjadi Rp. 134,45 triliun (32,06%). Strategi edukasi 

dan sosialisasi perbankan syariah yang ditempuh dilakukan bersama antara 

bank indonesia dengan industri dalam bentuk IB Campaign baik untuk 

funding maupun Financing telah mampu memperbesar market share 

perbankan syariah menjadi      . 

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh 

sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas peneliti dapat 

menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi 

khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas. Efektivitas adalah 

suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi 

dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai 

Sebagai lembaga intermediary dan seiring dengan situasi 

lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami 

perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan 

berbagai jenis risiko yang tingkat kompleksitas beragam yang melekat 

pada kegiatan usahanya. Di antaranya adalah risiko pembiayaan yang 

muncul akibat kegagalan debitur menyelesaikan kewajibannya. 

Dalam lembaga keungan khususnya perbankan syariah, produk 

pembiayaan yang menggunakan mekanisme murabahah mendominasi 

transaksi keuangan yang ada, yang kemudian diikuti oleh musyarakah. 



Sebagai dua produk pembiayaan yang dominan tentu tidak luput dari 

risiko. 

Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering 

di aplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam 

transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang di perlukan 

oleh individu. Jenis penggunaan pembiayaan murabahah lebih sesuai 

untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, 

akad murabahah sangat sesuai karena ada barang yang akan di investasi 

oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam 

pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh 

nasabah jelas dan terukur. Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk 

pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.  

A. IDENTIFIKASI MASALAH  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti akan 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:  

1. Bank memiliki posisi sentral dalam perekonomian modern di indonesia. 

2. Belum optimalnya Penerapan Risk management pada Pembiayaan 

Murabahah dan Musyarakah di Bank BRI Syariah.  

3. Bank BRI Syariah Menerapkan Penerapan Risk Management pada 

Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah yang terlihat belum stabil pada 

pembiayaan di Bank tersebut.  

4. Bank BRI Syariah melakukan Penerapan Efektivitas Penerapan Risk 

Managament pada Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah yang sering 

muncul akibat kegagalan di bank tersebut. 

B. BATASAN MASALAH 

Untuk menginformasikan penulisan dalam menganalisis, penulis 

menyampaikan batasan pada masalah ini adalah sebagai berikut:  

1. Analisa Pembiayaan di batasi pada Risk Managament pada Bank BRI 

Syariah KC Abdul Muis 

2. Pembiayaan dibatasi pada Pembiayaan Musyarakah dan Musyarakah pada 

Bank BRI Sariah KC Abdul Muis. 

3. Adapun objek penelitian Bank BRI Syariah KC Abdul Muis. 



C. RUMUSAN MASALAH  

1. Bagaimana Penerapan Risk Management pada Pembiayan Murabahah dan 

di  Bank BRI Syariah KC Abdul Muis ? 

2. Bagaimana Penerapan Risk Management pada Pembiayan Musyarakah 

dan di  Bank BRI Syariah KC Abdul Muis ? 

3. Bagaimana Efektivitas Penerapan Risk Management pada Pembiyaan 

Murabahah dan Musyarakah di Bank BRI Syariah KC Abdul Muis? 

 

II. PEMBAHASAN 

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti 

berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah 

populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil 

guna atau menunjang tujuan. Pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno 

Handayaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah 

pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya.” Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran 

yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah 

tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi 

efektivitasnya”. 

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh 

sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas peneliti dapat 

menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi 

khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas. 

Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya 

memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata 

efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian 

perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara 

langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan. 

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan 

seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh 



manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. 

Sedangkan Efektivitas menurut H. Emerson : pengukuran dalam arti 

tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Menurut pendapat Mahmudi mendefinisikan efektivitas, sebagai 

berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, 

semakin besar ontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, 

maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”(Mahmudi, 

2005:92). Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau 

kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat 

memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan spending wisely. 

Dasar Hukum Efektivitas  

efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 

yang sudah ditentukan dan telah dicapai oleh manajemen, penyelesaian 

pekerjaan tepat pada waktu yang dapat dilihat salah satunya dari penghasilan 

atau pertumbuhan. Efektivitas juga dijelaskan dalam firman Allah SWT surat 

al-Isra’ ayat 26 sebagai berikut: 

ْر تَْبِذيًزا  َوَءاِت ذَا ٱْلقُْزبَٰى َحقَّهُۥ َوٱْلِمْسِكيَن َوٱْبَن ٱلسَّبِيِل َوََل تُبَذِّ

Artinya : Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan 

haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan 

janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.(QS. Al-

Isra’ : 26)10  

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kaum 

muslimin agar menunaikan hak kepada warga yang dekat, orang-orang 

miskin dan orang yang dalam perjalanan. Perintah tersebut menandakan 

bahwa pemberian itu berdasarkan kepada tujuan dan hal yang lebih jelas dan 

tepat. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas yang telah dijelaskan 

sebelumnya. 

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik 

yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang 

berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Untuk 

dapat menerapkan proses manajemen risiko, maka pada tahap awal bank 

harus secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan 



memahami seluruh risiko yang sudah ada maupun yang mungkin timbul 

dari suatu bisnis baru bank, termasuk risiko yang bersumber dari 

perusahaan terkait dan afiliasi lainnya. 

Manajemen risiko dalam suatu organisasi semakin penting karena di 

lingkungan perbankan, eksternal maupun iternal, mengalami 

perkembangan pesat dan kompleks sehingga risiko perbankan juga 

semakin luas dan kompleks sehingga memerlukan manajemen risiko yang 

baik. Manajemen risiko adalah serangkaian metodelogi dan prosedur yang 

digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan 

mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.  

Manfaat manajemen risiko adalah meningkatkan nilai bagi para 

pemangku kepentingan (stakeholders) bank, esisensi manajemen risiko 

adalah potensi kejadian, yang dapat atau tidak dapat diantisipasikan, yang 

merugikan atau berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan bank. 

Perbankan adalah lembaga yang paling dekat dengan risiko, khususnya 

yang berkaitan dengan uang. Posisi bank sebagai mediator telah 

menempatkannya sebagai pihak yang paling begitu riskan dalam urusan 

risiko. Berfluktuasinya kondisi perekonomian baik domestik, regional, 

maupun internasional turut memberi andil dalam urusan pembentukan 

risiko perbankan. Secara umum, risiko yang mungkin dihadapi bank 

meliputi : 

a. Risiko Pembiayaan (Financing Risk).  

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau 

pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati. Risiko pembiayaan ini merupakan 

salah satu risiko utama dalam pemberian pembiayaan bank syariah. 

b. Risiko Pasar (Market Risk).  

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio 

yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar 

(adverse movement) berupa suku bunga dan nilai tukar.  



c. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk).  

Pemicu utama kebangkrutan bank, baik yang besar maupun kecil, 

bukan karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih pada 

ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan likuiditas. 

d. Risiko Nilai Tukar Valuta Asing (Foreigen Exchange Risk).  

Risiko pertukaran mata uang adalah suatu konsekuensi sehubungan 

dengan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap rugi laba bank. 

Meskipun aktivitas tresuri syariah tidak terpengaruh kurs secara 

langsung karena adanya syarat tidak boleh melakukan transaksi yang 

bersifat spekulasi, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari 

adanya posisi dalam valuta asing. 

e. Risiko Operasional (Operational Risk).  

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh 

ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, 

kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi 

operasional bank. 

f. Risiko Hukum (Legal Risk).  

Kelemahan aspek yuridis dapat menimbulkan risiko adanya 

tuntutan hukum yang merugikan bank. Kelemahan itu antara lain dapat 

berupa ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, 

atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat-syarat 

sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. 

g. Risiko Reputasi (Reputation Risk).  

Risiko reputasi antara lain disebabkan adanya publikasi negatif 

yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap 

bank. 

h. Risiko Strategis (Strategic Risk).  

Risiko strategis timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan 

strategi usaha bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis 

yang yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap 

perubahan-perubahan eksternal, semisal perubahan perundang-

undangan dan ketentuan lain. 



i. Risiko Kepatuhan (Compliance Risk).  

Risiko kepatuhan timbul karena bank tidak mematuhi atau tidak 

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan 

lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui 

penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten. 

j. Risiko Modal (Capital Risk).  

Risiko modal adalah risiko yang muncul akibat penurunan kualitas 

aset, karena adanya kredit macet, yang memaksa bank untuk 

menerbitkan saham baru dan/ atau menambah setoran modal oleh 

pemilik, atau mencari investor baru untuk memperbaiki kondisi 

permodalannya sehingga sesuai dengan ketentuan permodalan. 

 

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini 

mengacu  pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan 

yang diberikan kepada debitur  macet. Dimana debitur tidak mampu 

memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. 

Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidak mampuan 

debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh 

bank yang telah disepakati diawal. Konsekuensi penggunaan definisi ini 

adalah risiko pembiayaan hanya berlaku untuk akad berbasis utang, seperti 

qardhul hasan, jual beli muajjal dan jual beli salam. Debitur melakukan 

pembiayaan menggunakan skema akad-akad tersebut, diwajibkan untuk 

membayar kembali kepada bank sesuai termin yang telah disepakati. 

Kegagalan debitur melunasi kewajibannya dianggap sebagai kondisi gagal 

bayar, yaitu gagal dalam membayar cicilan pokok maupun porsi 

keuntungan. 

Sedangkan akad berbasis syirkah, yakni mudharabah dan musyarakah, 

tidak dapat dimasukkan kedalam risiko ini. Debitur dalam dua akad 

tersebut, tidak diwajibkan untuk mengembalikan modal yang diberikan 

oleh bank. Apalagi keharusan menyetorkan porsi keuntungan dari hasil 

usaha berdasarkan nisbah yang disepakati bersama. Realisasi bagi hasil 



dan pengembalian modal, secara mutlak bergantung pada realisasi hasil 

bisnis debitur. Jika debitur memperoleh keuntungan, maka bank berhak 

atas keuntungan kembalinya modal sebesar 100%. Ketika debitur 

mengalami kegagalan bisnis, maka tidak ada bagi untung, yang ada bagi 

rugi yang harus ditanggung oleh bank. Bank Indonesia cenderung memilih 

untuk memasukkan pembiayaan untuk akad mudharabah dan akad 

musyarakah pada kelompok risiko investasi. 

Selain risiko gagal bayar, risiko pembiayaan kadang merujuk pada 

risiko kredit. Sebenarnya risiko kredit lebih cocok digunakan untuk 

perbankan konvensional. Karena, konsep skema pada bank konvensional 

menggunakan konsep kredit. Bank memeberikan sejumlah dana kepada 

debitur dan kemudian meminta pengembalian disertai sejumlah 

keuntungan yang diperjanjikan. Melihat skema ini, istilah kredit bisa juga 

digunakan untuk pembiayaan di bank islam, seperti untuk akad qardul 

hasan, jual beli muajjal, dan jual beli salam, sedangkan untuk pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah, tidak cocok menggunakan istilah kredit. 

Menurut Veitzal Rivai, risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi 

akibat  kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajiban. Risiko 

pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional bank 

seperti pembiayaan(penyediaan dana), treasury dan investasi, dan dana 

pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam banking book maupun 

trading book. Dalam memahami konsep risiko pembiayaan pada bank 

islam, maka perlu dipahami proses bisnis dari skema pembiayaan bank 

islam itu sendiri. Dengan memahami proses bisnis, selain mendefinisikan 

secara lebih komprehensif, kita akan mampu mengidentifikasi titik-titik 

risiko pada setiap tahapan proses dan sekaligus faktor pemicu terjadinya 

risiko tersebut. Akhirnya diharapkan pembangunan sistem mitigasi risiko 

menjadi lebih terarah, tersitematis dan bersifat holistik.    

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan 

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 



atau bagi hasil Menurut Kasmir (2008:96). Kegiatan bank yang 

selanjutnya setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk 

simpanan giro, tabungan, dan deposito adalah menyalurkan kembali dana 

tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan 

pengalokasian dana ini dikenal juga dengan istilah penyaluran dana. 

Selanjutnya yang di kemukakan oleh Antonio (2001:160)“Pembiayaan 

yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan 

pihak – pihak yang merupakan defisit unit”. Menurut Rivai dan Arifin 

(2010 : 681) pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, 

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 

investasi yang telah direncankan. 

Adapun pengertian pembiayaan menurut Ridwan (2005:163) 

Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT 

karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. 

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 yang dimaksud pembiayaan adalah 

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu 

berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, 

imbalan atau pembagian hasil”. 

Dari dua pengertian diatas secara sederhana pembiayaan dapat 

diartikan sebagai penyediaan dana dari lembaga kepada pihak lain yang 

membutuhkan dana yang mempunyai jangka waktu tertentu dalam 

pengembaliannya disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil. 

Pemberian suatu pembiayaan mempunyai fungsi tertentu. Adapun fungsi 

pembiayaan yaitu: 

a) Memberikan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang tidak 

memberatkan debitur 



b) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional 

karena tidak mampu untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh 

bank konvensional 

c) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh 

rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan 

d) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk pembiayaan 

pembangunan usaha hingga dapat mengurangi pengangguran. 

Pembiayaan memiliki manfaat sebagai berikut: 

a) Manfaat bagi Lembaga Keuangan Syariah 

Manfaat yang didapatkan oleh lembaga keuangan syariah yaitu. 

Memperoleh pembagian keuntungan dari debitur sehingga dapat 

membiayai operasional lembaga keuangan tersebut. Dengan pembiayaan 

tersebut, lembaga keuangan berperan meningkatkan ekonomi rakyat serta 

menjalin silaturahmi antara nasabah dengan pihak lembaga keuangan 

syariah. 

b) Manfaat Debitur 

Adapun manfaat bagi debitur adalah debitur tidak akan dituntut untuk 

pengembalian pinjaman dengan sejumlah bagi hasil yang terlalu besar, dan 

debitur juga tidak dibebani oleh sejumlah bunga, namun akan memberikan 

nisbah bagi hasil yang telah disepakati. 

III. KESIMPULAN 

Untuk mendapatkan modal usaha sebenarnya tidak sulit bagi Anda yang 

yang sudah memahami bagaimana caranya. Namun, mendapatkan modal 

usaha untuk masyarakat awam tentu akan membingungkan. Sebenarnya, 

Anda bisa menggunakan banyak cara untuk memperoleh modal usaha 

dengan mudah, salah satunya dengan memanfaatkan produk pembiayaan 

dari bank syariah. Berikut ini adalah jenis-jenis pembiayaan syariah yang 

bisa digunakan sebagai sumber modal usaha dan keperluan lain. 

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah  

Pada dasarnya, pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan 

dengan periode waktu pendek atau panjang untuk pengusaha yang 

memerlukan tambahan modal kerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 



Modal kerja ini biasanya diperlukan untuk kebutuhan membayar biaya 

produksi, membeli material untuk bahan baku, perdagangan barang dan 

jasa, serta pengerjaan proyek. Fasilitas pembiayaan syariah ini bisa 

diberikan untuk semua usaha yang dinilai memiliki prospek, juga tidak 

melanggar syariat islam dan peraturan perundangan yang berlaku. 

b. Pembiayaan Konsumtif Syariah  

Pembiayaan konsumtif syariah adalah pembiayaan yang diperuntukkan 

nasabah dengan tujuan di luar usaha dan bersifat perorangan. Berbeda 

dengan pembiayaan syariah untuk modal kerja yang bersifat produktif, 

pembiayaan konsumtif diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi 

kebutuhan sekunder. 

c. Pembiayaan Investasi Syariah  

Pembiayaan investasi syariah adalah suatu pembiayaan dengan 

periode jangka pendek atau jangka panjang untuk melakukan pembelian 

barang-barang modal yang dibutuhkan dalam pendirian proyek/usaha baru, 

ekspansi, relokasi proyek yang sudah ada, dan rehabilitasi atau 

penggantian mesin-mesin pabrik. Akad yang biasanya diterapkan dalam 

jenis pembiayaan investasi syariah adalah akad murabahah dan Ijarah 

Muntahia Bit Tamlik (IMBT). 

Berdasarkan yang saling berkaitan dari pembiayaan (tujuan pembiayaan) 

yaitu profitability dan Safety yang telah disebutkan sebelumnya, maka 

efektivitas pembiayaan dapat dilihat dari pendapatan atau keuntungan bagi 

hasil pembiayaan yang diberikan. Semakin meningkat pendapatan atau 

keuntungan bagi hasil tersebut berdasarkan waktu yang telah di sepakati, 

maka semakin besar efektivitas pembiayaannya. 

Untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, maka 

pembiayaan yang diberikan harus terjamin tingkat pengembaliannya atau 

tujuan awal pembiayaan tersebut diberikan. Jika pembiayaannya tersebut 

tingkat pengembalian rendah atau tidak sesuai dengan tujuan awal 

pembiayaan yakni tidak terealisasi. Hal ini tidak sesui dengan tujuan 

pembiayaan lainnya, yaitu safety.  



Murabahah secara bahasa kata murabahah berasal dari kata (Arab) 

rabaha, yurabihu, murabahatan yang berarti untung atau menguntungkan, 

seperti ungkapan “tijaratun rabihah, wa baa’u asysyai murabahatan” 

artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual suatu barang yang 

memberi keuntungan. Ibn Jazi menggambarkan jenis transaksi ini “penjual 

barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan 

yang akan diambil dari barang tersebut”. 

Para fuqaha mengartikan murabahah sebagai bentuk jual beli atas 

dasar kepercayaan. Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli 

yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang 

akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli. Karena dalam 

definisinya disebutkan adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik 

murabahah adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga 

pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan 

dalam pada biaya tersebut. 

Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad Murabahah, bank 

bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi 

murabahah dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh 

harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Apabila 

telah ada kesepakatan antara bank dan nasabahnya, maka bank wajib 

menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan 

nasabah. 

Akad murabahah ini merupakan salah satu bentuk jual beli, para ulama 

berpendapat bahwa dasar hukum murabahah ini sama seperti dalam dasar 

hukum jual beli pada umumnya yaitu sebagai berikut:  

a. Al-Qur’an 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 29: 

ٍْىَُكْم بِاْنبَاِغِم إَِلَّ أَْن تَُكَُن تَِجاَرةً َعْه تََزاٍض  انَُكْم بَ َُ ا انَِّذٌَه آَمىُُا ََل تَأُْكهُُا أَْم ٍَ ُُْْهُُا ٌَا أٌَُّ ََل تَ ََ  ِمْىُكْم   

َ َكاَن بُِكْم َرِحًٍما   أَْوفَُسُكْم   إِنَّ َّللاَّ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 



jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu”.  

b. Al – Hadist 

سعٍذ انخذري ر ظً هللا عىً أن رسُل هللا صعهى هللا عهًٍ َسهم قال : إوما انبٍع  عه أبً

 عه تز اض )رَاي انبًٍٍْ َ ابه ماجً َ صححً ابه حٍان(

Dari Abu Sa’id Al-khudri bahw Rasulullah SAW bersbda: 

“Sesungguhnya jual beli itu dilakukan suka sama suka:. (HR.Al-

Bukhari Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban). 

1. Syarat Pembiayaan Murabahah 

Syarat Pembiayaan Murabahah diantaranya sebagai berikut : 

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. 

2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 

3. Kontrak harus bebas dari riba. 

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat / atas 

barang sesudah pembelian. 

5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 

 

 

Secara prinsip jika syarat tidak dipenuhi , maka pembeli memiliki 

pilihan : 

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya. 

2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas / barang 

yang dijual 

3. Membatalkan kontrak. 

Murabahah adalah penjualan dengan harga beli dtambahkan dengan untuk 

yang telah ditentukan. Penjual harus memberitahukan harga produk yang 

ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. 



Dalam pembiyaan murabahah nasabah dapat melunasi pembelian dengan 

cara sekaligus (lump sum) atau dengan cara mengangsur (deffered). 

Selain itu dalam literatur lain murabahah didefinisikan sebagai 

pembiayan yan diberikan kepada naaabah dalam rangka pemenuhan 

pembiyaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan 

produksi. Pembiayaan murabahah mirip dengan kredit modal kerja yan 

biasa diberikan oleh bank-bank konvensional. 

Rukun murabahah adalah sebaai berikut : 

a. Penjual (ba’i) 

b. Pembeli (musytari) 

c. Barang/objek (mabi’) 

d. Hara (tsaman) 

e. Ijab qabul (sighat) 

Penggunaan akad murabahah sebagai produk pembiayaan telah 

diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari UU 

No. 7 tahun1992 tentang perbankan UU No. 10 tahun 1998 tentan 

perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, 

PBI No 7/64/PBI/2005, PBI No. 9/19/PBI/2007, PBI No. 

10/16/PBI/2008, Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/10/Dpbs 

tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam 

kegiatan Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa 

Bank Syariah, Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Murabahah, Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang 

Muka dalam Murabahah, Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 

tentang Diskon dalam Murabahah, Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002, 

Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005, Fatwa DSN No. 47/DSN-

MUI/II/2005, Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005, Fatwa DSN No. 

49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad Murababah, Fatwa DSN 

No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan 

Al-Tanwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga 

Keuangan Syariah, sampai paa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 



Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para 

pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan 

pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan 

sesuai dengan kesepakatan (biasanya ditentukan berdasarkan jumlah modal 

yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak). 

Ascarya dalam buku yang berjudul Akad dan Produk Bank Syariah 

mengatakan musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih 

pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai 

investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal 

berhak ikut serta dalam menejemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan 

keharusan. 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 tertentu. 

Definisi al-syirkah menurut para ulama aliran fiqih ini diakomodir oleh 

fatwa DSN MUI. Fatwa, dalam kaiatannya dengan pembiayaan, mengartikan 

al-syirkat dengan, “pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua 

pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dana bahwa keuntungan dan 

resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan”. Pengertian ini 

dijadikan landasan oleh UU No.21 tahun 2008 dalam mendefinisikan al-

syirkat secara operasional dan akan di uraikan kemudian. Berdasarkan 

pengertian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa al-syirkat adalah suatu 

transaksi dua orang atau lebih, transaksi ini meliputi pengumpulan dana dan 

penggunaan modal. Keuntungan dan kerugian di tanggung bersama sesuai 

dengan kesepakatan. Namun demikian modal tidak selalu berbentuk uang 

tetapi dapat berbentuk lain. 

Tetapi terdapat beberapa versi dalam al-Qur’an dan juga beberapa 

keterangan dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan ulama yang 

menyatakan keabsahan musyarakah untuk dilaksanakan dalam dunia bisnis , 

menjadi sebuah istilah yang diartikan sebagai pencampuran salah satu dari 

macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara 

keduanya. 



Al-qur’an surat shad ayat 24 :  

ْم َعهَٰى  ٍُ ٍَْبِغً بَْعُع إِنَّ َكثًٍِزا ِمَه اْنُخَهَطاِء نَ ََ  ۖ ًِ  بَْعٍط إَِلَّ قَاَل َنَْْذ َظهََمَك بُِسَؤاِل وَْعَجَُِك إَِنٰى وِعَاِج

 ََ َُد أَوََّما َفَُىَّايُ فَاْسَُْغفََز َربًَُّ  َُ َظهَّ َدا ََ ٌُْم ۗ  قَِهٌٍم َما  ََ اِنَحاِت  َعِمهُُا انصَّ ََ َخزَّ َراِكعًا انَِّذٌَه آَمىُُا 

أَوَابَ  ََ  

Artinya : Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim 

kepadamu dengan meminta kambingmu untuk di tamnbahkan ke 

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 itu”. 

Menurut Jumhur Ulama rukun syirkah ada tiga, yaitu adanya dua pihak yang 

bersepakat, adanya objek transaksi, dan shighat (ijab qabul). Sesuai denan 

rukunnya, syarat-syarat syirkah adalah : 

a. Pihak yang bersepakat harus memiliki keahlian untuk menjadi penjamin 

dan wakil mitranya. Selain itu jua harus sudah akal baligh dan mampu 

membuat pilihan. 

b. Objek transaksi, meliputi modal, usaha, dan keuntungan  

c. Pelafalan akad. Kesepakatan akad dapat terlaksana menurut kebiasaan, 

melalui ucapan ataupun tindakan. 

Musyarakah dapat dibedakan menjadi 2 yaitu : 

a. Musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad 

dan jumlahnya tetap hinga akhir masa akad. 

b. Musyarakah menurun, bagian modal bank akan diahlikan secara bertahap 

kepada mitra sehinga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir 

masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut. 

Penggunaan akad murabahah sebagai produk pembiayaan telah diatur 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Fatwa DSN No. 

8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, Fatwa DSN No. 

55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah 

Musyarakah, Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarkah 



Mutanaqishah, Peraturan Menteri Keuangan No. 140/PMK.010/2009 tentang 

pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Eskpor Indonesia , sampai 

pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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