
Vol.04 No. 01 Maret 2006 ISSM :1693 - 0614 

Yuni 
Rosdiana 

Pupung .• 
Purnamasari . 

Nunung Nurhayati 
& 
Irwan Dermawan 

Nurhayati 

Sri Fadilah 

Hendra Gunawan 

Djedjen Djaenudin 

Hubungan Efektivitas Anggaran Biaya Produksi 
Dengan Produktivitas Kebun Karet Pada PT 

Perkebunan Nusantara VIII 

Paradigma Baru : Manajemen Resiko 
Konsep Pembaharuan Fungsi Auditor Internal 

Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Non 
Performing Loan Mudharabah 

Perbedaan Pembiayaan Murabahah Dan Salam 
Dalam Kajian Teoritis 

Akuntans i : 
Masih Releva nkah Dipandang Sebagai Sebuah IImu? 

Etik Dan Lingkungan 

Anggaran Berdasarkan Kinerja Versus 
Anggaran Berdasarkan Tradisional 

Dalam Organisasi sektor Publik 

Diterbitkan oleh :
 
Progra m Studi Akuntansi
 

Fa kultas Ekonomi
 
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
 



e 

AKUNT N S I 

15511 :1893 . 0814 

Diterbltkan oleh :
 
Progran Studi Akuntansi Pakultas Ekooomi
 

Universitas Islam Bandung
 

Penanggung Jawab 
Ketua Program Studi Akuntansi FE Unlsba 

Ketua Editor 
Harlianto Utorno P 

EditorAhll 
Surnarno Zaid, Srihardi Winarningsih, Wachyudin Zarkasy 

Editor 
Edi Sukarmanto, Magnaz Lestira Oktaroza, Elly Halimatussa'diah, Ririn Sri Kuntorini 

Sekretarls Editor 
Sri Padilah 

Keuangan 
Yuni Rosdiana 

Slrkulasi 
Nurmariam 

AIamat PenerbitIRedaksl 
Program Studi Akuntansi FE Unisba
 
JI.Tarnansari No. I Bandung 40116
 

Telp. (022) 4264064, 4203368 ext 314
 
Paks. (022) 4264064
 

Terbit dua kali dalam setabun : Maret dan September
 
Terbit pertarna kali Maret 2003
 

Redaksi rnenerimanaskah berupa artikel penelitian maupun artikel basil pengkajian.
 
Pendapat yang dirnuat dalamjurnal ini Sepenubnya pendapat pribadipenulis,
 

tidak mencerminkan pendapat redaksi,
 
dan telah disajikan menurut sistematika yang ditetapkan pada halaman akhir jurnal ini,
 



JUR • 

VI" 04 III. 01 Maret 2016 ISSII :1693 . 0814
 

DAFTARISI 

Hubungan Efektivitas Anggaran Biaya Produksi 
Dengan Produktivitas Kebun Karet Pada PT 
Perkebunan Nusantara VII1 1 
Yuni Rosdiana 

Paradigma Baru : Manajemen Resiko 
Konsep Pembaharuan Fungsi Auditor Internal 23 
Pupung Pumamasari 

Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Non 
Performing Loan Mudharabah 37 
Nunung Nurhayati& Irwan Dermawan 

Perbedaan Pembiayaan Murabahah Dan Salam 
Dalam Kajian Teoritis 77 
Nurhayati 

Akuntansi: 
Masih Relevankah Dipandang Sebagai Sebuah IImu? 117 
Sri Fadilah 

Etik. ~ Dan Linkungan 136 
Hendra Gunawan 

Anggaran Berdasa a 
Anggaran Be asa a ..., iEC.'S:o,;: 

Dalam Organisasi se .........165
 
Djedjen Djaenudin 

_ •iaret 2006 



e 
r:: 
z 

Maret 2006 ISSN :1693 •0614
 

, 
"""" PENGANTAR REDAKSI 

Bl:smilll hirrah maanirrabiim
 
Assalarnu'alaikum wr.wb.
 

Puji syukur kita paojatkan ke hadirat Allah SWT yang selalu memberlkao rabmat serta
 
hidayab-Nya kepada kit a, begitu juga shalawat dan salam klta llmpahkan kepada Nabl
 
~Iuhammad SAW.
 
Berkat Ridbo-Nya Program Studi Akutaosl dapat secara rutlo meoerbltkao jurnali'Kajlan,
 
Akuntansl" yang meogupas berbagai hal seputar akuotansl balk konsep maupuo apllkasi.
 

Kajian Akuntansl io! lahir sebagai sarana komunikasi i1mu pengetahuan khususnya bidang 
ak untansl dan merupakan salah satu beotuk ekslstensl Program StudIAkuotaosi Fakultas 
Ekooomi Unisba dalam melaksanakan Tridharma perguruao tiogg!. 

Pada edisi kall Inl kaml sampalkao kepada para pembaea tujub artikel yang cukup beragam
 
toplknya, Ada pembahasau yang berkaltan dengao bldang slstem ioformasi, auditlog dao
 
akuntansi biaya perbankkao syarlah, serta topik-toplk lalnnya yang tldak kalah menarlk,
 

Kaml menyadari banyak kekuraogao dalam penerbltao jurnal kaml kali 101, oleb kareoa ltu 
saran dan krltik yang slfatnya membaoguo sangat kaml harapkan, Terakhlr semoga deogao 
terbltnya juroai Inl dapat memleu semangat seluruh staf pengajar program studl akuntansi 
uotuk berkarya. 

Wassalamu'alaikum wr, wb, 

Redaksi 

1) ~ 



r, PEDOMAN PENULISAN NASKAH 

I. Naskahditulisdalam BahasaIndonesia atau BahasaInggris 
2. Naskahdikirim rangkap dua, denganjarak ketikan2spasi, 15·20 halamankwarto, 

jenis hurufTImes NewRomans ukuran 12. 
3. Selainnaskahtertulis, disketberisi naskahyang diketikmenggunakan program
 

MicrosoftWord (MS Word) harus disertakan.
 
4. Gambar, tabel, grafik, diagram, foto dan lampiran harusdisajikanpada halaman 

terpisah(biasanyapada akhir naskah)Penulis cukup menyebutkan pada bagian di dalam 
teks, tempat pencantuman gambar atau tabel. 

5. Sistematika naskah : 
a. LaporanPenelitian: 

Judul, namapenulis, instansipenulis, abstrak, keyword(kata kunci), pendahuluan, 
metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftarpustaka,dan biodata 
penulis. 

b. Studi Kepustakaan: 
Judul, nama penulis, instansi penulis, abstrak, keyword(kata kunci), pendahuluan, 

. bab-bab pernbahasan, kesimpulan, daftarpustaka, dan biodatapenulis. 
6. Abstrakriset memuatringkasan riset : masalah riset, tujuan, metode, temuan, dan 

kontribusi hasil riset (150 s.d 400 kata), 
7. Abstrakditulisdalam BahasaIndonesiadan BahasaInggrisdan diketik I spasi. 
8. Pendahuluan riset menguraikan latar belakang riset, rumusan riset, pernyataan tujuan,dan 

jika dipandang perluorganisasi penulisan artikel. 
9. Metodepenelitian memuatmetodeseleksi dan pengumpulan data, pengukuran dan 

definisioperasional variabel,dan rnetode analisisdata 
10. Analisis datamenguraikan analisis data riset dan deskripsi statistik yang diperlukan. 
II . Pembahasan dan kesimpulan berisipembahasan mengenai temuandan kesimpulan
 

riset,
 
12. Daftarpustakamemuatsumber-sumber yang dikutipdalampenulisan artikel. 
13. Urutandaftar pustaka: namapengarang, tahunterbit,judul tulisan/buku, namapenerbit, 

kota penerbit. 
14. Naskah dikirim ke : 

Redaksi Kajian Akuntansi
 
ProgramStudi Akuntansi FakuItas Ekonomi UN1SBA
 
n.Tamansari No. I Bandung -rol 16 1ndonesia
 
Telp: +6222-4264064
 

+6222-4203368 p5" I 

Faks:+6222-426-W64
 



E\fBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP NON 
ERFORM1NG LOAN MUDHARABAH 

(Kasus pada Bank Muamalat) 

. Junun g Nurhayati dan Irwan Dermawan 

ABSTRAK 
i:':l1lgnya industri perbankan di Indonesia khususnya perbankan 

~

_ ~t 

;...-.oo angin segar bagi industri perbankan Indonesia maupun bagi 
i.; usaha. Berkembangnya perbankan syariah melahirkan banyak 

dalam bidang perbankan yang melahirkan macam-macam bentuk 
salah satunya adalah pembiayaan mudharabah, pembiayaan 
iempunijai tingkat non performing yang lebih tinggi dibandingkan 

-:..yaan yang lain akan ieiapi bank selalu menyediakan dana untuk 
_ oduk pembiayaan mudharabah toalaupun di dalamnya ierkandung 

.3 ::/iggi di dalamnsja. 
cde peneliiian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 

renelitian adalah jumlah pembiayaan mudharaban yang terbagi dalam 
iomi pada catatan aias laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia 

.:: :-:~2 sampai dengan 2005.. 
:.~~! peneliiian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan mudharaban 

. Z ·~illya 

-tj:an barang [aminan untuk memperoleh pembiayaan dari bank, dan 
perminiaan pembiayaan mudharabah dari dunia usaha membuai 

; terus mengembangkan produk ini. Pembiayaan mudharabah pada 
ialat Indonesia merupakan salah satu [aktor yang menimbulkan 

- ::ugkat non performing loan mudharabah. Kesimpulan akhir dari 
:l:i adalah besar kecilnya jumlah pembiayaan nterupakan salah satu 
n:m yebabkan tingginya jumlah pembiayaan non performing. Semakin ~ 

'::i...""jaan yang disalurkan bank maka semakin besar potensi pembiayaan 
-=-f:-::fing yang ditanggung oleh bank. 

ti: Pembiayaan Mudharabah, Non Performing Loan 

~ :'-urhayati,SE.,Msi adalah Dosen Teiap ProdiAkuntansi Unisba 

,van adalah Maluzsiswa Prodi Akuntansi angkatan 2002 
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PENDAHULUAN 

I Latar.Belakang 

Sejak satu dasawarsa belakangan ini, industri perbankan merupakan 

industri yang paling mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik 

dari sisi volume usaha, mobilisasi dana masyarakat maupun pemberian 

kredit. Hal ini sebagai akibat dari deregulasi dalam dunia perbankan yang 

dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia pada tahun 1983 

yang sungguh sangat mempengaruhi pola dan strategi manajemen bank 

baik dari sisi pasiva maupun dari sisi aktiva bank. Situasi ini memaksa 

industri perbankan harus lebih kreatif dan inovatif dalam 

mengembangkan dan memperoleh sumber-sumber dana baru. 

Selama krisis moneter (1997-1998) bank syariah dapa t bertahan dan 

dapat menunjukkan kinerja yang relatif Iebih baik dibandingkan lembaga 

perbankan konvensional. ltu dapat dilihat dari relatif lebih rendahnya 

penyaluran pembiayaan yang bermasalah (non performing loan, tahun 2000 

sebesar 12,96 % dan tahun 2001 sebesar 4,04 %, sumber : Bank Indonesia) 

pada bank syariah dan tidak terjadinya negative spread dalam kegiatan 

operasionalnya. Tingkat non performing loan yang dialami oleh setiap bank 

syar iah akan sangat mempengaruhi terhadap keputusan kebijakan 

manajemen bank dalam distribusi dan porsi pembiayaan. Data yang 

ditunjukkan diatas menunjukan bahwa bank syariah juga mengalami 

masalah yang sarna dalam hal kredit macet akan tetapi tidak separah yang 

dihadapi bank konvensional yang meningkatkan suku bunganya dengan 

cukuptinggi yang mengekibatkan suku bunga pinjarnan naik . 
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pakan pelopor perbankan syariah pertama di 

cer apkan rrinsip.. syariah berdasarkan Al-quran 

_ ::" ' M ' e O '. ?~"1Sip bagi hasil dan menghararnkan semua hal 

';="!l bunga (riba). Pemungutan riba dengan jelas dan 

~:.m-c~ Allah ,sebagairnana termaktub dalam Al QUI'an 

_6 yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
-£~- -:\: sis;;< riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 

.J-...... / 'Y.!l kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), 
_-=-_. -'r ccluoa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika 

-- .~ pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu 
- " on tidak (pula) dianiaya. 

secara sistem, perbankan syariah telah menunjukkan 

;; ,;a..n yang Iebih baik, sistem perbankan syariah sementara ini 

:-.E;-i~, a n tingkat return yang Iebih rendah kepada nasabah 

- - :;an g dapat diberikan oleh perbankan konvensional, Usaha 

menekan tingkat pembiayaan yang berrnasalah (non 

yan g berdampak pada perbaikan tingkat return kepada 

• -=-- :-.:;-,:;a akan memacu para investor untuk berrnitra dengan 

b man a selain mengharapkan jasa keuangan yang sesuai 

"uga tentunya mengharapkan, tingkat return yang Iebih 

P~7n71 ing Loan adalah pembiayaan yang berpotensi untuk tidak 

~-.L-:-ocs i sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan 

o-ci""sama, bank wajib memberikan penilaian tentang kualitas 

.....~~ .". ~sebu t. Penilaian kualitas pembiayaan itu pada umumnya 
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harus sesuai dengan ketentuan penilaian kolektibilitas yang ditetapkan 

oleh Bank Sentral. Klasifikasi pokok sebagai ukuran kualitas investasi dan , 

pembiayaan adalah tingkat kolektabilitasnya, yaitu apakah tergolong 

lancar (pass), dalam perhatian khusus (special mention), kurang lancar 

(substandard), diragukan (doubtful) dan macet (loss). 

Dengan demikian hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua 

kredit dapat dikembalikan secara sempurna, artinya akan timbul risiko 

yang dihadapi oleh pihak bank karena menyalurkan dananya dalam 

bentuk pinjaman kepada masyarakat. Risiko ini dinamakan risiko kredit 

yang rnerupakan perbandingan antara saldo kredit bermasalah (non 

performing loan)dengan total pembiayaan yang diberikan. 

Kemampuan bank dalam mengurangi tingkat kredit macet 

tergantung pada pengawasan yang dilakukan oleh bank yakni dengan 

menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh (multi layers 

control), dengan menggunakan tiga prinsip utarna, yaitu: prinsip 

pencegahan dini (early warning system), prinsip pengawasan melekat (built 

in control) dan prinsip pemeriksaan internal. 

Dalam prakteknya bank syariah memberikan salah satu alternatif 

pembiayaan yaitu pembiayaan mudharabah yang berarti hubungan 

kontrak antara penyedia dana dengan pihak nasabah (perorangan, rurnah 

tangga perusahaan atau suatu unit ekonomi, termasuk bank) memperoleh 

modal dari unit lainnya untuk melakukan kegiatan perdagangan yang 

dilandasi asas kepercayaan (trust). 

Bank menghirnpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, 

yaitu akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengusaha untuk 
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- , bersam a, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri 

- ~.:s sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara 

-=- s"-" perbandingan (nisbah) yang disepakati sebelumnya. 

=", o-s:al menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola 

~o leh imbalan atas us aha yang dilakukan. Berdasarkan 

dana pembiayaan mudharabah berasal dari rekening 

rekening investasi khusus dan rekening tabungan 

-~3 proyek selesai, mudharib akan mengembalikan modal 

: .=.~ia. pen yedia modal berikut porsi keuntungan yang telah 

iumnya. Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian akan 

shaltibul maal. Sedang mudharib kehilangan keuntungan 

"~. :-:.=.,9 hasil) atas kerja yang dilakukannya. 

ciayaan mudharabah pada Bank Muamalat mempunyai tingkat 

:;arlg tinggi (10%-24 %) per 2005, dibandingkan dengan jenis 

bank tetap menyediakan sejumlah dana yang 

0  untuk pernbiayaan mudharabah sekitar 38% pada tahun 2005, 

~-.£ aitawarkan oleh bank cenderung meningkat dari tahun ke 

, _ ~.gka t non performing loan mudharabalt yang cenderung 

- ~ '1· turun akan tetapi pembiayaan mudharabah pada setiap 

':::.:.....~~ mem p unyai tingkat non performing yang lebih tinggi 

: ""'-. dengan pembiayaan yang lain. 

:~ " o c.c.: kan da ta diatas pernbiayaan mudharabah mempunyai tingkat 

. ~ cukup tinggi dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. 

konvensional yang menyebutkan bahwa keuntungan 

mendatangkan resiko-yang tinggi pula, terlihatsdalam 
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pembiayaan mudharabah akan tetapi hal ini tidak akan terlihat bila 

melihat non performing loan bank keseluruhan. 

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa tingkat non performing loan 

pembiayaan mudharabali lebih tinggi dibanding pembiayaan yang lain, hal 

ini mernbuktikan bahwa semakin besar pernbiayaan yang diberikan maka 

akan rnenirnbulkan potensi non performing yang lebih besar dan bank 

rnenerapkan beberapa kebijakan untuk tetap melakukan pembiayaan 

dengan rnenerapkan fungsi pengawasan yang menyeluruh untuk 

rnengurangi resiko pembiayaan tersebut. Mengingat besarnya pembiayaan 

bermasalah pada pembiayaan mudharabah, rnaka penulis tertarik untuk 

rnengarnbil jud ul : 

"Peranan Pembiauaan Mu dharabah terhadap Non Performing Loan 

Mudharaban Pada Perbankan Syariah" 

1 .1 Identifikasi Masalah 

Setelah menguraikan Latar Belakang yang merupakan faktor 

pendorong adanya penelitian ini, maka masalah yang akan diteliti adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada bank x ? 

2.	 Bagaimana tingkat non performing loan rnudharabah bank x ? 

3. Bagaimana	 keterkaitan pembiayaan mudharaboh terhadap non 

performingloan mudharabah bank x? 

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah: 
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'-"':": pelak san aan pembiayaan mudharaban pada bank 

. ui tingkat pembiayaan mudharabah per sektor 

§;etahui keterkaitan tingkat pembiayaan mudharabah 

. perjorming loan mudharabah bank x. 

arabah 

-'---";i;;:m ya sistem pembiayaan mudharabah. mengacu pada 

alam fiqih islam. Bila dilihat secara seksama, tujuan 

arabah adalah agar antara modal, labour (skill) dan 

--'=-~~ terbina suatu kepercayaan dan kesepakatan yang selama 

=" iru, menurut Muhammad (2001 : 110) dalam bukunya 

- ::.o-_ ,~'1 Bagi Hasil di Bank Syariah, bahwa mudharabun 

biayaan antara bank syariah dan nasabah 

_ ~...a.~ menyed iakan dana untuk penyediaan modal 

' - 'am berupaya mengelola dana tersebut untuk 

~":l .,'·a . 

rukun Mudharabah ada enam antara 

ul maal yaitu yang mempuyai modal.
 
_:"'~::J vaitu yan g mengelola modal.
 

- ; '!.. ,.::;n,~. · a . 
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4.	 Maal, yaitu harta pokok ataumodal. 
5.	 Shighat, atau perintah yaitu usaha dari yang menyuruh
 

berusaha.
 
6. Hasil. 

Menurut Muhammad (2001 :89) syarat sahnya mudharabah, adalah 
sebagai berikut: 
1.	 Barang yan g diserahkan adalah mata uang. Tidak sah 

menyerahkan harta benda atau emas-perak yang masih dicampur 
atau masih berbentuk perhiasan. 

2. Melafadzkan	 ijab dari yang mempunyai modal, dan kabul dari 
yang menjalankannya. 

3.	 ditetapkan dengan jelas bagi hasil untuk bagian pernilik modal 
dan bagian untuk mudharib. 

4. Dibedakan	 dengan jelas antara modal dan hasil yang akan 
dibagihasilkan dengan kesepakatan. 

Sedangkan syarat-syarat sistem kredit rnudharabah, menurut 
Muhammad Syafi'l Antonio (2000 : 15) dalam bukunya Konsep Bank 
Syariah , adalah sebagai berikut: 
1. Syarat bagi pelaku	 akad yaitu disyaratkan untuk mernpunyai 

modal (Shah ibul mal) termasuk kedalam kategori orang yang 
marnpu dan dibolehkan memberikan kuasa kepada orang lain. 
Sedangkan bagi mudharib haruslah orang yang dapat bekerja 
dalam mengelola modal atau usaha.Dan tidak disyaratkan 
keduanya harus Muslim karena syah bagi akad mudharabahnya 
orang muslim dengan b/uista'min. 

2.	 Keuntungan dan laba . 
Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari 
keuntungan yang mungkin dihasilkan, kesepakatan ratio 
keuntungan harus dicapai melalui negoisasi dan di tuangkan 
dalarn kontrak, serta pembagian keuntungan baru dapat 
dilakukan setelah Mudharib mengembalikan seluruh atau 
sebagian modal kepada Rnb-AI Mal. 

3.	 Modal atau Capital. 
Modal harus dinyatakan dengan jelas jurnIahnya dan seandainya 
modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan . 
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Pada zaman awal Islam, mudharabah dilakukan secara langsung dan 

sederhana, antara dua pihak yaitu Shahibul mal dan mudharib. Berbeda 

dengan zaman sekarang, dalam bisnis modern mudharaban dilaksanakan 

meIalui Double step Process, dalam hal ini bank menjadi mudharib bagi 

deposan dan dalam hallam, bank menjadi shahibul mal para debitur atau 

peminjam. 

2.2. Prosedur Pembiayaan Mudharabah 

Menurut Arifin Zainul (2002 : 202), prosedur pembiayaan adalah 

suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan 

pernbiayaan. Perbedaannya dengan program adalah program menyatakan 

apa yang harus dikerjakan, sedangkan prosedur menyatakan peIaksanaan 

kegiatan. 

Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan pembiayaan hams 

menempuh prosedur pembiayaan yang sehat meliputi prosedur 

persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi serta prosedur 

pengawasan pembiayaan. 

Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah hams dilakukan 

melaIui proses penilaian yang obyektif terhadap berbagai aspek yang 

berhubungan dengan obyek pembiayaan, sehingga memberikan 

keyakinan kepada semua pihak yang terkait, bahwa nasa bah dapat 

memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka 

waktu yang disepakati. Apabila terjadi suatu hal yang kemudian 

menyebabkan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, 

maka bank benar-benar telah rn.enguasai laminan sebagai jalan keluarnya. 
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:-=..-ia.;-=.an hanya dilakukan oleh pejabat pembiayaan 

~ :1g untuk memutus pembiayaan. Keputusan 

pada penilaian terhadap seluruh 

~ d an akan dinikmati pemohon secara bersamaan 

'il"."). Pengertian pemohon tersebut juga meliputi 

" a .'1 perorangan yang terkait dengan pemohon, yang 

~~-.i."ma ti fasilitas pembiayaan dari bank. Besarnya 

::-~~t pem utus atau pemberi persetujuan pembiayaan 

- "':-.:..=.:c ::Ttulis dalam surat keputusan direksi. 

~-i..~.m M u dh ara bah 

seperti tergambar dibawah ini, 

.::;,:- :ikasi, analisis permohonan pembiayaan, penyusunan 

~~O:-3c.o. d an penyiapan dokumen pernbiayaan, realisasi 

- ~~an dan pengawasan serta penyelesaian pembiayaan. 

Gambar2.1 
Proses Pembiayaan 
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I Aplikasi Pembiayaan I 

1
 
Analisis Pembiayaan
 

Evaluasi masing-masing Permohonan
 
Evaluasi kesesuaian dengan kebijakan
 

1
 
[ I 

[ Pembinaan & Pengawasan(monitoring) ] 
Kesesuaian den zan p~raturan dan kebiiakan 

Penyelesaian Pembiayaan
 
Review pembiayaan
 

Pemecahan masalah pembiayaan
 

Sumber: Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Arifin ZainuI (2005: 

203) 

Masing-masing fungsi pembiayaan dapat mempunyai struktur organisasi 

yang berbeda. Alasan perbedaan tersebut kar en a perbedaan ruang lingkup 

pengawasan yang harus dilakukan oleh pejabat pembiayaan. Pejabat 

pembiayaan komersial biasanya melakukan pengawasan menyeluruh atas 

pembinaan. Beberapa aspek dalam tahap-tahap pembiayaan komersial 

dapat berbeda dengan pembiayaan lainnya termasuk inisiasi, administrasi 

dan operasi yang berkaitan dengan pembiayaan dan fungsi-fungsi operasi 

(back office) lainnya. Pejabat pembiayaan komersial bukan hanya 

mengadministrasikan pembiayaan yang telah diberikan tetapi juga 

Volume 04 Nomor01 Maret 2006 48 



- atas penagih annya. Mereka bertanggung jawab atas 

--~ dengan nasabah (total. customer relationship), tern:asuk 

: .er-. sumber dana dari nasabah yang bersangkutan. 

~;;'~l ini meliputi: 

- - ".~ informasi keuangan seorang a tau badan usaha. 

~~ ==-..: para ana lis dan menggunakannya apabila dibutuhkan. 

_~ , "'sis informasi yang diperoleh bila diminta. 

rekomendasi pemberian kredit berdasarkan hasil 

~::- pe.rmintaan informasi dari bank lain atau lembaga terkait 

-"'72aIl Berm asalah (Non Performing Loan) 

saha yang dilakukan oleh manajernen perbankan memiliki 

::an g berdampak terhadap penghasilan atau return 

':.--.:..~... Selain dari penilaian terhadap tingkat Iikuiditas, kecukupan 

=C':abili tas, efisiensi serta pengaruh inflasi, para analis keuangan 

---~ beri perhatian terhadap tingkat risiko yang tirnbul. 

' =-aan atau kredit yang merupakan salah satu bentuk aktiva 

. -1'"j; syariah rnerniliki risiko tidak tertagihnya kernbali 

~~~~ 7:.ng telah disalurkan. Menurut Muhammad (2000: 31) risiko 

- --o.!l sa at bank tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas 

- -~lg di berikan atau investasi yang sedang dilakukan. 

·fuhamrnad Syafi 'i Antonio (2001 : 178), risiko kredit 

~ bank tidak dapat memperoleh kembali cicilan pokok atau 
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bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang 

" • . dilakukannya. . Psnyebab utama terjadinya .risiko kredit adalah terlalu: 

mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi. Karena 

dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, akibatnya penilaian 

kredit bank kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan 

risiko usaha yang dibiayainya. 

Aktiva produktif, dalam hal ini pembiayaan, merupakan salah satu 

indikator penilaian kinerja dan non performing loan bank syariah. Menurut 

Surat Edaran Bl (SE No.30/23/DPNP tanggal 30 Apri11997) rumus non 

performing loan adalah perbandingan antara kredit / pembiayaan 

bermasalah (kurang Iancar , diragukan, dan macet) dengan total kredit / 

pembiayaan yang diberikan. Secara materna tis dapat dihitung sebagai : 

Non Performing Loan Pembiayaan 

bermasalah 

Total 

Pembiayaan 

Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang diungkapkan 'oleh 

Teguh Muljono (1995 :132) bahwa risiko kredit merupakan suatu risiko 

akibat ketidakmarnpuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang 

diterima dari bank beserta imbalannya (bunga, untuk bank 

konvensional) sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau 

dijadwalkan. 

Dalam PSAK no. 31:24 (revisi 2000) disebutkan bahwa kredit non 

performing loan pada umurnnya merupakan kredit yang pembayaran 
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ya telah lewat 90 hari / lebih setelah jatuh 

- --ayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. 

:...: atas kredit yang digolongkan sebagai kredit 

J an macet, Keernpat kategori tersebut dapat 

_~..a.i.a. t adalah sebagai berikut : 

dalarn perhatian khusus apabila terdapat 

. iavaan pokok dan atau bagi hasil sarnpai dengan 90 

...a~ka!l huang lancar apabila terdapat tunggakan 

.: ~-:: k dan atau bagi hasil 90 sampai dengan 180 hari, 

diragukan apabila terdapat tunggakan 

k dan atau bagi hasil sampai dengan 270 hari. 

dika takan macet apabila terdapat tunggakan 

---...-" " ,.., " ' '''U bagi hasil lebih dari 270 hari. 

iayaan Bermasalah 

• ':::l ~","L.'.;:an antara lain disebabkan oleh meningkatkan non 

. _- ::.a! ini memberikan dampak yang sangat serius pada 

:X'mian. Untuk menyelesaikannya tidak cukup hanya 

?-'5",yu n tikan modal tetapi diperlukan pembenahan 

~::e!a."-angi kehidupan perbankan. 

- S- ~-";Il pada dasarnya disebabkan oleh faktor ekstern 

r tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya 

yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi 
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-	 Faktor Ekstern 

, ' , I, .Kebijaksanaan pemberian kredit yang terlalu ekspansif 

Peningkatan penghirnpunan dana dari pihak ketiga yang 

cukup pesat rnenyebabkan beberapa bank rnelakukan pertarnbahan 

kredit yang rnelebihi tingkat wajar. Hal ini dilakukan untuk 

rnenghindari terjadinya penumpukan dana. 

2.	 Penyimpangan pemberian kredit 

Seringkali terjadi pemilik/ pengurus dan pegawai bank 

rnemberikan kredit pada debitur yang sebenarnya tidak 

bankable. Kegiatan usaha yang tidak bankable tersebut antara 

lain kegiatan-kegiatan yang kurang jelas tujuannya selain tidak 

jelas debiturnya yaitu penggunaan dana yang sebenarnya 

berbeda dengan yang tercantum pada bukti-bukti yang ada. 

3. Lernahnya sis tern administrasi dan pengawasan kredit 

Sistern administrasi dan pengawasan kredit yang lemah 

rnenyebabkan pemantauan terhadap performance kredit tidak 

dapat dilakukan sebagairnana rnestinya. Dengan demikian 

perrnasalahan yang dapat rnenimbulkan kredit bermasalah 

tidak terdeteksi secara dini dan hal ini rnenirnbulkan kerugian. 

4. Lemahnya sistern informasi kredit 

Bank cenderung rnelaporkan garnbaran perkreditan yang lebih 

baik dari keadaan yang sebenarnya kepada Bank Indonesia 

dengan tujuan rnendapatkan penilaian kesehatan yang lebih 

baik . Untuk rnenghindari hal ini, secara intern bank perlu 

rnengadministrasikan dan merniliki inforrnasi kredit 
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J :;'ig sarna dengan yang dilaporkan kepada Bank 

- ..-:-. :>abil a . hal ini tidak dilakukan maka bank tidak 

'-rmasi yang akurat mengenai keadaan kredit 

~-""" yaIlg sebenamya sehingga tidak dapat mengambil 

-- -:-kah pencegahan lebih dini. 

~ -.,. Z-~, usah a debitur 

_ ;;. ~=:c.la.. usah a debitur dapat dipengaruhi oleh berbagai. 

--" J-,a;-.g terdap at dalarn lingkungan usaha debitur. Faktor

- u=:-xbu t dapat berupa kegagalan produksi, distribusi, 

"S'i"an maupun regulasi terhadap suatu industri. 

,""ya kegiatan ekonorni dan tingginya suku bunga 

;:;::.ti,.nv·a suku bunga dan menurunnya kebijakan Pernerintah 

enjadi salah satu penyebab kesulitan debitur untuk 

- .o-"..... uh i kewajibannya kepada bank. 

:O~a tan iklim persaingan perbankan yang tid ak sehat 

-=":-. d ebitur 

-~ya persaingan perbankan yang ketat setelah deregulasi 

:,:-~y_L.~ tahun 1998, sering dimanfaatkan oleh beberapa 

~~ -':i de bitur dengan cara tertentu yan g mendorong bank 

..c.warkan persyaratan kredit yang lebih ringan dan jumlah 

~.i: : yang lebih besar. Pada akhirnya pemberian kredit yang 

eriebihan dapat mendorong debitur yang bersangkutan 

~~~ggunakan kelebihan dana tersebut untuk tujuan 

ekulatif, 
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4. Musibah yang terjadi pada usaha debitur atau kegagalan 

• usahanya 

Beberapa kredit yang bermasalah terjadi karena musibah yang 

dialarni debitur seperti meninggal dunia I sarana usahanya 

mengalarni kebakaran. Sementara debitur atau bank tidak 

melakukan pengamanan melalui penutupan asuransi. 

2.4.2 Upaya-upaya Penyelesaian Pembiayaan Bennasalah 

Penyelesaian non performing loan adalah upaya bank untuk menjaga 

kualitas kredit dan menghindari risiko kerugian yang mungkin akan 

diderita bank, dengan sasaran utama dari pendekatan sistem aktiva dan 

passiva bank, yaitu : 

1.	 Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas aktiva produktif. 

2.	 Menekan penghapusan penyisihan aktiva produktif yang 

dibentuk. 

3.	 Meningkatkan penerimaan bunga pinjaman dan operasional 

perkreditan bank. 

4.	 Upaya memperoleh dana murah dari hasil penagihan kredit 

macet yang telah dihapus buku (write-off) sehingga dapat 

memberi sumbangan bagi peningkatan likuiditas maupun ekuitas 

bank. 

5.	 Memudahkan penyusunan business plan bank tersebut dalam 

memprediksi target-target perusahaan yang bermuara pada 

tingkat kesehatan suatu bank (berdasarkan penilaian CAMEL). 

6.	 Memperbaiki reputasi dan citra bank yang bersangkutan. 
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- - ':Cit l :on perform ing loan dapat dilakukan 

dengan perubahan syarat kredit 

-~~T:.:a:. atau jangka waktu kredit baik pokok, 

-=-.1? :1..'1 masa tenggang, deb itur akan mampu 

apabila dengan perubahan syarat kredit 

=.ebag!an atau seluruh syarat-syarat kredit 

__ -'0 ;: ~ :ia perubah an jadwal pembayaran, jangka 

~.:a~. lainnya sepanjang tidak rnenyangkut 

~ = ...- ,=-, saldo kredit, debitur akan rnarnpu 

::"'-~"1ya kepada bank. 

- " ~ apabila debitur akan rnampu rnernenuhi 

. ada bank dengan perubahan syarat-syarat yang 

un ga kredit. 

zakan bunga kredi t. 

="--~ :;,ZI'lggakan pokok kredit. 

:; 
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III. OBJEK PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN 

3.:]. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang diambil oleh penulis adalah pembiayaan 

mudharabah dan tingkat non performing loan mudharabah bank syariah. 

Penulis melakukan penelitian pada sebuah Bank Syariah yaitu PT. Bank 

Syariah Muamalat Indonesia Thk. Bank yang beralamat di JI. S. Parman 

Kav 56 Jakarta ini menawarkan beberapa jenis pembiayaan. Salah satu 

jenis pembiayaan tersebut adalah pembiayaan mudharabah, dimana 

didalamnya terdapat tingkat pembiayaan yang besar dan berpotensi 

mempengaruhi tingkat non performing loan mudharabah bank. 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian yang akan digunakan Penulis adalah metode 

analisis deskriptif . Metode analisis deskriptif merupakan penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel 

atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara 

variabel yang satu dengan yang lain (Sugiyono, 2005 : 11). Data yang 

diperoleh selama melakukan penelitian akan diolah, dianalisis, dan 

diproses lebih lanjut berdasarkan teori yang telah dipelajari. 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Sesuai dengan identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini 

terdapat dua varia bel, yaitu: 

1. Pembiayaan mudharabalt 
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[anjian pembiayaan antara 

--,;~ ::...:.z-J: syariah menyediakan dana untuk 

jam berupaya mengelola dana 

=s.~';-..;;n\'a 

-. ~ : berdasarkan total pembiayaan yang 

-- - =.."onomi sektor ekonomi yang terdiri 

. =~ usaaa, konstruksi, lain-lain, listrik, air 

pertambangan, serta transportasi. 

_ . Mu dharabali 

- r .ir.g loa11 pada umumnya merupakan 

angsuran pokok dan bunganya/ bagi 

lebih setelah jatuh tempo / pembiayaan 

~ :.?.::a..-a :epat waktu sangat diragukan. 

loall mudharabali diukur dengan 

d ingan an tara jumlah non performing loan 

pembiayaan mudharaban yang disalurkan. 

~ ~ sebagai berikut: 

•iaya1111 Non performing 

Total Pembiayaan 

-.-,'Jdharabah 
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Pembiayaaan non performing mudharabah. dilihat berdasarkan jumlah 

pernbiayaan yang bermasalah yang telah tersedia dalam catatan atas,	 , .. ..~ 

laporan keuangan bank yang terbagi atas sebelas sektor ekonomi, begitu 

pula dengan total non performing loan yang datanya terbagi atas sebelas 

sektor telah tersedia dalam catatan atas laporan keuangan bank. 

3.2.3 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagairnana adanya tanpa maksud membuat 

kesirnpulan yang berlaku untuk urnum atau generalisasi. 

3.2.3.1 Rancangan Analisis 

Analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan menggunakan 

analisis kuantitatif dengan bantuan grafik-grafik statistik. Dalarn 

penelitian ini digunakan statistik deskriptif untuk mengetahui bagairnana 

fluktuasi pembiayaan mudharabali dan bagairnan perkembangan non 

performing loan bank syariah. 

Tahapan pengolahan dan penganalisaan data yang dilakukan oleh 

Penulis adalah : 

1.	 Mendapatkan data yang berhubungan dengan variabel-variabel 

yang terkait baik melalui catatan atas laporan keuangan pembiayaan 

mudharabah: 
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~~~, pada sektor ekonomi dan 

mudharaban terhadap non 

- - La yang penulis perlukan, penulis 

66'.l.na..1can metode sebagai berikut : 

.mgan cara meneliti, menyelidiki 

_ '=" _ ~ :L,:u# in tern et, peraturan BI, catatan atas 

_ok_ ".., ~ ~;P;-" ;lC'?n untuk tujuan penelitian dengan cara 

? ara stat pegawai yang ada di perusahaan. 

- -=- ,~=. ~:'::! 6ara b ah terhadap Non Performing 

.JZij:.uabah terhadap non performing loan 

- , .,.. :::ebijakan yang diambil bank apabila 

'" sua tu sek tor ekonomi dengan menjadikan 

s. '~' :' sa tu pertimbangan dalam menyalurkan 

empat tahun berikut, peneliti akan 

dan non performing loan per sektor 
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ekonomi yan g memperlihatkan kebijakan bank dalam memutuskan 

sejumlah pembiayaan ke selah satu .sektor : 

Gambar4.3
 
Tabel Total Pembiayaan mudharabah dan Non Performing Loan
 

Mudharabah Bank Muamalat
 

Sektor 

Ekonomi 

TOTAL PEMB IAYAAN 

MUDHARABAH NPL MUDHARABAH 

2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 

Industri 

[asa Lain 

[asa Usaha 

Konstruksi 

Lain-lain 

Listrik, air & 

gas 

Perdagangan 

Pertanian 

Sosial 

7,81 

% 

4,31 

% 

41,84 

% 

16,68 

% 

16,68 

% 

1,03 

% 

7,97 

% 

0,00 

% 

0,00 

% 

2,63 

% 

2,58 

% 

46,69 

% 

8,81 

% 

29,45 

% 

1,66 

% 

5,19 

% 

0,30 

% 

2,51 

% 

0,75 

% 

1,05 

% 

4,62 

% 

17,72 

% 

40,89 

% 

4,17 

% 

18,44 

% 

0,47 

% 

10,35 

% 

3,00 

% 

81,44 

% 

8,32 

% 

4,18 

% 

0,09 

% 

1,47 

% 

0,22 

% 

0,03 

% 

0,95 

% 

1,55 

% 

0,00 

% 

1;01 

% 

1,30 

% 

0,03 

% 

71,9 

4% 

25,5 

8% 

0,00 

% 

0,00 

% 

2,50% 

0,00% 

0,98% 

4,09% 

0,11% 

0,00% 

5,84% 

38,80 

% 

2,68% 

30,62 

% 

0,00% 

0,18% 

0,16% 

0,13% 

45,52 

% 

31,50 

% 

7,87% 

1,53% 

5,18% 

0,69% 

0,02% 

0,00% 

6,42% 

7,82% 

4,33% 

100,0 

0% 

11,09 

% 
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.-.., -::.. 0,19 0,00 

% . % 0,00% 0,00% 0100% 

0,06 0,00 

% % 0,00% 0,00% 0,00% 

~~ tabel diatas, maka berikut ini penjelasan 

yang menunjukkan tingkat pembiayaan 

mudhraban dalam bentuk persentase, 

:&:ICE ~~?kscd adalah sebagai berikut : 

l la.imalat yang diolah 

c.::mperlihatkan bahwa Pembiayaan mudharabah 

....un 2002 sekitar 7% dan pada tahun berikutnya 

dari gambar diatas memperlihatkan bahwa bank 

~ . _ ~~ya pada tahun 2003 hal ini dikarenakan adanya 
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pembiayaan non performing pada tahun sebelumnya sehingga bank 

mengurangi jumlah pembiayaannya di sektor ini pada tahun 2003, akan 
•• - ;~ I 

tetapi hal ini juga dapat disebabkan faktor lain selain jumlah pembiayaan, 

seperti kebijakan pemerintah yang dibuat untuk mengatur semua yang 

berhubungan dengan sektor ini dan kebijakan Bl yang mengatur bank 

dalarn memberi pinjaman serta hal-hal yang hams dipatuhi oleh penerima 

pembiayaan. 

2. Persentase sektor jasa lain 

Gambar4.24
 
Grafik Analisis Pembiayaan mudharabah terhadap non performing
 

loan mudharabah sektor Jasa lain (Bank Muamalat)
 

Sumber: Data Bank Muamalat yang diolah 

Gambar 4.24 memperlihatkan bahwa pembiayaan non performing 

hanya terjadi pada tahun 2005 sebesar 0,6983%, akan tetapi pada tiga 

tahun sebelumnya bank tetap membiayai meskipun jumlahnya fluktuatif, 

hal ini membuktikan adanya faktor-faktor lain selain pembiayaan non 

performing yang dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan berapa 

besarnya pembiayaan yang hams clisalurkan kepada sektor tersebut. 
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G2::iliar 4.25 
_ .."_ ?eubW.!<1iii2 B3dharabah terhadap non performing 

Jasa Usaha (Bank Muamalat) 
... _... .....21 

~ \l'=r=:,bt J&iig diolah 

wa pernbiayaan mudharabah dan non 

----~- L~ t--~1l- fluktuatif dimana pada tahun 2002 

bank mengalami non performing loan 

L0136% dan pada tahun berikutnya bank 

gkatkan jumlah pembiayaan menjadi 

tahun berikutnya non performing loan 

pat dikatakan bahwa sektor ini masih 

ada pihak bank. 
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4. Persentase sektor konstruksi 

Gambar4.26
 
Grafik Analisis Pembiayaan mudharabah terhadap non performing
 

loan mudharabah sektor konstruksi (Bank Muamalat)
 

Sumber : Data Bank Muamalat yang diolah 

Gambar 4.26 memperlihatkan perkembangan pembiayaan dan 

tingkat non performing loan di sektor konstruksi. Pada tahun 2002 pada 

tingkat pembiayaan sekitar 16% tingkat non performing sebesar 1,3071% 

dengan pertimbangan meningkatnya pembiayaan non perfonning pada 

tahun berikutnya maka bank mengurangi pembiayaannya menjadi sekitar 

8% yang kemudian menyebabkan pembiayaan non performing meningkat 

menjadi 4,0972%, hal ini memperlihatkan adanya faktor-faktor lain selain 

Volume 04 Nomor 01 Maret 2006 64 



pembiayaan mm performing yang 

gas 

bar 4.27 
....,.. ~~na rabah terhadap non performing loan 

gas (Bank Muamalat) 
Fi' ±""'S ..... ;"> ___ 

3.a:i. "......,abt yang diolah 

>1 >:irilihatkan bahwa tingkat pembiayaan 

..~ -- wan mudharabah di sektor Iistrik, air dan 

pe=biayaan sekitar 1% dirnana hampir 71% non 

~mya bank menaikkan jumlah pembiayaan 

terjadi pembiayaan non performing, hal ini 

--faktor lain di luar besarnya pembiayaan 

".... 

acuan bagi bank dalam menentukan 

~masing sektor. 
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6. Persentase sektor transportasi 

Gambar4.28 
Grafik Analisis Pembiayaan mudharabah terhadap non performing loan 

mudharabah sektor Transportasi (Bank Muamalat) 

Sumber: Data Bank Muamalat yang diolah 

Gambar 4.28 menunjukkan tingkat pembiayaan mudharabali dan 

tingkat non performing loan mudharabah di sektor transportasi, pada sektor 

ini tidak dapat ditarik suatu analisis dikarenakan sektor ini baru terjadi 

pembiayaan oleh bank pada tahun 2005. 

7. Persentase sektor sosial 

Gambar4.29 
Grafik Analisis Pembiayaan mudharabah terhadap non performing loan 

mudharabah sektor Sosial (Bank Muamalat) 
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~iayaan mudharabah dan non 

dimana pembiayaan mulai 

2DI5I: ~"" 

pembiayaan sekitar 2% terjadi 

pada tahun berikutnya bank 

pembiayaan menjadi sekitar 10% dan 

. di penurunan tingkat non performing 

rD3l1perlihatkan besar kecilnya tingkat non 

~ ...~ yang dilihat bank dalam menyalurkan 

?: :.e, Clii;>4B"' Tl rr-a~ (Nunung & Irwan) 67 



8. Persentase sektor 

. , : :' .. . ,. I ~'. . lx.: : .~ .. Gambar4.30 • 
Grafik Analisis Pembiayaan mudharabah terhadap non performing loan 

mudharabah sektor Sosial (Bank Muamalat) 

Sumber: Data Bank Muamalat yang diolah 

Gambar 4.30 menunjukkan total pembiayaan dan tingkat non 

performing loan di sektor pertanian, dirnana pembiayaan bam terlihat pada 

tahun 2003, pada tahun ini pembiayaan mudharabah yang disalurkan 

adalah sekitar 0,3% dari seluruh pembiayaan yang disalurkan dengan 

tingkat non perfonning loan sebesar 38,8041% dan pada tahun 2004 bank 

meningkatkan persentase pembiayaan di sektor ini menjadi sekitar 0,47% 

dimana terjadi penurunan tingkat pernbiayaan non performing menjadi 

sekitar 7,8733%, hal ini memperlihatkan bahwa semakin tingginya tingkat 

pembiayaan belum tentu akan menirnbulkan resiko yang tinggi pula. 
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pembiayaan mudharabah dan tingkat 
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r pertambangan, pada tahun 2002 

sekitar 3,5% dari seluruh pembiayaan 

"ti'v=ring belurn terjadi selama periode tahun 

-...:.. - .,..... -as! rofa.1 pembiayaan pada sektor ini. 
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10.Persentase sektor Perdagangan 

. Gambar 4.32 
Grafik Analisis Pembiayaan ~udharabahterhadap non performing loan 

mudharabah sektor Perdagangan (Bank Muamalat) 

Sumber : Data Bank Muamalat yang diolah 

Gambar 2.32 memperlihatkan total pembiayaan mudharabah dan non 

performing loan mudharabah eli sektor perdagangan, dimana total 

pembiayaan pada tahun 2002 sekitar 8% dengan tingkat non performing 

sekitar 25,5881%, tingginya tingkat pernbiayaan non performing mernbuat 

bank rnengurangi jumlah pembiayaan di sektor perdagangan pada tahun 

2003 menjadi sekitar 4% sehingga terjaeli penurunan tingkat non performing 

loan rnenjadi 5,8488% pada tahun 2003. Hal ini memperlihatkan bahwa 

jumlah pernbiayaan yang tinggi akan mendatangkan resiko yang tinggi. 
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di setiap sektor ekonomi untuk mengurangi resiko, selain membentuk 

I.	 _ r. ,_ _. . . . peI}cad angan yang jumlahnya ditentukan 01$ BI yang tujuannya untuk 

mengurang resiko yang telah ada dan meminimalkan kerugian yang 

dialami oleh bank. 

V.KESIMPULAN 

Pembiayaan mudharabah berdasarkan catatan atas laporan keuangan 

2002 sampai dengan 2005 merupakan pembiayaan yang mempunyai 

tingkat non performing tertinggi dibandingkan dengan pembiayaan yang 

lain. Pembiayaan mudharabah masih merupakan produk andaIan bank 

yang membuat dunia usaha tertarik karena di dalarnnya terkandung asas 

keadilan dimana untung dan rugi ditanggung bersama sehingga produk 

ini secara terus -menerus dikembangkan oleh bank. 

5.1.Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan mudharabah yang dibiayai Bank muamalat tempat 

Penulis melakukan penelitian berfluktuasi secara tidak tetap. Pelaksanaan 

pembiayaan mudharabah mensyaratkan barang jaminan untuk memperoleh 

pembiayaan dari bank. Secara keseluruhan pembiayaan mudharnbah 

terbagi menjadi sebelas sektor, masih tingginya minat terhadap 

pembiayaan mudharabah karena masih tingginya. permintaan masyarakat 

akan poduk pembiayaan ini, hal ini terlihat dari adanya sejumlah dana 

yang berasaI dari tabungan maupun deposito yang dananya 

diperuntukkan untuk pembiayaan mudharabah dan masih adanya 

permintaan dari dunia usaha karena di dalam pembiayaan ini terkandung 

asas .keadilan dimana rugi ditanggung bersama dan untung dibagi 
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pembiayaan mudharabali non performing 
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besar 

iakan bank secara keseluruhan non 

minyak. Tahun 2005 pembiayaan 

terjadi pada sektor pertanian 
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5.3	 Peranan Pembiayaan Mudharabah terhadap Non Performing Loan 

Mudharabah 
• ,':	 I 

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan menggunakan grafik, 

memperlihatkan bahwa semakin besar total pembiayaan mudharaban akan 

berpotensi menimbulkan pembiayaaan non performing yang tinggi pula, 

akan tetapi besamya total pernbiayaan bukan satu-satunya faktor yang 

membuat pembiayaan non perfonning tetapi ada faktor-faktor lain seperti 

kebijakan BI dalam mengelola sistem moneter, kebijakan pemerintah di 

sektor ekonomi, dan juga kebijakan serta kondisi keuangan perusahaan 

secara umum. Bank melakukan analisa terhadap pembiayaan eli setiap 

sektor ekonomi untuk mengurangi resiko, selain membentuk pencadangan 

yang jumlahnya ditentukan oleh BI yang tujuannya untuk mengurangi 

resiko yang tirnbul dan meminimalkan kerugian yang dialami oleh bank. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan 

pembiayaan mudharabah. terhadap non performing loan mudharaban pada 

Bank Muamalat Indonesia, penulis mencoba menyarankan bahwa seiring 

dengan penerapan arsitektur perbankan Indonesia yang semakin gencar 

dilakukan untuk membangun perbankan yang kuat dan kokoh, maka 

pengelolaan dan analisa terhadap pembiayaan perIu ditingkatkan. Saran 

tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut : 

1.	 Pembiayaan mudharabali yang diberikan bank sebesar 100% yang 

mensyaratkan barang jaminan hendaknya ditinjau kembali, hal ini 

dikarenakan apabila pengusaha menerirna 100% dana bank secara 
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