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)٥٧٢ :  (سورة البقرة      
Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka;
mereka kekal di dalamnya.1

1

Al Quran dan Terjemahan, 2013 Depag RI, Al Baqarah ayat 275
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Kelayakan Nasabah
Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Di Bank Muamalat Kantor Cabang
Kota Jambi. Pola pembiayaan mudharabah adalah pola pembiayaan yang
berbasis pada produksi. Selanjutnya pola mudharabah dapat menjadi solusi
alternatif atas problem overlikuiditas yang banyak terjadi. Tingginya porsi dalam
pembiayaan membuat produk pembiayaan dengan bagi hasil seolah-olah tidak
berdaya untuk menjadi pendamping operasional perbankan syariah.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana analisis
kelayakan nasabah terhadap pemberian pembiayaan mudharabah di Bank
Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi (2) Faktor-faktor apa saja yang paling
berpengaruh dalam pemberian pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat
Indonesia KCP Kota Jambi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diartikan sebagai
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk
meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan
instrument penelitian, analisis data bersifat statistik. Sedangkan sampel yang
diambil nasabah pembiayaan khususnya nasabah pembiayaan mudharabah di
Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi. Metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah interview atau wawcara
metode
dokumentasi dan observasi. Dokumentasi dugunakan untuk menggali data tentang
populasi, profil lembaga dan struktur Bank Muamalat KCP Kota Jambi.
Kata Kunci, Analisis, Kelayakan, Pembiayaan dan Mudharabah
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bank Muamalat Indonesia (BMI), dalam perkembangannya cukup
berjalan dengan stagnan atau berjalan mengikuti arus. Namun, geliat
perkembangan BMI mulai terlihat ketika Indonesia terserang krisis moneter
tahun 1998/1999. Pada tahun tersebut, hampir sebagian besar sektor
perekonomian lumpuh total, inflasi melonjak, dan nilai tukar rupiah menurun
drastis. Namun, yang terjadi dengan BMI justru sebaliknya. Bisa dikatakan,
BMI adalah bank yang tidak mendapatkan dampak krisis moneter yang
signifikan. Melihat konsep Bank Syariah yang digunakan oleh BMI dan daya
tahan terhadap krisis moneter, maka mulai bermunculan bank-bank syariah di
Indonesia sejak saat itu. Bank Syariah kedua yang berdiri yaitu Bank Mandiri
Syariah. Perkembangan pekenomian yang semakin kompleks ini tentunya
tidak terlepas dengan peran serta perbankan. Perbankan sebagai salah satu
lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan suatu
negara. Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat mendukung
laju pertumbuhan ekonomi dan dapat memperlancar kegiatan perekonomian
Apalagi negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia ini.
Peran strategis Bank tersebut disebabkan oleh arti sederhana Bank yang
sebagai “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun
dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke

1

masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya”.2 Bank sebagai pihak
perantara atau mediator penyaluran dan penghimpunan dana antara pihak
yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana diharapkan dapat
memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. Melalui Bank, dana
yang berpotensi investasi yang ada di masyarakat dapat diberdayakan dan
disalurkan dalam beberapa kegiatan produktif, sehingga harapan untuk
mewujudkan perekonomian yang sehat dapat terwujud.
Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur
keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah
pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu
menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis
moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank
konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya.
Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan
mampu bertahan. Tidak hanya itu lembaga keuangan syariah tetap stabil dan
memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang
sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di
bank-bank syariah.3
Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di
upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk
membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah

2

Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hal. 11
http://cintasyariah.wordpress.com/2019/02/25/perkembangan-bank-syariah-di-indonesia/
diakses: 13 Januari 2019
3

bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan
respon dan inisiatif dari perubahan Undang – Undang Perbankan No. 10 tahun
1998. Undang-undang pengganti UU no.7 tahun 1992 tersebut mengatur
dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan
dan diimplementasikan oleh bank syariah.
Tabel 1.1 Perkembangan Jaringan Kantor Syariah Di Indonesia (Tahun 20142018)
2014
66
27

BUS
UUS

2015
87
39

2016
106
64

2017
111
107

2018
132
124

(Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Januari 2019, data diolah)
Pada tabel 1.1 terlihat bahwa terjadi peningkatan cukup signifikan pada
perkembangan jaringan perbankan syariah. Faktor yang menjadi sumber
pendapatan utama bank syariah sampai saat ini adalah aset produktif dalam bentuk
pembiayaan. Semakin banyak dana yang bisa disalurkan dalam pembiayaan
berarti semakin tinggi earning asset, artinya dana yang dihimpun dari masyarakat
dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang produktif sehingga tidak banyak
aset yang menganggur.
Tabel 1.2 Pangsa Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah
(dalam juta Rp) dalam lima tahun terakhir (Tahun 2014-2018)
Akad
Mudharabah
Musyarakah
Murabahah

2014
90.25
82.411
95.486

2015
100.597
99.412
98.321

2016
158.631
164.624
187.508

2017
170.229
198.960
196.473

2018
220.122
215.225
212.326

(Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Januari 2019, diolah)

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diharapkan lebih menggerakan sektor
rill karena menutup kemungkinan disalurkannya dana pada kepentingan konsumtif
dan hanya pada usaha produktif. Bila ditinjau dari konsep bagi hasil maka harus
ada return yang di bagi, hal tersebut hanya bisa terjadi bila uang digunakan untuk
usaha yang produktif. Bila ditinjau dari prinsip ketaatan terhadap syariah,
pembiayaan dengan prinsip jual beli dan sewa telah menimbulkan celah lebih
besar untuk melakukan penyimpangan terhadap prinsip syariah. Dampak lain dari
tingginya pembiayaan bagi hasil akan mendorong timbulnya pengusaha atau
investor yang mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Hal ini akan
menyebabkan berkembangnya berbagai inovasi baru, yang pada akhirnya akan
meningkatkan daya saing bangsa ini.
Pola pembiayaan mudharabah adalah pola pembiayaan yang berbasis pada
produksi. Selanjutnya pola mudharabah dapat menjadi solusi alternatif atas
problem overlikuiditas yang banyak terjadi. Tingginya porsi murabahah dalam
pembiayaan membuat produk pembiayaan dengan bagi hasil seolah-olah tidak
berdaya untuk menjadi pendamping operasional perbankan syariah.
Dari kegiatan pembiayaan ini, semakin banyak dana yang disalurkan maka
potensi timbulnya risiko pun semakin besar terlebih pada pembiayaan
mudharabah. Hal ini karena pembiayaan merupakan salah satu aktivitas
perbankan yang memiliki risiko disebabkan oleh adanya ketidak mampuan
peminjam untuk melunasi kewajibannya kepada pihak bank. Besarnya risiko
pembiayaan ditunjukkan dalam rasio Non Performing Finance (NPF). Tingginya
NPF menunjukkan banyaknya jumlah peminjam yang tidak dapat mengembalikan

pinjaman sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama antara bank
dengan peminjam. Pembiayaan dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan,
dan macet termasuk dalam NPF. Semakin besar NPF menunjukkan semakin tinggi
tingkat pembiayaan bermasalah, sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan
yang berpengaruh pada kinerja, tingkat kesehatan, dan kelangsungan bank.
Berdasarkan data bank Muamalat (BM) per akhir Desember 2018, rasio
pembiayaan bermasalah alias non performing financing (NPF) perbankan syari‟ah
naik. Rasio NPF secara nasional mencapai 5,61%. Angka ini naik tipis dari posisi
akhir Juli sebesar 5,15%.4 Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan
dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, dan bank. Bahaya atas
pembiayaan macet yakni tidak terbayarnya kembali pembiayaann yang diberikan
baik sebagian atau seluruhnya.
Tabel 1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha pembiayaann yang
diberikan kepada nasabah melalui murabahah pada bank Muamalat
KCP Kota Jambi tahun 2014-2018.
No
1
2
3

Jenis Usaha
Pedagang
Petani
Peternak

2014
24
5
4

2015
29
6
4

2016
35
8
5

2017
52
8
7

2018
55
11
9

(Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Januari 2019, data diolah)
Sebelum bank memberikan pembiayaan kepada calon debitur perlu
diadakan evaluasi. Adapun prinsip yang diterapkan dalam pemberian kredit atau
pembiayaan adalah prinsip “5C” yaitu: Character, Capacity, Capital, Collateral,
4

http://www.inilah.com/news/read/ekonomi/2009/05/10/105725/npf-syariah-siap-meluncur/
diakses: 12 Januari 2109

dan Conditions. Prinsip “5C” tersebut kadang ditambahkan dengan “1C” yaitu
Constraint dan selain itu juga menggunakan penilaian “7P” (Personality, Party,
Perpose, Prospect, Payment, Profitability dan Protection). Bank dapat
memberikan pembiayaan kepada calon debitur apabila persyaratan yang
ditetapkan dapat terpenuhi. Terhadap kelengkapan data pendukung permohonan
pembiayaan, bank juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran
informasi dari calon debitur dengan cara petugas bank melakukan wawancara dan
kunjungan ketempat usaha debitur. Tujuan analisis pembiayaan adalah menilai
mutu permintaan pembiayaan baru yang diajukan oleh calon debitur ataupun
permintaan pembiayaan terhadap pembiayaan yang sudah pernah diberikan yang
diajukan oleh debitur yang lama. Sehingga dengan adanya analisis tersebut maka
akan meminimalisir adanya pembiayaan yang bermasalah.
Bendasarkan pada latar belakang di atas, maka pihak bank dapat
menganalisis pembiayaan yang diajukan calon debitur dengan lebih baik atau
untuk mengontrol penggunaan dana oleh debitur, sehingga risiko ketidakpastian
perolehan dana diminimalkan dan keputusan pemberian pembiayaan bagi pihak
bank tidak keliru. Maka pengaruh analisis pembiayaan yang dikenal dengan 5C
dan 7P sangatlah menarik untuk diteliti dengan mengaitkan faktor-faktor dominan
yang mempengaruhi keputusan pemberian pembiayaan mudharabah. Khususnya
pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Kota Jambi. Satu-satunya Bank
Muamalat yang ada di Kota Jambi, dengan lokasi yang strategis dimana wilayah
Kota Jambi merupakan wilayah yang mempunyai banyak wirausaha.

Produk pembiayaan mudharabah juga sebagai salah satu bentuk
pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Kota Jambi secara
umum diartikan sebagai jenis kegiataan perkonksian. Prinsip mudharabah pada
Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Kota Jambi adalah sistem non
bunga. Prinsip inilah yang membedakan secara prinsipil antara sistem operasional
bank syariah dengan bank konvensional.
Sebelum bank memberikan pembiayaan kepada calon debitur perlu
diadakan evaluasi. Adapun prinsip yang diterapkan dalam pemberian kredit atau
pembiayaan adalah prinsip “5C” yaitu: Character, Capacity, Capital, Collateral,
dan Conditions. Prinsip “5C” tersebut kadang ditambahkan dengan “1C” yaitu
Constraint dan selain itu juga menggunakan penilaian “7P” (Personality, Party,
Perpose, Prospect, Payment, Profitability dan Protection). Bank dapat
memberikan pembiayaan kepada calon debitur apabila persyaratan yang
ditetapkan dapat terpenuhi. Terhadap kelengkapan data pendukung permohonan
pembiayaan, bank juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran
informasi dari calon debitur dengan cara petugas bank melakukan wawancara dan
kunjungan ketempat usaha debitur. Tujuan analisis pembiayaan adalah menilai
mutu permintaan pembiayaan baru yang diajukan oleh calon debitur ataupun
permintaan pembiayaan terhadap pembiayaan yang sudah pernah diberikan yang
diajukan oleh debitur yang lama. Sehingga dengan adanya analisis tersebut maka
akan meminimalisir adanya pembiayaan yang bermasalah.

Dari latar belakang masalah diatas, maka hal ini yang mendorong penulis
tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang ada
pada kelayakan nasabah untuk diberikan pembiayaan mudharabah pada PT. Bank
Muamalat Indonesis

KCP Kota Jambi

dengan judul “Analisis Kelayakan

Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat
KCP Kota Jambi”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan
permasalahan pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana analisis kelayakan nasabah terhadap pemberian pembiayaan
mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi?
2. Faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh dalam pemberian
pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
a) Untuk melihat sejauh mana analisis kelayakan nasabah terhadap
pemberian pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat KCP Kota
Jambi
b) Untuk melihat apa saja faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh
dalam pemberian pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat KCP
Kota Jambi.

2. Manfaat Penelitian
Dari pembahasan permasalahan dalam penulisan skripsi ini diharapkan
nantinya dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis yang dapat
diterapkan, terutama:
a) Kalangan akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
wacana keilmuan di bidang praktek perbankan syariah khususnya
berkaitan dengan kelayakan pemberian pembiayaan mudharabah.
b) Kalangan praktisi, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai
pertimbangan dalam rangka evaluasi dan meningkatkan pemberian
pembiayaan mudharabah.
c) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
referensi bagi yang akan melakukan penelitian yang sejenis di masa yang
akan datang.
D. Batasan Masalah
Berdasarkan judul penelitian yang penulis angkat, maka fokus
utama yang dibahas dalam karya ilmiah ini ialah tentang Analisis Kelayakan
Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat
KCP Kota Jambi, dengan pokok permasalah yaitu kelayakan nasabah,
pemberian pembiayaan serta mudharabah. Batasan masalah ini penulis
sampaikan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pembahasan, baik
terhadap penulis maupun pembaca

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Perbankan Syariah
1. Pengertian Bank Syariah
Bank Syariah atau bank Islam ialah lembaga keuangan yang usaha
pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran serta
peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip
syariah Islam sedangkan lembaga keuangan dapat dikatakan sebagai badan
usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan atau tagihan
(claim) serta asset non finansial atau asset riil dan memberikan pelayanan jasa
dalam bentuk skim tabungan (depositori), proteksi asuransi, program pensiun,
dan penyediaan sistem pembayaran melalui mekanisme transfer dana5.
Jika dilihat dari dua pengertian di atas, antara lembaga keuangan dengan
bank syariah memiliki persamaan yaitu sebagai badan usaha yang bergerak
dalam bidang pengelolaan keuangan dan pendanaan maupun investasi.
Pernyataan ini diperkuat juga oleh Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 1992,
tentang perubahan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) menjadi bank
umum. Bank umum menurut UU No. 7 Tahun 1992, disamping melakukan
kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah.
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Muhammad, Manajemen Bank Syari‟ah, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), hal. 13

2. Sejarah Lahir dan Perkembangan Bank Syariah Indonesia
Upaya intensif pendirian Bank Islam (disebut oleh peraturan perundangundangan Indonesia sebagai (Bank Syariah) di Indonesia dapat ditelusuri
sejak 1998, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan
Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia.
Dalam ushul fiqh, ada kaidah yang menyatakan bahwasannya “maa laa
yatimm al –wajib illa fa huwa wajib”, yakni sesuatu yang harus ada untuk
menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah
(melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan karena pada zaman ini
kegiatan perekonomian tidak sempurna tanpa adanya lembaga perbankan,
lembaga perbankan ini pun wajib diadakan. 6 Di Indonesia, bank syariah yang
pertama didirikan pada tahun1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI).
Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan
Negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus
berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank
Syariah, maka tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah
menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah.
B. Analisis Kelayakan Nasabah
Menurut kasmir dalam bukunya menyatakan bahwa kriteria penilaian
yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang
benar-benar

layak

untuk

diberikan

pembiayaan

dilakukan

dengan

menggunakan beberapa prisip-prinsip penilaian pembiayaan dengan analisis

6

Adiwarman Karim, Bank Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 15

5C yaitu: Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditions dan 7P
yaitu Personality, Party, Perpose, Prospect, Payment, Profitability dan
Protection.
Penilaian dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut:7
1. Character
Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang
yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk
membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang
si nasabah, baik yang bersifat pribadi. Dari sifat dan watak ini dapat
dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.
2. Capacity
Analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar
pembiayaan. Penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola
bisnis. Sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan
pembiayaan yang disalurkan.
3. Capital
Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat
dari laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti
dari segi likuiditas, dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya.
4. Condition
Dalam penilaian pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sosial
dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang.
7
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Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT RajaGravindo Persada, 2008), hal. 117-

Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya
benar-benar memiliki prospek yang baik.
5. Collateral
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik
maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang
diberikan. Jaminan juga diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga
jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat
dipergunakan secepat mungkin.
C. Pembiayaan Mudharabah
1. Tinjauan Umum Pembiayaan
Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu
pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.
Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan
yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada
nasabah.8
Menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dan Bank
Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan,
piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal,
penyertaan modal sementara, komitemen dan kontijensi pada rekening
administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia. 9

8
9

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah(Yogyakarta: Ekonosia, 2005), hal. 260
Ibid, hal. 196.

2. Penerapan Pembiayaan Mudharabah
a. Pengertian Mudharabah
Istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk
Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut mudharabah dengan istilah
muqaradhah atau qiradh.10 Menurut Syafi‟i Antonio dalam bukunya Bank
Syariah, mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau
berjalan.11 Secara umum, pengertian mudharabah atau qiradh yaitu akad
yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk
dikelola dalam bidang usaha tertentu dengan ketentuan pembaigian
keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Secara teknis Al-mudharabah
adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama
(shahibul maal) menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak
lainnya menjadi pengelola.12 Kemudian keuntungan secara mudharabah
dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan
apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut buka
akibat kelalaian si pengelola (mudharib). 13
b. Landasan Syariah
Secara

umum,

landasan

dasar

syariah

mudharabah

lebih

mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayatayat dan hadist berrikut ini.
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Qomarul Huda, Fiqh Mu‟amalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 111
Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 95
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Ibid, hal. 95
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a) Al-Qur‟an
Didalam Al-Qur‟an surat Al-Muzzammil ayat 20, Allah SWT
berfirman:

...          ...
Artinya:
“... dan dari orang-orang lyang berjalan di muka bumi mencari sebagian
karunia Allah SWT...” (al-Muzzammil: 20)
Yang menjadi wajhud-dilalah atau argumen dari surat al-Muzzammil ayat
20 adalah adanya kata yadribun yang sama dengan akar kata Mudharabah yang
berarti melakukan suatu perjalanan usaha.14
Kemudian di dalam Al-Qur‟an al-Jumu‟ah ayat 10 dan al-Baqarah ayat
198, Allah SWT berfirman:

...          
Artinya:
“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan
carilah karunia Allah SWT. (Q.S. al-Jumu‟ah: 10)

....         
Artinya:
“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu....”
(Q.S. al-Baqarah: 198)
Surat al-Jumu‟ah ayat 10 dan al-Baqarah ayat 198 sama-sama mendorong
kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.
b) Al-Hadits
Hadits-hadits Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi
mudharabah adalah:15
14

Qomarul Huda, Fiqh Mu‟amalah,...,hal. 95

“Diriwayatkan oleh ibnu Abbas bahwasannya Sayyidina Abbas jikalau
memberikan dana ke mitra usahanya secara Mudharabah, ia mensyaratkan
agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang
berbahaya, atau mebeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi
peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut.
Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut kepada rasulullah saw. Dan
Rasulullah pun membolehkannya.” (HR. Thabrani)
c) Ijma
Menurut Imam Zailani yang dikutip oleh Syafi‟i Antonio dalam bukunya
Bank Syariah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap
legitomasi pengolahan harta yatim secara Imudharabah. Kesepakatan para
sahabat dengan spirit hadits yang Dikutip Abu Ubaid.16
c. Rukun dan Syarat Mudharabah
Para ulama telah berbeda pendapat mengenai rukun mudharabah,
menurut ulama Hanafiyah, bahwa mudharabah adalah ijab dan qobul. Adapun
menurut ulama Malikiyah, bahwa rukun mudharabah terdiri dari; ra‟s al-mal
(modal), al-„amal (bentuk usaha), keuntungan, „aqidain (pihak yang berakad),
dan shighah (ijab qobul).17 Sedangkan menurut Adiwarman Karim, dalam
bukunya Bank Islam membagi rukun mudharabah terdiri dari:18
1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2) Obyek mudharabah (modal dan kerja)
3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qobul)
4) Nisbah keuntungan
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Qomarul Huda, Fiqh Mu‟amalah,..., hal. 96
Ibid, hal. 96
17
Ibid, hal. 114
18
Adiwarman Karim, Bank Islam,..., hal. 205
16

Rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual
beli ditambah satu faktor/ rukun tambahan, yakni nisbah keuntungan. Rukun
pertama adalah pelaku, dalam akad mudharabah harus ada minimal dua
pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal),
sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib).
Selanjutnya rukun kedua obyek mudharabah merupakan konsekuensi logis
dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan
modalnya

sebagai

obyek

mudharabah

sedangkan

pelaksana

usaha

menyerahkan kerjanya sebagai obyek mudharabah.19
d. Aplikasi Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah
1) Pendanaan Mudharabah
Al –mudarabah biasanya diterapkan pada produk –produk pembiayaan
dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan
pada:20
1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan
khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya, deposito
biasa;
2. Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk
bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.
Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:
1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;

19
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Adiwarman Karim, Bank Islam,..., hal. 205
Muhammad syafi‟i Antonio, Bank Syariah,..., hal. 97

2) Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber
dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang
telah ditetapkan oleh shohibul maal.
2) Jenis –Jenis Pembiayaan Mudharabah
Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah
mutlaqah dan mudharabah muqayadah.
1. Pembiayaan Mudharabah Mutlaqah
Pembiayaan mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara
shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi
oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan
fiqih muamalah Salafus Saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan if ma
shi‟ta (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi
kekuasaan sangat besar.21 Dalam bukunya Qomarul Huda pun dijelaskan
bahwa mudharabah mutlaqah, pemberi modal menyerahkan modalnya
kepada pengelola usaha untuk dipakai dalam usaha apapun, tidak dibatasi
jenis dan tempatnya. 22

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan

Mudharabah mutlaqah ini pihak bank tidak menetukan bentuk usaha, waktu
dan juga tempat bisnis, semua diserahkan sepenuhnya kepada pelaku usaha
untuk menjalankan bisnisnya sehingga boleh dikatakan dana yang diberikan
oleh bank tersebut dapat dikelola secara mutlak diputuskan oleh musharib
yang dianggap sesuai.
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Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah,..., hal. 97
Qomarul Huda, Fiqh Mu‟amalah,..., hal. 116

2. Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah
Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah atau disebut dengan istilah
restricted

mudharabah/specified

mudharabah

adalah

kebalikan

dari

mudharabah mutlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batsan jenis usaha,
waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan
kecenderungan umum si shahibul maal dalah memasuki jenis dunia usaha.23
Pendapat lain juga menyatakan bahwa dalam mudharabah muqayyadah pihak
bank boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna
menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian yang ini harus dipenuhi oleh
mudharib dan apabila melanggarnya, mudharib harus bertanggung jawab atas
kerugian tersebut.24. Dalam mudharabah on balance-sheet, aliran dana terjadi
dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa
sektor terbatas dan selain.25
3) Prosedur Pembiayaan Mudharabah
Adapun tahapan proses pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah
terbagi dalam tahapan yang sudah diatur dalam ketentuan internal setiap
bank syariah. Berikut ini akan adalah tahapan-tahapan dalam proses
pembiayaan dalam Bank Syariah:26 Pada umumnya dalam pembiayaan
mudharabah, prosedur yang harus dilalui oleh calon nasabah pengelola dana
(mudharib) dapat digambarkan proses pembiayaan sebagai berikut:27
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Gambar 1 : Alur Prosedur Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat
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D. Kajian Penelitian Terdahulu
Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang dapat
digunakan sebagai bahan acuan sebagai pertimbangan penelitian terdahulu
atau studi relevan.
Tabel 2.1. Studi relevan atau penelitian yang relevan padakajian penelitian
terdahulu
No
1

Penelitian
Sopiyah

Judul
Peranan
Analisis
Laporan
Keuangan,
Penilaian Prinsip 5C
Calon
Debitur
Dan
Pengawasan Pembiayaan
Pada PD Bank Pasar
Kabupaten Temanggung

2

Marwan
Ihsanul Haq

Identifikasi faktor-faktor
yang
mempengaruhi
kebijakan
pemberian
pembiayaan
syariah
pada Baitul Maal Wat
Tamwil
(BMT)
di
Yogyakarta

3

Aliyah
Sukmawati

Analisis
Prosedur peneliti mengemukakan
Pemberian Pembiayaan bahwa dalam prosedur
Mudharabah Pada Bank pemberian pembiayaan

28

Hasil
skripsi
tersebut
membahas
tentang
pemberian pembiayaan
dengan menggunakan
penilaian yang secara
langsung
dilakukan
analisis terlebih dahulu
terhadap
laporan
keuangan
yang
dipunyai
calon
nasabah.28
faktor
yang
mempengaruhi
keputusan pembiayaan
syariah pada BMT,
yaitu faktor jaminan,
faktor,
kondisi
perekonomian
atau
faktor eksternal, dan
faktor karakter. Hal ini
menunjukkan
perbedaan
dengan
faktor
5C
yang
digunakan
pada
lembaga keuangan pada
umumnya.29

Rosita Ayu Saraswati, Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon
Debitur Dan Pengawasan Pembiayaan Pada PD Bank Pasar Kabupaten Temanggung,
Yogyakarta: Universitas Yogyakarta, 2012
29
Prayitno Heru Teguh, ”Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan
pemberian pembiayaan syariah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Jogjakarta”, Jurnal
Manejemen, Agustus, 2007

Syariah Mandiri

4

30

Kirmizi

Pengaruh Pertumbuhan
Modal dan Aset terhadap
Rasio Risk Based Capital
(RBC),
pertumbuhan
Premi
Netto
dan
Profitabilitas Perusahaan
Asuransi
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analisis
aspek
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aspek yuridis, analisis
aspek
manajemen,
analisis
aspek
pemasaran,
analisis
aspek jaminan, analisis
aspek keuangan dan
analisis aspek teknis
operasi.30
terdapat
pengaruh
secara signifikan antara
pertumbuhan
Modal
Sendiri terhadap rasio
Risk Based Capital
(RBC),
dengan
demikian hipotesis 1
ditolak.
Hal
ini
disebabkan oleh faktor
modal sendiri, dimana
modal sendiri hanya
merupakan salah satu
komponen
dalam
rumusan
RBC
dibandingkan dengan
beberapa
komponen
penting
lainnya
termasuk
kewajiban
serta
aspek
risiko
porfolio keuangan, dan
risiko
operasional
lainnya.
Persamaan
penelitian
tersebut
dengan penelitian ini
adalah pada penelitian
ini menggunakan Rasio
Risk Based Capital

Fitriani Rarasati, Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada Bank
Syariah Mandiri, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, 2007.
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Pengaruh Early Warning
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Jakarta

Hasil penelitian tersebut
adalah secara simultan
menunjukkan
bahwa
variabel rasio likuiditas,
rasio agentâ balance to
surplus, rasio solvency
margin, rasio tingkat
kecukupan dana, rasio
beban komisi, rasio
beban klaim, rasio
biaya manajemen, rasio
underwriting,
rasio
retensi sendiri dan RBC
mempunyai pengaruh
secara
bersamasama
terhadap
laba
perusahaan.
Secara
parsial hanya faktor
rasio likuiditas, rasio
agentâ
balance
to
surplus, rasio solvency
margin, rasio beban
komisi, rasio beban
klaim,
rasio
biaya
manajemen dan RBC
yang
berpengaruh
terhadap
laba
perusahaan. Persamaan
penelitian
tersebut
dengan penelitian ini
adalahpada penelitian
ini menggunakan Rasio
Risk Based Capital.
Perbedaanya, peneliti
menggunakan
dua
metode yaitu Early
warning system dan
Risk based Capital
untuk
melihat
pengaruhnya terhadap
Laba Perusahaan.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. yaitu bertujuan
untuk menggambarkan sesuatu apa adanya (deskriptif kualitatif). Sebagaimana
yang diungkapkan oleh Sukardi bahwa penelitian deskriptif merupakan metode
penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai
apa adanya. Sedangkan sasaran penelitiannya adalah mengenai“Analisis
Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah di Bank
Muamalat KCP Kota Jambi”.
Tujuan penelitian lebih diarahkan untuk menunjukkan hubungan antar
variabel, memverifikasi teori, melakukan prediksi, dan generalisasi. Peneliti
kualitatif akan mencandra fenomena berdasar pada teori yang dimilikinya. Teoriteori yang diajukan dijadikan sebagai standar untuk menyatakan sesuai tidaknya
sebuah gejala yang terjadi, dan disinilah muncul istilah kebenaran etik, sebuah
kebenaran berdasarkan pada teori yang diajukan peneliti.31 Menurut Tanzeh pada
bukunya pendekatan kualitatif bertujuan untuk menguji teori, dan membangun
fakta, menunjukkan gabungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik,
menaksir dan meramalkan hasilnya. Desain penelitian yang menggunakan
pendekatan kualitatif harus terstruktur, baku, formal, dan dirancang sematang
mungkin sebelumnya.32
24

31
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Usman Rianse dan Abdi, Metodologi Penelitian Sosial,.., hal. 19-20
Ahmad Tanzeh, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Teras), 2011, hal. 99

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu
data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data pasti
yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.
B. Populasi dan Sampel Penelitian
1. Populasi Penelitian
Menurut Arikunto populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.33
Definisi lain dari populasi adalah keseluruhan (universum) dari objek
penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara,
gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini
dapat menjadi sumber data penelitian.34 Selanjutnya Sugiyono menyebutkan
bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 35
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa
populasi merupakan keseluruhan obyek atau subyek yang berada pada suatu
wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah
penelitian. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan bendabenda alam lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada
obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi karakteristik atau sifat yang
dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Adapun obyek penelitian dalam
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Suharsimi Arikunto.. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), hal. 130
34
Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kuantitatif. (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 109
35
Sugiono, Metode Penelitian,..., hal. 80

penelitian ini adalah nasabah pembiayaan khususnya nasabah pembiayaan
mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi.
2. Sampel Penelitian
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi.36 Pendapat lain menjelaskan bahwa sampel adalah sebagian atau
wakil populasi yang diteliti.37 Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa
sampel adalah sebagian atau wakil dari keseluruhan subyek atau obyek
penelitian yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti.
Pemilihan dan pengambilan sampel merupakan hal yang sangat penting dalam
penelitian. Ketepatan jenis dan jumlah anggota sampel yang diambil akan
sangat mempengaruhi keterwakilan (representativeness) sampel terhadap
populasi. Keterwakilan populasi akan sangat menentukan kebenaran
kesimpulan dari hasil penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah Manager,
Kepala Bank Muamalat dan Nasabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Kota
Jambi.
C. Sumber dan Jenis Data
1. Sumber Data
Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa data adalah hasil pencatatan
penelitian, baik yang berupa fakta maupun angka. Pendapat lain menyatakan
bahwa data adalah keterangan mengenai variabel pada sejumlah obyek. Data
menerangkan

36

obyek-obyek

dalam

variabel

tertentu.38

Data
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Sukidin dan Mundir, Metode Penelitian Membimbing Mengantar Kesuksesan Anda
dalam Dunia Penelitian,..., hal.81
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,..., hal. 131
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Purwanto, Statistika Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 41

dikelompokkan berdasarkan sumbernya. Menurut sumbernya data dapat dibagi
menjadi dua yaitu data intern dan ekstern. Data intern adalah data yang
dikumpulkan dari lembaga sendiri, sedangkan data ekstern adalah data yang
dikumpulkan dari luar lembaga.39
Data juga dapat dikelompokkan menurut cara pengumpulannya.
Menurut cara pengumpulannya, data dapat dibagi menjadi dua yaitu primer
dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri secara
langsung, selanjutnya untuk data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh
orang atau lembaga lain.40
Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh langsung dari
wawancara kepada Manager Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang
Pembantu Kota Jambi. Untuk memperoleh data sekundernya peneliti
mengambil sejumlah buku-buku, brosur, website, dan contoh penelitian
sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Jenis Data
Jenis penelitian ini menurut pendekatannya merupakan penelitian ex-post
facto. Penelitian ex-post facto yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti
peristiwa yang telah terjadi dan kemudian meruntut kebelakang untuk
mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejadian tersebut
(Husein Umar, 2011: 28). Berdasarkan jenis data yang digunakan, penelitian
ini termasuk penelitian kuantitatif karena menggunakan data berupa angkaangka. Berdasarkan karakteristik masalahnya, penelitian ini termasuk
penelitian kausal komparatif. Pengertian kausal komparatif menurut Mudrajad
Kuncoro (2003: 252) yaitu berusaha mengidentifikasi hubungan sebab akibat
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Purwanto, Statistika Untuk Penelitian,..., hal. 45
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dan melakukan perbandingan. Hubungan sebab akibat yang dimaksud adalah
hubungan sebab-akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat.
D. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dan instrument penelitian adalah hal yang sangat vital
dalam suatu penelitian, karena itu ada beberapa tahap pengumpulan data dalam
pembahasan Skripsi ini, antara lain adalah sebagai berikut:
1. Wawancara
Interview yang sering disebut dengan wawancara atau koesioner lisan
adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewancara (interviewer) untuk
memperoleh informasi dari terwawancara (interviewer).41 Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan
dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Melalui
teknik wawancara, peneliti bisa merangsang responden agar memiliki
wawasan pengalaman yang lebih luas.42 Metode ini digunakan untuk
mengumpulkan data-data yang diperoleh yang dainggap kurang dalam
mencari data melalui metode angket.
2. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menyelidiki
dokumen-dokumen yang sudah ada sebagai tempat menyimpan sejumlah
data. Metode dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui
profil, struktur dan latar belakang Bank Muamalat Indonesia KCP Kota
Jambi.
41
42

hal. 213

Arikunto, Prosedur…….., hal. 155
Sanapsiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan, ( Surabaya: Usaha Nasional, 1982),

3. Observasi
Metode observasi atau disebut juga dengan pengamatan merupakan
kegiatan pemuatan perhatian semua objek dengan menggunakan seluruh
indera.43 Penulis menggunakan metode observasi non partisipan untuk
melihat di lapangan analisis kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan
mudharabah di Bank Muamalat Cabang Kota Jambi.
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Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka
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BAB IV
TEMUAN LAPANGAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum
1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi
Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi ini berdiri pada 1 Mei
tahun 2010 yang lalu

dengan semarak awalnya

menawarkan produk

tabungan haji. Dipilihnya Kota Kota Jambi karena dilihat mempunyai
potensi bisnis yang baik secara indiovidual maupun corporate. Seperti
industri

konveksi,

industri

marmer,

usaha

peternakan

susu

sapi,

perlengkapan TNI dan masih banyak lagi usaha kecil lainnya. 44 Selain itu di
Kota Jambi ini sendiri belum ada Bank Muamalat.
2. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi
a. Visi Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi
Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar
spiritual, dikagumi di pasar rasional.
b. Misi Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi
Menjadi Role Model Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan
penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan
orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi
stakeholder.

44

Wawancara Prasetyo Rinie Budi Utami (Funding Bank Muamalat Indonesia KCP
Tulungagung), tanggal 15 April 2014
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3. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi
Secara garis besar Produk Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi
ini meliputi :
a) Produk Penghimpunan Dana (Funding) terdiri dari :
1) Giro Perorangan
2) Giro Institusi
3) Tabungan Muamalat
4) Tabungan Muamalat Dollar
5) Tabungan Haji Arofah dan Haji Arofah Plus
6) Tabungan Muamalat Umroh
7) Tabunganku
8) Tabungan iB Muamalat Wisata
9) Tabungan iB Muamalat Prima
10) Deposito Mudharabah
11) Deposito Fulinves
12) Dana Pensiun Muamalat
b) Produk Pembiayaan (Financing) terdiri dari :
1) KPR Muamalat iB
2) Auto Muamalat
3) Dana Talangan Porsi Haji
4) Pembiayaan Muamalat Umroh
5) Pembiayaan Anggota Koperasi
6) Pembiayaan Modal Kerja

7) Pembiayaan LKM Syari‟ah
8) Pembiayaan Rekening Koran Syari‟ah
9) Pembiayaan Investasi
10) Pembiayaan Hunian Syari‟ah Bisnis
c) Jasa (Service)
1) Jasa Layanan Internasional Banking (International Banking
Services)
a) Remittance
b) Trade Finance
c) Investment Service
2) Jasa Layanan 24 Jam (24 Hour Service)
a) SMS Banking
b) SalaMuamalat
c) Muamalat Mobile Banking
d) Internet Banking
e) Cash Managemen System
f) PC Banking
g) Transfer
h) Pembayaran Zakat, Infaq dan sedekah (ZIS)
3) Jasa-Jasa Lain (Others)

4. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi
Struktur organisasi merupakan salah satu dalam pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi serta wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap anggota
organisasi pada setiap pekerjaan, sehingga struktur organisasi dibuat secara
sederhana, efektif untuk dapat bekerja secara efisien. Selain itu struktur
organisasi sering disebut bagan atau skema organisasi, dengan ini gambaran
skematis tentang hubungan pekerjaan antara orang yang terdapat dalam
suatu badan atau perusahaan untuk mencapai suatu tujuan.
Demikian pula halnya dengan Bank Muamalat Indonesia KCP Kota
Jambi, pegawainya melakukan pekerjaannya masing-masing sesuai dengan
tanggung jawabnya, dan satu sama lain saling berhubungan dalam usaha
menciptakan suasana kerja yang disiplin dan dinamis agar tercapai tujuan
perusahaan yang diinginkan. Oleh karena itu suatu organisasi harus dapat
menggambarkan secara jelas fungsi dari tiap-tiap bagian yang terdapat pada
organisasi tersebut. Adapun Struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia
KCP Kota Jambi yaitu sebagai berikut:

Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi
Tahun 2018-201945

Sub Branch Manager
RM. Andhi Setiadhi

Operational

Teller
Siti Romdiyah

Marketing

Customer Service
Dora Ayu Kusprilia

Office Boy
Rudi Hartoyo

Funding
Prastyo Rinie Budi Utami
Ari Sulistyo

Security
Ardianto
Sugeng

Landing
Agung

Driver
Romli

Gambar 2 .1 : Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi
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Sumber : Data Intern Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi tahun 2019

B. Temuan Khusus
1. Analisis

Kelayakan

Nasabah

Terhadap

Pemberian

Pembiayaan

Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi
Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu bentuk transaksi dan
berlandaskan prinsip-prinsip syari‟ah, yang diterapkan oleh Bank Muamalat
KCP Kota Jambi dalam melayani nasabah. Pembiayaan mudharabah
merupakan produk yang sangat penting, karena melalui produk ini
fungsi bank dapat terlaksana. Yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang
membutuhkannya, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan
mengurangi tingkat kemiskinan.
Adapun substansi operasional mudharabah pada Bank Muamalat KCP
Kota Jambi adalah a). Ada modal (shahibul maal) b). Ada pengusaha atau
pengelola (mudharib) c). Ada modal yang akan diusahakan menurut ketentuan
hukum yang berdasarkan syari‟at islam, dimana terjamin dari unsure-unsur
yang dilarang syari‟at. d). Ada akad (ajab dan Qabul) dan e). Keuntungan.46
Wawancara penulis dengan Bapak RM. Andhi Setiadhi selaku Sub
Branch Manager Bank Muamalat KCP Kota Jambi pada hari senin tanggal 18
maret 2019 beliau menjelaskan bahwa “Dalam perbankan memiliki fungsi
tertentu yaitu, menghimpun dana dan menyalurkan dana. Seperti yang telah
dilaksanakan

46

Bank Muamalat KCP Kota Jambi, dimana dana dihimpun

Dokumentasi Bank Muamalat KCP Kota Jambi 2019

melalui tabungan nasabah yang mempercayaikan menyimpan uangnya di Bank
Muamalat, maka dana tersebut yang disalurkan kepada masyarakat yang
membutuhkannya diantaranya melalui pembiayaan mudharabah. Dalam proses
penyaluran dana kepada masyarakat Bank Muamalat KCP Kota Jambi
memiliki sistem dalam meberikan pembiayaan mudharabah.47
Adapun sistem pemberian mudharabah pada Bank Muamalat KCP Kota
Jambi sebagai berikut:
1. Nasabah mengajukan proposal pembiayaan kepada Bank Muamalat
Indonesia, dengan mencantumkan jenis usaha, nominal pembiayaan
serta mencantumkan syarat-syarat yang telah ditetapkan Bank Muamalat
KCP Kota Jambi
2.

Proposal

diterima

oleh

pihak Bank

Muamalat

Indonesia

untuk

melakukan pencairan info dari nasabah 3. pihak Bank Muamalat Indonesia
mengadakan pertemuan awal dengan calon pengelola serta menganalisa
calon nasabah dengan mempertimbangkan 5C yaitu:
a. Character
Yaitu suatu keyakinan sifat, watak dari ornga yang akan diberikan
pembiayaan apakah benar-benar dapat dipercaya.
b. Capital
Yaitu untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki
nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

47

Wawancara penulis dengan Bapak RM. Andhi Setiadhi tanggal 22 April 2019

c. Capability
Yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar
pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola
bisnis serta kemampuannya dalam mencari laba. Merupakan jaminan
yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.
e. Condition
Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondidi
ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sector
masing-masing.
3. Selanjtnya adalah mempertimbangkan 7P yaitu:
a. Personality
yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya ataiu tingkah
lakunya sehari-hari maupun masa lalu.
b. Party
Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klesifikasi tertntu atau
golonngan-golongan

tertentu

serta

sehingga

karakternya

berdasarkan
nasabah

modal,
dapat

loyalitas,
digolongkan

kegolongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas pembiayaan
yang berbeda pula dari bank.
c. Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang
apakan

menguntungkan

atau

tidak,

atau

dengan

kata

lain

mempunyai prospek atau sebaliknya.
d. Perpose
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil
pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang mereka inginkan.
e. Profitability
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam
mencari laba.
f. Protection
Tujuannya
diberikan

dalah

oleh

bagaimana
bank,

menjaga
tetapi

pembiayaan

yang

melalui

suatu

perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan.
4.

Setelah

itu

pihak

Bank

Muamalat

mengambil

keputusan

apakah proposal nasabah tersebut dapat dilanjutkan atau tidak.
5. Pihak Bank Muamalat Indonesia melakukan analisis pembiayaan
menilai,

dan

pemyelidikan

serta

menyiapkan

dokumen

yang

diperoleh.
6. Setelah proposal diterima oleh komite hasil permohonan tersebut
dipersentasikan

oleh

account

officerkepada

pimpinan

Bank

Muamalat Indonesia untuk mendapat persetujuan atas pemberian
pembiayaan

untuk

modal

usaha

yang

diajukan

calon

nasabah.

Apabila disetujui, account officer menundang pemohon datang ke

Bank Muamalat untuk diberi penjelasan mengenai pembiayaan kerja
sama yang diberikan. Setelah ada kesepakatan baru dapat dilakukan
penandatangan akad pembiayaan dan selanjutnya melakukan aikatan
secara hukum dihadapan notaries.
7. Kemudian proses pencairan modal yang akan diberikan kepada
pengelola.

Adapun

media

yang

diperlukan

dalam

pembiayaan

adalah :
a. Take down sheet yaitu lembaran kerja yang memuat tentang
proses pembiayaan
b. Tanda terima barang atau uang nasabah (TTUN) yaitu surat
pernyataan menyangkut nasabah bahwa ia benar-benar telah
menerima sejumlah uang atau barang dari Bank Muamalat
sebagai modal usaha dengan bentuk kerja sama bagi hasil
berdasarkan persetujuan yang disepakati.
8. Pengawasan atas pembiayaan yang telah diberikan, pengawasan ini
adalah

kegiatan

dalam

rangka

melakukan

pengawalan

sejak

pembiayaan dicairkan hingga dilunasi.
Setelah penulis melakukan penelitian langsung dilapangan tentang
kelayakan terhadap nasabah mengenai pembiayaan mudharabah pada Bank
Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi melalui observasi, dokumentasi dan
wawancara, maka penulis dapat menjelaskan hasil temuan di lapangan.

a). Kelayakan Nasabah
Hasil obesrvasi penulis dilapangan pada Bank Muamalat KCP Jambi
menunjukan bahwa analisis kelayakan nasabah (5C (Character, Capacity,
Capital, Collateral, dan Conditions)” dan 7P (Personality, Party, Perpose,
Prospect, Payment, Profitability dan Protection) berpengaruh terhadap
pemberian pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat KCP Kota Jambi.48
Kemudian hasil wawancara penulis dengan Bapak RM. Andhi Setiadhi
selaku Sub Branch Manager Bank Muamalat KCP Kota Jambi pada hari senin
tanggal 18 maret 2019 beliau menjelaskan.
“Standar kriteria kelayakan penilaian yang harus dilakukan oleh bank
untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan
pembiayaan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P yaitu Character,
Capacity, Capital, Collateral, dan Conditions dan Personality, Party,
Perpose, Prospect, Payment, Profitability dan Protection”.49
Dari hasil hasil wawancara diatas dapatlah dipahami bahwa standar kriteria
kelayakan nasabah adalah nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan
pembiayaan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P yaitu (5C (Character, Capacity,
Capital, Collateral, dan Conditions)” dan 7P (Personality, Party, Perpose,
Prospect, Payment, Profitability dan Protection) dengan pemberian pembiayaan
mudharabah.
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b). Pemberian Pembiayaan Kepada Nasabah
Analisis pemberian pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Bank
Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi diantaranya adalah

analisis aspek

permohonan, analisis aspek yuridis, analisis aspek manajemen, analisis aspek
pemasaran, analisis aspek jaminan, analisis aspek keuangan dan analisis aspek
teknis operasi, sementara untuk analisis yang dilakukan oleh Bank Muamalat Kota
Jambi menggunakan 5C dan 7P.
Wawancara penulis dengan RM. Andhi Setiadhi selaku Sub Branch
Manager Bank Muamalat KCP Kota Jambi pada hari senin tanggal 18 maret 2019
beliau menjelaskan
“Bahwa untuk pemberian pembiayaan mudharabah pertama yang kami
lakukan adalah

analisis aspek permohonan kemudian analisis aspek

yuridis, dan analisis aspek manajemen serta analisis aspek pemasaran dan
analisis aspek jaminan, analisis aspek keuangan dan analisis aspek teknis
operasi, jika hal ini terpenuhi

maka maka kami akan menerima

permohonan nasabah”.50
Selanjutnya untuk faktor profitability dan protection keduanya mempunyai
nilai signifikan dengan pengaruh yang negatif. Dari hasil pembahasan ini dapat
dilihat bahwa Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi dalam melakukan
analisa pemberian pembiayaan mudharabah lebih cenderung menilai dari faktor
condition kemudian menilai faktor capital. Hal ini dilakukan oleh Bank Mumalat
Indonesia KCP Kota Jambi dengan pertimbangan bahwa, produk pembiayaan
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mudharabah yang ada pada Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi
menggunakan sistem back to back yang artinya pihak bank hanya sebagai
perantara antara pemilik modal dan pihak pengelola. Pemilik modal telah
menentukan sendiri kepada siapa modal tersebut dikelola.
Untuk mempermudah dalam mendefinisikan responden dalam penelitian ini
adalah nasabah Bank muamalat Indonesia KCP Kota Jambi, maka diperlukan
gambaran mengenai karakteristik responden. Adapun gambaran karakteristik
responden adalah sebagai berikut:
1) Karakteristik berdasarkan jenis kelamin
Responden yang menggunakan jasa Bank Muamalat Indonesia KCP Kota
Jambi adalah nasabah dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jumlah
responden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 32 orang sedangkan
dengan jenis kelamin perempuan berjumlah18 orang dengan total responden 50
0rang.51
Dari hasil obsevasi penulis yang diapatkan pada Bank Muamalat KCP
Kota Jambi penulis menemukan bahwa cukup antusias para

nasabah

mengajukan peminjaman modal untuk usaha di Bank Muamalat KCP Kota
Jambi.52
2) Karakteristik berdasarkan umur
Berdasarkan umur responden yang paling banyak menjadi nasabah
pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi
adalah responden yang berumur 41-50 tahun, dimana dari 50 responden,
51
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jumlah responden yang berumur 20 – 30 tahun sebanyak 10 responden, 31–40
tahun sebanyak 16 responden, 41– 50 tahun sebanyak 18 responden atau dan
51 tahun keatas sebanyak 6.53

3) Karakteristik berdasarkan tingkat pendidikan
Berdasarkan tingkat pendidikan responden nasabah pembiayaan yang
paling banyak di Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi adalah
responden dengan tingkat pendidikan SLTA. Data tersebut dapat diketahui
bahwa jumlah responden yang berpendidikan SD sebanyak 1 responden,
SLTP sebanyak 14, SLTA sebanyak 24 responden S1 sebanyak 11
responden.54

4) Karakteristik berdasarkan profesi
Wawancara penulis dengan Ibu Dora Ayu Kusprilia selaku Customer
Service pada Bank Muamalat KCP Kota Jambi menjelakan bahwa
“Ada beberapa analisis kelayakan yang harus dipenuhi nasabah yaitu : 1).
Analisis faktor Character, 2). Analisis faktor Capacity, 3). Analisis faktor
Capital, 4). Analisis faktor Collateral, 5). Analisis faktor Condition,
6).Analisis faktor Personality, 7). Analisis faktor Party, 8).Analisis faktor
Perpose, 9). Analisis faktor Prospect, 10). Analisis faktor Payment, 11).
Analisis faktor Profitability, 12). Analisis faktor Protection.”55
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Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada Bank Mualamat KCP Kota Jambi
bahwa hasil data yang telah diolah menunjukkan bahwa Pemberian Pembiayaan
Mudharabah dapat diketahui bahwa rata-rata setiap responden paling banyak
menjawab jawaban setuju.

2.

Faktor-faktor

yang

berpengaruh

dalam

pemberian

pembiayaan

mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi
Adapun Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemberian pembiayaan
mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi adalah sebagai
berikut :
a). Syart-syarat yang harus dipenuhi nasabah
Didalam mempertimbangkan pembiayan yang telah dajukan calon
nasabah kepada Bank Muamalat Indonesia Cabang Jambi melalui beberapa
tahap, yaitu:
1. Latar belakang permohonan pembiayaan yang diajukan, meliputi:
a. Jumlah permohonan
b. Tujuan penggunaan pembiayaan
c. Jangka yang diajukan
d. Agunan yang diajukan
2. Informasi nasabah
a. Nama pemohon, bila perusahaan disebutkan nama badan usahanya.

b. Alamat rumah, yaitu alamat tinggal pemohonan sesuai kartu identitas
pemohon
c. Alamat domisili, yaitu alamat tinggal an status tempat tinggal
saat ini
d. Alamat usaha, yaitu alamat pekerjaan, alamat kantor, atau pabrik
e. Bidang usaha, yaitu bidang usaha/pekerjaan yang dijalankan oleh
pemohon
f. Susunan pengurus, yaitu nama dan jabatan para pengurus/pengelola
badan usaha sesuai legalitas terakhir
g. Lama usaha, yaitu umur operasional perusahaan
h. Grup usaha, yaitu badan usaha yang masih satu grup karena manajemen
atau kepemilikan yang sama.
3. Aspek yuridis, merupakan analisis terhadap keabsahan

permohonan

atas kelengkapan legalitas usahanya.
4. Aspek karakter dan manajemen merupakan analisis yang mengakaji
sejauh mana reputasi pemohon dalam menjalankan usaha khususnya
dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.
5. Aspek teknis dan produksi, dalam aspek ini meliputi:
a. Pola usaha yang dijalankan
b. Proses produksi
c. Kapasitas produksi
d. Jenis produk yang dihasilkan
e. Mesin-mesin yang dimiliki

6.

Analisis

aspek

pemasaran

untuk

mengetahui

kemampuan

calon

nasabah dalam memasarkan produk/jasa hasil usahanya termasuk realisasi
dan rencana penjualan sehingga mendukung alas an bahwa calon nasabah
memang memerlukan tambahan modal kerja baru atau membutuhkan
investasi.
7.

Analisis

aspek

keuangan,

merupakan

analisis

aspek

kuantitatif.

Tujuan aspek ini adalah mengetahui kondisi usaha calon nasabah
secara financial, menentukan jumlah pembiayaan yang pantas dan
wajar, hal-hal pokok yang dianalisis dalam laporan keuangan adalah:
a. Analisis laporan keuangan neraca dan laba/rugi, yaitu analisis
atas kewajiban laporan keuangan bersrta pos-pos yang ada dalam
laporan keuangan.
b. Nalisis mutasi rekening bank
c. Analisis kebutuhan modal kerja, merupakan rekomendasi jumlah
pembiayaan wajar yang dapat diberikan berdasarkan analisis atas
aspek-aspek keuangan tersebut.
8. Analisis aspek agunan, merupakan penjelasan mengenai spesifikasi
asset yang dijaminkan, berapa nilai pasar dan nilai likuiditasnya, dan
yang paling penting adalah nilai dari collateral coverage agunan.

Syarat Permohonan Pembiayaan Mudharabah Data yang dilakukan oleh
bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan.Untuk pembiayaan
konsumtif, data yang diperlukan adalah data yang menggambarkan kemampuan

nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya. Data yang
dipelukan antara lain :
1. Untuk pegawai
a. Kartu identitas calon nasabah dan istri: Kartu Tanda Penduduk
b. kartu keluarga, surat nikah
c. Slip gaji terakhir
d. Surat referensi dari kantor tempat bekerja atau SK pengangkatan
untuk Pegawai Negeri Sipil
e. Salinan rekening bank tiga bulan terakhir
f. Salinan tagihan rekening telefon dan listrik
g. Data objek pembiayaan
2. Untuk pengusaa perorangan
a. kartu identitas calon nasabah suami dan istri
b. kartu keluarga, surat nikah
c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
e. Salinan rekening bank tiga bulan terakhir
f. Salinan tagihan rekening telefon dan listrik tiga bulan terakhir
g. Data objek pembiayaan
h. Data jaminan.
3.

Untuk

pembiayaan

konsumtif

dengan

yaitu:
a. KTP suami istri sebanyak dua lembar

pengajuan

minimal

50

jut

b. Kartu keluarga, surat nikah
c. Surat persetujuan suami istri
d. Slip gaji tiga bulan terakhir
e. Surat referensi dari kantor tempat kerja
f. Nomor Pajak Wajib Pajak
g. Data jaminan (tanah, bangunan, atau kendaran yang dibeli)
h. Salinan rekening bank tiga bulan terakhir
i. Angsuran tidak melebihi dari gaji pokok
4. Untuk pembiayaan koperasi, dengan syarat sebagai berikut:
a. Surat permohonan
b. Nomor Pokok Wajib Pajak c. AD atau ADRT koperasi dan perubahannya
d. Surat pengesahan dari departemen koperasi
e. Susunan pengurusan koperasi yang disahkan oleh departemen koperasi
f. Laporan keuangan dua tahun terakhir
g. Laporan rapat anggaran (RAT) tahunan selama 2 tahun terakhir
h. Data jaminan
5. Untuk pembiayaan PT dan CV
a. Surat permohonan
b. Nomor Pokok Wajib Pajak
c. Surat Izin Usaha
d. Fotocopy KTP direksi
e. Company Profile
f. Akad pendirian dan perubahan

g. Surat pengesahan dari departemen kehakiman
h. Salinan rekening bank tiga bulan terakhir
i. Laporan keuangan dua tahun terakhir
j. Data jaminan
k. Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha 56

b). Kebijakan Pembiayaan Mudharabah
Bank

Muamalat

KCP

Kota

Jambi

dalam

melaksanakan

kegiatan operasional-nya tidak hanya melakukan kegiatan penyimpanan
dana tetapi juga melakukan kegiatan pengelolaan dana yang diwujudkan
dalam

bentuk

penyediaan

fasilitas

pembiayaan

bagi

pihak

yang

membutuhkan. Pembiayaan mudharabah sebagai salah satu pembiayaan
yang

ditawarkan

oleh

Bank

Muamalat

KCP

Kota

Jambi

merupakan pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama usaha antara dua
pihak, yaitu bank selaku pemilik modal yang menyediakan modal 100%
dan nasabah selaku pengelola usaha dengan jenis usaha tertentu yang telah
disepakati bersama dengan nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan bersama
pula.
Pembiayaan mudharabah yang ditawarkan oleh bank bila dilihat dari
bentuknya merupakan pembiayaan mudharabah muthlaqah yaitu bentuk
kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola yang cakupannya sangat
luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu atau syarat
lainnya Pembiayaan yang disalurkan, digunakan untuk pembiayaan produktif
56

Dukemntasi Bank Muamalat KCP Kota Jambi 2019

sebagai

modal kerja

yang diperlukan untuk memenuhi

kebutuhan

peningkatan produksi, baik secara kuantitatif untuk meningkatkan jumlah
produksi maupun secara kualitatif untuk peningkatan kualitas atau mutu
hasil produksi serta keperluan perdagangan.
Jenis usaha yang dapat diajukan untuk mendapatkan pembiayaan
adalah pembiayaan produktif yang menghasilkan keuntungan dan melarang
penyaluran modal untuk usaha yang mengandung unsur tidak halal, seperti
produksi perdaganganminuman keras, peternakan babi, perjudian, dan lain
sebagainya. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan,
koperasi, industri, pertambangan, pertanian, dan lain-lain. Jangka waktu
pembiayaan mudharabah maksimal adalah 5 tahun.
Bank

Muamalat

KCP

Kota

Jambi

sebelum

memberikan

pembiayaan kepada nasabah, pihak bank terlebih dahulu melakukan survei
terhadap calon nasabah dan usaha yang akan dibiayainya, survei tersebut
dilakukan oleh bagian pembiayaan yang langsung terjun ke lapangan untuk
mengetahui kredibilitas calon nasabahnya.
Setelah itu, dilakukan analisis pembiayaan yang meliputi analisis 6 C
dan analisis terhadap aspek-aspek perusahaan. Pada prinsipnya, dalam
pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak
melakukan penyimpangan pihak bank dapat meminta jaminan dari mudharib
atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib
terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati
bersama dalam akad (Himpunan Fatwa DSN, 2000) oleh karena itu, dalam

rangka menyalurkan pembiayaan mudharabah, bank juga mempertimbangkan
faktor jaminan dari nasabah atas pembiayaan mudharabah yang diterima
untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank akibat
kesalahan nasabah yang akan terjadi di kemudian hari.

c). Sanksi Terhadap Nasabah Bila Melanggar
Pada prinsipnya kerugian yang terjadi pada kegiatan usaha yang tidak
dapat dihindari karena di luar kekuasaan manusia (over macht), sepenuhnya
ditanggung oleh pemilik modal (shahibul maal) dalam hal ini Bank,
sedangkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah/mudharib dalam
mengelola

usaha,

penyelewengan/

penyalah-gunaan

modal

atau

menunda-nunda pembayaran maka kerugian ditanggung oleh nasabah/
mudharib.
Dalam Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000
tentang Sanksi Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran dapat
diperoleh pengertian tentang yang dimaksud dengan sanksi adalah sanksi
yang dikenakan lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang mampu
membayar tetapi menunda-nunda pembayaran. Nasabah yang mampu tetapi
menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad
baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi yang didasarkan
pada prinsip Ta‟zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam
pembayaran kewajibannya.

Dalam perjanjian pembiayaan di Bank Muamalat KCP Kota Jambi,
terhadap nasabah/mudharib yang melanggar akad pembiayaan mudharah, dapat
dikenakan sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas
dasar kesepakatan dan dibuat pada saat akad pembiayaan ditanda-tangani.
Penerapan sanksi baru diberlakukan oleh pihak Bank Muamalat KCP Kota Jambi
terhadap mudharib/ nasabah, apabila nasabah/ mudharib dianggap telah melanggar
syarat-syarat akad, yaitu sebagai berikut :
a). Mempergunakan pembiayaan yang diberikan Bank di luar tujuan atau rencana
kerja yangtelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank (Side Streaming).
b). Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun termasuk dan tidak
terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan atau akuisisi dengan
pihak lain .
c). Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan
Bank.
d). Melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh Pengadilan
e). Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak Bank.
f). Menolak atau menghalang-halangi Bank dalam melakukan pengawasan dan
atau pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang
mendapat fasilitas pembiayaan dari Bank berdasarkan isi akad, serta hal lain
yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan termasuk dan tidak
terbatas pada membuat photo copynya.

Pembiayaan bagi hasil mudharabah dalam perbankan syariah di kenal
dengan istilah Qiradh adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pemilik
dana (shahibul maal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua
(mudharib) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha di bagi di antara
mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad/kontrak.57
Dalam akad pembiayaan mudharabah disebutkan bahwa salah satu
kewajiban nasabah adalah melakukan pembayaran pembiayaan yang disalurkan
Bank Muamalat kepadanya, dimana bagi nasabah/mudharib yang mampu namun
menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik
untuk membayar .Hubungan keterikatan antara dua pihak sesuai dengan
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, akan melahirkan konsekuensi yang
harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yaitu seluruh kewajiban yang harus
ditunaikan dan apa-apa yang menjadi hak masing-masing yang akan di terima.
Dalam hal ini Al-Qur‟an sebagai pedoman dari ajaran Islam yang
ditafsirkan dengan realisasi muamalah fiqh menerangkan perjanjian merupakan
pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu
yang berkaitan dengan orang lain. Dengan demikian klausula yang dituangkan
dalam akad pembiayaan mudharabah menjadi aturan yang mengatur seluruh
kewajiban yang harus ditunaikan dan apa-apa yang menjadi hak masing-masing
pihak, hutangnya boleh dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip Ta‟zir
yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
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Dalam Draft akad pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat KCP Kota
Jambi maupun dalam beberapa akad pembiayaan yang telah di buat Bank
Muamalat KCP Kota Jambi dengan nasabah/ mudharib, adanya ketentuan yang
mengatur tentang sanksi yang akan diberikan oleh Bank terhadap nasabah/
mudharib bila melanggar syarat-syarat akad, namun konsekwensi logis
nasabah/mudharib melanggar isi akad pembiayaan mudharabah, Bank Muamalat
KCP Kota Jambi , tidak dapat memberikan sanksi apapun terhadap nasabah/
mudharib, apabila dalam akad pembiayaan mudharabah yang di buat antara Bank
Muamalat KCP Kota Jambi dengan nasabah/ mudharib tidak ada mencantumkan
klausula yang mengatur tentang sanksi terhadap nasabah/mudharib yang
melanggar akad pembiayaan mudharabah. Khusus untuk KPRI Ikhtiarun Nafiah
Bank Muamalat akan menyelesaikan permalahannya ke Arbitrase dan Litigasi bila
jalur musyawarah tidak juga menemui jalan terang.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dilapangan mengenai Analisis
Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Di Bank
Muamalat Kantor Cabang Kota Jambi dapatlah penulis mengambil kesimpulan
sebagai berikut ;
1. Analisis Kelayakan Nasabah Terhadap Pemberian Pembiayaan Mudharabah di
Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi dapat disimpulkan bahwa analisis
kelayakan nasabah harus memenuhi kriteria (5C (Character, Capacity,
Capital, Collateral, dan Conditions)” dan 7P (Personality, Party, Perpose,
Prospect, Payment, Profitability dan Protection).
2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemberian pembiayaan mudharabah di
Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi adalah Syart-syarat yang harus
dipenuhi nasabah diantaranya adalah mempertimbangkan pembiayan yang
telah dajukan calon nasabah serta latar belakang permohonan pembiayaan
yang diajukan, Kebijakan Pembiayaan Mudharabah, serta sanksi terhadap
nasabah bila melanggar perjanjian karena kerugian yang disebabkan oleh
kelalaian nasabah/mudharib dalam mengelola usaha, penyelewengan/
penyalah-gunaan modal atau menunda-nunda pembayaran maka kerugian
ditanggung oleh nasabah/ mudharib.
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B. Saran-saran
1.

Bagi Akademik
Analisis kelayakan nasabah ini selalu diterapkan pada setiap instansi
keuangan untuk dapat menentukan layak dan tidaknya nasabah diberikan
pembiayaan khususnya di lembaga keuangan syariah, sehingga penting
kiranya dari pihak akademik memberikan keilmuan yang lebih luas terkait
dengan teoritik analisis kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan.

2.

Bagi Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi
a. Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi diharapkan untuk terus
melanjutkan pengembangan penyaluran pembiayaan kepada UKM
dengan prosedur dan proses analisis kelayakan pembiayaan sesuai
dengan kapasitas UKM.
b. Memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada nasabah, dan
masyarakat Kota Jambi mengenai adanya sarana akad mudharabah
dengan tujuan membantu nasabah lain meningkatkan volume
pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia KCP Kota
Jambi.
c. Untuk menghindari debitur yang memiliki moral hazard (tidak jujur
dan sifat-sifat buruk lainnya), maka pihak Bank Muamalat Indonesia
KCP Kota Jambi harus meningkatkan lagi fungsi pengawasan yang
represif secara aktif

3.

Bagi Peneliti Selanjutnya
Analisis kelayakan nasabah yang digunakan dalam pemberian
pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Jambi
tidak hanya menggunakan faktor 5C dan 7P saja tentunya masih banyak
lagi faktor yang mempengaruhi, oleh sebab itu peneliti menyarankan agar
peneliti selanjutnya menggunakan faktor-faktor lain yang belum dipakai
dalam penelitian ini, hal ini dilakukan agar penelitian selanjutnya dapat
berkembang.

C. Kata Penutup
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah
menganugerahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini walau dalam bentuk yang sederhana.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum tentu sempurna baik dari
pengaturannya maupun dari segi bahasanya.
Dalam hal ini penulis selalu berlapang dada dengan senang hati menerima
tegur sapa dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
Dalam hal ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen-dosen
pembimbing yang telah berpartisipasi membimbing dan membantu penyelesaian
skripsi ini. Jika terdapat kejanggalan dan kesalahan terlebih dahulu penulis mohon
maaf yang sedalam-dalamnya, akhir kata penulis mendo‟akan semoga kita selalu
dilindungi Allah SWT, Amin Ya Robbalalamin.
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