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ABSTRACT 

 

The main purpose of this study is to calculate the risk of financing by using 

CreditRisk+ method and to conclude whether CreditRisk+ method is feasible if 

used by BPRS Al Barokah. VAR or unexpected loss and PPAP are compared with 

NPF. The result is to be used in concluding whether CreditRisk+ method is 

feasible if used by BPRS Al Barokah.  

This study is case study in BPRS Al Barokah. Data used in this study are 

qualitative and quantitative data. Quantitative data are the financing position of 

each financing product at September 2008, collectibility rate of each obligor in 

each financing product at September 2008,  PPAP and NPF at October 2008. 

Qualitative data is from interview. 

In conclusion, CreditRisk+ method is feasible if used by BPRS Al Barokah 

because the difference between VAR and NPF is positive (pesimistic) while the 

difference between PPAP and NPF is negative (optimistic).  

 

Keywords :  CreditRisk+, PPAP, NPF, real loss, VAR or unexpected loss. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perkembangan perbankan Indonesia dapat terlihat dari perkembangan 

perbankan konvensional dan perbankan syariah. Secara umum, perkembangan 

perbankan syariah lebih baik dari perbankan konvensional walaupun dari segi 

jumlah bank syariah jauh lebih kecil. Hal ini terlihat dari indikator pertumbuhan 

jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun, kredit (untuk syariah 

disebut pembiayaan) yang diberikan, dan indikator keuangan.  

Selama kurun waktu 2004 hingga awal 2009 terjadi peningkatan jumlah  

DPK yang dihimpun dan kredit yang diberikan oleh bank umum konvensional. 

Berdasarkan Laporan Bank Indonesia (BI) dalam Indonesian Banking Statistics, 

Vol. 7, No. 3, Februari 2009, jumlah kredit yang diberikan bank umum (dalam 

miliar rupiah) pada akhir 2004 sebesar Rp559.470 dan pada Februari 2009 sebesar 

Rp1.301.844 atau naik sebesar 132,69% (posisi kredit 2009 dibandingkan dengan 

2004). Jumlah DPK bank umum (dalam miliar rupiah) pada akhir 2004 sebesar 

Rp963.106 dan pada Februari 2009 sebesar Rp1.771.098 atau naik sebesar 

83,89%. Namun, peningkatan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan indikator 

keuangan. Return on asset (ROA) pada akhir tahun 2004 sebesar 3,46% dan pada 

bulan Februari 2009 turun menjadi 2,6%. Rasio beban operasional terhadap 

pendapatan operasional (BOPO) pada akhir tahun 2004 sebesar 76,64%  dan pada 
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bulan Februari 2009 naik menjadi 96,54%. Hal ini berarti terjadi penurunan 

efisiensi bank umum. 

Di sisi lain selama kurun waktu yang sama, perbankan syariah mengalami 

peningkatan baik dari sisi DPK yang dihimpun dan pembiayaan (kredit untuk 

konvensional) yang diberikan maupun dari sisi indikator keuangan. Jumlah  

pembiayaan yang mampu disalurkan bank umum syariah dan unit usaha syariah 

pada akhir 2004 sebesar (dalam miliar rupiah) Rp 11.324 dan pada Februari 2009 

sebesar Rp. 38.843 atau naik sebesar 243%. Mengiringi kenaikan jumlah kredit 

dalam kurun waktu yang sama, jumlah DPK yang diperoleh bank umum syariah 

dan unit usaha syariah juga mengalami kenaikan sebesar 229,84%. Di waktu yang 

sama, peningkatan ini diimbangi dengan peningkatan dari sisi indikator keuangan. 

Kenaikan profitabilitas yang terlihat dari ROA dan ROE masing – masing sebesar 

80,47% dan 134,03%. BOPO hanya naik sebesar 14,32% namun masih relatif 

lebih rendah dibandingkan kenaikan profitabilitas. Sayangnya, perkembangan ini 

dihambat oleh peningkatan Non Performing Financing (di dalam konvensional 

disebut NPL) sebesar 132%. Walaupun demikian, perbankan syariah masih dapat 

meningkatkan efisiensinya dalam kurun waktu tersebut. 

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama bank syariah. Tahun 

2004 porsi pembiayaan perbankan syariah (bank umum syariah, unit usaha 

syariah, dan BPRS) terhadap total jumlah kredit perbankan konvensional (Bank 

Umum dan BPR) hanya sebesar 2,13% dan pada bulan Februari 2009 porsinya 

naik menjadi 3,02%. Mengingat pentingnya peran pembiayaan baik terhadap bank 

syariah itu sendiri maupun bagi perkonomian Indonesia, diperlukan upaya yang 
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tepat untuk mengembangkan produk-produk pembiayaan bank syariah. Salah satu 

upayanya adalah melalui penerapan manajemen risiko, khususnya yang terkait 

dengan risiko di bidang pembiayaan. 

Menurut Dewi (2005) ciri yang membedakan produk pembiayaan syariah 

dengan konvensional adalah terdapatnya bermacam pola pembiayaan yang 

ditentukan oleh jenis serta prinsip dalam transaksi pembiayaan itu sendiri. Pada 

prinsipnya transaksi dalam pembiayaan syariah terdiri dari dua kelompok besar, 

yaitu yang bersifat certainty contract (murabahah, istishna) dan uncertainty 

contract (mudharabah, musyarakah).  

Menurut Karim A. Adiwarman (2006, hal 256) manajemen risiko dalam 

bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, 

terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-

bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar 

antara bank Islam dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara 

mengukur (how to measure), melainkan pada apa yang dinilai (what to be 

measured). Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen 

risiko operasional bank Islam yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, 

antisipasi risiko dan pemantauan risiko. 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu 

kelompok pemain dalam perbankan syariah. Berdasarkan Laporan BI dalam 

Statistik Perbankan Syariah, Maret 2009, BPRS (gabungan) memiliki ROA tahun 

2005 sebesar 4,05% dan pada Bulan Maret 2009 turun menjadi 2,65%. Hal ini 

merupakan penurunan yang cukup besar mengingat BPRS (gabungan) memiliki 
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FDR (Financing to Deposit Ratio) 122,41% pada tahun 2005 dan naik menjadi 

128,83% pada bulan Maret 2009. BPRS (gabungan) memiliki NPF yang lebih 

besar dari NPF Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Posisi NPF BPRS 

(gabungan) pada bulan Maret 2009 sebesar 8,41% sedangkan  NPF Bank Umum 

Syariah dan Unit Usaha Syariah hanya sebesar 5,14%. Oleh karena itu, 

perkembangan BPRS perlu mendapat perhatian agar bisa menjadi lebih baik lagi 

dari sebelumnya. 

Mengingat semakin besarnya perkembangan bank syariah, khususnya 

BPRS, maka semakin besar dan kompleks pula risiko yang dihadapi. Salah 

satunya adalah risiko pembiayaan. Oleh karena itu, maka di samping melakukan 

perhitungan dengan menggunakan pendekatan PPAP, bank syariah termasuk 

BPRS, khususnya BPRS Al Barokah, yang merupakan sampel penelitian, juga 

bisa menggunakan pendekatan internal guna meningkatkan produk 

pembiayaannya dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian. 

BPRS Al Barokah adalah BPRS yang terletak di Kota Depok Propinsi 

Jawa Barat dan berdiri pada bulan 12 Juni 1995. Keberadaan BPRS di Kota 

Depok dimaksudkan untuk ikut menunjang pengembangan usaha-usaha pada 

sektor mikro. Pengembangan dan target pasar BPRS pada tahun 2006 masih 

terbuka luas, termasuk target pasar BPRS Al Barokah. Usaha-usaha mikro sebagai 

target potensial sebesar 64,49% dari total mata pencaharian penduduk Kota Depok 

(BPRS Al Barokah, laporan tahunan 2008). Oleh karena itu, untuk mengiringi 

perkembangan dan peningkatan potensi pasar BPRS Al Barokah diperlukan 
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manajemen risiko yang terus berkembang berupa pengukuran risiko pembiayaan 

dengan pendekatan CreditRisk+. 

Pendekatan CreditRisk+ memiliki kemampuan dalam melakukan prediksi 

(forecasting) terhadap kemungkinan nasabah yang akan mengalami default 

sehingga diharapkan mampu melakukan perhitungan terhadap risiko pembiayaan 

(Dewi, 2005). Selain itu, dalam pendekatan CreditRisk+ tidak 

mempertimbangkan unsur bunga dan nilai waktu dari uang melainkan 

mempertimbangkan tingkat kolektibilitas dari tiap-tiap debitur dalam 

perhitungannya.   

Berdasarkan keterangan di atas dan untuk menguji kembali penelitian 

sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

“Perhitungan Risiko Pembiayaan dengan Pendekatan CreditRisk+ Pada 

BPRS Al Barokah periode Oktober 2008.” 

 

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah berikut. 

1. Perkembangan perbankan syariah kurun waktu tahun 2004 hingga awal 

2009 sudah cukup baik, namun masih diiringi dengan peningkatan NPF 

sebesar 132% sehingga dirasa perlu untuk memperhatikan peningkatan 

NPF tersebut. 
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2. Kebutuhan akan perkembangan produk-produk perbankan syariah, 

khususnya produk-produk pembiayaan, guna meningkatkan perannya 

dalam dunia perbankan Indonesia. 

3. Kebutuhan akan peningkatan manajemen risiko perbankan syariah guna 

mengimbangi perkembangan perbankan syariah (produk-produk 

perbankan syariah, khususnya pembiayaan). 

4. Peningkatan perkembangan BPRS baik dari sisi pendanaan maupun 

pembiayaan, khususnya BPRS Al Barokah sehingga dibutuhkan 

perkembangan dari aspek manajemen risiko, khususnya manajemen risiko 

dari sisi pembiayaan. 

5. Adanya pendekatan pengukuran risiko pembiayaan lain disamping 

pendekatan PPAP. 

6. Menguji kembali pengukuran risiko dengan pendekatan CreditRisk+ agar 

manfaat atau kelebihan pendekatan ini dapat memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan manajemen risiko perbankan syariah, khususnya 

manajemen risiko pembiayaan.  

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Agar lebih fokus, penelitian ini memiliki batasan masalah sebagai berikut. 

1. Perhitungan risiko dilakukan terhadap produk-produk pembiayaan pada 

BPRS Al Barokah posisi bulan Okotober 2008. 

2. Perhitungan risiko pembiayaan dilakukan dengan pendekatan CreditRisk+. 
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1.2.3 Perumusan Masalah 

Masalah – masalah yang ingin dipecahkan dalam penilitian ini. 

1. Seberapa jauh risiko pembiayaan pada produk-produk pembiayaan BPRS 

Al Barokah untuk bulan Oktober 2008 dengan pendekatan CreditRisk+?. 

2. Seberapa jauh pendekatan CreditRisk+ layak untuk digunakan oleh BPRS 

Al Barokah?. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini. 

1. Menghitung risiko pembiayaan pada BPRS Al Barokah untuk bulan 

Oktober 2008. 

2. Menyimpulkan apakah pendekatan CreditRisk+ layak digunakan pada 

BPRS Al Barokah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Berdasarkan tujuannya, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat 

bagi pihak akademik, praktisi dan pihak lainnya. 

1 Akademik 

a. Memperkaya khasanah hasil penelitian di kepustakaan IBS mengenai 

perbankan syariah, khususnya pengukuran risiko pembiayaan 

menggunakan pendekatan CreditRisk+. 
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b. Menjadi salah satu sumber literatur di bidang perbankan syariah, 

khususnya penelitian yang berhubungan dengan pendekatan CreditRisk+ 

sehingga pada akhirnya mengharumkan nama IBS. 

2 Praktisi 

a. Menjadi informasi mengenai salah satu alternatif perhitungan risiko 

pembiayaan dengan pendekatan CreditRisk+ terhadap bank-bank syariah, 

khususnya bagi BPRS Al Barokah. 

b. Membantu perkembangan produk pembiayaan bank syariah dengan tetap 

memperhatikan prinsip kehati-hatian, yaitu melakukan perhitungan risiko 

pembiayaan dengan pendekatan CreditRisk+ selain pendekatan PPAP. 
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BAB II 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

 

2.1 Bank Syariah 

2.1.1 Pengertian Bank Syariah 

 Menurut Schaik (2001), Bank Islam (syariah) adalah sebuah bentuk dari 

bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada 

abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, 

dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang 

ditentukan sebelumnya. Sudarsono (2004) dalam Buletin Ekonomika dan Bisnis 

Islam FEB UGM, 25 Mei 2007, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang 

usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. 

Jadi, bank syariah adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya menjunjung 

tinggi prinsip-prinsip syariah, baik dari produk-produk yang ditawarkan maupun 

dari pelayanan yang diberikan. 

 

2.1.2 Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional 

Menurut Syahyuti (2005), dalam beberapa hal bank konvensional dan bank 

syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, 

mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum 

untuk memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan 

dan sebagainya. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional yang 
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sangat prinsipil adalah akad-akad yang ditetapkan, aspek legalitas, struktur 

organisasi, bidang usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. 

Menurut Syahyuti (2005), terdapat perbedaan mendasar antara bank 

konvensional dan bank syariah. Pertama, dari segi akad dan aspek legalitas. Akad 

yang dipraktikkan dalam bank syariah memiliki konsekwensi dunia dan akhirat, 

karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum atau syari’at Islam. Jika terjadi 

perselisihan antara nasabah dan bank, maka bank syariah dapat merujuk kepada 

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang penyelesaiannya dilakukan 

berdasarkan hukum Islam.  

Kedua, dari sisi struktur organisasi, Bank Syariah dapat memiliki struktur 

yang berbeda dengan bank konvensional, yakni bank syariah memilki Dewan 

Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional dan produk-produk bank 

agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari’ah Islam. Eksistensi Dewan Syariah 

di dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah bersifat wajib. 

Ketiga, berkenaan dengan bisnis dan usaha yang dibiayai, haruslah bisnis 

dan usaha yang diperkenankan atau dihalalkan oleh syari’at Islam. Kehalalan 

bisnis dan usaha merupakan syarat mutlak agar suatu bidang usaha itu halal untuk 

dibiayai oleh perbankan syariah. Karena itulah, secara langsung atau tidak 

langsung perbankan Islam tidaklah semata-mata merupakan institusi ekonomi, 

tetapi juga sebagai institusi yang ikut bertanggung jawab menjaga moral dan 

akhlak masyarakat. 

Keempat, berkaitan dengan lingkungan kerja dan budaya perusahaan 

(Corporate culture). Dalam hal etika, sifat shiddiq (jujur), amanah (dapat 
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dipercaya), fathanah (cerdas, professional) dan tabligh (komunikatif, ramah, 

keterbukaan) harus melandasi setiap tindakan para pelaku perbankan syariah. 

Dalam hal reward and punishment yang berlaku dalam perbankan syariah 

dipraktikkan dengan prinsip berkeadilan dan sesuai dengan syari’ah. 

Dengan demikian, perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi 

atas dasar prinsip-prinsip syari’ah. Prinsip syari’ah merupakan aturan dasar atau 

pokok yang berdasarkan hukum Islam. Prinsip ini menjadi landasan dan acuan 

dalam mengatur hubungan antara perbankan dan pihak-pihak lain serta di dalam 

usaha menghimpun dan menyalurkan dana dan aktivitas perbankan syariah 

lainnya. Selain itu, dalam operasional perbankan syariah pada prinsipnya dapat 

melakukan kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan petunjuk dan 

ketentuan syari’ah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta persetujuan 

Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. 

 

2.2 Sumber Dana Bank Syariah 

2.2.1 Modal 

Berdasarkan Tim Pengembangan Perbankan Syariah, IBI (Institut Bankir 

Indonesia, 2001) dana modal yaitu dana dari pendiri lembaga keuangan. Dana 

modal yang berasal dari pemilik bank ini akan digunakan terutama untuk kegiatan 

operasional bank dan investasi bank itu sendiri pada sektor-sekor yang dibenarkan 

menurut syariat.  
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Jika seseorang atau sekumpulan orang bersepakat untuk mendirikan 

sebuah usaha bank yang akan dikelola oleh sebagian pemilik modal maka hal ini 

diakadkan sebagai Syirkah atau Musyarakah. 

Jika pengelolaan usaha bank diserahkan kepada manajer-manajer yang 

profesional dengan target usaha yang ditentukan maka hal ini diakadkan sebagai 

Mudharabah. Para manajer disebut juga sebagai Dewan Direksi (Mudharib) 

diberi mandat oleh seorang atau sekelompok orang pemilik dana (Sahibul Maal). 

 

2.2.2 Dana Pihak Ketiga (DPK) 

1. Wadiah 

Berdasarkan Tim Pengembangan Perbankan Syariah, IBI (Institut Bankir 

Indonesia, 2001) wadiah menurut istilah adalah memberikan kekuasaan kepada 

orang lain untuk menjaga hartanya/barangnya dengan secara terang-terangan atau 

dengan isyarat yang semakna dengan itu. 

Jenis-jenis wadiah ada dua, yaitu wadiah yad al-amanah dan wadiah yad 

ad-dhamanah. Dalam wadiah yad al-amanah, barang yang dititipkan merupakan 

bentuk amanah belaka dan tidak ada kewajiban bagi wadi’ (pihak yang dititipi, 

bank) untuk menanggung kerusakan kecuali karena kelalaiannya. Dalam wadiah 

yad ad-dhamanah, wadi’ harus menanggung kerusakan atau kehilangan pada 

wadiah karena wadi’: menitipkan barang kepada orang lain yang tidak biasa 

dititipi barang, meninggalkan barang titipan sehingga rusak, memanfaatkan 

barang titipan, berpergian dengan membawa barang titipan, jika wadi’ tidak mau 

menyerahkan barang ketika diminta muwaddi’(penitip) maka wadi’ harus 
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menanggung  jika barang rusak, dan mencampur dengan barang lain yang tidak 

dapat dipisahkan. 

Jenis produk perbankan yang dapat diaplikasikan dengan menggunakan 

akad wadiah adalah giro bank dan rekening tabungan yang memberlakukan 

ketentuan dapat ditarik setiap saat dan bukan tabungan berjangka.  

2. Mudharabah 

Berdasarkan Tim Pengembangan Perbankan Syariah, IBI (Institut Bankir 

Indonesia, 2001) mudharabah adalah suatu bentuk perniagaan di mana si pemilik 

modal yang juga disebut dengan sahibul maal menyetorkan modalnya kepada 

pengusaha, yang selanjutnya disebut mudharib, untuk diusahakan dengan 

keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah 

pihak sedangkan kerugian, jika ada, akan ditanggung oleh si pemilik modal. 

Perbankan syariah menggunakan teknik mudharabah untuk menghimpun 

dana masyarakat dalam bentuk investasi mudharabah atau banyak dikenal pada 

beberapa bank syariah di Indonesia dan Malaysia sebagai Deposito Mudharabah. 

3. Dana ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah) 

Berdasarkan Tim Pengembangan Perbankan Syariah, IBI (Institut Bankir 

Indonesia, 2001) dana lain yang dikelola oleh bank syariah adalah dana yang 

berasal dari zakatr, infaq, dan shadaqah. Dana ZIS akan diterima oleh bank 

syariah sebagai sumber dana yang pengelolaannya secara khusus dan 

penyalurannya pun dilakukan secara khusus. Aktivitas pengelolaan dana ZIS serta 

dana sosial lainnya harus dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Dalam 
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pelaksanaanya bank syariah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial 

lainnya yang bergerak di bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat seperti 

Dompet Duafa, Forum Zakat (FOZ), Badan Amil Zakat (BAZ), dan lainnya. 

 

2.3 Penyaluran Dana Bank  Syariah 

2.3.1 Jual Beli 

1. Murabahah 

Berdasarkan Siswanto (2004), murabahah adalah akad jual beli barang 

yang menyebutkan harga jual (harga pokok + keuntungan) yang disetujui pembeli. 

Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan 

menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. 

Berdasarkan Direktorat Perbankan Syariah, BI (2008), fitur dan 

mekanisme transaksi murabahah terdiri dari 4 hal.  

a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi 

Murabahah dengan nasabah. 

b. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 

yang telah disepakati kualifikasinya. 

c. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang 

yang dipesan nasabah. 

d. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa 

diperjanjikan dimuka. 
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Berdasarkan Tim Pengembangan Perbankan Syariah, IBI (Institut Bankir 

Indonesia, 2001) penjelasan teknis baik dari sisi nasabah maupun bank untuk 

pembiayaan murabahah yaitu sebagai berikut. 

a. Nasabah datang ke Bank dengan membawa surat Permohonan Murabahah 

(SPM). Dalam surat permohonan ini nasabah menyampaikan tujuannya 

meminta bantuan bank untuk membelikan barang/alat produksi/mesin yang 

dibutuhkan, kegunaan barang tersebut dalam usaha bisnisnya serta sumber 

dana dan cara untuk melunasi pembelian barang tersebut kepada bank. 

Selain Surat Permohonan Murabahah, nasabah juga menyertakan data-data 

perusahaan atau data nasabah yang lazim diminta oleh bank dan sesuai 

dengan kebijakan bank, diantaranya. 

− Akte pendirian perusahaan beserta pengesahan dan berita negara. 

− Fotocopy KTP/SIM/Passport pengurus dan pemegang saham. 

− Surat-surat izin yang diperlukan seperti SIUP,TDP,NPWP. 

− Neraca dan rugi/laba tiga tahun terakhir. 

b. Nasabah melampirkan juga informasi/brochure barang atau 

mesin/peralatan yang dibutuhkan,tipe, jenis, jumlah, warna, dan ukuran, 

serta informasi tentang penjual/supplier barang tersebut. Adapun data 

supplier adalah informasi tentang nama, alamat, telepon, telex, fax, ataupun 

e-mail yang dimiliki supplier. Contact person/marketing yang berhubungan 

dengan nasabah, keterangan lain yang menyatakan status supplier sebagai 

distributor tunggal, agen resmi atau pengecer serta keterangan barang. 
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c. Account Officer/marketing akan menganalisis kelayakan bisnis nasabah, 

historis usaha nasabah baik dari segi kualitatif dan kuantitatif. Demikian 

pula halnya officer diwajibkan untuk menganalisis kelayakan usaha 

supplier yang diajukan oleh nasabah. Dalam hal nasabah tidak mempunyai 

usulan/calon supplier, bank/marketing officer berhak untuk mencarikan 

supplier yang telah menjadi nasabah bank maupun supplier baru, sepanjang 

kelayakan usaha dan kesanggupan supplier dianggap memenuhi. Pada saat 

ini account officer sudah meminta konfirmasi tersedianya barang pada 

supplier. 

d. Bagian administrasi pembiayaan (unit support) menganalisis nasabah dan 

supplier dari segi yuridis, kelengkapan dokumentasi perusahaan dalam 

bidang hukum, kelayakan jaminan yang diajukan oleh nasabah (bila ada). 

Bagian administrasi pembiayaan (unit support) juga melakukan bank 

checking atas nasabah dan bank checking atas supplier. 

e. Hasil pemeriksaan (checking) bagian administrasi pembiayaan disampaikan 

pada account officer/marketing bersamaan dengan analisa kualitatif dan 

kuantitatif. Selanjutnya account officer akan melakukan presentasi ke 

Komite Pembiayaan untuk memperoleh persetujuan. Bila menurut komite 

permintaan nasabah dianggap tidak layak dan tidak memenuhi kriteria 

untuk dibiayai, maka seluruh dokumen harus dikembalikan pada nasabah, 

dan marketing menyampaikan penolakan tersebut kepada nasabah. Komite 

juga menilai apakah supplier yang diajukan oleh nasabah layak atau tidak, 

adan apakah supplier memenuhi semua kriteria. 
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f. Bila permintaan nasabah dan supplier dianggap layak serta memenuhi 

kriteria, maka komite akan memberikan persetujuan yang khususnya 

menyangkut aspek. 

− Harga beli barang dari supplier. 

− Harga jual pada nasabah. 

− Jangka waktu pelunasan barang. 

− Besarnya uang muka yang harus diserahkan oleh nasabah. 

− Penunjukan supplier/penjual barang. 

− Jaminan bila diperlukan dan persyaratan-persyaratan yang harus 

dipenuhi supplier. 

g. Bila komite menyetujui persyaratan yang diajukan oleh account officer 

maka account officer akan mengirimkan Surat Persetujuan Murabahah 

(SPM) kepada nasabah. Surat Persetujuan Murabahah ini lazimnya pada 

dunia perbankan konvensional disebut Offer Letter atau surat yang isinya 

bank menyetujui permintaan nasabah untuk membelikan barang (di bank 

konvensional  bank menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit pada 

nasabah ). Dalam Surat Persetujuan Murabahah perlu dinyatakan. 

− Spesifikasi barang yang disetujui. 

− Jumlah barang yang akan dibeli. 

− Harga beli bank pada supplier. 

− Harga jual bank pada nasabah. 

− Jangka waktu untuk melunasi barang tersebut. 

− Cara pelunasan (sekaligus atau mengangsur). 
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− Besarnya uang muka yang diminta dari nasabah. Uang muka ini 

untuk menandakan keseriusan nasabah untuk membeli 

barang/peralatan tersebut dari bank. 

h. Setelah itu account officer menghubungi supplier dan meminta Surat 

Pernyataan Sanggup dari Supplier (SPSS) untuk memastikan bahwa 

supplier sanggup untuk menyediakan barang sesuai kreteria yang 

disampaikan account officer pada saat melakukan konfirmasi tersedianya 

barang. 

i. Setelah menerima surat Persetujuan Murabahah dari bank, nasabah 

menyatakan persetujuannya atas seluruh persyaratan yang diajukan bank 

termasuk melengkapi seluruh dokumen yang diminta oleh bank, dan 

nasabah setuju untuk membayar uang muka murabahah (urbun) kepada 

bank sebagai bukti bahwa nasabah akan membeli barang tersebut. 

j. Pada saat nasabah melakukan pembayaran uang muka, (urbun) maka bank 

akan mengeluarkan Tanda Terima Uang Muka Murabahah (TTUM) yang 

akan diberikan kepada nasabah. 

k. Setelah menerima uang muka murabahah dari nasabah, bagian administrasi 

pembiayaan sudah dapat mengeluarkan Surat Pemesanan Barang Pada 

Supplier (SPBPS) atau dalam dunia usaha lazim sebagai Purchase Order 

(PO). 

l. Supplier menerima Purchase Order atau SPBPS dan menyatakan barang 

tersedia dan siap untuk dikirimkan pada nasabah. 
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m. Dengan demikian bagian administrasi pembiayaan sudah dapat 

mempersiapkan Akad Murabahah, yaitu akad jual beli antara bank dan 

supplier untuk membeli barang yang dimaksud. 

n. Setelah Akad Murabahah antara bank dan supplier, dilanjutkan dengan 

Akad Murabahah yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah untuk 

menjual barang yang telah dimiliki bank kepada nasabah. Pada saat ini 

dapat sekaligus dilakukan pengikatan jaminan (bila perlu) dimana jaminana 

tersebut dapat berupa barang yang diperjualbelikan ataupun jaminan 

lainnya yang lazim diterima oleh bank seperti tanah, rumah, deposito dan 

lain sebagainya. 

o. Setelah Akad Murabahah antara bank dan supplier dan Akad Murabahah 

antara bank dan nasabah terlaksana, supplier mengeluarkan Surat 

Permohonan Realisasi Murabahah (SPRM) kepada bank yang meminta 

pelunasan harga beli barang. Dalam surat permohonan realisasi murabahah 

dirinci harga jual, uang muka, sisa yang belum dilunasi dan nomor 

rekening supplier atau cara pembayaran lain yang diminta oleh supplier. 

p. Bagian Administrasi Pembiayaan dapat melakukan instruksi pembayaran 

harga beli barang langsung pada rekening supplier, melalui cek atau 

instrumen lainnya. 

q. Setelah menerima pembayaran supplier akan menyerahkan Tanda Terima 

Uang Oleh Supplier (TTUOS) kepada bank dan mengirimkan barang pada 

nasabah dengan melampirkan Surat Pengiriman Barang Pada Nasabah 
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(SPBPN). SPBPN sekurang-kurangnya rangkap 3 yaitu, satu untuk 

supplier, satu untuk nasabah, dan satu wajib disampaikan pada bank. 

r. Setelah barang diterima oleh nasabah maka nasabah akan mengeluarkan 

Tanda Terima Barang Oleh Nasabah (TTBON) sekurang-kurangnya 

rangkap 2, yaitu satu untuk supplier, satu wajib disampaikan pada bank. 

s. Setelah menerima barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta, 

selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam surat persetujuan murabahah, 

pelunasan harga jual barang kepada bank dilaksanakan oleh nasabah sesuai 

dengan jangka waktu yang disepakati. Pelunasan dapat dilakukan dengan 

cara sekaligus ataupun diangsur. 

Gambar 2.1 Transaksi Murabahah 

 

2. Salam 

Berdasarkan Siswanto (2004), salam adalah akad pembelian barang 

dengan delivery yang ditangguhkan dengan pembayaran atas dasar syarat-syarat 

tertentu, atau dibayar dahulu.  

Berdasarkan Antonio S, Muhammad (2001), transaksi salam biasanya 

dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif 

1. Akad Murabahah 

3. Pembayaran secara tunai, tangguh, ataupun dicicil 

Pembeli 

(Musytari) 

Penjual 

(Bai’) 

 

Sumber: Wiyono Slamet (2005), hal 41 

2. Penyerahan Barang Sekarang 
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pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, 

jagung, dan cabai, dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang 

tersebut sebagai simpanan atau inventory, dilakukanlah akad salam kepada 

pembeli (salam paralel) seperti Bulog, pedagang pasar induk, atau grosir. 

Transaksi salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri, 

misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah 

dikenal umum. Caranya, saat nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan 

garmen, bank mereferensikan penggunaan produk tersebut. hal itu berarti bank 

memesan dari pembuat garmen tersebut dan membayarnya pada waktu pengikatan 

kontrak. Bank kemudian mencari pembeli kedua. Pembeli tersebut bisa saja 

rekanan yang telah direkomendasikan oleh produsen garmen tersebut. 

Berdasarkan Direktorat Perbankan Syariah, BI (2008), fitur dan 

mekanisme transaksi salam terdiri dari beberapa hal.  

a. Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi 

salam dengan nasabah.  

b. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk 

perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar salam.  

c. Penyediaan dana oleh bank kepada nasabah harus dilakukan di muka 

secara penuh yaitu pembayaran segera setelah pembiayaan atas dasar akad 

salam disepakati atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembiayaan atas 

dasar akad salam disepakati.  

d. Pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk 

pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank. 
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Berdasarkan Tim Pengembangan Perbankan Syariah, IBI (Institut Bankir 

Indonesia, 2001) penjelasan teknis baik dari sisi nasabah maupun bank untuk 

pembiayaan salam adalah sebagai berikut. 

a. Nasabah datang ke bank dengan membawa Surat Permohonan Salam 

(SPS). Dalam surat ini nasabah menjelaskan kebutuhan dana guna 

membeli produk pertanian atau barang lain yang masih harus 

dipesan/dibuat terlebih dahulu. Nasabah menjelaskan kegunaan barang 

tersebut, akan dijual ke mana, keterangan tentang calon pembeli barang 

tersebut, dan sumber dana untuk mengembalikan pinjaman salam dari 

bank. Selain Surat Permohonan Salam, nasabah juga menyertakan data 

perusahaan/data nasabah yang lazim diminta oleh bank dan sesuai dengan 

kebijakan bank. 

b. Nasabah juga melampirkan informasi informasi/brochure barang atau 

mesin peralatan yang dibutuhkan,type, jenis, jumlah, warna, ukuran, 

penjual/supplier barang tersebut, dan Data Produsen (informasi tentang 

nama, alamat, telepon, telex, fax, ataupun e-mail yang dimiliki produsen),  

contact person/marketing yang berhubungan dengan nasabah, pengalaman 

produsen dalam memproduksi barang sejenis, bila diperlukan juga data-

data keuangan produsen dan keterangan lain yang diminta oleh bank. 

c. Account officer/Marketing akan menganalisis kelayakan bisnis nasabah, 

historis usaha nasabah baik dari segi kualitatif dan kuantitatif. Demikian 

pula halnya officer diwajibkan untuk menganalisis kemampuan dan 

kelayakan usaha produsen yang diajukan oleh nasabah. Dalam hal nasabah 
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tidak mempunyai usulan/calon produsen, bank/marketing officer berhak 

untuk mencarikan produsen yang telah menjadi nasabah bank maupun 

produsen baru, sepanjang kelayakan usaha dan  kesangguan produsen 

dianggap memenuhi. 

d. Bagian Administrasi Pembiayaan menganalisis nasabah dan produsen dari 

segi yuridis, kelengkapan dokumentasi perusahaan dalam bidang hukum, 

kelayakan jaminan yang diajukan oleh nasabah dan bank checking atas 

nasabah dan bank checking atas produsen. Hasil pemeriksaan (checking) 

bagian administrasi pembiayaan disampaikan kepada account 

officer/marketing bersamaan dengan analisa kualitatif dan kuantitatif. 

e. Selanjutnya marketing akan melakukan presentasi kepada Komite 

Pembiayaan untuk memperoleh persetujuan. Bila permintaan Nasabah 

dianggap tidak layak, dan tidak memenuhi kriteria  untuk dibiayai, maka 

seluruh dokumen harus dikembalikan pada nasabah, dan marketing 

menyampaikan penolakan tersebut kepada nasabah. 

f. Bila permintaan nasabah dianggap layak dan memenuhi kriteria, Komite 

akan memberikan persetujuan yang khususnya menyangkut aspek. 

− Harga beli dari produsen. 

− Harga jual pada nasabah. 

− Jumlah. 

− Jangka waktu pembuatan barang/pesanan. 

− Spesifikasi yang harus dipenuhi. 

− Produsen yang ditunjuk. 
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− Besarnya uang muka. 

Kriteria layak adalah sesuai dengan analisa cash flow, pendapatan, biaya, 

kondisi keuangan nasabah dan lain sebagainya. 

 

g. Selanjutnya berdasarkan persetujuan komite, account officer akan 

mengirimkan Surat Penawaran Pada Produsen (SPPP). Surat ini 

menanyakan kesediaan dan kesanggupan produsen untuk 

mengerjakan/membuat barang sesuai pesanan nasabah bank. Selain itu 

bank meminta kelengkapan dokumen lainnya bila masih dibutuhkan. 

Setelah menerima SPPP produsen dapat menyanggupi atau tidak 

menyanggupi permintaan bank untuk membuat barang sesuai dengan 

pesanan nasabah bank. Bila produsen tidak sanggup membuat barang 

pesanan, produsen akan menyampaikan pada bank, dan permohonan salam 

nasabah tidak dapat dilanjutkan. 

h. Sebaliknya,bila produsen menyatakan sanggup dan bersedia membuat 

barang pesanan sesuai permintaan nasabah bank, maka produsen akan 

menyerahkan Surat Pernyataan Sanggup dari Produsen (SPSP) untuk 

membuat barang tersebut dan menyampaikannya pada bank.  

i. Setelah menerima Surat Pernyataan Sanggup dari Produsen (SPSP), 

account officer akan membuat Surat Persetujuan Salam (SPS) pada 

nasabah, yang menyangkut seluruh aspek yang telah ditetapkan komite 

yaitu harga beli, harga jual, jangka waktu pembuatan, produsen yang 

ditunjuk, uang muka pesanan, jaminan (bila perlu), kewajiban nasabah dan 
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hal-hal lain yang dianggap penting dan berkaitan dengan pembiayaan 

salam. 

j. Bila nasabah menyetujui seluruh persyaratan yang diajukan bank maka 

nasabah wajib melengkapi seluruh dokumen dan persyaratan tersebut 

sebelum akad salam dan membayar uang muka salam pada bank sejumlah 

yang tertera pada surat persetujuan salam. 

k. Account officer sebagai petugas bank akan menerima uang muka salam 

dari nasabah dan menyerahkan Tanda Terima Uang Muka Salam 

(TTUMS) sebesar 10%, 15%, atau 20% dari total pembiayaan yang sesuai 

dengan keputusan komite. 

l. Setelah bank menerima uang muka salam, bagian administrasi pembiayaan 

khususnya subunit hukum akan mempersiapkan  Akad Salam yaitu 

perjanjian pemesanan barang antara nasabah dengan bank dengan 

memperhatikan kelengkapan dokumen dan rincian/spesifikasi barang yang 

akan dipesan atau dibuat, serta segala ketentuan terms and conditions yang 

telah disepakati antara nasabah dan bank. Pengikatan jaminan dapat 

sekaligus dilaksanakan bila bank meminta adanya jaminan dari nasabah. 

m. Produsen sebagai pihak yang menerima pesanan (order) dari bank akan 

mempersiapkan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan yang diajukan 

oleh bank. 

n. Setelah akad salam antara bank dan nasabah terlaksana, bagian hukum 

mempersiapkan Akad Salam antara bank dan produsen untuk pembuatan 

barang dengan spesifikasi sesuai permintaan nasabah bank. Dalam akad ini 
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perlu diperhatikan jangka waktu pembuatan,tanggal penyerahan, mutu 

yang diminta, serta kewajiban produsen lainnya. 

o. Setelah akad salam antara bank dan produsen terlaksana, produsen dapat 

mengeluarkan Surat Permohonan Realisasi Salam (SPRS). 

p. Bagian Administrasi Pembiayaan memberikan informasi bahwa akad 

salam telah terlaksana, dan account officer dapat menyetujui 

dilaksanakannya pembayaran kepada produsen. 

q. Apabila produsen telah menerima pembyaran dari bank, produsen akan 

menyerahkan Tanda Terima Uang Oleh Produsen (TTUOP)  kepada bank. 

Selama proses pembuatan barang sampai barang selesai dan diserahkan 

pada nasabah account officer wajib mengikuti secara berlangsungnya 

proses tersebut dengan mengacu pada terms and conditions yang 

diperjanjikan pada akad salam antara bank dan produsen diantaranya 

untuk menyelesaikan barang tersebut pada waktu yang telah ditentukan. 

Account officer bertanggung jawab agar barang diterima oleh nasabah 

dalam jumlah, mutu dan spesifikasi sesuai pesanan. 

r. Produsen wajib menyelesaikan barang pesanan dalam jangka waktu yang 

telah ditetapkan nasabah, dan menyerahkan pada nasabah setelah barang 

selesai dibuat. Setelah barang diterima oleh nasabah, maka nasabah wajib 

menyerahkan Tanda Terima Barang Oleh Nasabah (TTBON) kepada bank, 

dan membayar lunas sisa harga beli barang tersebut (harga jual dikurangi 

uang muka pesanan) kepada bagian Administrasi pembayaran. 
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Gambar 2.2 Transaksi Salam 

3. Istishna 

Berdasarkan Siswanto (2004), istishna adalah akad jual beli barang atas 

dasar pesanan antara nasabah dengan bank, dengan spesifikasi tertentu yang 

diminta nasabah. Bank minta kepada produsen/pemborong untuk membuatkan 

barang tersebut, dan kalau selesai dibeli oleh nasabah dari bank dengan harga 

yang telah disepakati sebelumnya.  

Berdasarkan Tim Pengembangan Perbankan Syariah, IBI (Institut Bankir 

Indonesia, 2001) kontrak istishna biasanya diterapkan dalam perbankan dalam 

proyek konstruksi ketika nasabah memerlukan biaya untuk membangun suatu 

konstruksi milik suatu pemesan tertentu. Bank akan meminta produsen atau 

kontraktor untuk membuatkan barang pesanan sesuai permintaan nasabah dan 

setelah selesai nasabah akan membeli barang tersebut dari bank dengan harga 

yang telah disepakati bersama. 

2. Penyerahan Barang di kemudian hari 

1. Akad Bai’ As-Salam 

3. Pembayaran di muka 

Pembeli 

(Muslam) 

Penjual 

(Muslam alaih) 

 

Sumber: Wiyono Slamet (2005), hal 43 
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Berdasarkan Tim Pengembangan Perbankan Syariah, IBI (Institut Bankir 

Indonesia, 2001) istishna menyerupai salam karena ia termasuk ba’i al ma’dum 

(jual beli barang yang tidak ada), juga karena barang yang dibuat melekat pada 

waktu akad pada tanggungan pembuat atau penjual. Tetapi istishna berbeda 

dengan salam dalam hal tidak wajib pada istishna mempercepat pembayaran dan 

tidak  ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan, serta tidak adanya 

barang seperti itu dipasar. Istishna juga menyerupai ujrah, tetapi berbeda dalam 

hal bahwa pembuat menyediakan bahannya dari modal sendiri. 

Berdasarkan Tim Pengembangan Perbankan Syariah, IBI (Institut Bankir 

Indonesia, 2001) penjelasan teknis baik dari sisi nasabah maupun bank untuk 

pembiayaan istishna adalah sebagai berikut. 

a. Nasabah datang ke bank dengan membawa Surat Permohonan Istishna 

(SPI). Dalam surat ini nasabah menjelaskan bahwa nasabah akan 

membangun/mendirikan proyek dan membutuhkan dana dari bank. 

Nasabah menjelaskan kegunaan proyek, hasil produksi proyek, manfaat 

proyek, pihak-pihak yang akan memanfaatkan hasil produksi proyek, dan 

sumber dana dan sumber dana untuk mengembalikan dana bank. Selain 

Surat Permohonan Istishna, nasabah juga menyertakan data 

perusahaan/data nasabah yang lazim diminta oleh bank dan sesuai dengan 

kebijakan bank. Nasabah juga melampirkan spesifikasi proyek yang berisi 

keterangan lengkap tentang proyek yang akan dibangun, kontraktor, 

supplier, jangka waktu, dan informasi barang atau mesin/peralatan yang 

dibutuhkan. 
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b. Data kontraktor adalah informasi tentang nama, alamat, telepon, telex, fax, 

ataupun e-mail yang dimiliki kontraktor. Contact person/marketing yang 

berhubungan dengan nasabah, pengalaman kontraktor dalam mengerjakan 

proyek-proyek sejenis. Bila diperlukan bank dapat meminta data-data 

keuangan kontraktor dilengkapi dengan keterangan lainnya seperti 

company profile dan referensi. 

c. Account Officer/marketing menganalisis kelayakan bisnis nasabah, historis 

usaha nasabah baik dari segi kualitatif dan kuantitatif. Demikian pula 

halnya officer diwajibkan untuk menganalisis kemampuan dan kelayakan 

usaha kontraktor yang diajukan oleh nasabah. Dalam hal nasabah tidak 

mempunyai usulan/calon kontraktor, bank/marketing officer berhak untuk 

mencarikan kontraktor yang telah menjadi nasabah bank maupun 

kontraktor baru, sepanjang kelayakan usaha dan kesanggupan kontraktor 

dianggap memenuhi. 

d. Bagian Administrasi Pembiayaaan akan menganalisis nasabah dan 

kontraktor dari segi yuridis, kelengkapan dokumentasi perusahaan dalam 

bidang hukum, kelayakan jaminan yang diajukan oleh nasabah dan bank 

checking atas nasabah dan bank checking atas kontraktor. 

e. Hasil pemeriksaan (checking) bagian administrasi pembiayaan 

disampaikan kepada account officer. Selanjutnya bersamaan dengan 

analisa kualitatif dan kuantitatif, account officer akan melakukan 

presentasi pada Komite Pembiayaan untuk memperoleh persetujuan. Bila 

proyek nasabah dianggap tidak layak, dan tidak memenuhi kriteria untuk 
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dibiayai, maka seluruh dokumen harus dikembalikan pada nasabah, dan 

account officer menyampaikan penolakan tersebut kepada nasabah. 

f. Bila proyek nasabah dianggap layak dan memenuhi kriteria, Komite akan 

memberikan persetujuan yang khususnya menyangkut aspek berikut ini. 

− Harga beli proyek dari kontraktor. 

− Harga jual pada nasabah. 

− Jumlah istishna yang disetujui. 

− Jangka waktu penyelesaian proyek. 

− Spesifikasi yang harus dipenuhi. 

− Kontraktor yang ditunjuk. 

− Besarnya uang commitment fee dari nasabah. 

− Penunjukkan konsultan, insurance, appraisal company (bila 

diperlukan). 

g. Berdasarkan persetujuan komite, account officer akan mengirimkan Surat 

Penawaran Pada Kontraktor (SPPK). Surat ini menanyakan kesediaan dan 

kesanggupan kontraktor untuk mengerjakan/membuat proyek sesuai 

pesanan nasabah. Selain itu bank meminta kelengkapan dokumen dan 

informasi lainnya dari kontraktor seperti laporan keuangan, company 

profile, dan referensi. Kontraktor dalam hal ini dapat menyanggupi atau 

tidak menyanggupi permintaan bank untuk mengerjakan proyek tersebut. 

h. Setelah menerima Surat Pernyataan Sanggup dari Kontraktor (SPSK). 

Account officer akan membuat (9) Surat Persetujuan Istishna (SPI) pada 
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nasabah, yang isinya menyangkut seluruh aspek yang telah ditetapkan 

komite. 

i. Bila nasabah setuju atas persyaratan yang diajukan bank, maka nasabah 

wajib melengkapi seluruh dokumen dan persyaratan tersebut sebelum 

Akad Istishna. 

j. Bagian administrasi pembiayaan khususnya subunit hukum 

mempersiapkan Akad Istishna antara nasabah dengan menunjuk kontraktor 

yang disepakati oleh nasabah. Selanjutnya bila proyek telah selesai proyek 

tersebut akan dibeli oleh nasabah dengan cara angsuran. Akad Istishna 

wajib memperhatikan kelengkapan dokumen dan rincian/spesifikasi 

proyek yang akan dipesan atau dibuat, serta segala ketentuan terms and 

conditions yang telah disepakati. Pengikatan jaminan dapat sekaligus 

dilaksanakan bersamaan dengan Akad Istishna. 

k. Kontraktor sebagai pihak yang menerima pesanan (order) dari bank 

mempersiapkan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan yang diajukan 

oleh bank. 

l. Setelah akad Istishna antara bank dan nasabah terlaksana, bagian hukum 

akan mempersiapkan Akad Pembuatan Proyek antara bank dan kontraktor 

untuk pembuatan proyek dengan spesifikasi sesuai permintaan nasabah 

bank. Dalam akad ini perlu diperhatikan jangka waktu pembuatan, tanggal 

pencairan dana, tanggal perkembangan proyek, tanggal penyerahan, serta 

kewajiban kontraktor lainnya. 
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m. Pengikatan Jaminan dapat dilangsungkan bersamaan dengan akad antara 

bank dan kontraktor ataupun pada saat akad Istishna antara bank dan 

nasabah. Jaminan dapat diminta dari nasabah, sebagai jaminan akan 

membeli proyek sedangkan jaminan dari kontraktor dapat berupa 

Perfomance Bond. 

n. Setelah akad antara bank dan kontraktor terlaksana, kontraktor dapat 

mengeluarkan Surat Permohonan Realisasi Pembayaran (SPRP) 

Selanjutnya bagian administrasi pembiayaan memberikan informasi bahwa 

akad telah terlaksana, dan account officer dapat menyetujui 

dilaksanakannya instruksi pembayaran kepada kontraktor. 

o. Setelah menerima pembayaran dari bank, kontraktor menyerahkan Tanda 

Terima Uang Oleh Kontraktor (TTUOK). 

p. Kontraktor wajib melaksanakan proyek dan menyelesaikannya sesuai 

dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama dengan nasabah dan 

bank, sementara itu Konsultan, Appraisal Company, Insurance sebagai 

pihak yang ditunjuk oleh nasabah berkepentingan untuk turut mengawasi 

perkembangan pelaksanaan proyek. Dapat diperjanjikan pula bahwa bank 

akan membayar kontraktor berdasarkan laporan perkembangan proyek dari 

ketiga institusi tersebut. 

q. Selama proses penyelesaian proyek sampai selesai dan diserahkan kepada 

nasabah, account officer wajib mengikuti dan mengawasi secara berkala 

berlangsungnya proses tersebut dengan mengacu pada terms and 

conditions yang dijanjikan pada Akad Pembuatan Proyek antara bank dan 
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kontraktor. Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya: menyelesaikan 

proyek tersebut pada waktu yang telah ditentukan, penggunaan biaya yang 

sesuai anggaran dan lain sebagainya. Account officer bertanggung jawab 

agar proyek diserahterimakan kepada nasabah dengan spesifikasi sesuai 

pesanan. 

r. Selama dalam proses penyelesaian proyek nasabah diwajibkan membayar 

commitment fee kepada bank. Commitment fee ini sebagai bukti keseriusan 

bahwa nasabah akan membeli proyek jika telah selesai. Besarnya 

commitment fee ditetapkan oleh komite dan dibayarkan setiap bulan, 3 

bulan atau setiap 6 bulan tergantung kesepakatan bersama antara bank dan 

nasabah. 

s. Dengan menerima commitment fee dari nasabah, maka bank akan 

mengeluarkan Tanda Terima Commitment Fee (TTCF). 

t. Kontraktor wajib menyelesaikan proyek dalam jangka waktu yang telah 

disepakati dalam akad, dan menyerahkan pada nasabah setelah proyek 

selesai dibuat. 

u. Bila proyek telah selesai dikerjakan maka kontraktor akan mengeluarkan 

Berita Acara Serah Terima Proyek dari kontraktor kepada nasabah dan 

disaksikan oleh account officer. Setelah proyek diserahterimakan kepada 

nasabah, maka nasabah wajib menyerahkan Tanda Terima Proyek Oleh 

Nasabah (TTPON) kepada bank, dan membayar harga beli proyek dengan 

cara mengangsur. 
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v. Bagian administrasi pembiayaan akan menerima pembayaran angsuran 

dari nasabah selama jangka waktu Istishna. 

Gambar 2.3 Transaksi Istishna 

4. Ijarah wa Iqtina 

Berdasarkan Siswanto (2004), ijarah wa iqtina yaitu perjanjian antara 

bank dengan nasabah untuk menyewa barang milik (yang berada dalam 

penguasaan) bank, sehingga bank menerima uang sewa, dengan ketentuan pada 

akhir masa sewa nasabah berhak untuk membeli barang tersebut. Berdasarkan 

Tim Pengembangan Perbankan Syariah, IBI (Institut Bankir Indonesia, 2001) 

pengertian ijarah itu sendiri adalah sewa atas manfaat dari sebuah aset, sedangkan 

ijarah wa iqtina adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan. 

 

2.3.2 Bagi Hasil 

1. Mudharabah 

Berdasarkan Siswanto (2004), mudharabah berarti bank membantu dalam 

financing, sedang nasabah merupakan pihak yang mempunyai proyek dan menjadi 

2. Pembayaran secara tangguh atau cicilan 

1. Akad + kualifikasi pesanan 

3. Penyerahan mashnu’ (barang atau obyek) 
dikemudian hari 

Penjual 

(Shani’) 

Pembeli 

(Mustashni’) 

 

Sumber: Wiyono Slamet (2005), hal 44 
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pengelola proyek itu sendiri. Dalam hal ini berarti bahwa pengelola tersebut harus 

memiliki kompetensi untuk membangun dan mengelola proyek dimaksud. Kalau 

berhasil memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi antara 

penyandang dana (bank) dengan pengelola sesuai dengan kesepakatan. Apabila 

rugi berarti penyandang dana akan menanggung rugi tersebut.   

Berdasarkan Antonio S, Muhammad (2001) mudharabah terdiri dari dua 

jenis, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah 

muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang 

cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan 

daerah bisnis. Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah 

muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat 

usaha. 

Berdasarkan Tim Pengembangan Perbankan Syariah, IBI (Institut Bankir 

Indonesia, 2001) pelaksanaan teknis mudharabah dalam perbankan sangat mudah, 

dimana nasabah memiliki proyek dan meminta bantuan bank dalam hal 

pendanaan. Di dalam dunia perbankan sistem bagi hasil cocok diterapkan pada 

usaha-usaha waralaba, supermarket dan sebagainya. Berdasarkan Antonio S, 

Muhammad (2001) mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja 

(perdagangan atau jasa) dan investasi khusus (mudharabah muqayyadah, sumber 

dana khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal. 

Berdasarkan Direktorat Perbankan Syariah, BI (2008), fitur dan 

mekanisme transaksi mudharabah terdiri dari beberapa hal.  
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a. Bank bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan 

dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai 

pengelola dana (mudharib) dalam kegiatan usahanya. 

b. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah 

walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain 

bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil 

usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah 

yang disepakati. 

d. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka 

waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. 

e. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah, pengembalian 

dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank 

dan nasabah. 

f. Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang 

dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. 

g. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam 

bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. 

h. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam 

bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar 

(net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. 
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i. Pengembalian pembiayaan atas dasar mudharabah dilakukan dalam dua 

cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, 

sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah. 

j. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola 

dana (mudharib) dengan disertai bukti pendukung yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

k. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (mudharib) yang dapat 

ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (shahibul maal) adalah 

maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (ra’sul maal). 

Berdasarkan Tim Pengembangan Perbankan Syariah, IBI (Institut Bankir 

Indonesia, 2001) penjelasan teknis baik dari sisi nasabah maupun bank untuk 

pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut. 

a. Nasabah datang ke bank dengan membawa Surat Permohonan 

Mudharabah (SPM). Dalam surat ini nasabah menjelaskan kebutuhan dana 

sebagai modal kerja untuk suatu proyek tertentu. Nasabah memberikan 

informasi yang jelas dan menyeluruh tentang proyek tersebut, pihak-pihak 

yang terlibat dalam proyek, tujuan proyek, dan pihak yang akan 

memanfaatkan proyek. Sebaiknya nasabah juga menyampaikan 

pengalaman nasabah dalam melaksanakan proyek sejenis atau pengalaman 

dalam proyek lain, keuntungan yang dapat diraih dari proyek, dan sumber 

dana untuk mengembalikan modal tersebut kepada bank. Selain Surat 

Permohonan Mudharabah, nasabah juga menyertakan data-data 

perusahaan dan spesifikasi proyek. Data perusahaan mencakup neraca, 
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laporan rugi/laba tiga tahun terakhir, riwayat perusahaan, data-data 

manajemen dan data lainnya yang diminta dan sesuai dengan kebijakan 

bank. Spesifikasi Proyek harus dilengkapi dengan cash flow, asumsi 

pendapatan, biaya, laba/rugi, termasuk kendala dan halangan yang 

mungkin akan dihadapi dan halangan yang mungkin akan dihadapi dalam 

pengelolaan proyek. Keseluruhan informasi ini harus dapat 

menggambarkan kegiatan proyek secara lengkap dan akurat. 

b. Account Officer/Marketing menganalisis kelayakan bisnis nasabah, historis 

usaha nasabah baik dari segi kualitatif dan kuantitatif serta kelayakan 

proyek/usaha yang akan dikerjakan oleh nasabah. 

c. Bagian Administrasi Pembiayaan akan menganalisis nasabah dari segi 

yuridis maupun kelengkapan/perizinan dan keabsahan proyek. 

Kelengkapan dokumentasi perusahaan dalam bidang hukum dan bank 

checking atas nasabah. 

d. Hasil pemeriksaan (checking) bagian administrasi pembiayaan akan 

disampaikan kepada account office. Selanjutnya bersamaan dengan analisa 

kualitatif dan kuantitatif account officer akan melakukan presentasi pada 

Komite Pembiayaan untuk memperoleh persetujuan. Bila proyek nasabah 

dianggap tidak layak, dan tidak memenuhi kriteria untuk dibiayai, maka 

seluruh dokumen harus dikembalikan pada nasabah, dan account officer 

menyampaikan penolakan tersebut kepada nasabah. Bila proyek nasabah 

dianggap layak dan memenuhi kriteria, komite akan memberikan 

persetujuan yang khususnya menyangkut aspek sebagai berikut. 
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− Jumlah modal kerja yang akan diberikan pada nasabah. 

− Jangka waktu kerja sama dengan nasabah. 

− Nisbah bagi hasil dari keuntungan atau pendapatan proyek. 

− Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi nasabah. 

Bila diperlukan bank juga dapat meminta bantuan pihak lain atau 

menempatkan pegawai bank dalam proyek untuk mengawasi 

perkembangan proyek. Dalam pembiayaan mudharabah, masalah jaminan 

tidak menjadi prioritas utama, namun feasibility dan pengelolaan proyek 

yang menjadi tolak ukur keberhasilan proyek. 

e. Berdasarkan persetujuan komite, account officer akan mengirimkan Surat 

Persetujuan Mudharabah (SPM) kepada nasabah. Isi surat Persetujuan 

Mudharabah adalah menyetujui pemberian fasilitas mudharabah pada 

nasabah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh komite. Selain itu 

bank dapat meminta kelengkap dokumen lainnya bila masih dibutuhkan. 

f. Setelah menerima surat persetujuan mudharabah, nasabah dapat 

menyetujui atau tidak menyetujui persyaratan yang diajukan oleh bank. 

Bila nasabah setuju maka nasabah akan menandatangani surat persetujuan 

mudharabah tersebut dan mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk 

Akad Mudharabah. 

g. Bagian administrasi pembiayaan khususnya subunit hukum 

mempersiapkan  Akad Murabahah antara nasabah dengan bank, yaitu 

pengikatan persetujuan untuk berbagi keuntungan atas pendapatan atau 

laba suatu proyek tertentu dengan memperhatikan kelengkapan dokumen 
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dan rincian/spesifikasi proyek yang akan dibuat, serta segala ketentuan 

terms and conditions yang telah disepakati. Pengikatan jaminan tidak 

lazim terdapat dalam transaksi mudharabah, namun bank dapat 

memintanya dengan persetujuan dan kesepakatan nasabah terlebih dahulu. 

h. Setelah akad mudharabah ditandatangani nasabah mengeluarkan Surat 

Permohonan Realisasi Mudharabah (SPRM). Isi SPRM adalah meminta 

pencairan dana untuk dimulainya pelaksanaan proyek. Bagian administrasi 

pembiayaan memberikan informasi bahwa akad telah terlaksana, dan 

account officer dapat menyetujui dilaksanakannya pencairan dana kepada 

nasabah.  

i. Setelah menerima dana nasabah akan menyerahkan Tanda Terima Uang 

Oleh Nasabah (TTUON) kepada bank. 

j. Selama berlangsungnya proyek, account officer diwajibkan untuk turut 

mengawasi laporan keuangan dan bila perlu juga terlibat dalam proyek. 

Setelah proyek berjalan nasabah akan melakukan pembayaran bagi hasil 

kepada bank sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama. 

k. Pembayaran Pokok/Pengembalian pokok dilakukan di akhir periode 

selesainya jangka waktu mudharabah. 
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Gambar 2.4 Transaksi Mudharabah 

 

 

 

 

 

 

 

2. Musyarakah 

Berdasarkan Siswanto (2004), musyarakah adalah dua orang atau lebih 

yang berkongsi dalam modal usaha dan keuntungan. Bank menyediakan dana 

tambahan agar proyek tersebut berhasil. Apabila proyek selesai dan memberikan 

keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan, hal 

yang sama apabila menderita rugi. Pembagian laba atau beban rugi dilakukan 

berdasarkan azas keadilan, dengan memperhatikan bahwa pengelola telah 

mengerahkan kemampuannya di samping ikut serta dalam permodalan. Dalam 

pola pembiyaan ini pada umumnya pengelola mempunyai nisbah lebih besar dari 

bank. 

Berdasarkan Tim Pengembangan Perbankan Syariah, IBI (Institut Bankir 

Indonesia, 2001) syirkah atau musyarakah terdiri dari dua macam, yaitu syirkah 

kepemilikan (amlak) dan syrikah terjadi karena kontrak (uqud). Syirkah 

kepemilikan ada dua macam, yaitu ikhtiari dan jabari. Ikhtiyari terjadi karena 

kehendak dua orang atau lebih untuk berkongsi sedangkan jabari terjadi karena 

Mudharib (Pekerja) Pemberi Dana (shahibul Maal) 

Profesionalisme Modal 100% 

Usaha 

Laba atau Rugi 

Bagi Hasil sesuai Kesepakatan 

Sumber: Wiyono Slamet (2005), hal 54 
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kedua orang atau lebih tidak dapat mengelak untuk berkongsi misalnya dalam 

pewarisan. Syirkah uqud adalah perkongsian yang terjadi karena kesepakatan dua 

orang atau lebih untuk berkongsi modal, kerja atau keahlian dan jika 

perkongsiannya itu menghasilkan untung, maka hal itu akan dibagi bersama 

menurut saham dan kesepakatan masing-masing. Syrikah uqud ini memiliki 

banyak variasi yaitu syirkah inan, muwafadhah, abdan, dan wujuh. 

 Berdasarkan Tim Pengembangan Perbankan Syariah, IBI (Institut Bankir 

Indonesia, 2001) syirkah inan merupakan suatu akad di mana dua orang atau lebih 

berkongsi dalam modal dan sama-sama berdagang dan bersekutu dalam 

keuntungan. Salah satu dari partner dapat memiliki modal yang lebih tinggi dari 

pada mitra yang lain. Begitu pula salah satu pihak dapat menjalankan perniagaan 

sementara yang lain tidak ikut serta. Pembagian keuntungan pun dapat dilakukan 

sesuai dengan kesepakatan mereka bahkan diperbolehkan salah seorang dari 

partner memiliki keuntungan lebih tinggi sekiranya ia memang lebih memiliki 

keahlian dan keuletan dari pada yang lain. Adapun kerugian harus dibagi menurut 

perbandingan saham yang dimiliki oleh masing-masing partner. 

Berdasarkan Tim Pengembangan Perbankan Syariah, IBI (Institut Bankir 

Indonesia, 2001) syirkah muwafadhah merupakan suatu bentuk akad dari 

beberapa orang yang menyetorkan modal dan usaha fisik yang sama atau 

proporsional. Dalam syirkah ini tidak diperbolehkan satu partner memiliki modal 

dan keuntungan yang lebih tinggi dari para partner lainnya. 

Berdasarkan Tim Pengembangan Perbankan Syariah, IBI (Institut Bankir 

Indonesia, 2001) syirkah wujuh terbentuk manakala ada dua orang atau lebih yang 
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memiliki reputasi yang dalam bisnis memesan suatu barang untuk dibeli dengan 

kredit (tangguh) dan kemudian menjualnya dengan kontan. Keuntungan dari 

usaha ini kemudian dibagi menurut persyaratan yang telah disepakati antara 

mereka. 

Berdasarkan Tim Pengembangan Perbankan Syariah, IBI (Institut Bankir 

Indonesia, 2001) syirkah a’mal (abdan) dibentuk oleh beberapa orang dengan 

modal profesi dan keahlian masing-masing. Profesi dan keahlian ini bisa sama dan 

bisa juga berbeda. Dari sekian banyak jenis dan variasi syirkah hanya syirkah inan 

yang paling tepat dan dapat diaplikasikan dalam perbankan. 

Berdasarkan Direktorat Perbankan Syariah, BI (2008), fitur dan 

mekanisme transaksi musyarakah terdiri dari beberapa hal.  

a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan 

bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu 

kegiatan usaha tertentu. 

b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha 

dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan 

wewenang yang disepakati seperti melakukan review, meminta bukti-bukti 

dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti 

pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. 

c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk 

nisbah yang disepakati. 

d. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka 

waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. 
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e. Pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang 

dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. 

f. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam 

bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. 

g. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam 

bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar 

(net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. 

h. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah, pengembalian 

dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan 

antara Bank dengan nasabah. 

i. Pengembalian pembiayaan atas dasar akad musyarakah dilakukan dalam 

dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode 

pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad 

musyarakah. 

j. Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah 

berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. 

k. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut 

porsi modal masing-masing. 

Berdasarkan Tim Pengembangan Perbankan Syariah, IBI (Institut Bankir 

Indonesia, 2001) penjelasan teknis baik dari sisi nasabah maupun bank untuk 

pembiayaan musyarakah yaitu sebagai berikut. 

a. Nasabah datang ke bank dengan membawa Surat Permohonan 

Musyarakah (SPM). Dalam surat ini nasabah menjelaskan kebutuhan dana 
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sebagai modal kerja untuk suatu proyek tertentu. Nasabah menjelaskan 

tentang proyek yang akan dikerjakan, pihak-pihak yang terlibat, dan tujuan 

proyek, juga pihak yang akan memanfaatkan proyek, pengalaman nasabah 

dalam proyek lain. Keuntungan yang dapat diraih dari proyek ini, dan 

sumber dana untuk mengembalikan modal tersebut kepada bank. Selain 

Surat Permohonan Pembiayaan Musyarakah, nasabah juga menyertakan 

data-data perusahaan dan spesifikasi proyek. Data perusahaan mencakup 

neraca, laporan laba/rugi tiga tahun terakhir, riwayat perusahaan, data-data 

manajemen dan data lainnya yang diminta dan sesuai dengan kebijakan 

bank. Spesifikasi proyek harus dilengkapi dengan cash flow, asumsi 

pendapatan, biaya, laba/rugi, termasuk kendala dan halangan yang 

mungkin akan dihadapi dalam pengelolaan proyek. Keseluruhan proposal 

ini harus dapat menggambarkan kegiatan proyek secara lengkap dan 

akurat. 

b. Account officer/Marketing akan menganalisis kelayakan bisnis nasabah, 

historis usaha nasabah baik dari segi kualitatif dan kuantitatif serta 

kelayakan proyek/usaha yang akan dikerjakan oleh nasabah. 

c. Selanjutnya bagian administrasi pembiayaan akan menganalisis nasabah dari 

segi yuridis maupun kelengkapan/perizinan dan keabsahan proyek, juga 

kelengkapan dokumentasi perusahaan dalam bidang hukum, dan bank 

checking atas nasabah. 

d. Hasil pemeriksaan (checking) bagian administrasi pembiayaan disampaikan 

kepada accont officer/marketing bersamaan dengan analisa kualitatif dan 
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kuantitatif. Kemudian account officer akan melakukan presentasi proyek 

tersebut kepada Komite Pembiayaan untuk memperoleh persetujuan. Bila 

proyek nasabah dianggap tidak layak, dan tidak memenuhi kriteria untuk 

dibiayai, maka seluruh dokumen harus dikembalikan pada nasabah, dan 

account officer menyampaikan penolakan proyek tersebut kepada nasabah. 

e. Bila permintaan nasabah dianggap layak dan memenuhi kriteria, komite akan 

memberikan persetujuan yang khususnya menyangkut aspek sebagai berikut. 

− Jumlah modal nasabah. 

− Jumlah modal bank. 

− Jangka waktu kerja sama musyarakah 

− Nisbah bagi hasil dari keuntungan atau pendapatan proyek. 

− Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi nasabah. 

Bila diperlukan bank juga dapat meminta bantuan pihak ketiga atau 

menempatkan pegawai bank dalam proyek untuk mengawasi perkembangan 

proyek. Dalam pembiayaan musyarakah, masalah jaminan tidak menjadi 

prioritas utama, namun feasibility dan pengelolaan proyek yang menjadi tolak 

ukur keberhasilan proyek. 

f. Berdasarkan persetujuan komite, account officer akan mengirimkan Surat 

Persetujuan Musyarakah (SPM) kepada nasabah. Selain itu bank meminta 

kelengkapan dokumen lainnya bila masih dibutuhkan. Isi Surat Persetujuan 

Musyarakah adalah menyetujui pemberian fasilitas  musyarakah pada nasabah 

dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh komite. 
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g. Setelah menerima surat persetujuan musyarakah dari bank, nasabah dapat 

menyetujui atau tidak menyetujui persyaratan-persyaratan ataupun nisbah bagi 

hasil yang diajukan oleh bank. Bila nasabah setuju maka nasabah akan 

mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk Akad Musyarakah. 

h. Bagian administrasi pembiayaan khususnya subunit hukum mempersiapkan 

Akad Musyarakah, yaitu perjanjian bagi hasil antara nasabah dengan bank 

dengan memperhatikan kelengkapan dokumen dan rincian/spesifikasi proyek 

yang akan dibuat, serta segala ketentuan terms and conditions yang telah 

disepakati antara nasabah dan bank. 

i. Setelah akad musyarakah ditandatangani nasabah diminta untuk 

mengeluarkan Surat Permohonan Realisasi Musyarakah (SPRM). Isi SPRM 

adalah meminta pencairan dana untuk dimulainya pelaksanaan proyek. 

j. Bagian administrasi pembiayaan memberikan informasi bahwa akad 

musyarakah telah terlaksana, dan account officer dapat menyetujui 

dilaksanakannya pencaiaran dana kepada nasabah. 

k. Setelah menerima dana dari bank nasabah akan menyerahkan Tanda Terima 

Uang Oleh Nasabah (TTUON) kepada bank. 

l. Selama proyek berjalan account officer diwajibkan untuk turut terlibat, 

memantau perkembangan proyek dan pendapatan serta biaya yang 

dikeluarkan. Setelah proyek berjalan nasabah akan melakukan pembayaran 

bagi hasil kepada bank sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama. 

m. Pembayaran pokok/pengembalian pokok dilakukan di akhir periode selesainya 

jangka waktu musyarakah. 

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


48 
 

 
 

2.3.3 Pembiayaan 

1. Hawalah 

Berdasarkan Siswanto (2004), hawalah yaitu akad perpindahan yang 

berhubungan dengan utang  piutang di antara dua pihak.  

Berdasarkan Tim Pengembangan Perbankan Syariah, IBI (Institut Bankir 

Indonesia, 2001) nasabah meminta bank membayarkan terlebih dahulu piutang 

yang timbul baik dari jual beli maupun transaksi lainnya yang halal. Atas bantuan 

bank untuk melunaskan piutang nasabah terlebih dahulu bank dapat meminta jasa 

pada nasabah, yang besarnya ditentukan dengan pertimbangan faktor risiko bila 

piutang tersebut tidak tertagih. 

2. Rahn 

Berdasarkan Siswanto (2004), rahn merupakan alternatif pegadaian yang 

lazimnya untuk membantu nasabah dalam keadaan mendesak.  

Berdasarkan Tim Pengembangan Perbankan Syariah, IBI (Institut Bankir 

Indonesia, 2001) spesifikasi barang ditetapkan dalam kebijakan internal bank. 

Begitu pula dengan jangka waktu gadai. Sementara bank hanya mengenakan biaya 

administrasi satu kali di muka. 

 

2.3.4 Pinjaman 

1. Qardh 

Berdasarkan Siswanto (2004), qardh merupakan bantuan yang diberikan 

untuk tujuan sosial dan dikembalikan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kesepakatan. Berdasarkan Tim Pengembangan Perbankan Syariah, IBI (Institut 
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Bankir Indonesia, 2001), karena qardh bukan transaksi komersial, maka dana 

yang digunakan untuk penyaluran dana ini harus berasal dari dana sosial juga 

seperti zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) atau dana yang berasal dari modal bank. 

Berdasarkan Tim Pengembangan Perbankan Syariah, IBI (Institut Bankir 

Indonesia, 2001), Qardh adalah produk perbankan untuk nasabah yang 

memerlukan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan 

untuk tujuan konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu 

tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau diangsur. Qardh yang 

menghasilkan manfaat diharamkan jika disyaratkan dan tidak boleh menjadi 

syarat akad lain seperti jual beli. 

Berdasarkan Tim Pengembangan Perbankan Syariah, IBI (Institut Bankir 

Indonesia, 2001) penjelasan teknis baik dari sisi nasabah maupun bank untuk 

pembiayaan qardh, yaitu sebagai berikut. 

a. Nasabah datang ke bank membawa Surat Permohonan Qardh (SPQ) dan 

mengisi formulir qardh yang berisi data nasabah dan keterangan identitas, 

alamat tempat tinggal, nomor telepon, tempat kerja, dan alamat tempat kerja, 

dan tujuan penggunaan dana. 

b. Customer service memeriksa keaslian identitas nasabah, keterangan nasabah, 

dan tujuan penggunaan qard apakah sesuai dengan kebijakan produk qardh. 

c. Officer menganalisis keterangan dan informasi yang diberikan customer 

service, dan memutuskan jumlah qardh yang bisa diberikan pada nasabah. 

Officer juga menentukan jangka waktu qardh, besarnya cicilan yang harus 

dibayar kembali oleh nasabah, dan biaya administrasi yang dibebankan pada 
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nasabah (pembebanan biaya administrasi merupakan kebijakan intern bank, 

oleh karena landasan syariah tidak mewajibkan adanya biaya administrasi). 

d. Selanjutnya officer mempersiapkan akad qardh yaitu pengikatan/perjanjian 

meminjamkan sejumlah dana pada nasabah. Akad qardh berisi keterangan 

tentang nama, alamat nasabah, pekerjaan, tujuan kegunaan dana, dan pinjaman 

yang diberikan pada nasabah, besarnya cicilan qardh yang harus dibayar 

nasabah, biaya administrasi qardh, tanggal jatuh tempo dan keterangan 

tentang qardh. 

e. Setelah akad qardh terlaksana, officer dapat melakukan instruksi pembayaran 

pada nasabah dan nasabah akan menandatangani Tanda Terima Uang Qardh 

(TTUQ) serta membayar biaya administrasi (jika diminta). 

 

2.4 Manajemen Risiko Bank Syariah 

2.4.1 Karakter Manajemen Risiko Bank Syariah 

Menurut Karim A. Adiwarman (2006), risiko dalam konteks perbankan 

merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (anticipated) 

maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif 

terhadap pendapatan dan permodalan bank. 

Menurut Karim A. Adiwarman (2006), manajemen risiko dalam bank 

Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvenasional, terutama 

karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang 

beroperasi secara operasional. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank 

Islam dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur 
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(how to measure), melainkan pada apa yang dinilai (what to be measured). 

Perbedaan tersebut akan tampak pada proses manajemen risiko operasional bank 

Islam yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan 

pemantauan risiko. 

1. Identifikasi Risiko 

Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank Islam tidak hanya mencakup 

berbagai risiko yang ada pada bank-bank pada umumnya, melainkan juga meliputi 

berbagai risiko yang khas hanya ada pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan 

prinsip syariah. Dalam hal ini keunikan bank Islam terletak pada enam hal. 

Pertama, proses transaksi pembiayaan. Karakteristik bank Islam dalm 

proses ini setidaknya terlihat pada tiga aspek, yaitu proses transaksi pembiayaan 

syariah, proses transaksi bagi hasil dana pihak ketiga dan proses transaksi devisa 

(transaksi ini tidak selalu ada). 

Kedua, proses manajemen. Keunikan bank Islam dalam proses manajemen 

terlihat pada sistem dan prosedur operasional akuntansi dan Chart of Account 

(CoA), sistem dan prosedur operasional teknologi informasi, sistem dan prosedur 

operasional tutup buku, serta sistem dan prosedur operasional pengembangan 

produk. 

Ketiga, sumber daya manusia. Keunikan bank Islam dalam sumber daya 

manusia terlihat spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencakup dalam bidang 

perbankan secara umum tetapi juga meliputi aspek-aspek syariah. 

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


52 
 

 
 

Keempat, teknologi. Keunikan bank Islam dalam bidang teknologi terlihat 

pada Business Requirement Spesification (BRS) untuk pembiayaan berbasis bagi 

hasil dan Business Requirement Spesification (BRS) dana pihak ketiga. 

Kelima, lingkungan eksternal. Keunikan bank Islam dalam hal ini terlihat 

pada keberadaan dual regulatory body, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Dewan 

Syariah Nasional (DSN). 

Keenam, kerusakan. Keunikan bank Islam dalam hal ini terlihat misalnya 

ketika terjadi kerusakan pada objek ijarah atau IMBT (ijarah muntahiyah 

bitamlik) sehingga terjadi penurunan nilai atau peningkatan biaya atas kerusakan 

objek ijarah yang dimiliki oleh bank. 

2. Penilaian Risiko 

Dalam penilaian risiko, keunikan bank Islam terlihat pada hubungan antara 

probability dan impact, atau biasa dikenal sebagai Qualitative Approach. 

Gambar 2.5 Hubungan Probability VS Impact 
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Sumber: Karim A. Adiwarman (2006) 
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Berdasarkan kuadran tersebut: 

a. I s.d. IX menunjukkan kuadran atau letak atau posisi suatu jenis risiko. 

b. Jenis risiko V, VI, VIII, IX (area abu-abu) merupakan jenis risiko yang 

harus masuk prioritas pengendalian karena probabilitas terjadinya dan 

dampak (impact) dalam tingkat sedang dan tinggi. 

c. Jenis risiko dalam kuadran I, II, III, IV dan VII (area putih) tetap 

diselesaikan namun setelah penyelesaian pada area abu-abu. 

d. Infant industry syndrome dan dual regulatory body (otorits perbankan dan 

otoritas syariah) mengakibatkan risiko di area putih masuk ke area abu-

abu. 

 

3. Antisipasi Risiko 

Antisipasi risiko dalam bank Islam bertujuan untuk: 

a. Preventive. Dalam hal ini, bank Islam memerlukan persetujuan DPS untuk 

mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Di samping 

itu, bank Islam juga memerlukan opini bahkan fatwa DSN bila Bank 

Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada di 

luar kewenangannya. 

b. Detective. Pengawasan dalam bank Islam meliputi dua aspek, yaitu aspek 

perbankan oleh BI dan aspek syariah oleh Dewan Pengawas Syariah 

(DPS). 

c. Recovery. Koreksi atas suatu kesalahan dapat melibatkan BI untuk aspek 

perbankan dan DSN untuk aspek syariah. 
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4. Pemantauan Risiko 

Aktivitas pemantauan dalam bank Islam tidak hanya meliputi manajemen 

bank Islam, tetapi juga melibatkan DPS. 

 

2.4.2 Proses Manajemen Risiko Bank Syariah 

Gambar 2.6 Siklus Manajemen Risiko 

 

Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank 

syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentiikasi seluruh 

risiko, baik yang sudah ada (inherent risks) maupun yang mungkin timbul dari 

suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut, bank syariah perlu 

melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Proses ini terus 

berkesinambungan sehingga menjadi sebuah lifecycle. 

Dalam pelaksanaanya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan 

pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

1. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap: 

Assessing (2) 

Measuring (3) 

Managing (4) 

Monitoring (5) 

Identifying (1) 

Understanding (6) 

Sumber: Karim A. Adiwarman (2006) 
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a. karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional; 

b. risiko dari produk dan kegiatan usaha. 

2. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan: 

a. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan 

prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko; 

b. penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat 

perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat 

material. 

3. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan: 

a. evaluasi terhadap eksposur risiko; 

b. penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan 

usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem 

informasi manajemen risiko yang bersifat material. 

4. Pelaksanaan proses pengendalian risiko bermanfaat untuk mengelola risiko 

tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. 

 

2.4.3 Jenis-Jenis Risiko yang dihadapi Bank Syariah 

1. Risiko Pembiayaan 

Menurut Karim A. Adiwarman (2006), risiko pembiayaan adalah risiko 

yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi 

kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait 

dengan produk dan risiko terkait dengan pembiayaan korporasi. 
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Risiko terkait dengan produk terdiri dari risiko terkait dengan pembiayaan 

berbasis  NCC (Natural Certainty Contract) dan NUC (Natural Uncertainty 

Contract). 

Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis NCC 

Analisis risiko pembiayaan berbasis NCC adalah mengidentifikasi dan 

menganalisis seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang 

diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis NCC, 

seperti murabahah, ijarah, ijarah muntahia bit tamlik, salam, dan istishna’. 

Penilaian risiko berbasis NCC mencakup dua aspek, yaitu default risk dan 

recovery risk. Default risk (risiko kebangkrutan) yakni risiko yang terjadi pada 

first way out. Recovery risk (risiko jaminan) yakni risiko yang terjadi pada second 

way out. 

Default risk adalah risiko yang terjadi pada first way out yang dipengaruhi 

oleh industry risk, kondisi internal perusahaan nasabah, faktor negatif lainnya 

yang mempengaruhi perusahaan nasabah. Industry risk yaitu risiko yang terjadi 

pada jenis usaha yang ditentukan oleh karakteristik masing-masing jenis usaha 

yang bersangkutan, riwayat eksposur pembiayaan yang bersangkutan di bank 

konvensional dan pembiayaan yang bersangkutan di bank syariah, terutama 

perkembangan Non Performing Financing jenis usaha yang bersangkutan, kinerja 

keuangan jenis usaha yang bersangkutan (industry financial standard). Default 

risk akan menentukan Customer Risk Rating (CRR, Rating Risiko Nasabah). Jika 

kondisi industry risk dan kondisi internal perusahaan nasabah baik, maka CRR 
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akan tinggi ratingnya atau rendah risikonya serta diberi nilai dan score sebagai 

berikut. 

Tabel 2.1 Customer Risk Rating (CRR) 

Rating Score Tingkat Risiko 

1 = baik sekali 5 Very low risk 

2 = baik 4 Low risk 

3 = cukup atau sedang 3 Moderate risk 

4 = kurang 2 High risk 

5 = buruk sekali 1 Very high risk 

        Sumber: Karim A. Adiwarman (2006) 
Kondisi internal perusahaan nasabah diukur dari hasil analisis aspek manajemen, 

pemasaran, teknis produksi, dan keuangan perusahaan. Kondisi keuangan 

perusahaan (rasio keuangan perusahaan) dibandingkan dengan kinerja keuangan 

rata-rata industri. Industry rating diukur pada tingkat nasional dan ciri-ciri umum 

sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Industry Risk Rating dan Ciri-ciri Umum 

Score Industry Risk Rating Ciri-ciri Umum 

5 Very low risk Prospek permintaan sangat baik, struktur industri 
sangat kuat, kinerja keuangan dan kinerja 
pinjaman di atas rata-rata industri. 

4 Low risk Di atas rata-rata kinerja industri. 

3 Moderate risk Rata-rata industri dengan prospek pertumbuhan 
yang memadai dan mempunyai kemampuan 
keuangan yang cukup untuk membayar kembali 
pinjamannya. 

2 High risk Di bawah rata-rata kinerja industri. 

1 Very high risk Industri berisiko untuk diberikan pinjaman 
dengan prospek dan kemampuan keuangan yang 
meragukan 

Sumber: Karim A. Adiwarman (2006) 

Recovery risk yaitu risiko yang terjadi pada second way out yang 

dipengaruhi oleh kesempurnaan pengikatan jaminan, nilai jual kembali jaminan 

(marketability jaminan), faktor negatif lainnya, misalnya tuntutan hukum pihak 
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lain atas jaminan, lamanya taksasi ulang jaminan. Recovery risk merupakan 

pembayaran kembali atas sisa pinjaman nasabah dari hasil penjualan jaminan, 

apabila First Way Out tidak dapat diharapkan lagi. Dalam menilai recovery risk 

ini dianalisis Rasio Pemenuhan Jaminan (RPJ), yaitu prosentase NTJ (Nilai Total 

Jaminan) dan diberi rating sebagai berikut. 

Tabel 2.3 Rating Jaminan Berdasarkan Rasio Pemenuhan Jaminan 

RPJ Total NTJ RPJ NTJ Controlled Rating Jaminan 

> 10% di atas ketentuan > 10% di atas ketentuan 1 (very low risk) 

s.d. 10% di atas ketentuan s.d. 10% di atas ketentuan 2 (low risk) 

sesuai ketentuan sesuai ketentuan 3 (moderate risk) 

s.d. 10% di bawah ketentuan s.d. 10% di bawah ketentuan 4 (high risk) 

> 10% di bawah ketentuan >10% di bawah ketentuan 5 (very high risk) 

   Sumber: Karim A. Adiwarman (2006) 

Selanjutnya, Default Risk (CRR) dan Recovery Risk (RPJ) dikombinasikan 

untuk mendapatkan Customer Credit Rating (CCR) dengan matriks sebagai 

berikut. 

Tabel 2.4 Customer Credit Rating (CCR) 

     CRR 

RPJ 
1 2 3 4 5 

1 1 2 3 4 5 

2 1 2 3 4 5 

3 1 2 3 4 5 

4 2 3 4 4 5 

5 3 4 5 5 5 

          Sumber: Karim A. Adiwarman (2006) 

Risiko Terkait Pembiayaan Murabahah 

Pemberian pembiayaan murabahah dengan jangka waktu panjang 

menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga. 

Risiko ini timbul karena hal berikut. 

a. Kenaikan DCRM (Direct Competitor’s Market Rate) 

b. Kenaikan ICRM (Indirect Competitor’s Market Rate) 
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c. Kenaikan ECRI (Expected Competitive Return for Investors) 

Oleh karena itu, bank dapat menetapkan jangka waktu maksimal untuk 

pembiayaan murabahah dengan mempertimbangkan kenaikan DCRM, ICRM dan 

ECRI. Semakin cepat perubahan kenaikan DCRM, ICRM, dan ECRI, maka 

semakin pendek jangka waktu pembiayaan maksimal. 

Risiko Terkait Pembiayaan Ijarah 

Risiko yang terkait dengan pembiayaan ijarah mencakup beberapa hal 

berikut. 

a. Dalam hal barang yang disewakan adalah milik bank, timbul risiko tidak 

produktifnya aset ijarah karena tidak adanya nasabah. Hal ini merupakan 

business risk yang tidak dapat dihindari. 

b. Dalam hal barang yang disewakan bukan milik bank, timbul risiko 

rusaknya barang oleh nasabah di luar pemakaian normal. Oleh karena itu, 

bank dapat menetapkan kovenan ganti rugi kerusakan barang yang tidak 

disebabkan oleh pemakaian normal. 

c. Dalam hal jasa tenaga kerja yang disewa bank kemudian disewakan 

kepada nasabah, timbul risiko tidak perform-nya pemberi jasa. Oleh 

karena itu, bank dapat menetapkan kovenan bahwa risiko tersebut 

merupakan tanggung jawab nasabah karena pemberi jasa dipilih sendiri 

oleh nasabah. 

Risiko Terkait Pembiayaan IMBT 

Risiko yang terkait dengan pembiayaan IMBT terjadi ketika pembayaran 

dilakukan dengan metode baloon payment, yakni pembayaran angsuran dalam 
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jumlah besar di akhir periode. Dalam hal ini, timbul risiko ketidakmampuan 

nasabah untuk membayarnya. Risiko tersebut dapat diatasi dengan 

memperpanjang jangka waktu sewa (ijarah). 

Risiko Terkait Pembiayaan Salam dan Istishna’ 

Pembiayaan salam dan istishna’ merupakan pembiayaan yang dicirikan 

dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang secara tangguh. Dengan 

demikian, belum wujudnya barang yang menjadi objek pembiayaan menimbulkan 

dua risiko yakni. 

a. Risiko gagal-serah barang (non-deliverable risk) 

Risiko gagal-serah dapat di antisipasi bank dengan menetapkan kovenan 

rasio kolateral 220%, yaitu 100% lebih tinggi daripada rasio standar 120%. 

b. Risiko jatuhnya harga barang (price-drop risk) 

Risiko jatuhnya harga barang diantisipasi dengan menetapkan bahwa jenis 

pembiayaan ini hanya dilakukan atas dasar kontrak (pesanan) yang telah 

ditentukan harganya. 

Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis NUC (Mudharabah dan Musyarakah) 

Analisis risiko pembiayaan berbasis NUC adalah mengidentifikasi dan 

menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan 

yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis 

NUC, seperti mudharabah dan musyarakah. 

Penilaian risiko pembiayaan berbasis NUC mencakup tiga aspek yaitu 

business risk, shrinking risk, dan character risk. 
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Business risk yaitu risiko yang terjadi pada first way out yang dipengaruhi 

oleh industry risk dan faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan 

nasabah. 

Shrinking risk adalah risiko yang terjadi pada second way out yang 

dipengaruhi oleh unusual business risk, jenis bagi hasil yang dilakukan (apakah 

profit and loss sharing atau revenue sharing), dan disaster risk. Unusual business 

risk  yaitu risiko bisnis yang luar biasa yang ditentukan oleh penurunan drastis 

tingkat penjualan bisnis yang dibiayai, penurunan drastis harga jual barang atau 

jasa dari bisnis yang dibiayai, dan penurunan drastis harga barang atau jasa dari 

bisnis yang dibiayai. Untuk jenis profit and loss sharing, shrinking risk muncul 

bila terjadi loss sharing yang harus ditanggung bank. Untuk jenis revenue 

sharing, shrinking risk terjadi bila nasabah tidak mampu menanggung biaya 

(nafaqah) yang seharusnya ditanggung nasabah, sehingga nasabah tidak mampu 

melanjutkan usahanya. Disaster risk yaitu keadaan force majeure yang 

dampaknya sangat besar terhadap bisnis nasabah yang dibiayai bank. 

Character risk yaitu risiko yang terjadi pada third way out yang 

dipengaruhi oleh kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank, 

pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan 

bisnis yang dibiayai bank tidak lagi sesuai dengan kesepakatan, dan pengelolaan 

internal perusahaan. 

Bila terjadi kerugian yang disebabkan oleh character risk, kerugian akan 

dibebankan kepada nasabah. Untuk menjamin agar nasabah mampu menanggung 

kerugian akibat character risk tersebut, maka bank menetapkan jaminan. 
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Business risk dan shrinking risk akan menentukan customer risk rating 

(CRR). Jika kondisi business risk dan shrinking risk baik, maka CRR akan tinggi 

ratingnya atau rendah risikonya serta diberi nilai dan skor seperti pada tabel 2.1. 

Kondisi internal perusahaan nasabah diukur dari hasil analisis aspek 

manajemen, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan perusahaan. Kondisi 

keuangan perusahaan (rasio keuangan perusahaan) dibandingkan dengan kinerja 

keuangan rata-rata industri. 

Industry rating diukur pada tingkat nasional dan ciri-ciri umum seperti 

pada tabel 2.2. 

Eksekusi jaminan merupakan pembayaran kembali atas pembiayaan 

mudharabah atau musyarakah dari hasil penjualan jaminan, apabila terjadi third 

way out, yaitu akibat character risk. Dalam menilai characater risk ini dianalisis 

rasio pemenuhan jaminan (RPJ), yaitu prosentase NTJ Total Jaminan dan diberi 

rating seperti pada tabel 2.3. 

Selanjutnya business risk dan shrinking risk (CRR) dan character risk 

(RPJ) dikombinasikan untuk mendapatkan customer credit rating (CCR) dengan 

matriks seperti pada tabel 2.4. 

Risiko Fluktuasi Pendapatan Bisnis yang Dibiayai 

Bank menetapkan pemberian pembiayaan musyarakah dan mudharabah 

hanya dapat dilakukan atas dasar kontrak kerja atau pesanan untuk memberikan 

tingkat prediksi pendapatan yang relatif akurat (highly predictable income), 

dengan mempertimbangkan kemampuan dan kredibilitas pemberi kontrak kerja 
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POINT A 

Analisis rasio: 
-historical profitability 
-financial risk 

-working capital 

-strength and liquidity 

INFORMATION ON COGS, PROFITS, 

ASSETS, AND LIABILITIES 

HISTORICAL 

Proyeksi FUTURE 
POINT B 

Proyeksi Cash FLow 

Some analysis of 

cash flow taken 

from cash flow 

statement 

INFORMATION CASH FLOW 

untuk membayar nilai kontrak, dan kemampuan dan kredibilitas nasabah untuk 

melaksanakan kontrak. 

Risiko Karakter 

Dalam hal penyaluran pembiayaan musyarakah dan mudharabah di luar 

ketentuan di atas, diharuskan untuk menyampaikan secara tertulis rencana 

pembiayaan yang memuat kovenan khusus yang mencakup tentang insentive 

compatible constrains tersebut kepada Direksi untuk dikaji lebih dalam. 

Risiko Terkait Pembiayaan Korporasi 

Kompleksitas dan volume pembiayaan korporasi menimbulkan risiko 

tambahan selain risiko yang terkait dengan produk. Oleh karena itu, analisisnya 

harus lebih komprehensif. Analisis tersebut meliputi: analisis cash flow dan 

analisis sales cost, profits, assets and liabilities. 

Gambar 2.7 Analisis Pembiayaan Korporasi 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Karim A. Adiwarman (2006) 
 

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


64 
 

 
 

Risiko tambahan yang harus diantisipasi antara lain risiko yang timbul dari 

perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan. Terdapat 

setidaknya tiga risiko yang dapat timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah 

setelah pencairan pembiayaan yaitu over trading, adverse trading, dan liquidity 

run. 

Over trading terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis besar 

dengan dukungan modal kecil (too much business volume with too little capital). 

Keadaan ini akan menimbulkan krisis cash flow. 

Adverse trading terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan 

mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap (fixed cost) yang besar setiap 

tahunnya serta bermain di pasar yang tingkat volume penjualannya tidak stabil. 

Perusahaan yang mempunyai karakteristik seperti ini merupakan perusahaan yang 

secara potensial berada dalam posisi lemah serta berisiko tinggi. 

Liquidity run terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena 

kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan 

oleh alasan yang tidak terduga. Kondisi ini tentu saja mempengaruhi kemampuan 

nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank. Sekalipun tidak dapat 

memprediksi arus likuiditas sebuah perusahaan, bank dapat menaksir apakah 

perusahaan tersebut memiliki likuiditas yang cukup atau dapat memperoleh dana 

tambahan untuk mempertahankan cash flow-nya seperti sedia kala. 

Risiko yang Timbul dalam Kegiatan Analisis Bank 

Terdapat tiga macam risiko yang timbul dalam kegiatan analisis bank 

yaitu, analisis pembiayaan yang keliru, creative accounting, dan karakter nasabah. 
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Creative accounting merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan 

menyesatkan tentang suatu laporan posisi keuangan perusahaan. 

2. Risiko Pasar 

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang 

dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement). 

Risiko pasar mencakup empat hal yaitu, risiko suku bunga (interest rate risk), 

risiko pertukaran mata uang (foreign exchange risk), risiko harga, dan risiko 

likuiditas (liquidity risk). 

Risiko tingkat bunga adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari 

fluktuasi tingkat bunga. Meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat bunga, 

baik dari sisi pendanaan maupun sisi pembiayaan, tetapi bank syariah tidak akan 

dapat terlepas dari risiko tingkat bunga. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau 

oleh bank syariah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal penuh terhadap 

syariah. Oleh karena itu, bila terjadi bagi hasil pendanaan syariah lebih kecil dari 

tingkat bunga nasabah dapat pindah ke bank konvensional, sebaliknya pada sisi 

financing, bila margin yang dikenakan lebih besar dari tingkat bunga maka 

nasabah dapat beralih ke bank konvensional. 

Risiko pertukaran mata uang adalah suatu konsekensi sehubungan dengan 

pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap rugi laba bank. Meskipun aktivitas 

tresuri syariah tidak terpengaruh risiko kurs secara langsung karena adanya syarat 

tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat spekulasi, tetapi bank syariah tidak 

dapat terlepas dari adanya posisi dalam valuta asing. Transaksi yang 
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diperkenankan adalah transaksi spot (tunai). Termasuk tunai di sini adalah 

pembayaran dengan cek, pemindahbukuan, transfer dan sarana pembayaran tunai 

lainnya. 

Risiko harga adalah kemungkinan kerugian akibat perubahan harga 

instrumen keuangan. Untuk perbankan syariah, di samping risiko harga atas 

instrumen keuangan yang masih sangat terbatas (obligasi syariah, reksadana 

syariah, dan saham syariah), juga terkait risiko harga komoditas, baik dalam 

transaksi ijarah, murahabah, salam, istishna’ maupun ijarah muntahiya bit tamlik 

(IMBT). 

Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh 

ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. 

Sebagaimana bank-bank pada umumnya, bank syariah juga menghadapi risiko 

likuiditas. 

3. Risiko Operasional 

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh 

ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human eror, kegagalan 

sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Ada 

tiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko operasional, yaitu infrastuktur 

(teknologi, kebijakan, lingkungan, dll), proses, dan sumber daya. Risiko 

operasional mencakup lima hal, yaitu risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko 

transaksi, risiko strategis, dan risiko hukum. 
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Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya 

publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif 

terhadap bank. 

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya 

ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal. 

Risiko strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya 

penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan 

bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan 

perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. 

Risiko transaksi adalah risiko yang disebabkan oleh permasalahan dalam 

pelayanan atau produk-produk yang disediakan. 

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan 

aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-

undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan (perjanjian), seperti tidak 

terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak 

sempurna. 

 

2.5 Pendekatan CreditRisk+ 

Berdasarkan Dewi (2005), CreditRisk+ adalah suatu model penghitungan 

risiko portofolio pembiayaan atau lebih dikenal dengan unexpected loss. 

Berdasarkan Joel Bessis (2000) hal. 602 dalam Fitri (2004), CreditRisk+ yaitu 

”default model that generates loss distribution based on default events, recovery 

rates and exposure at book value.” Berdasarkan Dewi (2005), CreditRisk+ 
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berasumsi bahwa probabilitas distribusi untuk sejumlah default dalam satu 

periode waktu, mengikuti distribusi Poisson. Dengan asumsi tersebut CreditRisk+ 

menghasilkan distribusi loss dari obligasi atau portofolio pembiayaan berdasarkan 

karakter default individual dari masing-masing sekuritas dan default dengan 

korelasi pair wise. 

CreditRisk+ menerapkan metode pendekatan aktuarial untuk menerapkan 

turunan distribusi loss dari obligasi ataupun portofolio pembiayaan. CreditRisk+ 

tidak berusaha untuk mencari hubungan antara default risk dengan struktur modal 

pada sebuah lembaga keuangan, dan juga tidak berasumsi tentang penyebab 

terjadinya default. Seorang obigor A yang default memiliki probabilitas PA, 

sedangkan yang tidak default memiliki probabilitas sebesar 1-PA, dengan asumsi 

sebagai berikut. 

a. Untuk pembiayaan, probabilitas default dalam satu periode tertentu 

misalnya satu bulan akan sama dengan bulan lainnya. 

b. Untuk sejumlah besar obligor, probabilitas default yang dibuat oleh 

masing-masing obligor adalah kecil, dan jumlah default yang terjadi dalam 

satu periode adalah independen terhadap sejumlah default yang terjadi pada 

periode lainnya. 

 

2.5.1 Distribusi Poisson dalam CreditRisk+ 

Distribusi Poisson adalah distribusi yang digunakan untuk 

menggambarkan sejumlah proses kejadian (Levin, hal. 249, 1998 dalam Dewi, 

2005). Sebagai contoh antara lain panggilan telepon yang terekam oleh sistem 
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switchboard demand pasien terhadap pelayanan dari institusi kesehatan, 

banyaknya jumlah kecelakan kendaraan bermotor yang terjadi pada pesimpangan 

jalan dan sebagainya. Contoh kasus tersebut memiliki elemen yang sejenis: yaitu 

mereka dapat digambarkan oleh variabel random discrete yang memiliki nilai 

antara lain (1,2,3,4….,dst) begitu pula dengan jumlah pasien yang berkunjung ke 

rumah sakit memiliki interval waktu yaitu 1,2,3,4,5 dan seterusnya. 

Oleh karena itu distribusi probabilitas Poisson diterapkan pada suatu 

proses tertentu yang dapat digambarkan oleh sebuah variabel random dengan data 

deskrit. Dengan asumsi tersebut, distribusi probabilitas untuk sejumlah default 

selama periode tertentu ditunjukkan dengan baik oleh distribusi Poisson sebagai 

berikut: 

Probabilitas n default = 
!n

en λλ −×
 

λ  : rata-rata jumlah debitur yang default per periode ( )∑= A APλ  

e : bilangan konstanta yang bernilai 2,71828 

n : variabel stocastic dengan rata-rata n dan standar deviasi n ketika 

   n = 0,1,2,3,….. 

Sebagai contoh penerapan distribusi Poisson dalam mencari nilai 

probabilitas default adalah sebagai berikut: 

Bila n = 3, maka probabilitas nol default adalah pada satu periode ke 

depan adalah : 

Probabilitas (0 default) = %505,0
!0

3 30

==
× −e
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Sedangkan probabilitas 3 default adalah: 

Probabilitas (3 default) = %4,22224,0
!3

3 33

==
× −e

 

Dalam rangka menghitung potensi kerugian per-nasabah dalam kasus 

sebuah bank yang memiliki jumlah nasabah yang besar, langkah-langkah dalam 

distribusi Poisson dapat diterapkan, yaitu dengan cara: 

a. Membagi nasabah pembiayaan berdasarkan besarnya eksposur (Rp 1 

jutaan, Rp 10 jutaan, dan seterusnya) yang disebut band (kelas). 

b. Mengelompokkan eksposur pembiayaan tersebut ke dalam sub kelas 

berdasarkan round-off  exposure (pengelompokkan eksposur pembiayaan 

ke dalam sub kelas berdasarkan pembulatan atau pendekatan). 

 

2.5.2 Frekuensi Terjadinya Default dalam CreditRisk+ 

Sejauh ini asumsi bahwa standar distribusi Poisson besarnya mendekati 

distribusi sejumlah kejadian default. Dalam hal ini, diekspektasikan bahwa 

standar deviasi tingkat default disamakan dengan square root of the mean, λ , 

λ  adalah rata-rata tingkat default. 

Distribusi Poisson hanya dapat mewakili proses default dengan 

menambahkan asumsi bahwa rata-rata tingkat default itu sendiri bersifat stocastic, 

dengan mean atau rata-rata λ  dan standar deviasi sebesar nσ . 
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2.5.3 Distribusi Default Losses dalam Portofolio 

Untuk menggeneralisasi distribusi loss, dalam pembagian portofolio yang 

baik, the losses (eksposur, net of recovery adjustment) dibagi dalam beberapa 

band. Tingkat eksposur dalam masing-masing band didekatkan dengan bilangan 

terdekat. Dalam CreditRisk+, masing-masing band ditunjukkan sebagai 

independen portofolio pembiayaan atau pembiayaan (Crouchy, hal. 407, 2001 

dalam Dewi, 2005). Beberapa definisi operasional variabel adalah sebagai berikut. 

Eksposur     : LGDAA  

Obligor     : A 

Probability of default    : PA 

Expected loss     : ELA 

Common exposure in band j in unit of L : Lj 

Expected loss in band j in unit of L  : ELj 

Expected number of default in band j  : nj (λ ) 

Kemudian expected loss selama periode 1 tahun pada band j, ELj, 

ditunjukkan pada unit L, sehingga jumlah expected losses EA dari seluruh obligor 

dalam band j tersebut (Chrouchy, hal. 408, 2001 dalam Dewi, 2005): 

ELj = ∑A AE  

Persamaan di atas diikuti dengan penjelasan sebagai berikut (Chrouchy, 

hal. 408, 2001 dalam Dewi, 2005): 

∑∑
==

===
jAjA LLA A

A

LLA j

A

j

j

L

E

L

E

L

EL
nj

::
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2.5.4 Real Loss dan Recovery Rate 

Real loss adalah jumlah riil dari eksposur macet yang sudah di write-off 

dari pembukuan akibat tidak terbayarnya pembiayaan macet, terdapat kendala 

dalam mengakuisisi agunan nasabah yang bersangkutan. Real loss yang 

didapatkan dari nilai koefisien loss, yaitu 1 dikurangi nilai recovery rate 

(dalam%). 

Komponen lain dari default risk adalah recovery rate, yang menunjukkan 

bagian given default yang ter-recover, atau 1 dikurangi nilai agunan. Hal ini 

tergantung pada besarnya pembiayaan tersebut secured (dijamin) atau tidak dan 

dalam status pembiayaan pada saat terjadi default (Jorion: 321, 2001 dalam Dewi, 

2005) sehingga recovery rate dihitung berdasarkan besarnya pembiayaan yang 

macet dengan mengakuisisi nilai jaminan. 

 

2.5.5 Expected Loss (Potensi Kerugian Debitur) 

Rata-rata jumlah recovery rate pada debitur lama yang tidak secure, 

sebagai contoh telah disetimasikan recovery rate pada nilai f (fractional recovery 

rate) = 51%, dengan tingkat default rate adalah sebesar 2,19% dan expected credit 

loss pada rating debitur pada tingkat BBB Rp. 100 juta selama 5 tahun adalah 

sebesar Rp. 100 juta x 2,19% x (1-0,51) = Rp. 1,07 juta. Atau dapat ditulis 

kedalam persamaan matematis sebagai berikut (Bessis, hal.100, 1998 dalam Dewi, 

2005). 

Expected loss  = LGD x probabilitas default.  

Atau 
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Expected loss  = eksposur x (1-recovery rate%) x probabilitas default. 

Ketika: 

Eksposur  = eksposur pembiayaan dalam band. 

Probabilitas default = probability default 

Di Indonesia nilai probability default ditentukan oleh BI selaku otorita 

(penguasa) moneter dan perbankan. Angka ini dipergunakan sebagai dasar dalam 

perhitungan pencadangan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Nilainya antara 

lain sebesar 5% untuk pembiayaan berkolektibilitas Dalam Perhatian Khusus  

(DPK), Kurang Lancar sebesar (KL) 15%, Diragukan sebesar (D) 50%, dan Macet 

(M) sebesar 100% (BI, 2003). 

 

2.5.6 Unexpected Loss dan VAR 

Unexpected loss merupakan sejumlah loss yang merupakan deviasi dari 

expected loss. Ketika nilai tersebut berada pada tingkat toleransi (α) dan level of 

confidence tertentu yang ditentukan misal Level Confidence 99% dan α 1%, maka 

itulah yang disebut nilai VAR (Dewi, 2005).  

Nilai unexpected loss untuk nasabah serta eksposur pembiayaan yang 

dibagi di dalam band dapat dicari nilainya dengan jalan mengalikan jumlah 

nasabah yang kemungkinan default (probabilitas default) pada level confidence 

95% dengan kelas band j (eksposur) dan dikalikan real loss (1-recovery rate) 

(Dewi, 2005). 
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2.5.7 VAR 

Menurut Bessis (1998), VAR adalah kerugian maksimum pada tingkat 

toleransi yang diberikan. Tingkat toleransi adalah probabilitas bahwa kerugian ini 

melebihi nilai maksimum.  

Berdasarkan Dewi (2005), Desain VAR diukur berdasarkan potential loss 

yang terjadi dari berbagai tingkat risiko. VAR adalah nilai potential loss yang 

tidak akan lebih besar dari kejadian yang mungkin terjadi pada setiap fraction. 

Fraction menunjukkan persentase, yang disebut tingkat toleransi atau yang lazim 

disebut alfa (α). 

Sejumlah tingkat toleransi memiliki ciri khusus yang menandakan 

beberapa nilai yang akan mengalami kerugian. Semakin rendah tingkat toleransi 

kesalahan VAR, maka semakin tinggi VAR. Sebagai contoh, VAR untuk 

eksposur sebesar 100 pada tingkat toleransi (alfa = 5%) atau level of confidence 

95% artinya kerugian yang akan terjadi dengan nilai lebih besar dari 100 hanya 

sebesar 5%. VAR merupakan sebuah konsep yang sangat kuat, VAR lebih 

menekankan pengukuran tingkat risiko karena alasan-alasan sebagai berikut. 

a. Nilai VAR memiliki arti yang sangat sederhana yaitu unexpected loss 

dibandingkan dengan sejumlah tertentu yang harus dicadangkan. 

b. VAR adalah metode sintetis untuk mengukur risiko, pada saat beberapa 

dimensi risiko tergabung dalam suatu bentuk. Karakter risiko terlihat dalam 

sejumlah indikator.  
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c. Segala risiko dapat ditunjukkan dengan sejumlah satuan rupiah dari 

kerugian yang tidak dapat diprediksi (unexpected loss) pada tingkat 

toleransi tertentu. 

d. Nilai VAR dapat ditentukan baik pada unit bisnis maupun pada tingkat top 

manajemen dan juga dapat disesuaikan dalam beberapa komponen 

penyebab atau sumber terjadinya risiko. 

 

2.6 PPAP  dan NPF 

2.6.1 PPAP 

PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif) merupakan 

kelangsungan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha tergantung pada 

kesiapan untuk menghadapi risiko kerugian dari penanaman dana. Untuk menutup 

risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana, maka bank yang 

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk 

penyisihan penghapusan aktiva produktif (PBI/5/9/2003). 

 

2.6.2 NPF 

NPF (NPL) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total 

pembiayaan yang disalurkan (Adnan dan Furywardhana 2006). 

 

2.7 Penelitian Sebelumnya dengan Pendekatan CreditRisk+ 

Perhitungan risiko dengan CreditRisk+ telah dilakukan terlebih dahulu 

oleh Credit Suisse terhadap 25 nasabah bank. Total eksposur dari 25 nasabah 
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tersebut berjumlah US$ 130,513,072 menunjukkan dengan metode distribusi 

Poisson dan langkah-langkah yang dilakukan dengan metode CreditRisk+. 

Metode CreditRisk+ dilakukan dengan langkah sebagai 

berikut:(1)mengelompokkan eksposur berdasarkan jumlah dan kolektibilitasnya, 

(2)kemudian eksposur tersebut dikelompokkan ke dalam kelas, (3)langkah yang 

dilakukan adalah menghitung recovery rate dan menghitung jumlah nasabah 

dalam kolektibilitas berdasarkan distribusi Poisson sehingga nilai Unexpected 

Loss atau Value at Risk (VAR) dapat ditentukan. Dalam penelitian di atas 

dihasilkan kemungkinan portofolio yang mengalami default sebanyak 21,5% dari 

total outstanding atau sekitar US$ 3,059,007 dan dari 25 nasabah tersebut terdapat 

2 orang nasabah yang diperkirakan akan mengalami kredit macet/default. 

Penelitian yang dilakukan ini tidak memasukkan agunan sebagai unsur pengurang 

unexpected loss (Dewi, 2005). 

Fitri (2004) melakukan penelitian dengan pendekatan metode CreditRisk+ 

untuk mengukur potensi kerugian maksimum pembiayaan pada 444 orang debitur 

dengan skim murabahah bai bithaman ajil bulan Desember 2003, dapat ditaksir 

kerugian yang ditanggung BMT At Taqwa pada bulan Januari 2004 sebesar Rp. 

55.160.000. Uji validitas dengan backtesting risiko kerugian riil pada pembiayaan 

murabahah bai bithaman ajil bulan Januari 2004 sebesar 53.771.034,90. Hal ini 

menunjukkan standar deviasi sebesar 2,6%. Dengan demikian, metode 

CreditRisk+ ini cukup relevan untuk menghitung potensi risiko kredit maksimum 

satu bulan yang akan datang. 
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Dewi (2005) melakukan penghitungan risiko pembiayaan pada bank 

syariah X. Besarnya nilai risiko yang tercermin dalam unexpected loss atau VAR 

pada outstanding pembiayaan Bank Syariah X dengan pendekatan internal atau 

CreditRisk+ sama dengan jumlah nilai VAR pembiayaan, yaitu sebesar Rp. 

2.561.000.000 (VAR murabahah Rp 991.000.000 dan VAR istishna’ Rp. 

1.570.000.000). Besarnya risiko berdasarkan pendekatan standar atau ATMR 

(aktiva tertimbang menurut risiko) adalah sebesar Rp. 44.292.103.931, sehingga 

dapat disimpulkan penghitungan tingkat nilai risiko dengan menggunakan 

pendekatan internal lebih kecil nilainya jika dibandingkan dengan menggunakan 

pendekatan standar. Dari hasil perhitungan tingkat nilai risiko dengan kedua 

pendekatan tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Metode 

pendekatan standar menilai seluruh aktiva produktif memiliki risiko, artinya risiko 

sebesar ATMR tersebut harus dipersiapkan oleh bank. Pendekatan ini berbeda 

dengan pendekatan internal yang dalam hal ini dilakukan dengan metode 

CreditRisk+. CreditRisk+ lebih akurat. Keakuratan dalam memprediksi tingkat 

nilai risiko pada pembiayaan (aktiva produktif) ini terlihat dari lebih rendahnya 

nilai risiko yang dihasilkan. Besarnya tingkat nilai risiko pembiayaan pada Bank 

Syariah X jika ditinjau dari nilai VAR adalah bahwa pembiayaan dengan pola 

murabahah lebih aman dibandingkan dengan pola istishna’. Besarnya persentase 

nilai VAR adalah sebagai berikut. 

a. Pembiayaan murabahah nilai VAR-nya adalah 0,222%. 

b. Pembiayaan istishna’ nilai VAR-nya adalah 8,025%. 
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Dari keseluruhan pola pembiayaan yang disalurkan pada nasabah Bank Syariah X, 

risiko terendah adalah pembiayaan murabahah. Rendahnya tingkat nilai risiko 

pembiayaan murabahah disebabkan jumlah pembiayaan dengan pola murabahah 

pada Bank Syariah X didominasi oleh pembiayaan untuk keperluan konsumtif. 

Pembiayaan untuk tujuan konsumtif pada Bank Syariah X jumlahnya melebihi 

50% dari total outstanding pembiayaan yang telah disalurkan. Pembiayaan 

konsumtif tergolong lebih aman karena banyak dilakukan oleh nasabah dengan 

tingkat penghasilan tetap, bila dibandingkan dengan pembiayaan dengan tujuan 

produktif. Berdasarkan hasil ini, Dewi (2005) menyarankan kepada Bank Syariah 

X untuk menggunakan metode pendekatan internal yaitu metode CreditRisk+, 

disamping mengukur unexpected loss dengan menggunakan pendekatan standar 

sebagaimana diatur oleh BI. 

 Sulistyarini (2007) melakukan pengukuran risiko kredit usaha mikro 

dengan menggunakan metode CreditRisk+ studi kasus pada bank X. Dengan 

menggunakan metode CreditRisk+, pada bulan Mei 2006 nilai expected loss 

sebesar Rp69,74 milyar dan nilai unexpected loss sebesar Rp104,03 milyar. Hal 

ini menunjukkan bahwa nilai VAR untuk bulan Mei 2006 adalah sebesar 

Rp104,03 milyar, artinya dengan tingkat keyakinan sebesar 95% maka besarnya 

risiko kerugian maksimum akibat terjadinya default pada portfolio KUM (kredit 

usaha mikro) untuk satu bulan ke depan diperkirakan sebesar Rp104,03 milyar. 

Jumlah tersebut adalah 10,24% dari total baki debet KUM. Dengan metode 

CreditRisk+ bank harus menyediakan modal untuk menutup risiko KUM pada 

bulan Mei 2006 sebesar 10,24% x 8% = 0,82% dari baki debet KUM atau sebesar 
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Rp 8,32 milyar. Surat Edaran BI No.8/3/DPNP tanggal 30 Januari 2006 

menyatakan bahwa bobot risiko untuk Kredit Usaha Kecil (KUK) sebesar 85 %, 

maka bank harus menyediakan modal untuk menutup risiko KUM pada 

bulan Mei 2006 sebesar 85% x 8% = 6.80% dari baki debet KUM atau sebesar Rp 

69,12 milyar. Perbedaan kebutuhan modal yang harus disediakan Bank X 

berdasarkan metode CreditRisk+ dan berdasarkan SE BI No.8/3/DPNP untuk 

bulan Mei 2006 adalah sebesar Rp69,12 milyar - Rp8,32 milyar = Rp60,8 milyar. 

Berdasarkan hasil pengujian model dengan backtesting dan likelihood ratio, maka 

metode CreditRisk+ dapat dipertimbangkan sebagai model internal untuk 

mengukur risiko KUM Bank X maupun kredit usaha kecil lainnya yang memiliki 

karakteristik 

yang sama. 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.8 Kerangka Pemikiran 

 

Perhitungan Risiko Pembiayaan dengan CreditRisk+ 

VAR atau unexpected loss PPAP 

NPF 

Layak atau Tidak? 

Sumber: Diadaptasi dari Credit Risk Suisse 
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Penjelasan : 

(1)   Perhitungan Pembiayaan dengan CreditRisk+. 

a. Menghitung expected Loss pada sub-sub kelas dari kelas-kelas (band) 

yang ditentukan untuk masing-masing jenis pembiayaan. 

b. Mengelompokkan eksposur ke dalam sub-sub kelas dari kelas-kelas yang 

ditentukan untuk masing-masing jenis pembiayaan. 

c. Menghitung expected Loss per obligor per sub-sub kelas dari kelas-kelas 

yang ditentukan untuk masing-masing jenis pembiayaan. 

d. Menghitung real loss per obligor dari kelas-kelas yang ditentukan untuk 

masing-masing jenis pembiayaan. 

e. Menentukan n default dengan level of confidence ≥95% untuk masing-

masing jenis pembiayaan. 

f. Menentukan unexpected loss (VAR, dengan level of confidence ≥95%) 

dari kelas-kelas yang ditentukan untuk masing-masing jenis pembiayaan. 

(2)   Nilai VAR atau Unexpected Loss dibandingkan dengan NPF (dalam Rp),  

(3) Nilai PPAP dibandingkan dengan NPF (dalam Rp). 

(4) Berdasarkan tahap (2) dan (3) di atas, disimpulkan apakah layak atau tidak   

pendekatan CreditRisk+ digunakan dalam perhitungan risiko pembiayaan 

oleh BPRS Al Barokah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Data dan Waktu Penelitian 

Studi kasus ini  bersifat primer dan sekunder.  Data primer berupa data 

kualitatif yang merupakan hasil wawancara yaitu data utama yang bersifat 

kualitatif untuk memberikan alasan-alasan dan penjelasan dari data atau hasil 

perhitungan risiko pembiayaan dengan pendekatan CreditRisk+ yang bersifat 

kuantitatif. Data sekunder yaitu data kuantitatif  berupa keadaan dari tiap-tiap 

obligor pembiayaan yang ada di BPRS Al Barokah, seperti. 

a. Pokok pembiayaan beserta tingkat kolektibilitasnya dari tiap-tiap obligor 

pada bulan September 2008. Adapun posisi pembiayaan dan jumlah 

obligor yang terdapat di BPRS Al Barokah pada bulan September 2008 

yaitu pembiayaan murabahah sebanyak 298 obligor, pembiayaan 

mudharabah sebanyak 8 obligor, pembiayaan qardh sebesar 3 obligor, dan 

pembiayaan ijarah sebesar 3 obligor. 

b. Recovery rate rata-rata sebesar 50% berdasarkan data akuisisi agunan 

bulan Juli 2008. 

c. PPAP bulan Oktober 2008 sebesar Rp462.673.155.  

d. NPF bulan Oktober 2008 sebesar 33,73% atau Rp495.932.627.  

Waktu penelitian dilakukan kurang lebih 1 bulan, yaitu pada Bulan Juli 

2009. Dalam kurun waktu tersebut dilakukan pengambilan data kuantitatif (berupa 
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posisi semua produk pembiayaan BPRS Al Barokah pada Bulan September 2008 

dan lainnya) dan kualitatif (wawancara). 

 

3.2   Metode Penelitian dan Pengolahan Data 

Metode penelitian yang digunakan berupa metode yang bersifat kuantitatif 

yaitu metode perhitungan risiko pembiayaan dengan menggunakan pendekatan 

CreditRisk+. 

Data yang telah diperoleh diolah sesuai dengan metode yang dipilih yaitu 

pendekatan  CreditRisk+.  

Sebelum menghitung Expected Loss dari masing-masing jenis 

pembiayaan, terdapat beberapa hal yaitu: eksposur  pembiayaan dikelompokkan 

ke dalam beberapa kelas (band), tiap-tiap kelas terdiri dari sepuluh (10) sub-kelas, 

tiap-tiap eksposur dikelompokkan berdasarkan kelas dan dibulatkan mendekati 

kelas-kelas yang ditentukan (Crouhy et al, 2000). Probability of default mengacu 

pada BI, yaitu ukuran yang digunakan dalam perhitungan pencadangan 

penghapusan aktiva produktif (PPAP). Nilainya antara lain sebesar 10% untuk 

pembiayaan berkolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan sebesar (D) 50%, 

dan Macet (M) sebesar 100% (BI, 2004).  

Berikut ini urutan-urutan pengolahan data. 

3.2.1 Menghitung Expected Loss pada Sub-sub Kelas dari Kelas-kelas (band) 

yang Ditentukan untuk Masing-masing Jenis Pembiayaan 
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Dalam penelitian ini, pembiayaan yang dihitung expected loss-nya adalah 

pembiayaan yang masuk dalam kategori KL, D, dan M. Adapun rumusnya 

sebagai berikut. 

Expected Loss = P x LGD ………………………………………………Rumus 

(1) 

P : Probability of Default 

LGD : Eksposur 

 

3.2.2 Mengelompokkan Eksposur ke dalam Sub-sub Kelas dari Kelas-kelas yang 

Ditentukan untuk Masing-masing Jenis Pembiayaan 

Setelah menghitung expected loss, semua obligor dikelompokkan ke dalam 

sub-sub kelas dari kelas-kelas yang ditentukan untuk masing-masing jenis 

pembiayaan. Oleh karena itu, jumlah debitur dari tiap-tiap sub kelas per kelas 

untuk masing-masing pembiayaan dapat diketahui. 

 

3.2.3 Menghitung Expected Loss per Obligor per Sub-sub Kelas dari Kelas-kelas 

yang Ditentukan untuk Masing-masing Jenis Pembiayaan 

Expected Loss per obligor per sub-sub kelas dari kelas-kelas yang 

ditentukan untuk masing-masing jenis pembiayaan diperoleh dari expected loss 

dibagi oleh sub kelas dimana expected loss tersebut dikelompokkan.  

Expected Loss per Obligor = (P x LGD)/Lj …………………………....…Rumus 

(2) 

Lj : Sub-sub Kelas  
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P : Probability of Default 

LGD : Eksposur 

 

3.2.4 Menghitung Real Loss per Obligor dari Kelas-kelas yang Ditentukan untuk 

Masing-masing Jenis Pembiayaan 

Real loss per obligor dari kelas-kelas yang ditentukan untuk masing-

masing jenis pembiayaan diperoleh dari 1-recovery rate. Recovery rate diperoleh 

dari rumus. 

Recovery rate = (recovery rate rata-rata x ELj)/(Lj x Kelas a) ………Rumus 

(3) 

ELj : expected loss per obligor 

Lj : sub kelas 

 

3.2.5 Menentukan n Default dengan Level of Confidence ≥95% untuk Masing-

masing Jenis Pembiayaan 

Distribusi probabilitas untuk sejumlah default selama periode tertentu 

ditunjukkan oleh distribusi Poisson sebagai berikut: 

Probabilitas n Default = 
!n

en λλ −×
 ……………………...……………….Rumus 

(4) 

λ  : Rata-rata Jumlah Debitur yang Default per Periode ( )∑= A APλ  

e : Bilangan Konstanta yang Bernilai 2,71828 
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n : Variabel Stocastic dengan Rata-rata n dan Standar Deviasi   

   n dimana n = 0,1,2,3,….. 

 

3.2.6 Menentukan Unexpected Loss (VAR, dengan Level of Confidence ≥95%) 

dari Kelas-kelas yang Ditentukan untuk Masing-masing Jenis Pembiayaan 

Unexpected Loss diperoleh dari rumus sebagai berikut. 

Unexpected Loss = n x Real Loss (Rp) ………………………Rumus 

(5) 

n  : Sejumlah n Default yang Diperoleh Perhitungan Rumus 

(4) 

Real Loss  : Real Loss yang Diperoleh dari Penjelasan 3.2.4 di atas 

3.2.7 Menyimpulkan Apakah Pendekatan Credit Risk+, sebagai Pendekatan 

Internal untuk Menghitung Risiko Pembiayaan, Layak untuk Digunakan 

oleh BPRS Al Barokah 

Untuk menyimpulkan apakah pendekatan CreditRisk+, sebagai 

pendekatan internal untuk menghitung risiko pembiayaan, layak untuk digunakan 

oleh BPRS Al Barokah maka dilakukan beberapa hal berikut, 

a. membandingkan nilai VAR atau expected loss dengan nilai NPF (dalam 

Rp); 

b. membandingkan nilai PPAP dengan nilai NPF (dalam Rp); dan 

c. hasil dari perbandingan pada bagian a dan b di atas digunakan untuk 

menyimpulkan apakah pendekatan CreditRisk+ layak atau tidak jika 

digunakan oleh BPRS Al Barokah. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum BPRS Al Barokah 

4.1.1 Profil  

1. Sejarah  

PT. BPR Syariah Al Barokah yang berkedudukan di Jalan Proklamasi 

Blok A No. 9 Depok, didirikan pada tanggal 12 Juni 1995  dan mulai 

melaksanakan kegiatan operasionalnya pada tanggal 11 Maret 1996. 

Ide pendirian PT. BPR Syariah Al-Barokah berawal dari sebuah kegiatan 

pengajian yang diikuti oleh para pensiunan Karyawan PT. Stanvac Indonesia, 

yang masih aktif bekerja di PT. Exspan Sumatera, PT. Exspan Nusantara, dan PT. 

Exspan Petrogas Intranusa yang merupakan bagian dari PT. Medco Energi, yakni 

perusahaan yang mengelola minyak dan gas bumi.  

Para pensiunan karyawan PT. Stanvac Indonesia ini akhirnya 

menghasilkan ide dan kesepakatan untuk mendirikan sebuah Bank Perkreditan 

Rakyat yang mempunyai sistem operasional berdasarkan syariah Islam, yaitu 

dengan menggunakan sistem bagi hasil (Mudharabah), usaha berserikat 

(Musyarakah), dan jual beli (Murabahah). 

Pada saat penandatanganan Akta Pendirian PT. BPR Syariah Al Barokah 

terdapat 25 (dua puluh lima) orang sebagai pemegang saham yang mendukung 

penuh pendirian bank tersebut. Dengan Modal Dasar sebesar Rp200.000.000 (dua 
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ratus juta rupiah) dan yang disetor tunai adalah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh 

juta rupiah) sebagai Deposito.  

Dengan perkembangan yang terus maju maka PT. BPR Syariah Al 

Barokah sejak tahun 2005 telah mengubah Modal Dasarnya menjadi 

Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan Modal Disertor sebesar 

Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). 
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2. Struktur Organisasi  

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPRS Al Barokah 

 

 

Fatwa-Fatwa 

D.S.N 

M.U.I 

 

D.P.S 

 

 

R.U.P.S 

 

Direktur Utama 

 

Direktur 

 

Akuntansi 

 

Personalia 

 

 
Keuangan 

 

Litbang & 
Pemasaran 

 

Promosi 

 

Penagihan 

 

Kasir 

 

 

Dewan Komisaris 

Keterangan: 
Garis putus-putus  : jalur kepemimpinan tidak tegas (formal) 
Garis tidak putus-putus : jalur kepemimpinan tegas (formal) 
 

Sumber: Profil BPRS Al Barokah 
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3. Visi dan Misi 

Visi dari PT. BPR Syariah Al Barokah yaitu menjadi salah satu Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah terbaik di Indonesia. 

Misi dari PT. BPR Syariah Al-Barokah yaitu sebagai berikut. 

a. Memberdayakan potensi ekonomi umat sesuai dengan prinsip syariah 

Islam. 

b. Menggalang dan menyalurkan dana guna meningkatkan kemakmuran dan 

rasa keadilan. 

 

4.1.2 Aktivitas Perusahaan 

Aktivitas utama BPRS Al Barokah adalah penghimpunan dan penyaluran 

dana dari dan kepada masyarakat, khususnya ditujukan untuk usaha kecil dan 

menengah di wilayah Kota Depok, Jawa Barat. 

1. Sumber Dana 

Sumber dana BPRS berasal dari investasi tidak terikat, pinjaman, dana 

setoran modal, modal pinjaman dan cadangan. 

Dana setoran modal adalah penerimaan dana setoran tambahan modal dari 

calon pemegang saham atau pemegang saham yang dimaksudkan sebagai 

tambahan modal disetor, setelah BPRS disetujui penambahan modalnya oleh BI. 

Untuk sementara dana tambahan modal disetor ditempatkan pada pos rekening 

dana setoran modal (komponen modal pelengkap). 

Investasi tidak terikat merupakan mudharabah mutlaqah yaitu pemilik 

dana(nasabah) memberikan kebebasan kepada BPRS selaku pengelola dana dalam 

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


90 
 

 
 

pengelolaan investasinya. Investasi tidak terikat terdiri dari tabungan mudharabah 

dan deposito berjangka mudharabah. tabungan mudharabah merupakan simpanan 

nasabah yang hanya bisa ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu yang 

disepakati. Tabungan mudharabah diakui sebesar nilai investasi pemegang 

tabungan di BPRS. Deposito berjangka mudharabah merupakan simpanan 

nasabah yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan akad antara 

BPRS dengan pemegang deposito berjangka mudharabah. Deposito berjangka 

mudharabah dinyatakan sebesar nilai investasi sesuai dengan akad antara BPRS 

dengan pemegang deposito berjangka mudharabah. 

Tabel 4.1 Posisi Sumber Dana BPRS Al Barokah Tahun 2006, 2007 dan 2008 

Sumber Dana dalam Rp(Tahun) 2006 2007 2008 

Tabungan Mudharabah 118.314.000 139.592.000 190.371.000 

Deposito Mudharabah 651.298.000 567.759.000 552.674.000 

Total 769.612.000 707.351.000 743.045.000 

 Sumber: Neraca Publikasi BPRS Al Barokah. 

Berdasarkan data di atas, terlihat peningkatan jumlah tabungan 

mudharabah dari tahun ke tahun dan penurunan jumlah deposito mudharabah dari 

tahun ke tahun. Pada tahun 2007 terjadi peningkatan tabungan mudharabah 

(tahun 2006 sebagai tahun dasar) sebesar 17,98% dan pada tahun 2008 

peningkatan (tahun 2006 sebagai tahun dasar) menjadi 60,9%. Namun, deposito 

mudharabah mengalami hal yang berbeda. Deposito mudharabah turun menjadi 

91,78% (tahun 2006 sebagai tahun dasar) pada tahun 2007 dan turun menjadi 

84,9% pada tahun 2008(tahun 2006 sebagai tahun dasar). Secara total sumber 

dana BPRS Al Barokah terjadi fluktuasi dari tahun 2006 hingga 2008. Total 

sumber dana BPRS Al Barokah pada tahun 2007 turun menjadi 91,91% dari tahun 
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2006 dan naik sebesar 5,05% menjadi Rp743.045.000 dari tahun 2007. Jadi, 

secara umum BPRS Al Barokah mengalami penurunan dari sisi sumber dana 

selama periode 2006 hingga 2008. 

2. Penyaluran Dana 

BPRS Al Barokah memiliki beberapa produk pembiayaan seperti: 

pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, qardh, dan ijarah. Posisi 

pembiayaan BPRS Al Barokah pada tahun 2006, 2007 dan 2008 terdiri dari 

pembiayaan murabahah, mudharabah, qardh dan ijarah. 

Tabel 4.2 Posisi Pembiayaan BPRS Al Barokah Tahun 2006, 2007 dan 2008 

Pembiayaan  
dalam Rp (Tahun) 

2006 2007 2008 

Murabahah 1.062.497.000 1.305.296.000 876.238.000 

Mudharabah 188.084.000 61.434.000 311.434.000 

Ijarah  10.000.000 5.000.000 55.600.000 

Qardh 12.613.000 7.600.000 6.900.000 

Total 1.273.194.000 1.379.330.000 1.250.172.000 

  Sumber: Neraca Publikasi BPRS Al Barokah. 

Berdasarkan data di atas, terlihat fluktuasi produk pembiayaan yang 

terdapat pada BPRS Al Barokah. Pembiayaan murabahah pada tahun 2007 naik 

sebesar 22,85% dan pada tahun 2008 turun menjadi 82,47% (tahun 2006 sebagai 

tahun dasar). Pembiayaan mudharabah pada tahun 2007 turun menjadi 32,66% 

dan pada tahun 2008 naik sebesar 65,58% (tahun 2006 sebagai tahun dasar). 

Pembiayaan ijarah pada tahun 2007 turun menjadi 50% dan pada tahun 2008 naik 

sebesar 456% (tahun 2006 sebagai tahun dasar). Pembiayaan qardh mengalami 

penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 pembiayaan qardh turun menjadi 

60,26% dan pada tahun 2008 turun menjadi 54,71%. Secara keseluruhan, 

pembiayaan yang disalurkan BPRS Al Barokah pada tahun 2007 naik sebesar 
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8,34% dari tahun 2006 dan pada tahun 2008 turun 1,81% menjadi 

Rp1.250.172.000 (tahun 2006 sebagai tahun dasar). 

 

4.1.3 Manajemen Risiko 

Berdasarkan struktur organisasi dan wawancara dengan pihak BPRS Al 

Barokah, secara umum pelaksanaan manajemen risiko pada BPRS Al Barokah 

bersifat sederhana namun sesuai dengan keadaan BPRS Al Barokah. Sederhana 

dalam arti tidak terdapat organisasi khusus manajemen risiko. Jadi, pelaksanaan 

proses manajemen risiko umumnya dilakukan oleh setiap karyawan dan 

khususnya dilakukan oleh pejabat terkait seperti: Komite Kebijakan Penyaluran 

Dana (KKPD), Komite Penyaluran Dana (KPD), auditor internal, dan lain-lain. 

Pelaksanaan proses manajemen risiko secara langsung maupun tidak langsung 

dapat terlihat pada beberapa standar operasional penyaluran dana berikut ini. 

1. Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Dana 

Kebijakan pokok dalam penyaluran dana dalam BPRS Al Barokah terdiri 

dari: penerapan prinsip kehati-hatian, kebijakan penyaluran dana pihak terkait, 

sektor ekonomi dan segmen pasar, penyaluran dana yang perlu dihindari dan jenis 

penyaluran dana berdasarkan tujuan. 

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam BPRS Al Barokah mencakup 

prosedur penyaluran dana yang sehat, penyaluran dana yang mendapat perhatian 

khusus, perlakuan terhadap plafondering, prosedur penyelesaian penyaluran dana 

bermasalah, dan tata cara penyelesaian agunan diambil alih bank. Prinsip dasar 

dari penyaluran dana yang sehat adalah mengerti, memahami, menguasai dan 
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melaksanakan prinsip 5 C + S ( Character, Capacity, Condition, Collateral, dan 

sesuai Syariah). Dalam hal penyaluran dana yang mendapat perhatian khusus 

(penyaluran dana kepada pihak-pihak yang menurut ketentuan BI termasuk pihak 

terkait dan 25 nasabah terbesar), BPRS Al Barokah mengacu kepada ketentuan BI 

mengenai BMPK (batas maksimum pemberian kredit) dan BPRS Al Barokah 

tidak menganut perbedaan kebijakan penetapan persyaratan penyaluran dana 

kepada pihak-pihak tersebut di atas dengan nasabah pada umumnya. BPRS Al 

Barokah tidak memperkenankan plafondering terhadap penyaluran dana dalam 

bentuk piutang jual beli yang terindikasi bermasalah dengan cara menambahkan 

marjin yang tertunggak dan pokok menjadi harga beli baru. BPRS Al Barokah 

dalam menyelesaikan penyaluran dana bermasalah mengacu kepada program 

tindak lanjut yang telah dibuat dan disetujui oleh komite penyaluran dana, dengan 

mengacu pada prinsip penyaluran dana yang sehat dan sesuai fatwa DSN (Dewan 

Syariah Nasional).  

BPRS Al Barokah mengenai kebijakan penyaluran dana pihak terkait 

mengacu kepada ketentuan BI, misalnya: BMPK bagi satu nasabah atau bagi 

kelompok penyaluran dana yang tidak terkait dengan bank ditetapkan masing-

masing setinggi-tingginya 20% dari modal bank, dan lain-lain. 

Dalam upaya peningkatan aktivitas penyaluran dana, BPRS Al Barokah 

membuat suatu peta wilayah dan sektor ekonomi yang akan dibidik pihak 

manajemen guna mempermudah dalam proses penyaluran dana, contohnya: dari 

segi ekonomi terdiri dari segmen umum (nasabah individu, kelompok dan badan 
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usaha) dan segmen khusus (pedagang pasar dalam memenuhi kebutuhan 

usahanya), dan lain-lain. 

Dalam hal penyaluran dana yang perlu dihindari, BPRS Al Barokah 

mempunyai batasan dan larangan yang harus ditetapkan secara khusus melalui 

Surat Keputusan Direksi, misalnya: penyaluran dana yang bertentangan dengan 

syariah, untuk tujuan spekulasi, yang diberikan tanpa informasi keuangan yang 

cukup, yang memerlukan keahlian yang khusus, dan kepada nasabah bermasalah. 

Penyaluran dana dalam BPRS Al Barokah memiliki beberapa tujuan 

seperti: modal kerja (untuk memenuhi kebutuhan usaha bagi pembelian atau 

pengadaan barang dalam rangka usaha), investasi (untuk memenuhi kebutuhan 

pengadaan sarana atau prasarana usaha dan yang dipersamakan dengan itu) dan 

konsumsi. 

Selain itu, BPRS Al Barokah juga menetapkan kriteria pejabat penyaluran 

dana, seperti: pejabat harus mempunyai keahlian dan keterampilan teknis dalam 

berbagai praktek kegiatan perbankan, profesional, amanah, obyektif, cermat, dan 

lain-lain. BPRS Al Barokah juga menetapkan kode etik pejabat penyaluran dana. 

Kode etik tersebut mengacu pada profesionalisme bank serta nilai-nilai syariah, 

seperti: tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, tidak 

melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesi, dan lain-lain. 

2. Organisasi dan Manajemen Penyaluran Dana 

BPRS Al Barokah memiliki Komite Kebijakan Penyaluran Dana (KKPD) 

dan Komite Penyaluran Dana (KPD) sebagai bagian dari unsur Struktur 

Pengendalian Internal atau Struktur Pengendalian Manajemen yang memadai 
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mulai tahap awal proses kegiatan penyaluran dana sampai pada tahap pengawasan 

dan pembinaan. 

KKPD merupakan komite yang membantu Direksi dalam merumuskan 

kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, menantau perkembangan dan 

kondisi portofolio penyaluran dana, dan memberikan saran-saran langkah 

perbaikan. KKPD memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu menyampaikan 

laporan tertulis secara berkala kepada Direksi mengenai hasil pengawasan atas 

penerapan dan pelaksanaan tugas KPD. 

Komite KPD merupakan komite operasional yang membantu direksi 

dalam mengevaluasi dan atau memutuskan permohonan penyaluran dana untuk 

jumlah dan jenis penyaluran dana. 

3. Kebijakan Persetujuan Penyaluran Dana 

Ruang lingkup kebijakan dalam pemberian penyaluran dana pada BPRS 

Al Barokah, yaitu seperti: konsep hubungan total pemohon, penetapan batas 

wewenang persetujuan, tanggung jawab pejabat pemutus, proses persetujuan, akad 

penyaluran dana, dan prinsip persetujuan pencairan.  

Terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan 

penyaluran dana yaitu: mengkaji data historis pemohon yang datanya antara lain 

bersumber dari Sistem Informasi Debitur, mempertimbangkan prinsip kehati-

hatian dalam penyaluran dana seperti BMPK, risiko yang ada pada nasabah 

maupun usaha yang akan dibiayai, prospek usaha yang akan dibiayai dan 

kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban bank. 

4. Dokumentasi dan Administrasi Penyaluran Dana 
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BPRS Al Barokah dalam hal dokumentasi memperhatikan kelengkapan, 

keabsahan, dan keamanan penyimpanan. Jenis dokumen penyaluran dana berupa: 

formulir permohonan penyaluran dana, data identitas nasabah, memorandum 

analisis dan usulan penyaluran dana, keputusan rapat KPD, dokumen jaminan, 

akad dan lain-lain. BPRS Al Barokah juga melakukan pengecekan keabsahan 

semua berkas yang berkaitan dengan penyaluran dana termasuk penyimpanan dan 

penggunaan dokumen penyaluran dana. 

Dalam hal  administrasi penyaluran dana, BPRS Al Barokah telah 

mengatur dengan baik dan tertib, seperti: seluruh penyaluran dana yang diberikan 

oleh bank, tanpa terkecuali harus dicatat dan dibukukan dengan benar, lengkap 

dan akurat, dan sesuai dengan kebijakan akuntansi. 

5. Pengawasan Penyaluran Dana 

Prinsip-prinsip pengawasan penyaluran dana BPRS Al Barokah seperti: 

pencegahan dini terhadap kerugian penyaluran dana (melakukan analisis secara 

akurat dan obyektif), pengawasan atas penyaluran dana (dilakukan oleh setiap 

pejabat bank khususnya pejabat yang terkait dengan penyaluran dana), dan audit 

internal penyaluran dana (dilakukan oleh pejabat berwenang). Adapun obyek 

pengawasan penyaluran dana, yaitu pejabat bank terkait, jenis penyaluran dana, 

dan pihak terkait maupun tidak terkait oleh bank. 

Pada BPRS Al Barokah, keputusan Direksi dalam hal penempatan pejabat 

dan pegawai menggunakan prinsip pemisahan fungsi operasional dan 

pengawasan. 
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6. Penyelesaian Penyaluran Dana Bermasalah 

BPRS Al Barokah dalam menyelesaikan penyaluran dana bermasalah 

melakukan langkah-langkah berupa: inventarisasi nasabah penyaluran dana 

bermasalah, analisis terhadap nasabah penyaluran dana bermasalah, melakukan 

tindakan pembinaan, restrukturisasi, pemantauan atas pelaksanaan pembinaan, 

eksekusi jaminan, penyelesaian secara hukum, dan penghapusan penyaluran dana 

bermasalah. 

Beberapa hal yang dilakukan dalam inventarisasi nasabah penyaluran dana 

bermasalah, yaitu melihat kondisi usaha, melihat data historis pemenuhan 

kewajiban nasabah, dan mengecek kondisi jaminan secara fisik dan aspek legal. 

Beberapa hal yang dilakukan dalam menganalisis terhadap nasabah 

penyaluran dana bermasalah, yaitu melakukan analisis penyebab timbulnya 

penyaluran dana bermasalah, melakukan analisis usaha, melakukan analisis 

yuridis dan menilai kembali jaminan. 

Beberapa hal yang dilakukan dalam melakukan tindakan pembinaan, yaitu 

melakukan tindakan administratif berupa surat peringatan, kunjungan, pembinaan 

dan administrasi manajemen. 

Restrukturisasi penyaluran dana bermasalah dapat berupa resceduling, 

reconditioning, dan restructuring. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu 

perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. 

Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh 

persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah 

angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah 
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sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Penataan kembali 

(restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada 

rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi: penambahan dana fasilitas 

pembiayaan, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat 

berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi 

penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. 

Pemantauan atas pelaksanaan pembinaan penyaluran dana bermasalah 

dapat berupa on desk monitoring dan on site monitoring. On desk monitoring 

berarti pemantauan dilakukan berdasarkan data penyaluran dana bermasalah 

sedangkan on site monitoring berarti pemantauan dilakukan langsung ke lapangan 

atau usaha nasabah. 

Eksekusi jaminan bisa berupa eksekusi secara sukarela atau eksekusi 

secara paksa. 

Penyelesaian secara hukum pembiayaan bermasalah bisa melalui arbitrase 

syariah atau pengadilan umum. 

Di dalam melakukan penghapusan penyaluran dana bermasalah 

memperhatikan tata cara penghapusan dan pembentukan satuan kerja. Tata cara 

penghapusan  penyaluran dana bermasalah, yaitu aparat penyelesaian penyaluran 

dana mengusulkan kepada Direksi tentang cara-cara penyelesaian penyaluran 

dana yang sudah tidak dapat ditagih, aparat penyelesaian penyaluran dana 

melaksanakan penyelesaian penyaluran dana yang tidak dapat ditagih sesuai 

dengan cara penyelesaian yang disetujui, dan daftar penyaluran dana yang tidak 
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dapat ditagih serta cara penyelesaiannya wajib segera dilimpahkan kepada Dewan 

Komisaris.  

Satuan kerja dibentuk bank apabila kualitas dan kuantitas penyaluran dana 

bermasalah meningkat. Tugas satuan kerja adalah melakukan koordinasi 

penyelesaian penyaluran dana bermasalah dengan pihak terkait. Satuan kerja 

dibentuk dengan Surat Keputusan Direksi. 

Secara umum, BPRS Al Barokah melakukan evaluasi efektivitas program 

penyelesaian penyaluran dana bermasalah sekurang-kurangnya setiap enam bulan 

sekali setelah program penyelesaian penyaluran dana bermasalah dilaksanakan 

atau tenggang waktu lain yang ditetapkan oleh BI. Hasil evaluasi, perubahan dan 

perbaikan program penyelesaian penyaluran dana bermasalah dilaporkan kepada 

BI. 
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4.2 Analisis atau Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Mengelompokkan Eksposur ke dalam Sub-sub Kelas dari Kelas-kelas yang 

Ditentukan untuk Masing-masing Jenis Pembiayaan 

1. Murabahah 

Tabel 4.3 Eksposur Obligor Pembiayaan Murabahah yang Dikelompokkan 
Berdasarkan Kelas dan Sub Kelas 

Kelas Rp 100.000 Kelas Rp 1.000.000 Kelas Rp 10.000.000 

Sub Kelas 
(Lj) 

Jumlah 

Obligor 

Sub Kelas 
(Lj) 

Jumlah 

Obligor 

Sub Kelas 
(Lj) 

Jumlah 

Obligor 

1 - 1 36 1 17 

2 - 2 59 2 4 

3 8 3 48 3 5 

4 6 4 29 4 3 

5 9 5 16 5 1 

6 4 6 10 6 - 

7 4 7 6 7 - 

8 7 8 9 8 - 

9 10 9 3 9 - 

10 3 10 1 10 1 

Jumlah 50 Jumlah 217 Jumlah 31 

Sumber: BPRS Al Barokah, diolah 

Pada tabel di atas, terdapat 3 kelas yaitu kelas Rp100.000, Rp1.000.000, 

dan Rp10.000.000. Sub kelas terdiri dari 10 Sub kelas. Penentuan kelas 

berdasarkan keadaan posisi pembiayaan (dalam hal ini posisi pembiayaan BPRS 

Al Barokah). Posisi pembiayaan BPRS Al Barokah sebagian besar tersebar pada 

kisaran kelas Rp100.000, Rp1.000.000 dan Rp10.000.000. Penentuan sub kelas 

yang terdiri dari 10 sub kelas berdasarkan Teori CreditRisk+ dan penelitian 

sebelumnya. 

Berdasarkan data tabel di atas, pembiayaan murabahah pada BPRS Al 

Barokah tersebar dalam kelas Rp100.000, Rp1.000.000 dan Rp10.000.000. 

Jumlah Obligor terbanyak terdapat pada kelas Rp1.000.000 yaitu sebanyak 217 

obligor. Kelas Rp100.000 terdiri dari 50 obligor dan hanya 31 obligor yang 
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terdapat pada kelas Rp10.000.000. Sub kelas 2 dari kelas Rp1.000.000 merupakan 

sub kelas yang memiliki obligor Pembiayaan murabahah terbanyak dari semua 

sub kelas pembiayaan murabahah yang ada. Sebagian besar tujuan pembiayaan 

BPRS Al Barokah, khususnya pembiayaan murabahah, adalah untuk konsumsi 

dan  perdagangan. 

Berdasarkan wawancara dengan pihak BPRS Al Barokah sebagian besar 

obligor adalah pedagang tradisional sehingga tidak heran sebagian besar tujuan 

pembiayaan murabahah (yang juga merupakan pembiayaan terbesar pada BPRS 

Al Barokah) adalah untuk perdagangan dan sebagian besar eksposur obligor 

pembiayaan murabahah adalah dalam kelas Rp1.000.000. 

2. Mudharabah 

Tabel 4.4 Eksposur Obligor Pembiayaan Mudharabah yang Dikelompokkan 
Berdasarkan Kelas dan Sub Kelas 

Kelas Rp 100.000 Kelas Rp 1.000.000 Kelas Rp 10.000.000 

Sub Kelas 
(Lj) 

Jumlah 

Obligor 

Sub Kelas 
(Lj) 

Jumlah 

Obligor 

Sub Kelas 
(Lj) 

Jumlah 

Obligor 

1 - 1 - 1 - 

2 - 2 - 2 2 

3 - 3 1 3 1 

4 - 4 - 4 - 

5 - 5 - 5 2 

6 - 6 - 6 - 

7 - 7 1 7 1 

8 - 8 - 8 - 

9 - 9 - 9 - 

10 - 10 - 10 - 

Jumlah - Jumlah 2 Jumlah 6 

Sumber: BPRS Al Barokah, diolah 

Berdasarkan data di atas, pembiayaan mudharabah pada BPRS Al 

Barokah hanya terdiri dari 8 obligor 2 diantaranya pada kelas Rp1.000.000 dan 6 

diantaranya pada kelas Rp10.000.000 sedangkan untuk kelas Rp100.000 tidak 
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terdapat obligor. Sebagian besar tujuan pembiayaan mudharabah BPRS Al 

Barokah adalah untuk modal usaha. 

3. Qardh 

Tabel 4.5 Eksposur Obligor Pembiayaan Qardh yang Dikelompokkan 
Berdasarkan Kelas dan Sub Kelas 

Kelas Rp 100.000 Kelas Rp 1.000.000 Kelas Rp 10.000.000 

Sub Kelas 
(Lj) 

Jumlah 

Obligor 

Sub Kelas 
(Lj) 

Jumlah 

Obligor 

Sub Kelas 
(Lj) 

Jumlah 

Obligor 

1 - 1 - 1 - 

2 - 2 - 2 - 

3 - 3 - 3 - 

4 - 4 - 4 - 

5 - 5 - 5 1 

6 - 6 - 6 - 

7 - 7 1 7 - 

8 - 8 1 8 - 

9 - 9 - 9 - 

10 - 10 - 10 - 

Jumlah - Jumlah 2 Jumlah 1 

Sumber: BPRS Al Barokah, diolah 

Berdasarkan data di atas, pembiayaan qardh pada BPRS Al Barokah hanya 

terdiri dari 3 obligor, 2 obligor dalam kelas Rp1.000.000 dan 1 obligor dalam 

kelas Rp10.000.000, sedangkan dalam kelas Rp100.000 tidak terdapat obligor. 

Sebagian besar tujuan pembiayaan qardh BPRS Al Barokah adalah untuk 

konsumsi sedangkan sisanya untuk modal usaha. 
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4. Ijarah 

Tabel 4.6 Eksposur Obligor Pembiayaan Ijarah yang Dikelompokkan 
Berdasarkan Kelas dan Sub Kelas 

Kelas Rp 100.000 Kelas Rp 1.000.000 Kelas Rp 10.000.000 

Sub Kelas 
(Lj) 

Jumlah 

Obligor 

Sub Kelas 
(Lj) 

Jumlah 

Obligor 

Sub Kelas 
(Lj) 

Jumlah 

Obligor 

1 - 1 - 1 - 

2 - 2 1 2 - 

3 - 3 - 3 - 

4 - 4 - 4 - 

5 - 5 - 5 1 

6 - 6 - 6 - 

7 - 7 - 7 - 

8 - 8 - 8 - 

9 - 9 - 9 - 

10 - 10 1 10 - 

Jumlah - Jumlah 2 Jumlah 1 

Sumber: BPRS Al Barokah, diolah 

Berdasarkan data di atas, pembiayaan ijarah pada BPRS Al Barokah 

hanya terdiri dari 3 obligor, 2 obligor dalam kelas Rp1.000.000 dan 1 obligor 

dalam kelas Rp10.000.000 sedangkan dalam kelas Rp100.000 tidak terdapat 

obligor. Tujuan pembiayaan ijarah pada BPRS Al Barokah secara proporsional 

adalah untuk konsumsi, perdagangan, dan modal usaha. 

 

4.2.2 Menghitung Expected Loss per Obligor per Sub-sub Kelas dari Kelas-kelas 

yang Ditentukan untuk Masing-masing Jenis Pembiayaan 

Pembiayaan murabahah dan mudharabah memiliki expected loss karena 

ada obligor yang berada pada kategori kurang lancar, diragukan, dan macet yang 

terdapat pada kelas dan sub kelas yang ditentukan. Pembiayaan qardh dan ijarah 

tidak memiliki expected loss karena obligor yang terdapat pada sub kelas dari 

kelas yang ditentukan berada pada kategori lancar. Perhitungan risiko pembiayaan 
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yang dilakukan di bawah ini adalah untuk semua pembiayaan yang ada pada 

BPRS Al Barokah bulan Oktober 2008. 

1. Murabahah 

Tabel 4.7 Expected Loss Pembiayaan Murabahah per Obligor pada Sub-sub Kelas 
dari Kelas Rp 100.000 

Lj Obligor LGD x Pj ELj nj 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 8 Rp932.000  9,32 3,11 

4 6 Rp1.215.000  12,15 3,04 

5 9 Rp2.944.500  29,445 5,89 

6 4 Rp1.725.000  17,25 2,88 

7 4 Rp740.000 7,4 1,06 

8 7 Rp3.224.500  32,245 4,03 

9 10 Rp5.443.000  54,43 6,04 

10 3 Rp2.955.000  29,55 2,96 

Jumlah 50 Rp19.179.000  

  Sumber: BPRS Al Barokah, diolah 

Expected Loss pada sub kelas didapat dari jumlah probabilitas (Pj, 

mengacu pada tingkat kolektibilitas) dikalikan dengan eksposur obligor yang 

bermasalah (kategori Kurang lancar, Diragukan, Macet). 

Expected Loss total untuk pembiayaan murabahah Kelas Rp100.000 

sebesar Rp19.179.000. Expected Loss tersebut terdiri dari expected loss dari sub 

kelas 3,4,5,6,7,8,9,dan 10. Sub kelas 1 dan 2 dari kelas Rp 100.000 tidak memiliki 

expected loss karena tidak terdapat obligor dalam sub kelas tersebut. 
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Tabel 4.8 Expected Loss Pembiayaan Murabahah pada Sub-sub Kelas  
dari Kelas Rp 1.000.000  

Lj Obligor LGD x Pj ELj nj 

1 36 Rp16.981.800  16,982 16,98 

2 59 Rp21.462.500  21,463 10,73 

3 48 Rp21.254.600  21,255 7,09 

4 29 Rp8.857.400  8,857 2,21 

5 16 Rp15.060.400  15,06 3,01 

6 10 Rp6.390.000 6,39 1,07 

7 6 Rp7.278.000 7,278 1,04 

8 9 Rp4.175.000 4,175 0,52 

9 3 Rp9.312.513 9,313 1,03 

10 1 - - - 

Jumlah 217 Rp110.772.213  

Sumber: BPRS Al Barokah, diolah 

Expected Loss total untuk pembiayaan murabahah Kelas Rp1.000.000 

sebesar Rp110.772.213. Expected Loss tersebut terdiri dari expected loss dari sub 

kelas 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9. Sub kelas 10 dari kelas Rp1.000.000 tidak memiliki 

expected loss karena obligor dalam sub kelas tersebut tergolong lancar. 

Tabel 4.9 Expected Loss Pembiayaan Murabahah pada Sub-sub Kelas  
dari Kelas Rp 10.000.000  

Lj Obligor LGD x Pj ELj nj 

1 17 Rp46.006.900  4,6 4,6 

2 4 Rp20.400.000  2,04 1,02 

3 5 Rp57.764.500  5,776 1,93 

4 3 Rp127.426.480  12,74 3,19 

5 1 - - - 

6 - - - - 

7 - - - - 

8 - - - - 

9 - - - - 

10 1 - - - 

Jumlah 31 Rp251.597.880  

      Sumber: BPRS Al Barokah, diolah 

Expected Loss total untuk pembiayaan murabahah Kelas Rp10.000.000 

sebesar Rp251.597.880. Expected Loss tersebut terdiri dari expected loss dari sub 

kelas 1,2,3 dan 4. Sub kelas 5,6,7,8,9, dan 10 dari kelas Rp10.000.000 tidak 

memiliki expected loss karena obligor 5 dan 10 dalam sub kelas tersebut tergolong 

lancar dan sub kelas 6,7,8,9 tidak terdapat obligor. 
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2. Mudharabah 

Tabel 4.10 Expected Loss Pembiayaan Mudharabah pada Sub-sub Kelas  
dari Kelas Rp 1.000.000 

Lj Obligor LGD x Pj ELj nj 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 1 Rp3.257.396 3,257 1,09 

4 - - - - 

5 - - - - 

6 - - - - 

7 1 Rp7.333.769 7,334 1,05 

8 - - - - 

9 - - - - 

10 - - - - 

Jumlah 2 Rp10.591.165  

Sumber: BPRS Al Barokah, diolah 

Expected Loss total untuk pembiayaan mudharabah Kelas Rp100.000 

tidak ada karena tidak terdapat obligor pada kelas tersebut. Expected Loss total 

untuk pembiayaan mudharabah kelas Rp1.000.000 sebesar Rp10.591.165. 

Expected Loss tersebut terdiri dari expected loss dari sub kelas 3 dan 7. Sub kelas 

1,2,4,5,6, 8, 9, dan 10 dari kelas Rp1.000.000 tidak memiliki expected loss karena 

tidak terdapat obligor dalam sub kelas tersebut. 

Tabel 4.11 Expected Loss Pembiayaan Mudharabah pada Sub-sub Kelas  
dari Kelas Rp 10.000.000  

Lj Obligor LGD x Pj ELj nj 

1 - - - - 

2 2 Rp23.500.000 2,35 1,18 

3 1 Rp30.600.000  3,06 1,02 

4 - - - - 

5 2 - - - 

6 - - - - 

7 1 - - - 

8 - - - - 

9 - - - - 

10 - - - - 

Jumlah 6 Rp54.100.000  

 Sumber: BPRS Al Barokah, diolah 

Expected Loss total untuk pembiayaan mudharabah Kelas Rp10.000.000 

sebesar Rp54.100.000. Expected Loss tersebut terdiri dari expected loss dari sub 
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kelas 2 dan 3. Sub kelas 1,4,6,8,9 dan 10 tidak memiliki expected loss karena 

tidak terdapat obligor dalam sub kelas tersebut sedangkan sub kelas 5 dan 7 

tergolong lancar sehingga tidak memiliki expected loss. 

 

4.2.3 Menghitung Real Loss per Obligor dari Kelas-kelas yang Ditentukan untuk 

Masing-masing Jenis Pembiayaan 

1. Murabahah 

Tabel 4.12 Real Loss Pembiayaan Murabahah per Obligor dalam Sub Kelas  
dari Kelas Rp100.000 

Lj ELj nj Recovery Rate Real Loss (%) Real Loss (Rp) 

3 9,32 3,11 19,41% 80,59% Rp241.770 

4 12,15 3,04 37,97% 62,03% Rp248.120 

5 29,445 5,89 32,72% 67,28% Rp336.400 

6 17,25 2,88 35,94% 64,06% Rp384.360 

7 7,4 1,06 13,21% 86,79% Rp607.530 

8 32,245 4,03 28,79% 71,21% Rp569.680 

9 54,43 6,04 30,24% 69,76% Rp627.840 

10 29,55 2,96 49,25% 50,75% Rp507.500 

  Sumber: BPRS Al Barokah, diolah 

Berdasarkan data di atas, real loss sub kelas 3 per obligor dari kelas 

Rp100.000 pembiayaan murabahah BPRS Al Barokah yaitu sebesar 80,59% atau 

Rp241.770. Recovery rate rata-rata sebesar 50%. Recovery rate sub kelas 3 

sebesar 19,41% didapat dari recovery rate standar dikalikan expected loss rata-

rata sub kelas 3 lalu dibagi dengan Rp300.000. Real loss (%) didapat dari 1-

recovery rate. Real loss (Rp) didapat dari real loss (%) dikalikan sub kelas lalu 

dikalikan kelas. Perhitungan yang sama dilakukan untuk mendapatkan real loss 

per obligor per sub kelas yang lainnya. Real loss per obligor terbesar dalam kelas 

Rp100.000 berasal dari sub kelas 9 yaitu sebesar Rp627.840. 
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Tabel 4.13 Real Loss Pembiayaan Murabahah per Obligor dalam Sub Kelas  
dari Kelas Rp1.000.000 

Lj ELj nj Recovery Rate Real Loss (%) Real Loss (Rp) 

1 16,982 16,98 23,59% 76,41% Rp764.100 

2 21,463 10,73 9,09% 90,91% Rp1.818.200 

3 21,255 7,09 7,38% 92,62% Rp2.778.600 

4 8,857 2,21 3,82% 96,18% Rp3.847.200 

5 15,06 3,01 9,42% 90,58% Rp4.529.000 

6 6,39 1,07 5,33% 94,67% Rp5.680.200 

7 7,278 1,04 8,66% 91,34% Rp6.393.800 

8 4,175 0,52 2,9% 97,10% Rp7.768.000 

9 9,313 1,03 17,24% 82,76% Rp7.448.400 

  Sumber: BPRS Al Barokah, diolah 

Berdasarkan data di atas, real loss per obligor dalam kelas Rp1.000.000 

terbesar terjadi pada sub kelas 8 yaitu sebesar Rp7.768.000 atau 97,10%.  

Tabel 4.14 Real Loss Pembiayaan Murabahah per Obligor dalam Sub Kelas  
dari Kelas Rp 10.000.000 

Lj ELj nj Recovery Rate Real Loss (%) Real Loss (Rp) 

1 4,6 4,6 13,53% 86,47% Rp8.647.000 

2 2,04 1,02 12,75% 87,25% Rp17.450.000 

3 5,776 1,93 19,25% 80,75% Rp24.225.000 

4 12,74 3,19 53,09% 46,91% Rp18.764.000 

 Sumber: BPRS Al Barokah, diolah 

Berdasarkan data di atas, real loss per obligor dalam kelas Rp10.000.000 

terbesar terjadi pada sub kelas 3 yaitu sebesar Rp24.225.000 atau 80,75%.  

2. Mudharabah 

Tabel 4.15 Real Loss Pembiayaan Mudharabah per Obligor dalam Sub Kelas  
dari Kelas Rp 1.000.000 

Lj ELj nj Recovery Rate Real Loss (%) Real Loss (Rp) 

3 3,257 1,09 54,29% 45,71% Rp1.371.300 

7 7,334 1,05 52,38% 47,62% Rp3.333.400 

 Sumber: BPRS Al Barokah, diolah 

Berdasarkan data di atas, real loss per obligor dalam kelas Rp 1.000.000 

terbesar terjadi pada sub kelas 7 yaitu sebesar Rp3.333.400 atau 47,62%.  
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Tabel 4.16 Real Loss Pembiayaan Mudharabah per Obligor dalam Sub Kelas  
dari Kelas Rp 10.000.000 

Lj ELj nj Recovery Rate Real Loss (%) Real Loss (Rp) 

2 2,35 1,18 29,38% 70,62% Rp14.124.000 

3 3,06 1,02 51% 49,00% Rp14.700.000 

  Sumber: BPRS Al Barokah, diolah 

Berdasarkan data di atas, real loss per obligor dalam kelas Rp10.000.000 

terbesar terjadi pada sub kelas 3 yaitu sebesar Rp14.700.000 atau 49%.  

 

4.2.4 Menentukan n Default dengan Level of Confidence ≥95% untuk Masing-

masing Jenis Pembiayaan 

1. Murabahah 

Tabel 4.17 Jumlah Obligor (n) Pembiayaan Murabahah yang Kemungkinan 

Default dengan Level of Confidence ≥95% 
Rp100.000 Rp1.000.000 Rp10.000.000 

Lj N pada α 5% Lj N pada α 5% Lj N pada α 5% 

1 - 1 24 1 8 

2 - 2 16 2 3 

3 6 3 12 3 4 

4 6 4 5 4 6 

5 10 5 6 5 - 

6 6 6 3 6 - 

7 3 7 3 7 - 

8 8 8 2 8 - 

9 10 9 3 9 - 

10 6 10 - 10 - 

 Sumber: BPRS Al Barokah, diolah 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Distribusi Poisson maka 

diperoleh sejumlah obligor yang kemungkinan default untuk setiap sub kelas dari 

masing-masing kelas yang ditentukan. Pada kelas Rp100.000, sejumlah obligor 

yang kemungkinan default terdapat pada sub kelas 5 dan 9 yaitu sebesar 10 orang 

obligor pada tiap sub kelas tersebut. Pada kelas Rp1.000.000, sejumlah obligor 

yang kemungkinan default terdapat pada sub kelas 1 yaitu sebanyak 24 obligor. 
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Pada kelas Rp10.000.000, sejumlah obligor yang kemungkinan default terdapat 

pada sub kelas 1 yaitu sebanyak 8 obligor. 

2. Mudharabah 

Tabel 4.18 Jumlah Obligor (n) Pembiayaan Mudharabah yang Kemungkinan 

Default dengan Level of Confidence ≥95% 
Rp100.000 Rp1.000.000 Rp10.000.000 

Lj N pada α 5% Lj N pada α 5% Lj N pada α 5% 

1 - 1 - 1 - 

2 - 2 - 2 3 
3 - 3 3 3 3 
4 - 4 - 4 - 

5 - 5 - 5 - 

6 - 6 - 6 - 

7 - 7 3 7 - 

8 - 8 - 8 - 

9 - 9 - 9 - 

10 - 10 - 10 - 

   Sumber: BPRS Al Barokah, diolah 

Pembiayaan mudharabah kelas Rp1.000.000 untuk sub kelas 3 dan 7 

masing-masing terdapat 3 dan 3 obligor yang kemungkinan default. Demikian 

halnya dengan pembiayaan mudharabah kelas Rp10.000.000, sejumlah obligor 

yang kemungkinan default pada sub kelas 2 dan 3, yaitu berturut-turut 3 dan 3 

obligor.  
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4.2.5 Menentukan Unexpected Loss (VAR, dengan Level of Confidence ≥95%) 

dari Kelas-kelas yang Ditentukan untuk Masing-masing Jenis Pembiayaan 

1. Murabahah 

Tabel 4.19 Unexpected Loss (VAR, dengan Level of Confidence ≥95%) untuk 
Pembiayaan Murabahah Kelas Rp100.000 

Lj N pada α 5% Real Loss Unexpected Loss 
1 - - - 

2 - - - 

3 6 Rp241.770 Rp1.450.620 

4 6 Rp248.120 Rp1.488.720 

5 10 Rp336.400 Rp3.364.000 

6 6 Rp384.360 Rp2.306.160 

7 3 Rp607.530 Rp1.822.590 

8 8 Rp569.680 Rp4.557.440 

9 10 Rp627.840 Rp6.278.400 

10 6 Rp507.500 Rp3.045.000 

Jumlah (VAR) Rp24.312.930 

 Sumber: BPRS Al Barokah, diolah 

Berdasarkan dari tabel 4.19 di atas,  unexpected loss total untuk 

pembiayaan murabahah kelas Rp100.000 adalah sebesar Rp24.312.930. 

Tabel 4.20 Unexpected Loss (VAR, dengan Level of Confidence ≥95%) untuk 
Pembiayaan Murabahah Kelas Rp1.000.000 
Lj N pada α 5% Real Loss Unexpected Loss 

1 24 Rp764.100 Rp18.338.400 

2 16 Rp1.818.200 Rp29.091.200 

3 12 Rp2.778.600 Rp33.343.200 

4 5 Rp3.847.200 Rp19.236.000 

5 6 Rp4.529.000 Rp27.174.000 

6 3 Rp5.680.200 Rp17.040.600 

7 3 Rp6.393.800 Rp19.181.400 

8 2 Rp7.768.000 Rp15.536.000 

9 3 Rp7.448.400 Rp22.345.200 

10 - - - 

Jumlah (VAR) Rp201.286.000 

 Sumber: BPRS Al Barokah, diolah 

Berdasarkan dari tabel 4.20 di atas,  unexpected loss total untuk 

pembiayaan murabahah kelas Rp1.000.000 adalah sebesar Rp201.286.000. 
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Tabel 4.21 Unexpected Loss (VAR, dengan Level of Confidence ≥95%) untuk 
Pembiayaan Murabahah Kelas Rp10.000.000 
Lj N pada α 5% Real Loss Unexpected Loss 

1 17 4,6 4,6 

2 4 2,04 1,02 

3 5 5,776 1,93 

4 3 12,74 3,19 

5 1 - - 

6 - - - 

7 - - - 

8 - - - 

9 - - - 

10 1 - - 

Jumlah (VAR) Rp331.010.000 

  Sumber: BPRS Al Barokah, diolah 

Berdasarkan dari tabel 4.21 di atas,  unexpected loss total untuk 

pembiayaan murabahah kelas Rp10.000.000 adalah sebesar Rp331.010.000. 

2. Mudharabah 

Tabel 4.22 Unexpected Loss (VAR, dengan Level of Confidence ≥95%) untuk 
Pembiayaan Mudharabah Kelas Rp1.000.000 
Lj N pada α 5% Real Loss Unexpected Loss 

1 - - - 

2 - - - 

3 3 Rp1.371.300 Rp4.113.900 

4 - - - 

5 - - - 

6 - - - 

7 3 Rp3.333.400 Rp10.000.200 

8 - - - 

9 - - - 

10 - - - 

Jumlah (VAR) Rp14.114.100 

 Sumber: BPRS Al Barokah, diolah 

Berdasarkan dari tabel 4.22 di atas,  unexpected loss total untuk 

pembiayaan mudharabah kelas Rp1.000.000 adalah sebesar Rp14.114.100. 
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Tabel 4.23 Unexpected Loss (VAR, dengan Level of Confidence ≥95%) untuk 
Pembiayaan Mudharabah Kelas Rp10.000.000 
Lj N pada α 5% Real Loss Unexpected Loss 

1 - - - 

2 3 Rp14.124.000 Rp42.372.000 

3 3 Rp14.700.000 Rp44.100.000 

4 - - - 

5 - - - 

6 - - - 

7 - - - 

8 - - - 

9 - - - 

10 - - - 

Jumlah (VAR) Rp86.472.000 

 Sumber: BPRS Al Barokah, diolah 

Berdasarkan dari tabel 4.22 di atas,  unexpected loss total untuk 

pembiayaan mudharabah kelas Rp10.000.000 adalah sebesar Rp86.472.000. 

Berdasarkan penjelasan di atas, BPRS Al Barokah memiliki total 

unexpected loss (VAR) untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah masing-

masing sebesar Rp556.608.930 dan Rp100.586.100. Dengan kata lain, BPRS Al 

Barokah memiliki total unexpected loss (VAR) pada bulan Oktober 2008 untuk 

semua produk pembiayaannya sebesar Rp657.195.030. 

 

4.2.6 Menyimpulkan Apakah Pendekatan Credit Risk+, sebagai Pendekatan 

Internal untuk Menghitung Risiko Pembiayaan, Layak untuk Digunakan 

oleh BPRS Al Barokah 

Tabel 4.24 Selisih Antara NPF dengan VAR atau Unexpected Loss dan NPF 
dengan PPAP Periode Oktober 2008 

Keterangan NPF Selisih 

VAR atau unexpected 
loss 

Rp657.195.030 Rp495.932.627 Rp161.262.403  

PPAP Rp462.673.155 Rp495.932.627 (Rp33.259.472)  

  Sumber: BPRS Al Barokah, diolah 
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Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa metode pendekatan CreditRisk+ 

lebih hati-hati atau pesimis (terlihat bahwa nilai VAR atau unexpected loss lebih 

besar daripada nilai NPF dalam Rp) sedangkan pendekatan PPAP lebih bersifat 

optimis (terlihat bahwa nilai PPAP lebih kecil dari nilai NPF) dan terkesan kurang 

hati-hati atau kurang aman (save). Oleh karena itu, pendekatan CreditRisk+ layak 

digunakan oleh BPRS Al Barokah karena lebih aman dan sesuai dengan prinsip 

kehati-hatian.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 

1 BPRS Al Barokah memiliki total unexpected loss (VAR) atau risiko 

pembiayaan untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah masing-masing 

sebesar Rp556.608.930 dan Rp100.586.100. Dengan kata lain, BPRS Al 

Barokah memiliki total unexpected loss (VAR) atau risiko pembiayaan pada 

bulan Oktober 2008 untuk semua produk pembiayaannya sebesar 

Rp657.195.030. 

2 Pendekatan dengan CreditRisk+ layak digunakan BPRS Al Barokah karena 2 

hal berikut ini. 

a. Diketahui bahwa (untuk bulan Oktober) selisih antara VAR atau 

unexpected loss dengan nilai NPF (dalam Rp) adalah positif yang berarti 

perhitungan risiko pembiayaan dengan pendekatan CreditRisk+ lebih hati-

hati dan pesimis sedangkan selisih antara nilai PPAP dengan NPF (dalam 

Rp) adalah negatif yang berarati pendekatan PPAP lebih optimis dan 

terkesan kurang hati-hati.  

b. Tingkat NPF bulan Oktober  sebesar 33,73% yang tergolong besar jika 

dibandingkan dengan industri sejenis. Oleh karena itu, sebaiknya BPRS Al 

Barokah lebih bersikap hati-hati (prudent) dengan menggunakan 
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pendekatan CreditRisk+ dalam mengukur risiko pembiayaan. Hal ini 

sejalan dengan penelitian sebelumnya. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti menyarankan 

beberapa hal. 

a. Disamping pendekatan PPAP, BPRS Al Barokah disarankan 

menggunakan pendekatan CreditRisk+ dalam perhitungan risiko 

pembiayaan untuk semua produk pembiayaannya. 

b. Dalam pengaplikasian pendekatan CreditRisk+ (bila digunakan oleh 

BPRS Al Barokah atau bank syariah lainnya) perlu dilakukan penilaian 

kembali secara berkala (berupa membandingkan dengan real loss periode 

amatan, jika ada, atau membandingkan dengan pendekatan lain, jika 

menggunakan lebih dari satu pendekatan) guna hasil yang lebih maksimal 

dan akurat. 

c. Bagi penelitian berikutnya diharapkan menggunakan objek penelitian yang 

memiliki real loss pembiayaan sehingga dapat dilakukan uji validasi 

dengan back testing.  

d. Pendekatan CreditRisk+ dapat dimanfaatkan sebagai alat pemantauan dan 

pengawasan terhadap obligor-obligor yang memiliki eksposur tinggi 

dengan default rate yang tinggi, eksposur rendah dengan default rate yang 

tinggi, dan sub kelas dalam kelas yang ditentukan yang memiliki obligor 

terbanyak atau default rate tinggi. 
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LAMPIRAN I 

PERHITUNGAN TAHAP AWAL 

(Semua Tabel Bersumber dari BPRS Al Barokah, Diolah) 
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MURABAHAH (1) 

Interval Rp 100.000 (Ada 50 Obligor) 

Obligor Eksposur 
Eksposur 
(dalam Rp 
100rb) 

Pembulatan 

Eksposur 
Obligor Eksposur 

Eksposur 
(dalam Rp 
100rb) 

Pembulatan 

Eksposur 

X Rp347.000 3,47 3 X Rp380.000 3,8 4 

X Rp700.000 7 7 X Rp450.000 4,5 4 

X Rp412.000 4,12 4 X Rp340.000 3,4 3 

X Rp610.000 6,1 6 X Rp332.000 3,32 3 

X Rp531.000 5,31 5 X Rp260.000 2,6 3 

X Rp884.000 8,84 9 X Rp520.000 5,2 5 

X Rp698.000 6,98 7 X Rp340.000 3,4 3 

X Rp520.000 5,2 5 X Rp900.000 9 9 

X Rp904.000 9,04 9 X Rp780.000 7,8 8 

X Rp970.000 9,7 10 X Rp780.000 7,8 8 

X Rp904.000 9,04 9 X Rp780.000 7,8 8 

X Rp555.000 5,55 6 X Rp295.000 2,95 3 

X Rp832.500 8,32 8 X Rp450.000 4,5 4 

X Rp443.000 4,43 4 X Rp885.000 8,85 9 

X Rp990.000 9,9 10 X Rp460.000 4,6 5 

X Rp900.000 9 9 X Rp560.000 5,6 6 

X Rp478.500 4,79 5     

X Rp560.000 5,6 6     

X Rp253.000 2,53 3     

X Rp764.000 7,64 8     

X Rp823.000 8,23 8     

X Rp460.000 4,6 5     

X Rp920.000 9,2 9     

X Rp360.000 3,6 4     

X Rp508.000 5,08 5     

X Rp931.000 9,31 9     

X Rp460.000 4,6 5     

X Rp805.000 8,05 8     

X Rp995.000 9,95 10     

X Rp495.000 4,95 5     

X Rp740.000 7,4 7     

X Rp870.000 8,7 9     

X Rp340.000 3,4 3     

X Rp900.000 9 9     
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Interval Rp 1.000.000 (Ada 217 Obligor) 

Obligor Eksposur 
Eksposur 
(dalam 
Rp 1jt) 

Pembulatan 

Eksposur 
Obligor Eksposur 

Eksposur 
(dalam 
Rp 1jt) 

Pembulatan 

Eksposur 

X Rp6.390.000 6,39 6 X Rp2.357.000 2,36 2 

X Rp2.877.000 2,88 3 X Rp1.854.000 1,86 2 

X Rp1.500.000 1,5 1 X Rp7.072.000 7,07 7 

X Rp2.164.000 2,16 2 X Rp1.130.000 1,13 1 

X Rp2.164.000 2,16 2 X Rp3.380.000 3,38 3 

X Rp2.706.000 2,71 3 X Rp8.350.000 8,35 8 

X Rp1.310.000 1,31 1 X Rp4.861.000 4,86 5 

X Rp2.600.000 2,6 3 X Rp3.000.000 3 3 

X Rp1.153.000 1,15 1 X Rp1.412.000 1,41 1 

X Rp1.690.000 1,69 2 X Rp1.042.000 1,04 1 

X Rp9.312.513 9,31 9 X Rp1.613.000 1,61 2 

X Rp1.971.000 1,97 2 X Rp1.206.000 1,21 1 

X Rp2.916.000 2,92 3 X Rp1.382.000 1,38 1 

X Rp1.899.000 1,90 2 X Rp1.020.000 1,02 1 

X Rp3.529.000 3,53 4 X Rp7.484.000 7,48 7 

X Rp5.747.000 5,75 6 X Rp1.300.000 1,3 1 

X Rp7.872.000 7,87 8 X Rp1.890.000 1,89 2 

X Rp5.958.896 5,96 6 X Rp2.394.000 2,39 2 

X Rp3.000.000 3 3 X Rp1.250.000 1,25 1 

X Rp3.694.000 3,69 4 X Rp3.060.000 3,06 3 

X Rp2.730.000 2,73 3 X Rp3.170.000 3,17 3 

X Rp4.752.000 4,75 5 X Rp1.575.000 1,58 1 

X Rp1.300.000 1,3 1 X Rp2.600.000 2,6 2 

X Rp5.005.000 5 5 X Rp1.021.000 1,02 1 

X Rp1.723.000 1,72 2 X Rp1.580.000 1,58 1 

X Rp6.899.000 6,9 7 X Rp4.000.000 4 4 

X Rp3.063.000 3,1 3 X Rp2.250.000 2,25 2 

X Rp4.462.000 4,46 5 X Rp2.300.000 2,3 2 

X Rp1.120.000 1,12 1 X Rp2.264.000 2,26 2 

X Rp3.050.000 3,05 3 X Rp7.950.000 7,95 8 

X Rp1.500.000 1,5 1 X Rp2.114.000 2,11 2 

X Rp2.500.000 2,5 2 X Rp1.155.000 1,15 1 

X Rp1.680.000 1,68 2 X Rp2.080.000 2,08 2 

X Rp5.657.000 5,66 6 X Rp9.313.000 9,31 9 

X Rp2.992.000 2,99 3 X Rp2.800.000 2,8 3 

X Rp1.727.500 1,73 2 X Rp3.398.000 3,4 3 

X Rp4.243.500 4,24 4 X Rp1.128.000 1,13 1 

X Rp3.398.000 3,4 3 X Rp1.536.000 1,54 2 
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Obligor Eksposur 
Eksposur 
(dalam 
Rp 1jt) 

Pembulatan 

Eksposur 
Obligor Eksposur 

Eksposur 
(dalam 
Rp 1jt) 

Pembulatan 

Eksposur 

X Rp2.704.000 2,7 3 X Rp2.831.000 2,83 3 

X Rp1.040.000 1,04 1 X Rp4.078.000 4,08 4 

X Rp1.130.000 1,13 1 X Rp4.532.000 4,53 5 

X Rp1.130.000 1,13 1 X Rp7.930.000 7,93 8 

X Rp1.755.000 1,76 2 X Rp3.966.000 3,97 4 

X Rp3.590.000 3,59 4 X Rp1.300.000 1,3 1 

X Rp4.540.000 4,54 5 X Rp1.040.000 1,04 1 

X Rp2.150.000 2,15 2 X Rp4.756.000 4,76 5 

X Rp1.555.000 1,56 2 X Rp3.398.000 3,4 4 

X Rp4.614.000 4,61 5 X Rp3.965.000 3,97 4 

X Rp1.040.000 1,04 1 X Rp1.190.000 1,19 1 

X Rp2.831.000 2,83 3 X Rp2.380.000 2,38 2 

X Rp1.020.000 1,02 1 X Rp2.716.000 2,72 3 

X Rp3.398.000 3,4 3 X Rp3.965.000 3,97 4 

X Rp2.040.000 2,04 2 X Rp1.560.000 1,56 2 

X Rp2.040.000 2,04 2 X Rp2.730.000 2,73 3 

X Rp2.040.000 2,04 2 X Rp1.812.000 1,81 2 

X Rp2.264.000 2,26 2 X Rp4.078.000 4,08 4 

X Rp2.264.000 2,26 2 X Rp8.764.000 8,76 9 

X Rp2.720.000 2,72 3 X Rp7.930.000 7,93 8 

X Rp5.314.000 5,31 5 X Rp1.365.000 1,36 1 

X Rp1.360.000 1,36 1 X Rp2.720.000 2,72 3 

X Rp7.650.000 7,65 8 X Rp7.442.000 7,44 7 

X Rp5.662.000 5,66 6 X Rp5.099.000 5,1 5 

X Rp3.398.000 3,4 3 X Rp4.382.000 4,38 4 

X Rp1.170.000 1,17 1 X Rp7.930.000 7,93 8 

X Rp3.759.000 3,76 4 X Rp3.060.000 3,06 3 

X Rp5.662.000 5,66 6 X Rp1.560.000 1,56 2 

X Rp4.346.000 4,35 4 X Rp3.400.000 3,4 3 

X Rp2.716.000 2,72 3 X Rp1.300.000 1,3 1 

X Rp3.272.000 3,27 3 X Rp3.965.000 3,96 4 

X Rp4.080.000 4,08 4 X Rp3.185.000 3,18 3 

X Rp3.398.000 3,4 3 X Rp2.340.000 2,34 2 

X Rp2.600.000 2,6 3 X Rp9.581.000 9,58 10 

X Rp2.130.000 2,13 2 X Rp1.860.000 1,86 2 

X Rp3.965.000 3,96 4 X Rp8.384.000 8,38 8 

X Rp3.965.000 3,96 4 X Rp2.340.000 2,34 2 

X Rp2.600.000 2,6 3 X Rp3.060.000 3,06 3 
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Obligor Eksposur 
Eksposur 
(dalam 
Rp 1jt) 

Pembulatan 

Eksposur 
Obligor Eksposur 

Eksposur 
(dalam 
Rp 1jt) 

Pembulatan 

Eksposur 

X Rp3.060.000 3,06 3 X Rp3.633.000 3,63 4 

X Rp5.099.000 5,1 5 X Rp5.090.000 5,09 5 

X Rp1.170.000 1,17 1 X Rp3.115.000 3,11 3 

X Rp1.820.000 1,82 2 X Rp3.740.000 3,74 4 

X Rp2.730.000 2,73 3 X Rp1.966.000 1,97 2 

X Rp3.849.000 3,85 4 X Rp3.560.000 3,56 4 

X Rp4.532.000 4,53 5 X Rp3.740.000 3,74 4 

X Rp1.820.000 1,82 2 X Rp6.233.000 6,23 6 

X Rp5.516.000 5,52 6 X Rp1.755.000 1,75 2 

X Rp7.138.000 7,14 7 X Rp4.680.000 4,68 5 

X Rp1.620.000 1,62 2 X Rp6.800.000 6,8 7 

X Rp5.666.000 5,67 6 X Rp1.966.000 1,97 2 

X Rp4.550.000 4,55 5 X Rp2.600.000 2,6 3 

X Rp1.820.000 1,82 2 X Rp1.180.000 1,18 1 

X Rp1.820.000 1,82 2 X Rp1.815.000 1,81 2 

X Rp2.080.000 2,08 2 X Rp4.080.000 4,08 4 

X Rp2.730.000 2,73 3 X Rp3.900.000 3,9 4 

X Rp4.078.000 4,08 4 X Rp3.900.000 3,9 4 

X Rp3.120.000 3,12 3 X Rp2.360.000 2,36 2 

X Rp1.040.000 1,04 1 X Rp1.950.000 1,95 2 

X Rp1.755.000 1,76 2 X Rp2.600.000 2,6 3 

X Rp1.560.000 1,56 2 X Rp2.720.000 2,72 3 

X Rp3.400.000 3,4 3 X Rp1.360.000 1,36 1 

X Rp4.532.000 4,53 5 X Rp4.080.000 4,08 4 

X Rp3.400.000 3,4 3 X Rp8.000.000 8 8 

X Rp1.820.000 1,82 2 X Rp6.160.000 6,16 6 

X Rp3.400.000 3,4 3 X Rp2.360.000 2,36 2 

X Rp3.400.000 3,4 3     

X Rp2.080.000 2,08 2     

X Rp4.080.000 4,08 4     

X Rp2.170.000 2,17 2     

X Rp1.560.000 1,56 2     

X Rp3.400.000 3,4 3     

X Rp3.400.000 3,4 3     

X Rp2.340.000 2,34 2     

X Rp2.240.000 2,24 2     

X Rp1.475.000 1,47 1     

X Rp2.340.000 2,34 2     
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Interval Rp 10.000.000 (Ada 31 Obligor) 

Obligor Eksposur 
Eksposur 
(dalam Rp 
10jt) 

Pembulatan 

Eksposur 

X Rp11.169.000 1,12 1 

X Rp11.866.500 1,19 1 

X Rp12.832.000 1,28 1 

X Rp39.826.480 3,98 4 

X Rp23.000.000 2,3 2 

X Rp11.929.000 1,19 1 

X Rp31.200.000 3,12 3 

X Rp26.629.000 2,67 3 

X Rp44.000.000 4,4 4 

X Rp18.100.000 1,81 2 

X Rp43.600.000 4,36 4 

X Rp50.160.000 5,02 5 

X Rp26.500.000 2,65 3 

X Rp12.933.000 1,29 1 

X Rp13.850.000 1,38 1 

X Rp13.597.000 1,36 1 

X Rp14.400.000 1,44 1 

X Rp22.353.500 2,24 2 

X Rp11.120.000 1,11 1 

X Rp13.557.000 1,36 1 

X Rp10.950.000 1,09 1 

X Rp13.000.000 1,3 1 

X Rp13.388.000 1,34 1 

X Rp10.198.000 1,02 1 

X Rp15.300.000 1,53 2 

X Rp10.198.000 1,02 1 

X Rp138.000.000 10,38 10 

X Rp13.688.000 1,37 1 

X Rp26.600.000 2,66 3 

X Rp25.800.000 2,58 3 

X Rp13.600.000 1,36 1 
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MURABAHAH (2) 

Kelas Rp 100.000 (Ada 50 Obligor) 

 

 

 

 

 

Obligor Eksposur 
Pembulatan 
Eksposur 

Kolektibilitas 
Probability 

Loss 

Expected 

Loss 

X Rp347.000 3 4 100% Rp347.000 

X Rp253.000 3 4 100% Rp253.000 

X Rp340.000 3 1 - - 

X Rp340.000 3 1 - - 

X Rp332.000 3 4 100% Rp332.000 

X Rp260.000 3 1 - - 

X Rp340.000 3 1 - - 

X Rp295.000 3 1 - - 

Jumlah Rp932.000  

X Rp412.000 4 4 100% Rp412.000 

X Rp443.000 4 4 100% Rp443.000 

X Rp360.000 4 4 100% Rp360.000 

X Rp380.000 4 1 - - 

X Rp450.000 4 1 - - 

X Rp450.000 4 1 - - 

Jumlah Rp1.215.000  

X Rp531.000 5 4 100% Rp531.000 

X Rp520.000 5 4 100% Rp520.000 

X Rp478.500 5 4 100% Rp478.500 

X Rp460.000 5 4 100% Rp460.000 

X Rp508.000 5 1 - - 

X Rp460.000 5 4 100% Rp460.000 

X Rp495.000 5 4 100% Rp495.000 

X Rp520.000 5 1 - - 

X  Rp460.000 5 1 - - 

Jumlah Rp2.944.500  

X Rp610.000 6 4 100% Rp610.000 

X Rp555.000 6 4 100% Rp555.000 

X Rp560.000 6 4 100% Rp560.000 

X  Rp560.000 6 1 - - 

Jumlah Rp1.725.000  

X Rp700.000 7 1 - - 

X Rp698.000 7 1 - - 

X Rp740.000 7 4 100% Rp740.000 

Jumlah Rp740.000 
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Kelas Rp 1.000.000 (Ada 217 Obligor) 

Obligor Eksposur 
Pembulatan 
Eksposur 

Kolektibilitas 
Probability 

Loss 

Expected 

Loss 

X Rp832.500 8 4 100% Rp832.500 

X Rp764.000 8 4 100% Rp764.000 

X Rp823.000 8 4 100% Rp823.000 

X Rp805.000 8 4 100% Rp805.000 

X Rp780.000 8 1 - - 

X Rp780.000 8 1 - - 

X Rp780.000 8 1 - - 

Jumlah Rp3.224.500  

X Rp884.000 9 4 100% Rp884.000 

X Rp904.000 9 4 100% Rp904.000 

X Rp904.000 9 4 100% Rp904.000 

X Rp900.000 9 4 100% Rp900.000 

X Rp920.000 9 4 100% Rp920.000 

X Rp931.000 9 4 100% Rp931.000 

X Rp870.000 9 1 - - 

X Rp900.000 9 1 - - 

X Rp900.000 9 1 - - 

X Rp885.000 9 1 - - 

Jumlah Rp5.443.000  

X Rp970.000 10 4 100% Rp970.000 

X Rp990.000 10 4 100% Rp990.000 

X Rp995.000 10 4 100% Rp995.000 

Jumlah Rp2.955.000  

Obligor Eksposur 
Pembulatan 
Eksposur 

Kolektibilitas 
Probability 

Loss 

Expected 

Loss 

X Rp6.390.000 6 4 100% Rp6.390.000 

X Rp5.747.000 6 1 - - 

X Rp5.958.896 6 1 - - 

X Rp5.657.000 6 1 - - 

X Rp5.662.000 6 1 - - 

X Rp5.662.000 6 1 - - 

X Rp5.516.000 6 1 - - 

X Rp5.666.000 6 1 - - 

X Rp6.233.000 6 1 - - 

X Rp6.160.000 6 1 - - 

Jumlah Rp6.390.000 

X Rp2.877.000 3 4 100% Rp2.877.000 

X Rp2.706.000 3 4 100% Rp2.706.000 

X Rp2.600.000 3 3 50% Rp1.300.000 

X Rp2.916.000 3 2 10% Rp291.600 

X Rp3.000.000 3 2 10% Rp300.000 

X Rp2.730.000 3 4 100% Rp2.730.000 

X Rp3.063.000 3 1 - - 

X Rp3.050.000 3 1 - - 

X Rp2.992.000 3 1 - - 

X Rp3.398.000 3 4 100% Rp3.398.000 

X Rp3.000.000 3 4 100% Rp3.000.000 
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X  Rp3.060.000 3 1 - - 

X Rp3.170.000 3 4 100% Rp3.170.000 

X Rp2.800.000 3 1 - - 

X Rp3.398.000 3 2 10% Rp339.800 

X  Rp2.704.000 3 2 10% Rp270400 

X Rp2.831.000 3 1 - - 

X Rp3.398.000 3 2 10% Rp339.800 

X Rp2.720.000 3 2 10% Rp272.000 

X Rp3.398.000 3 1 - - 

X Rp2.716.000 3 1 - - 

X Rp3.272.000 3 1 - - 

X  Rp3.398.000 3 1 - - 

X Rp2.600.000 3 1 - - 

X Rp2.600.000 3 2 10% Rp260.000 

X Rp2.831.000 3 1 - - 

X  Rp2.716.000 3 1 - - 

X Rp2.730.000 3 1 - - 

X Rp3.380.000 3 1 - - 

X  Rp2.720.000 3 1 - - 

X Rp3.060.000 3 1 - - 

X Rp3.400.000 3 1 - - 

X Rp3.185.000 3 1 - - 

X Rp3.060.000 3 1 - - 

X Rp3.060.000 3 1 - - 

X Rp2.730.000 3 1 - - 

X  Rp2.730.000 3 1 - - 

X Rp3.120.000 3 1 - - 

X Rp3.400.000 3 1 - - 

X Rp3.400.000 3 1 - - 

X  Rp3.400.000 3 1 - - 

X Rp3.400.000 3 1 - - 

X Rp3.400.000 3 1 - - 

X Rp3.400.000 3 1 - - 

X Rp3.115.000 3 1 - - 

X  Rp2.600.000 3 1 - - 

X Rp2.600.000 3 1 - - 

X  Rp2.720.000 3 1 - - 

Jumlah Rp21.254.600  

X Rp1.500.000 1 4 100% Rp1.500.000 

X  Rp1.310.000 1 4 100% Rp1.310.000 

X  Rp1.153.000 1 4 100% Rp1.153.000 

X Rp1.300.000 1 1 - - 

X Rp1.120.000 1 4 100% Rp1.120.000 

X Rp1.500.000 1 1 - - 

X Rp1.130.000 1 1 - - 

X Rp1.412.000 1 4 100% Rp1.412.000 

X Rp1.042.000 1 4 100% Rp1.042.000 

X  Rp1.206.000 1 4 100% Rp1.206.000 

X Rp1.382.000 1 4 100% Rp1.382.000 

X Rp1.020.000 1 4 100% Rp1.020.000 

X Rp1.300.000 1 4 100% Rp1.300.000 

X  Rp1.250.000 1 4 100% Rp1.250.000 

X Rp1.575.000 1 1 - - 
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X Rp1.021.000 1 4 100% Rp1.021.000 

X Rp1.580.000 1 3 50% Rp790.000 

X Rp1.155.000 1 4 100% Rp1.155.000 

X  Rp1.128.000 1 2 10% Rp112.800 

X Rp1.040.000 1 2 10% Rp104.000 

X Rp1.130.000 1 1 - - 

X  Rp1.130.000 1 1 - - 

X Rp1.040.000 1 2 10% Rp104.000 

X Rp1.020.000 1 1 - - 

X Rp1.360.000 1 1 - - 

X  Rp1.170.000 1 1 - - 

X Rp1.300.000 1 1 - - 

X Rp1.040.000 1 1 - - 

X Rp1.190.000 1 1 - - 

X Rp1.365.000 1 1 - - 

X  Rp1.300.000 1 1 - - 

X Rp1.170.000 1 1 - - 

X Rp1.040.000 1 1 - - 

X  Rp1.475.000 1 1 - - 

X Rp1.180.000 1 1 - - 

X Rp1.360.000 1 1 - - 

Jumlah Rp16.981.800  

X Rp2.164.000 2 4 100% Rp2.164.000 

X  Rp2.164.000 2 4 100% Rp2.164.000 

X  Rp1.690.000 2 1 - - 

X Rp1.971.000 2 1 - - 

X Rp1.899.000 2 1 - - 

X Rp1.723.000 2 1 - - 

X Rp2.500.000 2 2 10% Rp250.000 

X Rp1.680.000 2 4 100% Rp1.680.000 

X Rp1.727.500 2 1 - - 

X  Rp2.357.000 2 2 10% Rp235.700 

X Rp1.854.000 2 4 100% Rp1.854.000 

X Rp1.613.000 2 4 100% Rp1.613.000 

X Rp1.890.000 2 4 100% Rp1.890.000 

X  Rp2.394.000 2 1 - - 

X Rp2.600.000 2 4 100% Rp2.600.000 

X Rp2.250.000 2 4 100% Rp2.250.000 

X Rp2.300.000 2 4 100% Rp2.300.000 

X Rp2.264.000 2 1 - - 

X  Rp2.114.000 2 2 10% Rp211.400 

X Rp2.080.000 2 4 100% Rp2.080.000 

X Rp1.536.000 2 1 - - 

X  Rp1.755.000 2 3 50% Rp877.500 

X Rp2.150.000 2 3 50% Rp1.075.000 

X Rp1.555.000 2 2 10% Rp155.500 

X  Rp2.040.000 2 1 -  

X  Rp2.040.000 2 1 -  

X Rp2.040.000 2 1 -  

X Rp2.264.000 2 1 -  

X  Rp2.264.000 2 2 10% Rp226.400 

X  Rp2.130.000 2 1 - - 

X Rp2.380.000 2 1 - - 
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X Rp1.560.000 2 1 - - 

X Rp1.812.000 2 1 - - 

X Rp1.560.000 2 1 - - 

X Rp2.340.000 2 1 - - 

X Rp1.860.000 2 1 - - 

X  Rp2.340.000 2 1 - - 

X Rp1.820.000 2 1 - - 

X Rp1.820.000 2 1 - - 

X Rp1.620.000 2 1 - - 

X  Rp1.820.000 2 1 - - 

X Rp1.820.000 2 1 - - 

X Rp2.080.000 2 1 - - 

X Rp1.755.000 2 1 - - 

X Rp1.560.000 2 1 - - 

X  Rp1.820.000 2 1 - - 

X Rp2.080.000 2 1 - - 

X Rp2.170.000 2 1 - - 

X  Rp1.560.000 2 1 - - 

X Rp2.340.000 2 1 - - 

X Rp2.240.000 2 1 - - 

X  Rp2.340.000 2 1 - - 

X  Rp1.966.000 2 1 - - 

X Rp1.755.000 2 1 - - 

X  Rp1.966.000 2 1 - - 

X Rp1.815.000 2 1 - - 

X Rp2.360.000 2 1 - - 

X  Rp1.950.000 2 1 - - 

X Rp2.360.000 2 1 - - 

Jumlah Rp21.462.500  

X Rp9.312.513 9 4 100% Rp9.312.513 

X Rp9.313.000 9 1 - - 

X Rp8.764.000 9 1 - - 

Jumlah Rp9.312.513 

X  Rp3.529.000 4 1 - - 

X Rp3.694.000 4 4 100% Rp3.694.000 

X Rp4.243.500 4 1 - - 

X Rp4.000.000 4 4 100% Rp4.000.000 

X Rp3.590.000 4 2 10% Rp359.000 

X Rp3.759.000 4 1 - - 

X  Rp4.346.000 4 1 - - 

X Rp4.080.000 4 1 - - 

X Rp3.965.000 4 1 - - 

X Rp3.965.000 4 1 - - 

X  Rp4.078.000 4 2 10% Rp407.800 

X Rp3.966.000 4 2 10% Rp396.600 

X Rp3.398.000 4 1 - - 

X Rp3.965.000 4 1 - - 

X Rp3.965.000 4 1 - - 

X  Rp4.078.000 4 1 - - 

X Rp4.382.000 4 1 - - 

X Rp3.965.000 4 1 - - 

X  Rp3.849.000 4 1 - - 

X Rp4.078.000 4 1 - - 
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X Rp4.080.000 4 1 - - 

X Rp3.633.000 4 1 - - 

X Rp3.740.000 4 1 - - 

X Rp3.560.000 4 1 - - 

X Rp3.740.000 4 1 - - 

X  Rp4.080.000 4 1 - - 

X Rp3.900.000 4 1 - - 

X Rp3.900.000 4 1 - - 

X Rp4.080.000 4 1 - - 

Jumlah Rp8.857.400  

X Rp7.872.000 8 1 - - 

X Rp7.950.000 8 1 - - 

X Rp7.650.000 8 1 - - 

X  Rp7.930.000 8 1 - - 

X Rp7.930.000 8 1 - - 

X Rp7.930.000 8 1 - - 

X Rp8.384.000 8 1 - - 

X Rp8.000.000 8 1 - - 

X Rp8.350.000 8 3 50% Rp4.175.000 

Jumlah Rp4.175.000 

X Rp4.752.000 5 4 100% Rp4.752.000 

X Rp5.005.000 5 1 - - 

X Rp4.462.000 5 4 100% Rp4.462.000 

X  Rp4.861.000 5 4 100% Rp4.861.000 

X Rp4.540.000 5 2 10% Rp454.000 

X Rp4.614.000 5 1 - - 

X Rp5.314.000 5 2 10% Rp531.400 

X Rp4.532.000 5 1 - - 

X  Rp4.756.000 5 1 - - 

X Rp5.099.000 5 1 - - 

X Rp5.099.000 5 1 - - 

X Rp4.532.000 5 1 - - 

X  Rp4.550.000 5 1 - - 

X Rp4.532.000 5 1 - - 

X Rp5.090.000 5 1 - - 

X Rp4.680.000 5 1 - - 

Jumlah Rp15.060.400  

X Rp6.899.000 7 1 - - 

X Rp7.072.000 7 3 50% Rp3.536.000 

X Rp7.484.000 7 3 50% Rp3.742.000 

X  Rp7.138.000 7 1 - - 

X Rp6.800.000 7 1 - - 

X Rp7.442.000 7 1 - - 

Jumlah Rp7.278.000 

X Rp9.581.000 10 1 - - 

Jumlah - 
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Kelas Rp 10.000.000 (Ada 31 Obligor) 

 

 

 

 

 

Obligor Eksposur 
Pembulatan 
Eksposur 

Kolektibilitas 
Probability 

Loss 

Expected 

Loss 

X Rp11.169.000 1 4 100% Rp11.169.000 

X Rp11.866.500 1 4 100% Rp11.866.500 

X Rp12.832.000 1 4 100% Rp12.832.000 

X Rp11.929.000 1 2 10% Rp1.192.900 

X Rp12.933.000 1 3 50% Rp6.466.500 

X Rp13.850.000 1 2 10% Rp1.385.000 

X Rp13.597.000 1 1 - - 

X Rp14.400.000 1 1 - - 

X Rp11.120.000 1 1 - - 

X Rp13.557.000 1 1 - - 

X Rp10.950.000 1 2 10% Rp1.095.000 

X Rp13.000.000 1 1 - - 

X Rp13.388.000 1 1 - - 

X Rp10.198.000 1 1 - - 

X Rp10.198.000 1 1 - - 

X Rp13.688.000 1 1 - - 

X Rp13.600.000 1 1 - - 

Jumlah Rp46.006.900  

X Rp39.826.480 4 4 100% Rp39.826.480 

X Rp44.000.000 4 4 100% Rp44.000.000 

X Rp43.600.000 4 4 100% Rp43.600.000 

Jumlah Rp127.426.480  

X Rp23.000.000 2 2 10% Rp2.300.000 

X Rp18.100.000 2 4 100% Rp18.100.000 

X Rp22.353.500 2 1 - - 

X Rp15.300.000 2 1 - - 

Jumlah Rp20.400.000  

X Rp31.200.000 3 4 100% Rp31.200.000 

X Rp26.629.000 3 3 50% Rp13.314.500 

X Rp26.500.000 3 3 50% Rp13.250.000 

X Rp26.600.000 3 1 - - 

X Rp25.800.000 3 1 - - 

Jumlah Rp57.764.500  

X Rp50.160.000 5 1 - - 

Jumlah - 

X  Rp138.000.000 10 1 - - 

Jumlah - 
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MUDHARABAH (1) 

Interval Rp 100.000 (Tidak Ada Obligor) 

Interval Rp 1.000.000 (Ada 2 Obligor) 

Obligor Eksposur 
Eksposur 

(dalam Rp 1jt) 
Pembulatan 

Eksposur 

X Rp3.257.396 3,26 3 

X Rp7.333.769 7,33 7 

 

Interval Rp 10.000.000 (Ada 6 Obligor) 

Obligor Eksposur 
Eksposur 
(dalam Rp 
10jt) 

Pembulatan 

Eksposur 

X Rp23.500.000 2,35 2 

X Rp30.600.000  3,06 3 

X Rp71.400.000  7,14 7 

X Rp22.800.000 2,28 2 

X Rp51.000.000 5,1 5 

X Rp52.000.000  5,2 5 

 

MUDHARABAH (2) 

Interval Rp 100.000 (Tidak Ada Obligor) 

Interval Rp 1.000.000 (Ada 2 Obligor) 

 

Interval Rp 10.000.000 (Ada 6 Obligor) 

 

 

Obligor Eksposur 
Pembulatan 

Eksposur 
Kolektibilitas 

Probability 

Loss 

Expected 

Loss 

X Rp3.257.396 3 4 100% Rp3.257.396 

Jumlah Rp3.257.396 

X Rp7.333.769 7 4 100% Rp7.333.769 

Jumlah Rp7.333.769 

Obligor Eksposur 
Pembulatan 

Eksposur 
Kolektibilitas 

Probability 

Loss 

Expected 

Loss 

X Rp23.500.000 2 4 100% Rp23.500.000 

X  Rp22.800.000 2 1 - - 

Jumlah Rp23.500.000 

X Rp30.600.000  3 4 100% Rp30.600.000  

Jumlah Rp30.600.000  

X  Rp71.400.000  7 1 - - 

Jumlah  

X Rp51.000.000 5 1 - - 

X  Rp52.000.000  5 1 - - 
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QARDH (1) 

Interval Rp 100.000 (Tidak Ada Obligor) 

Interval Rp 1.000.000 (Ada 2 Obligor) 

Obligor Eksposur 
Eksposur 

(dalam Rp 1jt) 
Pembulatan 

Eksposur 

X Rp7.000.000  7 7 

X Rp7.630.000  7,63 8 

 

Interval Rp 10.000.000 (Ada 1 Obligor) 

Obligor Eksposur 
Eksposur 
(dalam Rp 
10jt) 

Pembulatan 

Eksposur 

X Rp53.000.000  5,3 5 

 

QARDH (2) 

Interval Rp 100.000 (Tidak Ada Obligor) 

Interval Rp 1.000.000 (Ada 2 Obligor) 

 

Interval Rp 10.000.000 (Ada 1 Obligor) 

 

 

 

 

 

 

 

Obligor Eksposur 
Pembulatan 

Eksposur 
Kolektibilitas 

Probability 

Loss 

Expected 

Loss 

X Rp7.000.000  7 1 - - 

Jumlah - 

X Rp7.630.000  8 1 - - 

Jumlah - 

Obligor Eksposur 
Pembulatan 

Eksposur 
Kolektibilitas 

Probability 

Loss 

Expected 

Loss 

X Rp53.000.000  5 1 - - 

Jumlah - 

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


134 
 

 
 

IJARAH (1) 

Interval Rp 100.000 (Tidak Ada Obligor) 

Interval Rp 1.000.000 (Ada 2 Obligor) 

Obligor Eksposur 
Eksposur 

(dalam Rp 1jt) 
Pembulatan 

Eksposur 

X Rp1.950.000  1,95 2 

X Rp9.520.000  9,52 10 

 

Interval Rp 10.000.000 (Ada 1 Obligor) 

Obligor Eksposur 
Eksposur 
(dalam Rp 
10jt) 

Pembulatan 

Eksposur 

X Rp50.000.000  5 5 

 

IJARAH (2) 

Interval Rp 100.000 (Tidak Ada Obligor) 

Interval Rp 1.000.000 (Ada 2 Obligor) 

 

Interval Rp 10.000.000 (Ada 1 Obligor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligor Eksposur 
Pembulatan 

Eksposur 
Kolektibilitas 

Probability 

Loss 

Expected 

Loss 

X Rp1.950.000  2 1 - - 

X  Rp9.520.000  10 1 - - 

Jumlah - 

Obligor Eksposur 
Pembulatan 

Eksposur 
Kolektibilitas 

Probability 

Loss 

Expected 

Loss 

X Rp50.000.000 5 1 - - 

Jumlah - 
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LAMPIRAN II 

PERHITUNGAN TAHAP AKHIR 

(Semua Tabel Bersumber dari BPRS Al Barokah, Diolah) 
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(1) 

MURABAHAH (Total Obligor 298) 
Kelas Rp 100.000 Kelas Rp 1.000.000 Kelas Rp 10.000.000 

Sub Kelas 
(Lj) 

Jumlah 

Debitur 

Sub Kelas 
(Lj) 

Jumlah 

Debitur 

Sub Kelas 
(Lj) 

Jumlah 

Debitur 

1 - 1 36 1 17 

2 - 2 59 2 4 

3 8 3 48 3 5 

4 6 4 29 4 3 

5 9 5 16 5 1 

6 4 6 10 6 - 

7 4 7 6 7 - 

8 7 8 9 8 - 

9 10 9 3 9 - 

10 3 10 1 10 1 

Jumlah 50 Jumlah 217 Jumlah 31 

MUDHARABAH (Total Obligor 8) 
Kelas Rp 100.000 Kelas Rp 1.000.000 Kelas Rp 10.000.000 

Sub Kelas 
(Lj) 

Jumlah 

Debitur 

Sub Kelas 
(Lj) 

Jumlah 

Debitur 

Sub Kelas 
(Lj) 

Jumlah 

Debitur 

1 - 1 - 1 - 

2 - 2 - 2 2 

3 - 3 1 3 1 

4 - 4 - 4 - 

5 - 5 - 5 2 

6 - 6 - 6 - 

7 - 7 1 7 1 

8 - 8 - 8 - 

9 - 9 - 9 - 

10 - 10 - 10 - 

Jumlah - Jumlah 2 Jumlah 6 

QARDH (Total Obligor 3) 
Kelas Rp 100.000 Kelas Rp 1.000.000 Kelas Rp 10.000.000 

Sub Kelas 
(Lj) 

Jumlah 

Debitur 

Sub Kelas 
(Lj) 

Jumlah 

Debitur 

Sub Kelas 
(Lj) 

Jumlah 

Debitur 

1 - 1 - 1 - 

2 - 2 - 2 - 

3 - 3 - 3 - 

4 - 4 - 4 - 

5 - 5 - 5 1 

6 - 6 - 6 - 

7 - 7 1 7 - 

8 - 8 1 8 - 

9 - 9 - 9 - 

10 - 10 - 10 - 

Jumlah - Jumlah 2 Jumlah 1 

 

IJARAH (Total Obligor 3) 
Kelas Rp 100.000 Kelas Rp 1.000.000 Kelas Rp 10.000.000 

Sub Kelas 
(Lj) 

Jumlah 

Debitur 

Sub Kelas 
(Lj) 

Jumlah 

Debitur 

Sub Kelas 
(Lj) 

Jumlah 

Debitur 

1 - 1 - 1 - 
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2 - 2 1 2 - 

3 - 3 - 3 - 

4 - 4 - 4 - 

5 - 5 - 5 1 

6 - 6 - 6 - 

7 - 7 - 7 - 

8 - 8 - 8 - 

9 - 9 - 9 - 

10 - 10 1 10 - 

Jumlah - Jumlah 2 Jumlah 1 
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(2) 

MURABAHAH 

Kelas Rp 100.000 
Lj Obligor LGD x Pj ELj nj 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 8 Rp932.000  9,32 3,11 

4 6 Rp1.215.000  12,15 3,04 

5 9 Rp2.944.500  29,445 5,89 

6 4 Rp1.725.000  17,25 2,88 

7 4 Rp740.000 7,4 1,06 

8 7 Rp3.224.500  32,245 4,03 

9 10 Rp5.443.000  54,43 6,04 

10 3 Rp2.955.000  29,55 2,96 

Jumlah 50 

Kelas Rp 1.000.000 
Lj Obligor LGD x Pj ELj nj 

1 36 Rp16.981.800  16,982 16,98 

2 59 Rp21.462.500  21,463 10,73 

3 48 Rp21.254.600  21,255 7,09 

4 29 Rp8.857.400  8,857 2,21 

5 16 Rp15.060.400  15,06 3,01 

6 10 Rp6.390.000 6,39 1,07 

7 6 Rp7.278.000 7,278 1,04 

8 9 Rp4.175.000 4,175 0,52 

9 3 Rp9.312.513 9,313 1,03 

10 1 - - - 

Jumlah 217 

Kelas Rp 10.000.000 
Lj Obligor LGD x Pj ELj nj 

1 17 Rp46.006.900  4,6 4,6 

2 4 Rp20.400.000  2,04 1,02 

3 5 Rp57.764.500  5,776 1,93 

4 3 Rp127.426.480  12,74 3,19 

5 1 - - - 

6 - - - - 

7 - - - - 

8 - - - - 

9 - - - - 

10 1 - - - 

Jumlah 31 
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MUDHARABAH 

Kelas Rp 100.000 
Lj Obligor LGD x Pj ELj nj 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 - - - - 

4 - - - - 

5 - - - - 

6 - - - - 

7 - - - - 

8 - - - - 

9 - - - - 

10 - - - - 

Jumlah - 

Kelas Rp 1.000.000 
Lj Obligor LGD x Pj ELj nj 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 1 Rp3.257.396 3,257 1,09 

4 - - - - 

5 - - - - 

6 - - - - 

7 1 Rp7.333.769 7,334 1,05 

8 - - - - 

9 - - - - 

10 - - - - 

Jumlah 2 Rp10.591.165  

Kelas Rp 10.000.000 
Lj Obligor LGD x Pj ELj nj 

1 - - - - 

2 2 Rp23.500.000 2,35 1,18 

3 1 Rp30.600.000  3,06 1,02 

4 - - - - 

5 2 - - - 

6 - - - - 

7 1 - - - 

8 - - - - 

9 - - - - 

10 - - - - 

Jumlah 6 Rp54.100.000  
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QARDH 

Kelas Rp 100.000 
Lj Obligor LGD x Pj ELj nj 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 - - - - 

4 - - - - 

5 - - - - 

6 - - - - 

7 - - - - 

8 - - - - 

9 - - - - 

10 - - - - 

Jumlah - 

Kelas Rp 1.000.000 
Lj Obligor LGD x Pj ELj nj 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 - - - - 

4 - - - - 

5 - - - - 

6 - - - - 

7 1 - - - 

8 1 - - - 

9 - - - - 

10 - - - - 

Jumlah 2 

Kelas Rp 10.000.000 
Lj Obligor LGD x Pj ELj nj 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 - - - - 

4 - - - - 

5 1 - - - 

6 - - - - 

7 - - - - 

8 - - - - 

9 - - - - 

10 - - - - 

Jumlah 1 
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IJARAH 

Kelas Rp 100.000 
Lj Obligor LGD x Pj ELj nj 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 - - - - 

4 - - - - 

5 - - - - 

6 - - - - 

7 - - - - 

8 - - - - 

9 - - - - 

10 - - - - 

Jumlah - 

Kelas Rp 1.000.000 
Lj Obligor LGD x Pj ELj nj 

1 - - - - 

2 1 - - - 

3 - - - - 

4 - - - - 

5 - - - - 

6 - - - - 

7 - - - - 

8 - - - - 

9 - - - - 

10 1 - - - 

Jumlah 2 

Kelas Rp 10.000.000 
Lj Obligor LGD x Pj ELj nj 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 - - - - 

4 - - - - 

5 1 - - - 

6 - - - - 

7 - - - - 

8 - - - - 

9 - - - - 

10 - - - - 

Jumlah 1 
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(3) 

MURABAHAH (Recovery Rate 50%) 

Kelas Rp 100.000 
Lj ELj nj Recovery Rate Real Loss (%) Real Loss (Rp) 

3 9,32 3,11 19,41% 80,59% Rp241.770 

4 12,15 3,04 37,97% 62,03% Rp248.120 

5 29,445 5,89 32,72% 67,28% Rp336.400 

6 17,25 2,88 35,94% 64,06% Rp384.360 

7 7,4 1,06 13,21% 86,79% Rp607.530 

8 32,245 4,03 28,79% 71,21% Rp569.680 

9 54,43 6,04 30,24% 69,76% Rp627.840 

10 29,55 2,96 49,25% 50,75% Rp507.500 

Kelas Rp 1.000.000 
Lj ELj nj Recovery Rate Real Loss (%) Real Loss (Rp) 

1 16,982 16,98 23,59% 76,41% Rp764.100 

2 21,463 10,73 9,09% 90,91% Rp1.818.200 

3 21,255 7,09 7,38% 92,62% Rp2.778.600 

4 8,857 2,21 3,82% 96,18% Rp3.847.200 

5 15,06 3,01 9,42% 90,58% Rp4.529.000 

6 6,39 1,07 5,33% 94,67% Rp5.680.200 

7 7,278 1,04 8,66% 91,34% Rp6.393.800 

8 4,175 0,52 2,9% 97,10% Rp7.768.000 

9 9,313 1,03 17,24% 82,76% Rp7.448.400 

Kelas Rp 10.000.000 
Lj ELj nj Recovery Rate Real Loss (%) Real Loss (Rp) 

1 4,6 4,6 13,53% 86,47% Rp8.647.000 

2 2,04 1,02 12,75% 87,25% Rp17.450.000 

3 5,776 1,93 19,25% 80,75% Rp24.225.000 

4 12,74 3,19 53,09% 46,91% Rp18.764.000 

 

MUDHARABAH (Recovery Rate 50%) 

Kelas Rp 100.000 TIDAK ADA 

Kelas Rp 1.000.000 
Lj ELj nj Recovery Rate Real Loss (%) Real Loss (Rp) 

3 3,257 1,09 54,29% 45,71% Rp1.371.300 

7 7,334 1,05 52,38% 47,62% Rp3.333.400 

 
Kelas Rp 10.000.000 

Lj ELj nj Recovery Rate Real Loss (%) Real Loss (Rp) 

2 2,35 1,18 29,38% 70,62% Rp14.124.000 

3 3,06 1,02 51% 49,00% Rp14.700.000 
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QARDH (Recovery Rate 50%) 

Kelas Rp 100.000 TIDAK ADA 

Kelas Rp 1.000.000 TIDAK ADA 

Kelas Rp 10.000.000 TIDAK ADA 

 

IJARAH (Recovery Rate 50%) 

Kelas Rp 100.000 TIDAK ADA 

Kelas Rp 1.000.000 TIDAK ADA 

Kelas Rp 10.000.000 TIDAK ADA 
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(4) 

MURABAHAH 

Kelas Rp 100.000 

Lj 3 

Probabilitas 0 default = 
!0

11,3 11,30 −× e
 = 4,46% 

Probabilitas 1 default = 
!1

11,3 11,31 −× e
 = 13,87% 

Probabilitas 2 default = 
!2

11,3 11,32 −× e
= 21,57% 

Probabilitas 3 default = 
!3

11,3 11,33 −× e
= 22,36% 

Probabilitas 4 default = 
!4

11,3 11,34 −× e
= 17,38% 

Probabilitas 5 default = 
!5

11,3 11,35 −× e
= 10,81% 

Probabilitas 6 default = 
!6

11,3 11,36 −× e
= 5,6% 

TOTAL                = 96,05% 
 

Lj 4 

Probabilitas 0 default = 
!0

04,3 04,30 −× e
 = 4,78% 

Probabilitas 1 default = 
!1

04,3 04,31 −× e
 = 14,54% 

Probabilitas 2 default = 
!2

04,3 04,32 −× e
 = 22,10% 

Probabilitas 3 default = 
!3

04,3 04,33 −× e
 = 22,40% 

Probabilitas 4 default = 
!4

04,3 04,34 −× e
 = 17,02% 

Probabilitas 5 default = 
!5

04,3 04,35 −× e
 = 10,35% 
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Probabilitas 6 default = 
!6

04,3 04,36 −× e
 = 5,24% 

TOTAL                  = 96,43% 
 

Lj 5 

Probabilitas 0 default = 
!0

89,5 89,50 −× e
 = 0,28% 

Probabilitas 1 default = 
!1

89,5 89,51 −× e
 = 1,63% 

Probabilitas 2 default = 
!2

89,5 89,52 −× e
 = 4,8% 

Probabilitas 3 default = 
!3

89,5 89,53 −× e
 = 9,42% 

Probabilitas 4 default = 
!4

89,5 89,54 −× e
 = 13,88% 

Probabilitas 5 default = 
!5

89,5 89,55 −× e
 = 16,35% 

Probabilitas 6 default = 
!6

89,5 89,56 −× e
 = 16,05% 

Probabilitas 7 default = 
!7

89,5 89,57 −× e
 = 13,5% 

Probabilitas 8 default = 
!8

89,5 89,58 −× e
 = 9,94% 

Probabilitas 9 default = 
!9

89,5 89,59 −× e
  = 6,51%  

Probabilitas 10 default= 
!10

89,5 89,510 −× e
 = 3,83% 

TOTAL                    = 96,19% 
Lj 6 

Probabilitas 0 default = 
!0

88,2 88,20 −× e
 = 5,61% 

Probabilitas 1 default = 
!1

88,2 88,21 −× e
 = 16,17% 
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Probabilitas 2 default = 
!2

88,2 88,22 −× e
 = 23,28% 

Probabilitas 3 default = 
!3

88,2 88,23 −× e
 = 22,35% 

Probabilitas 4 default = 
!4

88,2 88,24 −× e
 = 16,09% 

Probabilitas 5 default = 
!5

88,2 88,25 −× e
 = 9,27% 

Probabilitas 6 default = 
!6

88,2 88,26 −× e
 = 4,45%  

TOTAL                  = 97,22% 

 

Lj 7 

Probabilitas 0 default = 
!0

06,1 06,10 −× e
 = 34,65% 

Probabilitas 1 default = 
!1

06,1 06,11 −× e
 = 36,72% 

Probabilitas 2 default = 
!2

06,1 06,12 −× e
 = 19,46% 

Probabilitas 3 default = 
!3

06,1 06,13 −× e
 = 6,88% 97,71 

TOTAL                  = 97,71% 

 

Lj 8 

Probabilitas 0 default = 
!0

03,4 03,40 −× e
 = 1,78% 

Probabilitas 1 default = 
!1

03,4 03,41 −× e
 = 7,16% 

Probabilitas 2 default = 
!2

03,4 03,42 −× e
 = 14,43% 

Probabilitas 3 default = 
!3

03,4 03,43 −× e
 = 19,40% 

Probabilitas 4 default = 
!4

03,4 03,44 −× e
 = 19,53% 
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Probabilitas 5 default = 
!5

03,4 03,45 −× e
 = 15,74% 

Probabilitas 6 default = 
!6

03,4 03,46 −× e
 = 10,58% 

Probabilitas 7 default = 
!7

03,4 03,47 −× e
 = 6,09% 

Probabilitas 8 default = 
!8

03,4 03,48 −× e
 = 3,07% 

TOTAL                  = 97,78% 

 

Lj 9 

Probabilitas 0 default = 
!0

04,6 04,60 −× e
 = 0,24% 

Probabilitas 1 default = 
!1

04,6 04,61 −× e
 = 1,44% 

Probabilitas 2 default = 
!2

04,6 04,62 −× e
 = 4,34% 

Probabilitas 3 default = 
!3

04,6 04,63 −× e
 = 8,75% 

Probabilitas 4 default = 
!4

04,6 04,64 −× e
 = 13,21% 

Probabilitas 5 default = 
!5

04,6 04,65 −× e
 = 15,95% 

Probabilitas 6 default = 
!6

04,6 04,66 −× e
 = 16,06% 

Probabilitas 7 default = 
!7

04,6 04,67 −× e
 = 13,86% 

Probabilitas 8 default = 
!8

04,6 04,68 −× e
 = 10,46% 

Probabilitas 9 default = 
!9

04,6 04,69 −× e
 = 7,02%  
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Probabilitas10 default = 
!10

04,6 04,610 −× e
 = 4,24% 

TOTAL                    = 95,57% 

 

Lj 10 

Probabilitas 0 default = 
!0

96,2 96,20 −× e
 = 5,18% 

Probabilitas 1 default = 
!1

961,2 96,2−× e
 = 15,34% 

Probabilitas 2 default = 
!2

96,2 96,22 −× e
 = 22,7% 

Probabilitas 3 default = 
!3

96,2 96,23 −× e
 = 22,40% 

Probabilitas 4 default = 
!4

96,2 96,24 −× e
 = 16,57% 

Probabilitas 5 default = 
!5

96,2 96,25 −× e
 = 9,8% 

Probabilitas 6 default = 
!6

96,2 96,26 −× e
 = 4,84% 

TOTAL                  = 96,83% 

 

 

Kelas Rp 1.000.000  

Lj 1 

Probabilitas 0 default = 
!0

98,16 98,160 −× e
 = 0,0000042% 

Probabilitas 1 default = 
!1

98,16 98,161 −× e
 = 0,000071% 

Probabilitas 2 default = 
!2

98,16 98,162 −× e
 = 0,00061% 

Probabilitas 3 default = 
!3

98,16 98,163 −× e
 = 0,00345% 

Probabilitas 4 default = 
!4

98,16 98,164 −× e
 = 0,01463% 
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Probabilitas 5 default = 
!5

98,16 98,165 −× e
 = 0,04968% 

Probabilitas 6 default = 
!6

98,16 98,166 −× e
 = 0,1406% 

Probabilitas 7 default = 
!7

98,16 98,167 −× e
 = 0,34105% 

Probabilitas 8 default = 
!8

98,16 98,168 −× e
 = 0,72387% 

Probabilitas 9 default = 
!9

98,16 98,169 −× e
 = 1,3657% 

Probabilitas10 default = 
!10

98,16 98,1610 −× e
= 2,31896% 

Probabilitas11 default = 
!11

98,16 98,1611 −× e
= 3,57963% 

Probabilitas12 default = 
!12

98,16 98,1612 −× e
= 5,06518% 

Probabilitas13 default = 
!13

98,16 98,1613 −× e
= 6,61591% 

Probabilitas14 default = 
!14

98,16 98,1614 −× e
= 8,02415% 

Probabilitas15 default = 
!15

98,16 98,1615 −× e
= 9,08333% 

Probabilitas16 default = 
!16

98,16 98,1616 −× e
= 9,6397% 

Probabilitas17 default = 
!17

98,16 98,1617 −× e
= 9,62835% 

Probabilitas18 default = 
!18

98,16 98,1618 −× e
= 9,08274% 

Probabilitas19 default = 
!19

98,16 98,1619 −× e
= 8,1171% 

Probabilitas20 default = 
!20

98,16 98,1620 −× e
= 6,89142% 
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Probabilitas21 default = 
!21

98,16 98,1621 −× e
= 5,57221% 

Probabilitas22 default = 
!22

98,16 98,1622 −× e
= 4,30073% 

Probabilitas23 default = 
!23

98,16 98,1623 −× e
= 3,17506% 

 

Probabilitas24 default = 
!24

98,16 98,1624 −× e
= 2,24636% 

TOTAL                      = 95,98% 

 

Lj 2 

Probabilitas 0 default = 
!0

73,10 73,100 −× e
 = 0,00219% 

Probabilitas 1 default = 
!1

73,10 73,101 −× e
 = 0,02348% 

Probabilitas 2 default = 
!2

73,10 73,102 −× e
 = 0,12595% 

Probabilitas 3 default = 
!3

73,10 73,103 −× e
 = 0,45047% 

Probabilitas 4 default = 
!4

73,10 73,104 −× e
 = 1,2084% 

Probabilitas 5 default = 
!5

73,10 73,105 −× e
 = 2,59321% 

Probabilitas 6 default = 
!6

73,10 73,106 −× e
 = 4,63752% 

Probabilitas 7 default = 
!7

73,10 73,107 −× e
 = 7,10866% 

Probabilitas 8 default = 
!8

73,10 73,108 −× e
 = 9,53449% 

Probabilitas 9 default = 
!9

73,10 73,109 −× e
 = 11,36723% 

Probabilitas10 default = 
!10

73,10 73,1010 −× e
= 12,19704% 
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Probabilitas11 default = 
!11

73,10 73,1011 −× e
= 11,89766% 

Probabilitas12 default = 
!12

73,10 73,1012 −× e
= 10,63849% 

Probabilitas13 default = 
!13

73,10 73,1013 −× e
= 8,78084% 

Probabilitas14 default = 
!14

73,10 73,1014 −× e
= 6,72989% 

Probabilitas15 default = 
!15

73,10 73,1015 −× e
= 4,81411% 

Probabilitas16 default = 
!16

73,10 73,1016 −× e
= 3,22847% 

TOTAL                      = 95,34% 

 

Lj 3 

Probabilitas 0 default = 
!0

09,7 09,70 −× e
 = 0,08334% 

Probabilitas 1 default = 
!1

09,7 09,71 −× e
 = 0,59088% 

Probabilitas 2 default = 
!2

09,7 09,72 −× e
 = 2,09467% 

Probabilitas 3 default = 
!3

09,7 09,73 −× e
 = 4,9504% 

Probabilitas 4 default = 
!4

09,7 09,74 −× e
 = 8,77457% 

Probabilitas 5 default = 
!5

09,7 09,75 −× e
 = 12,44234% 

Probabilitas 6 default = 
!6

09,7 09,76 −× e
 = 14,7027% 

Probabilitas 7 default = 
!7

09,7 09,77 −× e
 = 14,89173% 

Probabilitas 8 default = 
!8

09,7 09,78 −× e
 = 13,1978% 
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Probabilitas 9 default = 
!9

09,7 09,79 −× e
 = 10,39693% 

Probabilitas10 default = 
!10

09,7 09,710 −× e
= 7,37142% 

Probabilitas11 default = 
!11

09,7 09,711 −× e
= 4,75122% 

Probabilitas12 default = 
!12

09,7 09,712 −× e
= 2,80718% 

TOTAL                   = 97,06% 

 

Lj 4 

Probabilitas 0 default = 
!0

21,2 21,20 −× e
 = 10,9701% 

Probabilitas 1 default = 
!1

21,2 21,21 −× e
 = 24,2438% 

Probabilitas 2 default = 
!2

21,2 21,22 −× e
 = 26,7894% 

Probabilitas 3 default = 
!3

21,2 21,23 −× e
 = 19,7349% 

Probabilitas 4 default = 
!4

21,2 21,24 −× e
 = 10,9035% 

Probabilitas 5 default = 
!5

21,2 21,25 −× e
= 4,8196% 

TOTAL                  = 97,46% 
 

Lj 5 

Probabilitas 0 default = 
!0

01,3 01,30 −× e
 = 4,9292% 

Probabilitas 1 default = 
!1

01,3 01,31 −× e
 = 14,8368% 

Probabilitas 2 default = 
!2

01,3 01,32 −× e
 = 22,3294% 

Probabilitas 3 default = 
!3

01,3 01,33 −× e
 = 22,4038% 

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


153 
 

 
 

Probabilitas 4 default = 
!4

01,3 01,34 −× e
 = 16,8589% 

Probabilitas 5 default = 
!5

01,3 01,35 −× e
 = 10,1490% 

Probabilitas 6 default = 
!6

01,3 01,36 −× e
 = 5,0914% 

TOTAL                 = 96,60% 

 

Lj 6 

Probabilitas 0 default = 
!0

07,1 07,10 −× e
 = 34,3% 

Probabilitas 1 default = 
!1

07,1 07,11 −× e
 = 36,7% 

Probabilitas 2 default = 
!2

07,1 07,12 −× e
 = 19,64% 

Probabilitas 3 default = 
!3

07,1 07,13 −× e
 = 7% 

TOTAL                 = 97,60% 

 

Lj 7 

Probabilitas 0 default = 
!0

04,1 04,10 −× e
 = 35,35% 

Probabilitas 1 default = 
!1

04,1 04,11 −× e
 = 36,76% 

Probabilitas 2 default = 
!2

04,1 04,12 −× e
 = 19,11% 

Probabilitas 3 default = 
!3

04,1 04,13 −× e
 = 19,50% 

TOTAL                 = 110,72% 

Lj 8 

Probabilitas 0 default = 
!0

52,0 52,00 −× e
 = 59,45% 

Probabilitas 1 default = 
!1

52,0 52,01 −× e
 = 30,92% 

Probabilitas 2 default = 
!2

52,0 52,02 −× e
 = 8,04% 
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TOTAL                  = 98,41% 

Lj 9 

Probabilitas 0 default = 
!0

03,1 03,10 −× e
 = 35,7% 

Probabilitas 1 default = 
!1

03,1 03,11 −× e
 = 36,77% 

Probabilitas 2 default = 
!2

03,1 03,12 −× e
 = 18,94% 

Probabilitas 3 default = 
!3

03,1 03,13 −× e
 = 6,50% 

TOTAL                 = 97,91% 

 

 

Kelas Rp 10.000.000 

Lj 1 

Probabilitas 0 default = 
!0

6,4 6,40 −× e
 = 1,0052% 

Probabilitas 1 default = 
!1

6,4 6,41 −× e
 = 4,6238% 

Probabilitas 2 default = 
!2

6,4 6,42 −× e
 = 10,6348% 

Probabilitas 3 default = 
!3

6,4 6,43 −× e
 = 16,3068% 

Probabilitas 4 default = 
!4

6,4 6,44 −× e
 = 18,7528% 

Probabilitas 5 default = 
!5

6,4 6,45 −× e
 = 17,2526% 

Probabilitas 6 default = 
!6

6,4 6,46 −× e
 = 13,227% 

Probabilitas 7 default = 
!7

6,4 6,47 −× e
 = 8,692% 

Probabilitas 8 default = 
!8

6,4 6,48 −× e
 = 4,998% 

TOTAL              = 95,49% 

Lj 2 
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Probabilitas 0 default = 
!0

02,1 02,10 −× e
= 36,06% 

Probabilitas 1 default = 
!1

02,1 02,11 −× e
= 36,78% 

Probabilitas 2 default = 
!2

02,1 02,12 −× e
= 18,76% 

Probabilitas 3 default = 
!3

02,1 02,13 −× e
= 6,38% 

TOTAL                = 97,98% 

 

Lj 3 

Probabilitas 0 default = 
!0

93,1 93,10 −× e
= 14,515% 

Probabilitas 1 default = 
!1

93,1 93,11 −× e
= 28,01% 

Probabilitas 2 default = 
!2

93,1 93,12 −× e
= 27,033% 

Probabilitas 3 default = 
!3

93,1 93,13 −× e
= 17,39% 

Probabilitas 4 default = 
!4

93,1 93,14 −× e
= 8,391% 

TOTAL                = 95,34% 

 

Lj 4 

Probabilitas 0 default = 
!0

19,3 19,30 −× e
= 4,1172% 

Probabilitas 1 default = 
!1

19,3 19,31 −× e
= 13,1338% 

Probabilitas 2 default = 
!2

19,3 19,32 −× e
= 20,9485% 

Probabilitas 3 default = 
!3

19,3 19,33 −× e
= 22,2752% 

Probabilitas 4 default = 
!4

19,3 19,34 −× e
= 17,7645% 
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Probabilitas 5 default = 
!5

19,3 19,35 −× e
= 11,3338% 

Probabilitas 6 default = 
!6

19,3 19,36 −× e
= 6,0258% 

TOTAL                = 95,60% 

 

MUDHARABAH 
Kelas Rp 100.000 TIDAK ADA 

Kelas Rp 1.000.000  

Lj 3 

Probabilitas 0 default = 
!0

09,1 09,10 −× e
= 33,62% 

Probabilitas 1 default = 
!1

09,1 09,11 −× e
= 36,65% 

Probabilitas 2 default = 
!2

09,1 09,12 −× e
= 19,97% 

Probabilitas 3 default = 
!3

09,1 09,13 −× e
= 7,26% 

TOTAL                = 97,50% 

 

Lj 7 

Probabilitas 0 default = 
!0

05,1 05,10 −× e
= 34,99% 

Probabilitas 1 default = 
!1

05,1 05,11 −× e
= 36,74% 

Probabilitas 2 default = 
!2

05,1 05,12 −× e
= 19,29% 

Probabilitas 3 default = 
!3

05,1 05,13 −× e
= 6,75% 

TOTAL                = 97,77% 

 

Kelas Rp 10.000.000 
Lj 2 

Probabilitas 0 default = 
!0

18,1 18,10 −× e
= 30,73% 

Probabilitas 1 default = 
!1

18,1 18,11 −× e
= 36,68% 

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


157 
 

 
 

Probabilitas 2 default = 
!2

18,1 18,12 −× e
= 21,39% 

Probabilitas 3 default = 
!3

18,1 18,13 −× e
= 8,41% 

TOTAL                = 97,21% 

 

Lj 3 

Probabilitas 0 default = 
!0

02,1 02,10 −× e
= 36,06% 

Probabilitas 1 default = 
!1

02,1 02,11 −× e
= 36,78% 

Probabilitas 2 default = 
!2

02,1 02,12 −× e
= 18,76% 

Probabilitas 3 default = 
!3

02,1 02,13 −× e
= 6,38% 

TOTAL                = 97,98% 

 

QARDH  

Kelas Rp 100.000 TIDAK ADA 

Kelas Rp 1.000.000 TIDAK ADA 

Kelas Rp 10.000.000 TIDAK ADA 

 

IJARAH  

Kelas Rp 100.000 TIDAK ADA 

Kelas Rp 1.000.000 TIDAK ADA 

Kelas Rp 10.000.000 TIDAK ADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 
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MURABAHAH 

Kelas Rp 100.000 
Lj Debitur ELj nj N pada α 5% Real Loss Unexpected 

Loss 

1 - - - - - - 

2 - - - - - - 

3 8 9,32 3,11 6 Rp241.770 Rp1.450.620 

4 6 12,15 3,04 6 Rp248.120 Rp1.488.720 

5 9 29,445 5,89 10 Rp336.400 Rp3.364.000 

6 4 17,25 2,88 6 Rp384.360 Rp2.306.160 

7 4 7,4 1,06 3 Rp607.530 Rp1.822.590 

8 7 32,245 4,03 8 Rp569.680 Rp4.557.440 

9 10 54,43 6,04 10 Rp627.840 Rp6.278.400 

10 3 29,55 2,96 6 Rp507.500 Rp3.045.000 

Jumlah (VAR) Rp24.312.930 

Kelas Rp 1.000.000 

Lj Debitur ELj nj N pada α 5% Real Loss Unexpected Loss 

1 36 16,982 16,98 24 Rp764.100 Rp18.338.400 

2 59 21,463 10,73 16 Rp1.818.200 Rp29.091.200 

3 48 21,255 7,09 12 Rp2.778.600 Rp33.343.200 

4 29 8,857 2,21 5 Rp3.847.200 Rp19.236.000 

5 16 15,06 3,01 6 Rp4.529.000 Rp27.174.000 

6 10 6,39 1,07 3 Rp5.680.200 Rp17.040.600 

7 6 7,278 1,04 3 Rp6.393.800 Rp19.181.400 

8 9 4,175 0,52 2 Rp7.768.000 Rp15.536.000 

9 3 9,313 1,03 3 Rp7.448.400 Rp22.345.200 

10 - - - - - - 

Jumlah (VAR) Rp201.286.000 

Kelas Rp 10.000.000 

Lj Debitur ELj nj N pada α 5% Real Loss Unexpected Loss 

1 17 4,6 4,6 8 Rp8.647.000 Rp69.176.000 

2 4 2,04 1,02 3 Rp17.450.000 Rp52.350.000 

3 5 5,776 1,93 4 Rp24.225.000 Rp96.900.000 

4 3 12,74 3,19 6 Rp18.764.000 Rp112.584.000 

5 1 - - - - - 

6 - - - - - - 

7 - - - - - - 

8 - - - - - - 

9 - - - - - - 

10 1 - - - - - 

Jumlah (VAR) Rp331.010.000 
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MUDHARABAH 

Kelas Rp 100.000 TIDAK ADA 

Kelas Rp 1.000.000 

Lj Debitur ELj nj N pada α 5% Real Loss Unexpected 

Loss 

1 - - - - - - 

2 - - - - - - 

3 1 3,257 1,09 3 Rp1.371.300 Rp4.113.900 

4 - - - - - - 

5 - - - - - - 

6 - - - - - - 

7 1 7,334 1,05 3 Rp3.333.400 Rp10.000.200 

8 - - - - - - 

9 - - - - - - 

10 - - - - - - 

Jumlah (VAR) Rp14.114.100 

 

Kelas Rp 10.000.000 

Lj Debitur ELj nj N pada α 5% Real Loss Unexpected Loss 

1 - - - - - - 

2 2 2,35 1,18 3 Rp14.124.000 Rp42.372.000 

3 1 3,06 1,02 3 Rp14.700.000 Rp44.100.000 

4 - - - - - - 

5 2 - - - - - 

6 - - - - - - 

7 1 - - - - - 

8 - - - - - - 

9 - - - - - - 

10 - - - - - - 

Jumlah (VAR) Rp86.472.000 
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