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ABSTRACT
ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK PRODUK PEMBIAYAAN PADA PT.
BANK RIAU KEPRI SYARIAH
Oleh:
PUTRI NURJANNAH
This study aims to determine the realization of the budget’s optimalization for
financing products at PT Bank Riau Kepri Syariah. This research was conducted with
descriptive method and analyze the operations of PT Bank Syariah Riau Riau during 4
periods (Financing Distribution in December 2010 to 2013).
This analysis was conducted to obtain an overview of the bank's activities related to
the realization of budget financing products in the distribution of funding from December
2010 until December 2013, results of this study showed an increase in the budget, especially
the realization of the priority products such as sale and purchase financing (debt) with
murabahah which is one of its budgetary allocation product because of high customer
interest.
However, realization of the budget for the contract Musharaka financing products,
Mudaraba, Salam, Istishna, Qard and Ijarah yet realized optimally. This is due to the factor
of interest from customers and the bank financing risk.
Keywords: Budget Realization, Product Financing, Islamic Banking
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ABSTRAK
ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK PRODUK PEMBIAYAAN PADA
PT.BANK RIAU KEPRI SYARIAH
Oleh:
PUTRI NURJANNAH
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah realisasi anggaran untuk produk
pembiayaan pada PT.Bank Riau Kepri Syariah telah berjalan optimal atau belum optimal.
Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dan menganalisis kegiatan operasional
PT.Bank Riau Kepri Syariah selama 4 periode (Penyaluran Pembiayaan pada Desember
2010-2013).
Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kegiatan bank yang
terkait dengan realisasi anggaran produk pembiayaan pada penyaluran pembiayaan dari
Desember 2010 hingga Desember 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan
realisasi anggaran terutama dari produk-produk yang diprioritaskan seperti pembiayaan jual
beli (piutang) dengan akad murabahah yang merupakan salah satu produk yang alokasi
anggaran nya besar karena minat nasabah yang tinggi.
Namun realisasi anggaran untuk produk pembiayaan dengan akad Musyarakah,
Mudharabah, Salam, Istishna, Qard dan Ijarah belum terealisasi secara optimal. Hal ini
dikarenakan faktor minat dari nasabah dan resiko yang akan dihadapi bank salah satunya
resiko pembiayaan.
Kata Kunci : Realisasi Anggaran, Produk Pembiayaan, Bank Syariah
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Dalam mewujudkan Pembangunan Nasional, pelaksanaan Pembangunan Ekonomi
harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan unsur-unsur
Trilogy pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan
stabilitas nasional. Salah satu sasaran yang mempunyai peranan penting yang
menyerasikan dan menyeimbangkan unsur-unsur trilogy pembangunan

adalah

Perbankan.
Peranan dan fungsi perbankan tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia
No. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang
Perbankan secara konvensional, yaitu Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat
dalam bentuk kredit atau pinjaman dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak.
Sedangkan secara syariah menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan
menyatakan “Pembayaran berdasarkan prinsip syariah adalah penyedia uang atau
tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan
uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi
hasil”.
1
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Pada dasarnya Perbankan akan tetap hidup apabila jasa pembiayaan yang
diberikannya dapat dikelola dengan baik. Kegiatan pembiayaan berfungsi sebagai sarana
untuk kegiatan investasi usaha agar dapat berkembang dan membuka peluang berusaha,
bekerja, pemerataan pendapatan masyarakat serta meningkatkan fungsi pasar karna
peningkatan daya beli masyarakat.
Dalam realisasi anggaran pembiayaan guna untuk pemberian pembiayaan, dana yang
dipergunakan sebagian besar merupakan titipan masyarakat yang berbentuk, deposito,
tabungan, dan giro yang berjangka pendek, sedangkan pembiayaan yang dipergunakan
oleh PT Bank Riau Kepri Syariah sebagian besar merupakan pinjaman jangka panjang.
Saat

ini, persaingan dalam dunia perbankan sangat

berkembang seiring

meningkatnya pengetahuan nasabah akan peningkatan pelayanan perbankan. Dalam
memilih lembaga perbankan, para nasabah mempertimbangkan segala hal baik dari segi
pelayanan, teknologi, fasilitas dan kemudahan bertransaksi yang ditawarkan.
Beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang menerapkan konsep bagi hasil
dalam kegiatan operasionalnya telah didirikan sebelum tahun 1992. Hal ini menunjukan
bahwa adanya kebutuhan masyarakat akan hadirnya lembaga keuangan yang
menerapkan konsep bagi hasil atau jasa keuangan sesuai syariah.
Kegiatan operasional Bank Syariah menggunakan prinsip bagi hasil (profit and loss
sharing). Bank syariah tidak menggunakan bunga karena bunga merupakan riba yang
diharamkan.
Pola bagi hasil ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank
syariah melalui Monitoring atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jumlah keuntungan
bank semakin besar maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima oleh nasabah,
2
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demikian juga sebaliknya. Berbeda dari perbankan konvensional, nasabah tidak dapat
menilai kinerja hanya dari indicator bunga yang diperoleh (Wulandari, 2004).
Secara garis besar Produk Pembiayaan bank syariah terbagi dalam tiga kategori yang
dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :
1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan
prinsip jual beli. Jenis-jenis produk pembiayaannya adalah Al-Murabahah, Bai’
As-Salam, Bai’ Al-istishna’, dan Ar-Rahn (Jasa Perbankan Syariah / Gadai
Syariah).
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan
prinsip sewa. Jenis-jenis produk pembiayaannya adalah Ijarah.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan
sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Jenis-jenis produk
pembiayaannya adalah Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah.
Dari ketiga kategori tersebut, Transaksi pembiayaan dengan prinsip jual beli dan
transaksi pembiayaan dengan prinsip sewa lebih terealisasi secara optimal dibandingkan
transaksi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Padahal dalam kenyataannya, transaksi
pembiayaan dengan prinsip bagi hasil merupakan penyaluran kredit produktif dalam
istilah konvensional.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menyusun penelitian ini dengan judul :
“Analisis Realisasi Anggaran untuk Produk Pembiayaan pada PT Bank Riau Kepri
Syariah cabang Tanjung Pinang”

3
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1.2 Permasalahan penelitian
1.2.1 Ruang Lingkup / Pembatasan Masalah
Penelitian membatasi ruang lingkup masalah menjadi beberapa bagian, yaitu :
1. Penelitian ini dilakukan di PT Bank Riau Kepri Syariah.
2. Penelitian ini memperhatikan proses anggaran produk pembiayaan bagi hasil
dan pembiayaan jual beli yang terealisasi.
3. Penelitian ini akan membahas perkembangan produk pembiayaan bagi hasil
dan produk pembiayaan jual beli dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.
1.2.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka perumusan masalah yang
ingin diteliti adalah :
1. Apakah realisasi penyaluran pembiayaan bagi hasil sesuai dengan target
anggaran yang ditetapkan pada PT Bank Riau Kepri Syariah?
2. Apakah realisasi penyaluran pembiayaan jual beli sesuai dengan target
anggaran yang ditetapkan pada PT Bank Riau Kepri Syariah ?
3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target pembiayaan PT
Bank Riau Kepri Syariah ?
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui apakah realisasi anggaran untuk semua produk
pembiayaan pada PT Bank Riau Kepri Syariah telah berjalan dengan optimal.
2. Untuk mengetahui penyebab transaksi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
dan prinsip jual beli yang belum terealisasikan dengan optimal
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3. Untuk

menemukan

solusi

yang

tepat

dalam

meningkatkan

serta

mengoptimalkan penyaluran transaksi pembiayaan yang belum terealisasi
secara optimal
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan,
adapun manfaatnya adalah :
1. Bagi PT Bank Riau Kepri Syariah
a. Sebagai alat ukur ketepatan bank dalam mengelola keefektifan pengendalian
biaya
b. Sebagai informasi yang digunakan untuk bahan pertimbangan dalam
mengambil keputusan pada manajemen PT Bank Riau Kepri Syariah
2. Bagi Peneliti
a. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai penerapan teori
tentang analisis realisasi anggaran untuk produk pembiayaan
b. Sebagai bahan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam
mempersiapkan diri memasuki dunia kerja
3. Bagi Pihak Lain
Sebagai referensi serta informasi bagi peneliti lain untuk penelitian yang sejenis
dimasa yang akan datang

5
Analisis Realisasi..., Putri Nurjannah, Ak.-Ibs, 2014

1.5 Sistematika Penulisan
Penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Permasalahan Penelitian yang
terbagi menjadi dua bagian yaitu Ruang Lingkup atau Pembatasan Masalah dan
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini membahas secara singkat beberapa konsep dan teori dasar yang berkaitan
dengan tema penelitian. Adapun konsep dan teori dasar yang dibahas adalah mengenai
gambaran umum perbankan syariah, produk pembiayaan perbankan syariah, jenis-jenis
produk pembiayaan, produk pembiayaan pada PT Bank Riau Kepri Syariah, dan
Penelitian terdahulu atau Literatur review.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini menggambarkan ruang lingkup penelitian seperti Objek Penelitian, Jenis dan
Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.
BAB IV PEMBAHASAN
Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian serta pembahasan dengan melakukan
analisis terhadap data hasil penelitian. Bab ini diharapkan dapat memberikan jawaban
atas permasalahan dalam penelitian ini.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian serta
saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para peneliti selanjutnya.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Pengertian Anggaran
Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang
disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (budget) merupakan
rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara
kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan
uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Anggaran merupakan
alat manajemen dalam mencapai tujuan. (M.Nafarin 2004;11)
Anggaran adalah tindakan perencanaan yang bersifat kuantitatif yang
dilakukan oleh manajemen untuk jangka waktu tertentu dan bertujuan untuk
mengkoordinasi apa yang dibutuhkan dalam perencanaan tersebut. Anggaran
secara umum menyangkut aspek financial dan non-financial dari perencanaan
tersebut. Anggaran bertindak sebagai blue print perusahaan untuk perencanaan
periode kedepan. (Hongren;diterjemahkan oleh penulis)
Anggaran atau budget adalah rencana keuangan untuk masa depan dalam
bentuk data kuantitatif. Pihak yang membuat anggaran adalah manajer dan
akuntan. Hal ini dijelaskan dalam buku Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, dan
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George Foster yang berjudul Cost Accounting. Dalam buku ini juga dijelaskan
beberapa fungsi dari Budgeting, diantaranya adalah sebegai berikut:
1. Anggaran berfungsi sebagai dasar penilaian kinerja
2. Anggaran dapat memotivasi manajer untuk mencapai target dalam budget
3. Anggaran menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan
4. Anggaran meningkatkan komunikasi dan koordinasi
Menurut buku yang berjudul Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa:
“Anggaran dinyatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak
dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran financia”. (Deddi Nordiawan,
2008:13)
Menurut Shim dan Siegel (2000;3) dalam Bukunya yang berjudul Budgeting
menyatakan bahwa Anggaran merupakan titik focus dari keseluruhan proses
perencanaan dan pengendalian. Anggaran juga merupakan suatu rencana yang
disusun secara sistematis kegiatan perusahaan yang berlaku dalam waktu yang
akan datang dan diperlukan sebagai pedoman.
Menurut Robert N Anthony dan Vijay Govindarajan dalam sebuah buku yang
berjudul Sistem Pengendalian Manajemen

menyatakan bahwa Anggaran

merupakan alat perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif.
Terdapat empat karakteristik anggaran, diantaranya:
1. Anggaran dinyatakan dalam satuan Moneter
2. Anggaran dibuat untuk waktu satu tahun
3. Anggaran disetujuin oleh pejabat diatas pembuat anggaran
4. Anggaran digunakan untuk mengestimasi pendapatan, beban dan laba
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Manfaat anggaran yang juga dijelaskan dalam buku ini adalah sebagai berikut:
1. Anggaran menciptakan keselarasan dengan rencana strategis
2. Anggaran membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian
operasional
3. Anggaran

membantu

manajer

dalam

hak

dan

wewenangnya

untuk

membelanjakan sejumlah tertentu
2.1.2 Macam-Macam Anggaran
Anggaran dapat dikelompokkan dari berbagai sudut pandang berikut ini
(Nafarin, 2000;17-18):
1. Menurut dasar penyusunan, anggaran terdiri dari :
a. Anggaran Variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval
(kisar) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya merupakan suatu
seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat aktivitas
(kegiatan) yang berbeda.
b. Anggaran tetap, yaitu anggaran ynag disusun berdasarkan suatu tingkat
kapasitas tertentu.
2. Menurut cara penyusunan, anggaran terdiri dari :
a. Anggaran periodik, adalah anggaran yang disusun untuk satu periode
tertent, pada umumnya periode nya satu tahun yang disusun setiap akhir
periode anggaran.
b. Anggaran kontinu, adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan
perbaikan anggaran yang pernah dibuat, misalnya tiap bulan diadakan
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perbaikan, sehingga anggaran yang dibuat dalam setahun mengalami
perubahan.
3. Menurut jangka waktunya, anggaran terdiri dari :
a. Anggaran jangka pendek (anggaran taktis), adalah anggaran yang
dibuat dengan jangka pendek paling lama sampai satu tahun. Anggaran
untuk keperluan modal merupakan anggaran jangka pendek.
b. Anggaran jangka panjang (anggaran strategis), adalah anggaran ynag
dibuat dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Anggaran untuk
keperluan investasi barang modal merupakan anggaran jangka panjang
yang disebut anggaran modal atau capital budget. Anggaran jangka
panjang tidak mesti berupa anggaran modal. Anggaran jangka panjang
diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran jangka pendek.
4. Menurut bidangnya, anggaran terdiri dari anggaran operasional dan
anggaran keuangan. Kedua anggaran ini bila dipadukan bisa disebut
“anggaran induk atau master budget.” Anggaran induk yang tidak
mengkonsolidasikan rencana keseluruhan perusahaan untuk jangka pendek,
biasanya disusun atas dasar tahunan. Anggaran tahunan dipecah lagi
menjadi anggaran triwulan dan anggaran triwulan dipecah lagi menjadi
anggaran bulan.
a. Anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran
laporan laba rugi. Anggaran operasionala antara lain terdiri dari:
1). Anggaran penjualan
2). Anggaran biaya pabrik
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a. Anggaran biaya bahan baku
b. Anggaran biaya tenaga kerja langsung
c. Anggaran biaya overhead pabrik
3). Anggaran beban usaha
4). Anggaran Laporan Laba rugi
b. Anggaran Keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca.
Anggaran keuangan antara lain terdiri dari :
1. Anggaran Kas
2. Anggaran Piutang
3. Anggaran Persediaan
4. Anggaran Hutang
5. Anggaran Neraca
2.1.3 Keunggulan dan Keterbatasan Anggaran
Anggaran memiliki keunggulan dan keterbatasan. Menurut Garrison dan
Noreen (2000;404), manfaat pengganggaran adalah sebagai berikut :
1. Anggaran merupakan alat komunikasi bagi rencana manajemen melalui
organisasi
2. Anggaran memaksa manajer untuk memikirkan dan merencanakan masa
depan. Bila penyiapan anggaran tidak diperlukan, maka akan terlalu banyak
manajer yang harus menghabiskan waktunya untuk mengatasi berbagai
masalah darurat
3. Proses penganggaran merupakan alat alokasi sumber daya pada berbagai
bagian organisasi agar dapat digunakan seefektif mungkin
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4. Proses pengganggaran dapat menggungkap adanya kemandegan potensial
sebelum terjadinya
5. Anggaran mengkoordinasikan aktivitas seluruh organisasi dengan cara
mengintegrasikan rencana dari berbagai bagian. Pengnggaran ikut memastikan
agar setiap orang dalam organisasi mengarah pada sasaran yang sama
6. Anggaran menentukan tujuan dan sasaran yang dapat berlaku sebagai
benchmark untuk mengevaluasi kinerja pada waktu yang berikutnya
Sedangkan keterbatasan anggaran menurut Carter dan Usry (2002;15-4,15-5),
diterjemahkan oleh penulis adalah sebagai berikut:
1. Ramalan bukanlah ilmu pasti; sejumlah penilaian dipresentasikan
berdasarkan estimasi atau perkiraan
2. Anggaran mungkin memfokuskan perhatian manajer kepada suatu tujuan
yang tidak seiring dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Suatu
sistem anggaran dianggap kurang bagus jika memotivasi manajer
melakukan tindakan yang bukan merupakan yang terbaik bagi organisasi
3. Diperlukan komitmen dari manajemen puncak dan kerja sama seluruh
anggota manajemen
4. Penggunaan berlebihan terhadap anggaran sebagai alat evaluasi bisa
berakibat munculnya tingkah laku yang tidak sesuai
5. Perencanaan

laba

tidk

menghilangkan

atau

menggantikan

peran

administrasi. Eksekutif terkadang merasa terbatasi oleh anggaran
6. Pembuatan memakan waktu. Terkadang manejemen sering tidak sabar
karena mengharapkan terlalu banyak dalam waktu yang terlalu singkat
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Keterbatasan lainnya menurut Nafarin (2000;13) yitu bila pihak yang
merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan
mereka menggerutu dan menentang, sehingga anggaran tidak akan efektif.

2.1.4 Pengertian Realisasi Anggaran
Menurut buku yang berjudul Penganggaran Perusahaan menyatakan bahwa:
“realisasi anggaran adalah laporan pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk
kepentingan pengawasan setiap manajer yang kemudian dianalisis”. (M.Nafarin,
2004:20)

2.1.5 Perbankan Syariah
Perbankan Syariah adalah sebuah lembaga perantara keuangan atau Financial
Intermediary yang kegiatan usahanya dilakukan dengan prinsip syariah. Dapat juga
dikatakan bahwa Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak
mengandalkan Bunga. Pengertian lebih luas dari Perbankan Syariah adalah
lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayan dan jasa-jasa
lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya
disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Perbankan Syariah menggunakan sistem
dan operasi berdasarkan syariah islam yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan
imbalan lainnya sesuai ketentuan syariah islam. (Darlina Novitri, 2011)
Dalam Undang-Undang Perbankan syariah No.21 tahun 2008 dikatakan
bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank
syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata
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cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun juga pengertian
perbankan syariah atau perbankan islam adalah suatu sistem perbankan yang
dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini
didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memugut maupun meminjam
dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha
usaha yang dikategorikan haram (misalnya, usaha yang berkaitan dengan
produksi).
Dalam buku Wangsawidjaja (2012;15) yang berjudul Pembiayaan Bank
Syariah menyatakan berdasarkan UU Perbankan Syariah, terdapat definisi-definisi
pokok yang perlu diketahui, antara lain :
1. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha hanya
berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank
Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja
dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai
kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja dikantor cabang dari suatu
bank yang berkedudukan di luar negri yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari
kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syaraiah.
3. Bank Umum Syariah adalah bank syariah dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.
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4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
5. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki
kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

2.1.6 Produk Pembiayaan pada Bank Syariah
Bank Konvensional dan Bank Syariah mempunyai kesamaan yaitu sebagai
lembaga intermediary, dimana kedua nya juga mempunyai perbedaan karakteristik
yang menonjol. Transaksi dalam bank syariah bersifat real dan menggunakan
sistem bagi hasil dan margin, tidak menggunakan bunga. produk-produk pelayanan
yang diberikan oleh bank syariah senantiasa mengedepankan prinsip halal dan
haram.
Untuk menyalurkan dana pihak ketiga nasabah secara garis besar produk
pembiayaan bank syariah terbagi dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan
tujuan penggunaannya, yaitu :
1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan
dengan prinsip jual beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan
dengan perinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna
mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.
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2.1.7 Jenis-jenis Produk Pembiayaan Bank Syariah
Ada beberapa jenis produk pembiyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini,
antara lain :
2.1.7.1 Transaksi Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
1. Al-Mudharabah
Adalah

perjanjian

diantara

pemilik

dana

atau

pemodal

untuk

mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu,
dengan pembagian keutungan diantara pemilik dana atau modal
berdasarkan nisbah yang disepakati. Pada pembiayaan mudharabah, bank
tidak boleh ikut serta dalam manajemen proyek yang dibiayai.
Mudharabah merupakan transaksi penanaman dana dari pemilik dana
kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang
sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak
berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, hal ini dijelaskan
di dalam buku Wangsawidjaja (2012;192) yang berjudul Pembiayaan
Bank Syariah
Secara umum Mudharabah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :
a) Mudharabah Mutlaqah
Dimana pemilik modal memberikan keleluasaan penuh kepada
pengelola untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang
menguntungkan dan sesuai syariah. Namun pengelola tetap
bertanggung jawab dan mengelola usaha dengan baik hingga
mendapatkan keuntungan dari usahanya.
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Mudharabah Mutlaqah dimana investor memberikan kuasa penuh
kepada pengelola untuk melakukan uasaha yang tidak dibatasi
oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai
permintaan pemilik dana.
b) Mudharabah Muqayyadah
Dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada
pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu,
tempat, jenis usaha dan sebagiannya.
Mudharabah Muqayyadah untuk kegiatan usaha yang cakupannya
dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis
sesuai permintaan pemilik dana.
c) Mudharabah Musytarakah
Mudharabah Musytarakah

yaitu

salah

satu

bentuk

akad

mudharabah dimana pengelola (mudharib) turut menyertakan
modalnya

dalam

kerjasama

investasi;

diperlukan

karena

mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat
memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak. (Fatwa
Dewan Syariah Nasional;2006)
Tujuan,

Manfaat,

dan

Risiko

Pembiayaan

Berdasarkan

Akad

Mudharabah:
Bagi bank syariah, pembiayaan dengan akad mudharabah adalah sebagai
salah satu bentuk penyaluran dana dan perolehan pendapatan dalam
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bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.
Sedangkan bagi nasabah, pembiayaan mudharabah adalah untuk
memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan
bank.
Risiko-risiko yang dimiliki oleh bank dalam pembiayaan mudharabah ini
adalah risiko pembiayaan (Credit Risk) yang disebabkan oleh nasabah
melakukan wanprestasi atau default, risiko pasar yang disebabkan oleh
pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad mudharabah
diberikan dalam valuta asing, risiko operasional yang disebabkan oleh
internal fraud antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi,
penyogokan/penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak secara sengaja,
kesalahan, manipulasi dan markup dalam akuntasi atau pencatatan
maupun pelaporan.
Berikut ini adalah Alur pembiayaan akad mudharabah yang bersumber
dari buku Wangsawidjaja (2012;194)
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Gambar 2.1
Alur Pembiayaan Akad Mudharabah
1. AKAD
PEMBIAYAAN
NASABAH (KEAHLIAN /
KETERAMPILAN)

BANK (MODAL 100%)
2. PROYEK / USAHA

NISBAH Y %

NISBAH X%

3. PEMBAGIAN
KEUNTUNGAN
MODAL

2. Al – Musyarakah
Adalah perjanjian antara penanaman dana dan pengelola dana untuk
melakukan kegiatan usaha tertentu dalam jangka waktu terbatas sesuai
dengan kesepakatan. Dengan pembagian keuntungan antara kedua belah
pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Pada pembiayaan
musyarakah bank dapat ikut serta dalam manajemen proyek yang
dibiayaai.
Musyarakah merupakan transaksi penanaman dana dari dua atau lebih
pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan
pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang
disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal
masing-masing, hal ini dijelaskan di dalam buku Wangsawidjaja
(2012;196).
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Tujuan atau manfaat pembiayaan berdasarkan Akad Musyarakah
1) Bagi Bank
Manfaat

bagi

bank syariah dalam

memberikan pembiayaan

musyarakah adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana, dan
memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan
usaha yang dikelola.
2) Bagi Nasabah
Sedangkan manfaat bagi nasabah yang menerima pembiayaan
musyarakah adalah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha melalui
system kemitraan dengan bank.
Berikut ini adalah alur pembiayaan akad musharakah yang bersumber
dari buku Wangsawidjaja (2012;198).
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Gambar 2.2
Alur Pembiayaan Akad Musharakah

BANK PARSIAL ASET
VALUE

1.AKAD PEMBIAYAAN

NASABAH PARSIAL
ASET VALUE

2. PROYEK / USAHA

3. KEUNTUNGAN

BAGI HASIL ATAU KEUNTUNGAN SESUAI KESEPAKATAN
NISBAH / KERUGIAN SESUAI PORSI KONSTRIBUSI MODAL

2.1.7.2 Transaksi Pembiyaan dengan Prinsip Jual Beli (Piutang)
Prinsip jual beli berhubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan
barang atau benda. Tingkat keuntungan bank disepakati pada saat akad
dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli
dibedakan atas bentuk pembayaran dan penyerahan barang sebagai
berikut :

21
Analisis Realisasi..., Putri Nurjannah, Ak.-Ibs, 2014

1. Al-Murabahah
Adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di bank
syariah dimana Bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah
dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan
sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan
yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.
Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya
adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang
pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Hal
ini dijelaskan dalam buku Wangsawidjaja (2012;200).
Tujuan / Manfaat Pembiayaan Berdasarkan Akad Murabahah
1) Bagi Bank
Manfaat pembiayaan murabahah bagi bank adalah sebagai
salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh
pendapatan dalam bentuk margin.
2) Bagi Nasabah
Manfaat

bagi

nasabah

penerimaan

fasilitas

adalah

merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang
tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat
mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang
tidak akan berubah selama masa perjanjian.
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Berikut ini adalah Alur pembiayaan murabahah yang bersumber dari
buku Wangsawidjaja (2012;205).
Gambar 2.3
Alur Pembiayaan Murabahah

1. NEGOSIASI DAN PERSYARATAN

BANK

2.AKAD PEMBIAYAAN

NASABAH

5. BAYAR ANGSURAN

SUPLIER
3. BELI

4. KIRIM

2. Bai’ As-salam
Adalah akad jual beli pesanan barang dengan metode pembayaran
dimuka dengan penyerahan barang kemudian yang sesuai dengan
kesepakatan. Hal ini dijelaskan dalam buku Wangsawidjaja
(2012;207).
Berikut

ini

adalah

Alur

pembiayaan

Salam

dalam

buku

Wangsawidjaja (2012;208).
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Gambar 2.4
Alur Pembiayaan Salam

1. NEGOSIASI PESANAN DENGAN KRITERIA

BANK

2. AKAD PEMBIAYAAN

NASABAH

5. BAYAR
5. KIRIM
BARANG

4. KIRIM
DOKUMEN
3.
PEMESANAN
BARANG
NASABAH
BAYAR
TUNAI

PRODUSEN / SUPLIER

Tujuan / Manfaat Pembiayaan Berdasarkan Akad Salam
1) Bagi Bank
Manfaat pembiayaan akad salam adalah sebagai salah satu
bentuk

penyaluran

dana

dalam

rangka

memperoleh

keuntungan melalui margin tertentu sesuai kesepakatan.
2) Bagi Nasabah
manfaat Pembiayaan salam bagi nasabah adalah memperoleh
dana dimuka sebagai modal kerja untuk memproduksi barang.
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3. Bai’ Al-istishna’
Adalah akad jual beli pesanan barang yang pembayarannya
dilakukan dengan cicilan atau dilunasi saat penyerahan barang
sesuai kesepakatan. Bank memperoleh margin keuntungan dari
transaksi jual beli antara bank dan pemasok dan antara bank dengan
nasabah. Jika bahan baku disediakan oleh pemesan, akad ini
menjadi akad Ujrah atau Upah.
Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Istishna :
1) Bagi Bank
Manfaat pembiayaan berdasarkan akad istishna bagi bank
adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka
menyediakan barang yang diperlukan oleh nasabah, dan bank
memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.
2) Bagi Nasabah
Manfaat

bagi

nasabah

dalam

memperoleh

pembiayaan

berdasarkan akad istisna adalah memperoleh barang yang
dibutuhkan sesuai spesifikasi tertentu.
Berikut adalah alur pembiayaan istisna yang bersumber dari
buku Wangsawidjaja (2012;211).
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Gambar 2.5
Alur Pembiayaan Istina
1.PESAN
2. AKAD
PEMBIAYAAN

BANK

3.BELI

NASABAH

4. KIRIM
BARANG
PRODUSEN / SUPLIER

4. Ar-Rahn (Jasa Gadai Syariah)
Pembiayaan berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan barang
bergerak yang nilainya relative tetap khusus nya perhiasan emas
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Bank
memperoleh pendapatan berupa sewa tempat penyimpanan barang
jaminan dan biaya administrasi pinjaman.

2.1.7.3 Transaksi Pembiayaan dengan Prinsip Sewa
1. Ijarah
Yaitu pembiayan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah
untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa
barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.
Bank memperoleh keuntungan ujrah sewa.
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Pengertian menurut akad :
a. Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna
(manfaat) atau suatu barang dalam waktu tertentu dengan
pembayaran sewa (ujrah) antara perusahaan pembiayaan sebagai
pemberi sewa (mu’ajjir) dengan penyewa (musta’jir) tanpa
diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.
b. Ijarah adalah akad antara bank (mu’ajjir) dengan nasabah
(musta’jir) untuk menyewa suatu barang atau objek sewa milik
bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang
disewanya, bank diakhiri dengan pembelian objek sewa oleh
nasabah.
Berikut adalah bagan pembiayaan ijarah yang bersumber dari
buku Wangsawidjaja (2012;216).
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Gambar 2.6
Alur Pembiayaan Ijarah
1. Butuh Objek Sewa

BANK
SYARIAH

3. Beli
Objek Sewa

2. Akad
Pembiayaan

4. Kepemilikan
Barang

NASABAH

OBJEK
SEWA

PENJUAL / SUPLIER

2.1.8 Produk pembiayaan pada Bank Riau Kepri Syariah
a. Pembiayan iB Komersil
b. Pembiayaan iB Talangan Haji dan Umroh
c. Pembiayaan iB Aneka Guna (KAG iB)
d. Pembiayaan iB Kendaraan Bermotor (KKB iB)
e. Pembiayaan Gadai Emas dan Kepemilikan Emas iB
f. Pembiayaan iB Usaha Mikro dan Kecil

28
Analisis Realisasi..., Putri Nurjannah, Ak.-Ibs, 2014

2.2 Penelitian Terdahulu (Literature Reiew)
VARIABLE/STUDI

PENELITIAN

TUJUAN

TAHUN

KESENJANGAN
HASIL

KASUS

Analisis

1. Untuk

PENELITIAN

Vol 2,

Studi kasus

Dinas

1. Perlu

Realisasi

mengetahui

No.2

dengan objek

pendapatan

memperhatik

Anggaran

apakah

2013

penelitian

pengelolaan

an koordinasi

anggaran

pendapatan

keuangan

dalam

yang

retribusi daerah

dan asset

penyusunan

disusun

pada kabupaten

darah

anggaran

sudah

bengkayang

kabupaten

retribusi

Pendapatan
Retribusi
Daerah
Kabupaten
Bengkayang
Kalimantan
Barat
-Gregorius
Theo Putra-

efektif atau

bengkayang

belum ?

telah

diperbaiki

menempatka

sistem

mengetahui

n personal

pengendalia

faktor-faktor

sesuai

internal yang

yang

fungsinya

ada

mempengar

sehingga

uhi realisasi

efektifitas

penerimaan

penyusunan

retribusi

anggaran

daerah yang

dapat

2. Untuk

2. Perlu
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telah

tercapai,

dianggarkan

sistem dan
prosedur
penyusunan
angaran
retribusi
daerah sudah
berjalan
dengan baik.

Analisis

1. Untuk

Vol 2,

Penelitian ini bersifat

1. Pencapaian

1. Perlu adanya

Realisasi

mengetahui

No.3

Deskriptif

realisasi

pihak-pihak

Anggaran

bagaimana

2013

Studikasus dilakukan

anggaran

terkait dalam

Dalam Rangka

pencapaian

pada BPDB Kalbar

dalam rangka

pelaksanaan

Menilai Kinerja

realisasi

menilai kinerja

anggaran

Pada Satuan

anggaran

pada SKPD

agar program

Kerja Perangkat

dalam

BPBD Kalbar

sasaran kerja

Daerah Badan

rangka

sudah efisien

terealisasi

Penanggulangan
Bencana Daerah
(BPBD)
Kalimantan
Barat

menilai

2. Sistem

secara

kinerja pada

pengendalian

maksimal

satuan kerja

internal nya

2. Sebaiknya

perangkat
BPBD
Kalimantan

pun sudah

BPBD

efektif

sering

3. Kendala

memberikan
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lebih

-Hadika Lestari-

Barat

belum

2. Untuk

optimalnya

tentang

mengetahui

kinerja SKPD

kesiapsiagaan

kendala apa

ada 2, yaitu

dalam

saja

yang

kendala

menyebabka
n

internal dan

belum

penyuluhan

menghadapi
bencana

eksternal.

optimalnya

Kendala

pencapaian

internalnya

kinerja atau

adalah SDM

sasaran

yang kurang

kerja BPDB

Kompeten.

Kalimantan

Kerndala

Barat

ekternalnya
kurangnya
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
posko korban
bencana

Analisis

Untuk

April

Studi Kasus pada

Total belanja

Efisiensi

menganalisis

2012,

SKPD Dinas

dinas pendidikan

Anggaran

anggaran dan

Volume

Pendidikan

kabupaten

Saran

dari

penulis,

untuk

penelitian
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Belanja Dinas

realisasi pada

Pendidikan

dinas

Kabupaten
Kapuas
-Riswan Yudhi
Fahrianta dan
Viani Carollina-

13 nomor

Kabupaten Kapuas

1

menggunakan

pendidikan

maupun yang

konsep value for

kabupaten

direalisasikan

money

dalam

trennya

menilai

kinerja

Kapuas

yang

berfokus pada

meningkat,

efisiensi

dengan tingkat

anggaran

atau rasio

2010

dan

trennya
cenderung

efisiensi

menurun dari

tersebut

tahun ke tahun

Untuk

2011

mengetahui

realisasi

realisasi

produk
pembiayaan

daerah

yang dicapai

penurunan

apakah

keuangan

anggaran belanja

kenaikan dan

Analisis

pengelolaan

efisiensi

menganalisis

anggaran untuk

selanjutnya

dianggarkan

periode 2008-

Darlina Novitri

Kapuas baik yang

Deskriftif analitis.

1. Realisasi

Studi kasus pada PT.

produk

BRK cab. syariah

pembiayaan
sudah optimal

anggaran yang

karena

terealisasi

menunjukan

sudah

peningkatan

dalam

Meningkatkan
dan
mempromosika
n

produk2

pembiayaan
bagi hasil.
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pada PT. BRK

keadaan

Cabang syariah

optimal

realisasi
atau

anggaran

tidak.

terutama dari

Penelitian

produk2 yang

2007

s/d

di prioritaskan

2010

seperti
pembiayaan
piutang
jualbeli.
2. Realisasi
anggaran yang
terlalu tinggi
mempengaruhi
likuiditas dan
meningkatkan
resiko likuiditas
pada bank tsb.

Analisis Kinerja

Untuk

Jurnal

Studi Kasus pada

Kinerja

Dinas PPKAD

pendapatan

Realisasi

mengetahui

EMBA Vol.

Anggaran

kinerja

1 Nomer 3

belum efektif hal

realisasi APBD

Septembe

ini terlihat dari

r 2013

lebih kecilnya

Pendapatan dan
Belanja

Pemerintah

Pemerintah

Kabupaten

jumlah yang
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Kabupaten

Minahasa

terealisasi

Minahasa

Tenggara

dengan yang
dianggarkan

Tenggara
-Marchelino
Daling-

2.3 Rerangka Pemikiran

Anggaran Pembiayaan
Murabahah

Anggaran Pembiayaan
Musyarakah

Anggaran Pembiayaan
Qard

Optimalisasi Realisasi
Anggaran Pembiayaan
PT.Bank Riau Kepri Syariah

Anggaran Pembiayaan
Ijarah

Penelitian ini akan membahas optimalisasi realisasi anggaran untuk 4 (empat) akad
pembiayaan yang ada di PT.Bank Riau Kepri Syariah. Akad produk pembiayaan tersebut
adalah Akad Pembiayaan Murabahah, Akad pembiayaan Musyarakah, Akad Pembiayaan
Qard, dan Akad Pembiayaan Ijarah.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian
Objek penelitian yang terdapat dalam penyusunan penelitian ini merupakan
perusahaan perbankan daerah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yaitu PT Bank Riau Kepri
Syariah. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah bagian operasional di
PT. Bank Riau Kepri Syariah. Data-data yang dikumpulkan terkait dengan anggaran produk
pembiayaan dengan tiga kategori, yaitu Transaksi Pembiayaan dengan Prinsip Bagi hasil,
Transaksi Pembiayaan dengan Prinsip Sewa dan Transaksi Pembiayaan dengan Prinsip Jual
Beli.
3.1.1 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian di PT Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru yang beralamat
Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.
3.1.2 Waktu Penelitian
Waktu penelitian berlangsung pada bulan Juni 2013 sampai dengan April 2014.
3.1.3 Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat studi kasus yang menggunakan pendekatan analisis
kualitatif yaitu berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari perusahaan yang
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kemudian dibandingkan dengan teori yang ada untuk selanjutnya diinterpretasikan
dan ditarik kesimpulan.
3.2 Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
a. Data primer adalah Data yang diperoleh dari sumber dan bersifat mentah atau belum
diolah (Wijaya 2013;19). Data primer yang penulis kumpulkan adalah beberapa hasil
wawancara dengan pihak yang terkait. Data primer mengacu pada informasi yang
diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variable untuk
tujuan spesifik studi (Uma Sekaran, 2009).
b. Data sekunder adalah Data yang diperoleh dari sumber yang menerbitkan dan
bersifat siap pakai. Data sekunder mampu memberikan informasi dalam
pengambilan keputusan meskipun dapat diolah lebih lanjut (Wijaya 2013;19). Data
sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang atau bukan
peneliti yang melakukan studi muthakhir (Uma Sekaran, 2009). Data-data struktur
organisasi PT Bank Riau Kepri Syariah, data mengenai anggaran produk syariah dan
data mengenai realisasi produk syariah selama 5 periode atau 5 tahun (2009-2013).
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Adapun pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut.
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a. Studi Lapangan atau Field Research
-

Observasi
Merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara
mengamati langsung objek datanya (Hartono 2013;109). Untuk mempermudah
dalam analisis, penulis perlu mengamati proses pengelolaan anggaran dalam
menentukan realisasi anggaran pembiayaan dan untuk memperoleh data yang
relative lebih banyak dan akurat. Metode pengumpulan data dimana peneliti atau
kolaboratornya mencatat informasi sebagai mana yang mereka saksikan selama
penelitan. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat,
mendengarkan, merasakan yang kemudian dicatat seobyektif mungkin (W.Gulo,
2010).

b. Studi Kepustakaan atau Library Research
Untuk memperoleh hasil penelitian yang relevan dibutuhkan referensi dari beberapa
penelitian dan buku-buku panduan untuk memperoleh teori sebagai sumber landasan
dalam analisis realisasi anggaran untuk produk pembiayaan.

c. Interview atau Wawancara
Wawancara atau Interview adalah kumunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari
responden. Wawancara atau interview ini dapat berupa wawancara personal,
wawancara

intersep,

dan wawancara telepon (Hartono 2013;114).

Untuk

mempermudah penulis perlu tanya jawab dengan pihak bank, guna memperoleh hasil
yang relevan
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3.4 Metode Analisis Data
Metode analisis data dalam penelitian ini dapat menggunakan deskriptif kualitatif.
Menurut Lexy J. Moleong 2006 dalam buku metodelogi penelitian kualitatif, analisis data
deskriptif yaitu data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angkaangka. Data tersebut berasal dari masalah dari naskah wawancara atau catatan lapangan,
foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.
Sedangkan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan
data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikekola,
mensintesiskan, mencari, dan mengemukakan pola, menemukan apa yang penting dan apa
yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain
Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan mengenai data yang
dikumpulkan, kemudian dibahas dan dianalisis sehingga dapat diketahui bagaimana realisasi
anggaran produk pembiayaan pada PT.Bank Riau Kepri Syariah.
Sedangkan menurut Sugiyono (2006:11) “Penelitian Deskiptif adalah penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih
(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu
dengan variable yang lain.
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BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan
4.1.1 Sejarah Berdirinya PT Bank Riau Kepri
Bank Pembangunan Daerah Riau adalah milik Pemerintahan Provinsi Riau,
Pemerintahan Kabupaten Kota se-Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau
yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KHD. Tk. I Riau No.
51NI/1966 pada tanggal 1 April 1966 yang disesuaikan dengan undang-undang
No.13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau, terhitung tanggal 1
April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai
dengan status sebagai Bank milik Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002 dan PERDA No.10 tahun
2002 tanggal 26 Agustus 2002 serta Akta Notaris Mohammad Dahar Umar, SH.
NO.36 tentang Pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri
Kehakiman dan HAM dengan surat keputusan No. C-09851.HT.01TH.2003
tanggal 5 Mei 2003 serta mendapat persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank
Indonesia No. 5/30/KIT.D6S/2003 tanggal 22 Juli 2001 status Badan Hukum,
Bank Pembangunan Daerah Riau berubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi
Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT Bank Riau. Hingga saat ini PT Bank

39
Analisis Realisasi..., Putri Nurjannah, Ak.-Ibs, 2014

Riau terus mengalami perkembangan dan telah memiliki 1 Kantor Pusat, 17
Kantor Cabang Konvensional, 2 Kantor Cabang Syariah, 38 Cabang Pembantu,
31 Kantor Kedai, 6 Kantor Kas, serta 2 Payment Point yang tersebar diseluruh
Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.
Pada tanggal 24 April 2010, Bank Riau berubah nama menjadi Bank Riau
Kepri dengan izin pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM pada tanggal
22 Juli 2010, Serta izin dari Bank Indonesia No. 12/59/KEP/GBI/2010 tanggal 23
September 2010.
4.1.2 Filosofi Logo Perusahaan
Gambar 4.1
Logo PT.Bank Riau Kepri

Logo PT.Bank Riau Kepri memiliki filosofi sebagai berikut:
1. Layar Terkembang
Diilhami oleh latar belakang alam dan masyarakat riau yang sangat dekat dengan
kehidupan air, ide dasar corporate identity (logo) Bank Riau Kepri adalah tiga
layar terkembang. Layar dan perahunya adalah simbolisasi adanya aktifitas dan
40
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dinamika kehidupan masyarakat sehubungan dengan transportasi air. Layar
terkembang merupakan interpretasi dari simbol kedaerahan RIAU yang khas,
semangat menjaga keteguhan dalam keimanan. Terjaganya keutuhan dalam
kesatuan identitas, dan kesiapan mengarungi perjalanan menuju satu tujuan yang
lebih baik. Tiga layar terkembang adalah filosofi dari TEGUH, UTUH, dan
TUMBUH.
2. Inspirasi
a. Warna Kuning Keemasan
Refleksi dan harapan akan kesuksesan, keagungan dan kegemilangan.
b. Warna Merah Maroon
Ekspresi semangat berkarya aktif, semangat perjuangan dan prokdutifitas.
c. Warna Hitam
Identik dengan keteguhan, tegas, formal, sopan dan mantap
3. Corporate Image
“TUMBUH KEMBANGKAN USAHA”
Gambar 4.2
Logo PT.Bank Riau Kepri Syariah
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4.1.3 Motto Pelayanan Masyarakat
Bank Riau Kepri harus tampil dengan mengedepankan sikap dan etika layanan
prima dalam safe tekad yaitu “Kami Berubah Melayani Lebih Baik”. Tekad ini
harus diimplementasikan dalam motto pelayanan Bank Riau Kepri :
a. Ramah, melayani kebutuhan perbankan nasabah
b. Kreatif, memasaekan kebutuhan perbankan dari jasa Bank Riau Kepri
c. Cermat, melaksanakan transaksi nasabah
d. Sabar, menerima complain nasabah
e. Sigap, menggalang kenyamanan nasabah
4.1.4 Visi dan Misi Perusahaan
Visi Perusahaan adalah Sebagai Perusahaan yang mampu berkembang dan
terkemuka didaerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong,
pertumbuhan

perekonomian

daerah

sehingga

dapat

memberdayakan

perekonomian rakyat.
Misi Perusahaan adalah:
a. Sebagai Bank sehat, elit dan merakyat
b. Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah
c. Sebagai pengelola dana pemerintah daerah
d. Sebagai sumber pendapatan daerah
e. Sebagai pembina, pengembang, dan pendamping usaha kecil menengah
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4.2 Analisis Realisasi Anggaran
Pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian yang merupakan hasil analisis dari
pengamatan terhadap objek penelitian berdasarkan data-data yang dikumpulkan terkait
dengan realisasi anggaran untuk produk pembiayaan selama 4 (empat) tahun terakhir dari
bulan desember tahun 2010-2013.
Transaksi pembiayaan menjadi salah satu prioritas di PT Bank Riau Kepri Syariah.
Hal ini dapat dilihat dari jumlah anggaran atau target transaksi pembiayaan yang semakin
naik setiap tahunnya. Sedangkan untuk transaksi pembiayaan yang dialokasikan setiap
tahunnya belum menunjukkan keoptimalan yang ingin dicapai.
Adapun data yang telah diperoleh dan dianalisis untuk menentukan apakah anggaran
yang terealisasi sudah optimal atau belum sebagai berikut.
4.2.1 Penyaluran Pembiayaan 2010
Dari table penyaluran pembiayaan pada tahun 2010, dapat diketahui bahwa jumlah
pembiayaan jual beli atau piutang melalui transaksi dengan akad Murabahah pada tahun
2010 terealisasi sebesar Rp65,348,576,274.91. Sedangkan target anggaran yang ditetapkan
sebelum realisasinya adalah Rp64,468,000,000.00. Maka dari itu ada pencapaian pada
realisasi yang melebihi target anggaran sebesar Rp880,576,274.91. Jika dihitung dalam
persentase maka pencapaian target tahun 2010 ini mencapai 101% atau mengalami
kelebihan 1% dari jumlah target anggaran tersebut.

43
Analisis Realisasi..., Putri Nurjannah, Ak.-Ibs, 2014

Tabel 4.1
Penyaluran Pembiayaan 2010
TARGET ANGG
Uraian

Realisasi 2010

Pencapaian 2010

Persentase

Rp64,468,000,000.00

Rp65,348,576,274.91

Rp880,576,274.91

1.01

Rp1,296,000,000.00

Rp1,296,000,000.00

-

1.00

2010
Piutang
(Murabahah)
Pemby.
Musharakah
Piutang
Lainnya

-

-

(Qard)
Aktiva Ijarah

Rp3,400,000,000.00

Rp5,803,866,029.04

Rp2,403,866,029.04

1.71

Total

Rp69,164,000,000.00

Rp72,448,442,303.95 Rp3,284,442,303.95

1.05

Sumber Data : PT.Bank Riau Kepri Syariah
Perhitungan realisasi untuk produk pembiayaan bagi hasil melalui transaksi
dengan akad musyarakah pada tahun 2010 dinyatakan bahwa jumlah realisasi
mencapai target anggaran nya. Pencapaian pada akad musyarakah pada tahun 2010
ini sebesar 100% yang artinya target anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp1,296,000,000.00 dan terealisasi di jumlah yang sama yaitu Rp1,296,000,000.00.
Selanjutnya, perhitungan realisasi untuk aktiva ijarah pada tahun 2010.
Pencapaian aktiva ijarah ini sebesar Rp2,403,866,029.04 diatas target anggaran.
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perhitungan dalam presentase sebesar 171% atau mengalami kelebihan 71% dari
target

anggaran.

Target

anggaran

aktiva

ijarah

tahun

2010

sebesar

Rp3,400,000,000.00, sedangkan realisasinya adalah Rp5,803,866,029.04.
Dari data yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2010 ini
PT. Bank Riau Kepri memiliki pencapaian sebesar Rp. 3.284.442.304,-. Jika dalam
persentase sebesar 105% diatas target anggaran.

4.2.2 Penyaluran Pembiayaan 2011
Tabel 4.2
Penyaluran Pembiayaan 2011
TARGET ANGG
Uraian

Realisasi 2011

Pencapaian 2011

Persentase

Rp95,774,636,000.00

Rp94,106,388,900.64

(Rp1,668,247,099.36)

0.98

Rp1,022,912,000.00

Rp600,000,000.00

(Rp422,912,000.00)

0.59

Rp7,700,000,000.00

Rp10,558,300,000.00

Rp2,858,300,000.00

1.37

Rp7,334,569,000.00

Rp7,128,295,763.93

(Rp206,273,236.07)

0.97

Rp560,867,664.57

1.01

2011
Piutang
(Murabahah )
Pembiayaan
(Musharakah)
Pinjaman
QARD
(RAHN)
Aktiva Ijarah
Total

Rp111,832,117,000.00 Rp112,392,984,664.57
Sumber Data : PT.Bank Riau Kepri Syariah
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Dari table penyaluran pembiayaan tahun 2011 diatas, terlihat bahwa transaksi
pembiayaan jual beli atau piutang yang menggunakan akad murabahah hanya
mencapai

98%

dari

target

anggaran.

Realisasi

nya

berjumlah

sebesar

Rp94,106,388,900.64. Sedangkan target anggaran akad pembiayaan ini adalah
Rp95,774,636,000.00.
Realisasi pada produk pembiayaan bagi hasil tahun 2011 untuk akad
musyarakah, bahwa target anggaran nya sebesar Rp1,022,912,000.00. Sedangkan
realisasi nya sebesar Rp600,000,000.00. Perhitungan presentase nya hanya mencapai
59% dari target anggaran yang ditetapkan.
Perhitungan selanjutnya mengenai produk pembiayaan dengan akad Qard
dalam transaksi Rahn atau gadai. Realisasi pada tahun 2011 untuk produk ini sebesar
Rp10,558,300,000.00,

sedangkan

target

anggaran

nya

hanya

sebesar

Rp7,700,000,000.00. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan PT Bank
Riau Kepri Syariah untuk produk ini mencapai 137% atau 37% diatas target
anggaran.
Selanjutnya, analisis untuk produk aktiva ijarah pada tahun 2011, Jumlah
realisasi nya hanya sebesar Rp7,128,295,763.93. Sedangkan target anggaran nya
adalah sebesar Rp7,334,569,000.00. Presentase untuk realisasi aktiva ijarah ini
sebesar 97% dari target anggaran, oleh karna itu kekurangan optimalisasi produk ini
hanya sebesar 3% saja.
Pada tahun 2011 ini ada empat produk pembiayaan yang disalurkan, masing
masing mempunyai hasil realisasi yang berbeda beda. Namun dari total penyaluran
pembiayaan ini dapat disimpulkan bahwa realisasi nya lebih besar dari pada target
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anggaran yang ditetapkan. Pencapaian 2011 sebesar Rp560,867,664.57, dari jumlah
realisasi sebesar Rp112,392,984,664.57. Sedangkan target anggarannya adalah
sebesar Rp111,832,117,000.00.

4.2.3 Penyaluran Pembiayaan 2012
Tabel 4.3
Penyaluran Pembiayaan 2012
TARGET ANGG
Uraian

Realisasi 2012

Pencapaian 2012

Persentase

(Rp5,236,511,098.36)

0.96

2012
Piutang
Rp124,400,000,000.00 Rp119,163,488,901.64
(Murabahah )
Pembiayaan
Rp1,250,000,000.00

Rp1,000,000,000.00

(Rp250,000,000.00)

0.80

Rp22,500,000,000.00

Rp10,546,736,994.00

(Rp11,953,263,006.00)

0.47

Rp7,000,000,000.00

Rp7,250,351,579.27

Rp250,351,579.27

1.04

(Musharakah)
Pinjaman
QARD
(RAHN&
T.Haji)
Aktiva Ijarah
Total

Rp155,150,000,000.00 Rp137,960,577,474.91 (Rp17,189,422,525.09)

0.89

Sumber Data : PT.Bank Riau Kepri Syariah
Pada tahun 2012 ini, terlihat bahwa dari empat produk pembiayaan yang
tersalurkan hanya aktiva ijarah yang posisi realisasinya berada diatas jumlah target
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anggaran nya. Namun ketiga produk pembiayaan lainnya belum mencapai target
anggaran yang ditetapkan.
Penyaluran produk pembiayaan jual beli atau piutang yang menggunakan
akad murabahah tahun 2012 terealisasi sebesar Rp119,163,488,901.64. Jika dihitung
dalam presentasi, maka realisasinya hanya mencapai 96% dari total target anggaran
akad murabahah yang ditentukan. Target anggaran produk pembiaayaan pituang
dengan akad murabahah ini sebesar Rp124,400,000,000.00.
Selanjutnya, perhitungan untuk produk pembiayaan bagi hasil dengan akad
musyarakah. Target anggaran tahun 2012 ini sebesar Rp1,250,000,000.00.
Sementara itu, realisasi nya sebesar Rp1,000,000,000.00. Dalam perhitungan
presentase hanya terealisasi sebesar 80% dari target anggaran yang di tetapkan.
Analisis selanjutnya untuk produk pembiayaan dengan akad Qard yaitu
berupa transaksi produk gadai dan Talangan Tabungan Haji. Realisasi akad ini
mencapai 47% dari target anggaran yang di tetapkan. Realisasi akad ini sebesar
Rp10,546,736,994.00. Target anggaran akad ini sebesar Rp22,500,000,000.00.
Perhitungan aktiva ijarah tahun 2012 ini terealisasi sebesar 104% atau
memiliki jumlah 4% lebih banyak dari target anggaran yang ditetapkan. Jumlah
realisasi nya sebesar Rp7,250,351,579.27. Sedangkan aggaran nya adalah sebesar
Rp7,000,000,000.00.
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4.2.4 Penyaluran Pembiayaan 2013
Tabel 4.4
Penyaluran Pembiayaan 2013
TARGET ANGG
Uraian

Realisasi 2013

Pencapaian 2013

Persentase

Rp7,356,143,660.89

1.05

2013
Piutang
Rp140,519,007,000.00 Rp147,875,150,660.89
(Murabahah )
Pembiayaan
Rp2,500,000,000.00

Rp525,000,000.00

(Rp1,975,000,000.00)

0.21

Rp12,093,430,000.00

Rp10,021,620,339.00

(Rp2,071,809,661.00)

0.83

Rp9,101,631,000.00

Rp5,484,528,333.26

(Rp3,617,102,666.74)

0.60

(Rp307,768,666.85)

1.00

(Musharakah)
Pinjaman
QARD
(RAHN&
T.Haji)
Aktiva Ijarah
Total

Rp164,214,068,000.00 Rp163,906,299,333.15
Sumber Data : PT.Bank Riau Kepri Syariah

Dari table penyaluran pembiayaan diatas, dapat diketahui bahwa jumlah
realisasi penyaluran ini sebesar Rp147,875,150,660.89. Sedangkan target anggaran
yang ditetapkan adalah sebesar Rp140,519,007,000.00. Perhitungan presentase
realisasi nya mencapai 105% atau 5% dari target anggaran yang ditetapkan.
Selanjutnya, perhitungan untuk produk pembiayaan bagi hasil dengan akad
musyarakah yang terealisasi hanya sebesar Rp525,000,000.00. Sedangkan jumlah
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target anggaran nya sebesar Rp2,500,000,000.00. Hal ini menunjukkan bahwa
realisasi nya hanya mencapai 21% dari target anggaran yang ditentukan.
Perhitungan produk pembiayaan selanjutnya mengenai produk pembiayaan
dengan akad qard yand didalam nya terdapat dua transaksi yaitu, Gadai atau Rahn
dan Talangan Tabungan Haji. Realisasi penyaluran pembiayaan ini

sebesar

Rp10,021,620,339.00. Sedangkan target anggaran nya sebesar Rp12,093,430,000.00.
Dari kondisi tersebut, realisasi penyaluran pembiayaan ini hanya mencapai 83% dari
target anggaran.
Perhitungan aktiva ijaran pada tahun 2013 ini dengan target anggaran yang
ditentukan sebesar Rp9,101,631,000.00. Sedangkan penyaluran pembiayaan ini
terealisasi sebesar Rp5,484,528,333.26. Aktiva ijarah ini dalam kondisi kurang
optimal juga, dikarenakan hanya terealisasi sebesar 60% dari target anggaran yang di
tetapkan.
Jika dilihat dari total realisasi seluruh penyaluran pembiayaan, pada tahun
2013 ini untuk jumlah realisasi nya yang mencapai Rp163,906,299,333.15. Jumlah
realisasinya tersebut hanya selisih sedikit dengan target anggaran yang ditetapkan,
selisih pencapaian nya hanya sebesar Rp307,768,666.85. Hal ini menunjukkan
bahwa realisasi penyaluran pembiayaan pada tahun 2013 ini mencapai 99,8% dari
target anggaran yang ditetapkan.
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4.3 Perbandingan Persentase Realisasi Pencapaian Penyaluran Pembiayaan PT.
Bank Riau Kepri Syariah Periode 2010-2013
4.3.1 Perbandingan Berdasarkan Target Anggaran
Perbandingan ini akan membandingkan kenaikan atau penurunan yang terjadi
terhadap jumlah target anggaran masing-masing produk pembiayaan pada setiap
tahun nya. Pada Grafik dibawah ini dapat dilihat bahwa target anggaran dari masingmasing produk pembiayaan berubah tidak menentu setiap tahunnya. Untuk
pembiayaan murabahah, target anggaran tahun 2011 berjumlah 149% diatas target
anggaran 2010. Sedangkan pada tahun 2012 mengalami penurunan persentase target
anggaran menjadi 130% dari target anggaran 2011. Selanjutnya, terjadi penurunan
presentase target anggaran pada tahun 2013 yang hanya mencapai 113% dari target
anggaran 2012.
Pembiayaan Musyarakah terlihat pada grafik diatas memiliki kenaikan target
anggaran setiap tahunnya. Perbandingan persentase target anggaran pada tahun 2010
dengan target anggaran tahun 2011 sebesar 79%. Sedangkan pada tahun 2012, target
anggaran pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan persentase menjadi 122%
dari target anggaran 2011. Begitu juga tahun 2013, terjadi kenaikan persentase
menjadi 200% dari target anggaran 2012.
Target anggaran untuk pinjaman Qard pada tahun 2010 belum terlaksana.
Sedangkan pada tahun 2011 sudah terlaksana dengan ada nya penawaran produk
gadai atau Rahn dan selanjutnya ditargetkan sebesar 292% pada tahun 2012
dikarenakan adanya penawaran produk baru yaitu Talangan Haji. Maka pada 2012
ini, penyaluran pembiayaan pinjaman Qard ini dengan dua produk yaitu Gadai atau
51
Analisis Realisasi..., Putri Nurjannah, Ak.-Ibs, 2014

Rahn dan Talangan Tabungan Haji. Namun pada tahun 2013 persentase target
anggaran menurun hanya sebesar 54% dari tahun 2012.
Selanjutnya analisis perbandingan untuk target anggaran penyaluran
pembiayaan aktiva ijarah yang mengalami fluktuasi setiap tahun. Target anggaran
pada tahun 2011 mencapai 216% dari target anggaran tahun 2010. Sedangkan target
anggaran tahun 2012 turun menjadi 95% dari target anggaran 2011. Dan pada tahun
2013, persentase target anggaran kembali naik menjadi 130% dari target anggaran
2012.
Grafik 4.1
Grafik Perbandingan Berdasarkan Target Anggaran
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Sumber Data :PT.Bank Riau Kepri Syariah
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4.3.2 Perbandingan berdasarkan Realisasi Penyaluran Pembiayaan
Perbandingan ini akan membandingkan kenaikan atau penurunan yang terjadi
terhadap jumlah realisai masing-masing produk pembiayaan pada setiap tahun nya.
Pada grafik dibawah ini, menurut persentase relalisasi setiap tahun yang
dibandingkan dari masing-masing produk terlihat bahwa realisasi penyaluran
pembiayaan nya mengalami fluktuasi. Untuk realisasi penyaluran pembiayaan
murabahah selama empat periode ini mengalami penurunan. Dimulai dari tahun 2010
ke 2011 memiliki persentase sebesar 144%. Kemudian tahun berikutnya yaitu 2012
turun menjadi 127% dari tahun 2011. Pada tahun 2013 persentase realisasi kembali
turun menjadi 124%. Walaupun mengalami penurunan persentase realisasi, tapi
dapat dikatakan penurunan yang terjadi tidak signifikan atau masih dalam kategori
wajar.
Selanjutnya, realisasi penyaluran untuk pembiayaan musyarakah. Persentase
realisasi tahun 2010 ke tahun 2011 mencapai 46%. Kemudian pada tahun 2012
mengalami peningkatan persentase menjadi sebesar 167% dari tahun 2011. Pada
tahun 2013, mengalami penurunan kembali dari realisasi tahun 2012 yaitu menjadi
53%.
Realisasi penyaluran pembiayaan pinjaman qard pada tahun 2010 belum
terlaksana, sementara itu pada tahun 2011 terealisasi dan mengalami peningkatan
realisasi sebesar 100% pada tahun 2012. Realisasi qard pada tahun 2013 mengalami
penurunan persentase realisasi yang tidak terlalu signifikan menjadi 95%.
Penyaluran pembiayaan aktiva ijarah selama empat periode memiliki realisasi
persentase yang dapat dilihat pada grafik diatas. Realisasi penyaluran pembiayaan ini
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pada tahun 2010 dan 2011 berbanding sebesar 123%. Selanjutnya tahun 2012,
persentase realisasi nya sebesar 102% dari realisasi 2011. Pada tahun 2013 kembali
mengalami penurunan yang hanya menjadi sebesar 76% dari tahun 2012.
Grafik 4.2
Grafik Perbandingan Berdasarkan Realisasi Penyaluran Pembiayaan
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Sumber Data :PT.Bank Riau Kepri Syariah
4.3.3 Grafik Perkembangan Target Anggaran dan Realisasi selama 4 periode
Grafik dibawah ini menunjukkan bahwa PT. Bank Riau Kepri Syariah dari
tahun ke tahun mengalami fluktuasi realisasi penyaluran produk pembiayaan.
Terlihat pada grafik berwarna biru yang menggambarkan bahwa pembiayaan
murabahah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, baik dari segi target
anggarannya

hingga

realisasinya.

Kemudian

garis

yang

berwarna

merah

menggambarkan bahwa pembiayaan musyarakah mengalami penurunan, karena
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posisi garis pada grafik berubah. Hal ini disebabkan oleh tingkat kolektibilitas untuk
return dana yang diberikan kepada nasabah semakin lama tidak baik.
Selanjutnya untuk garis yang berwarna hijau yang menggambarkan fluktuasi
dari target anggaran dan realisasi pembiayaan qard dari tahun ketahun. Dapat dilihat
bahwa terjadi kenaikan baik dari target anggaran dan realisasinya hingga tahun 2012,
namun realisasi 2012 hingga seterusnya pembiayaan qard ini kembali mengalami
penurunan. Garis berwarna ungu yang melambangkan pembiayaan akad ijarah yang
tidak mengalami perubahan setiap periodenya, artinya pembiayaan ini mengalami
optimalisasi pada realisasi dari tahun ke tahun.
Grafik 4.3
Grafik Perkembangan Target Anggaran dan Realisasi selama 4 periode
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Sumber Data : PT.Bank Riau Kepri Syariah
Jika dilihat dari grafik diatas yang menggambarkan bahwa realisasi dan anggaran
dari produk pembiayaan hanya pembiayaan murabahah yang optimal mencapai target yang
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ditentukan oleh PT Bank Riau Kepri Syariah. Dimana setiap tahun nya posisi grafik terlihat
naik. Hal ini karena semakin banyak permintaan nasabah untuk memenuhi kebutuhan jangka
pendeknya. Pembiayaan murabahah merupakan akad dari pembiayaan jual beli atau piutang
umumnya digunakan untuk pembiayaan konsumtif.
Selanjutnya untuk produk pembiayaan dengan musyarakah, mengalami penurunan
anggaran dan realisasi karena pembiayaan hanya disalurkan dan digunakan untuk
membiayai sebuah proyek.
Jika diamati, pembiayaan proyek berbeda dengan pembiayaan konsumtif.
Pembiayaan akad musyarakah termasuk pembiayaan produktif. Dari grafik diatas terlihat
bahwa anggaran untuk akad musyarakah ini setiap tahun mengalami peningkatan. Namun,
untuk realisasi tidak sebagaimana target anggaran. Hal ini karena SDM dari pihak PT Bank
Riau Kepri Syariah membatasi penyaluran dengan alasan menghindari penurunan tingkat
kolektibilitas karena para nasabah butuh waktu yang cukup lama untuk menggembalikan
dana yang disalurkan melalui pembiayaan ini.
Produk pembiayaan dengan akad qard yang terdiri dari transaksi rahn atau gadai
emas dan talangan haji dan umroh mengalami fluktuasi. Hal ini dipengaruhi oleh
pereubahan harga emas di pasar. Jika harga emas naik, maka akan meningkatkan jumlah
permintaan transaksi rahn. Dan sebaliknya, jika harga emas turun akan mempengaruhi
penurunan transaksi rahn. Pembiayaan akad qard juga dipengaruhi jumlah permintaan untuk
talangan haji dan umroh yang menurun. Dalam empat periode ini, permintaan nasabah untuk
transaksi talangan haji umroh ini menurun karena PT.Bank Riau Kepri Syariah memberikan
jangka waktu pengembalian dana hanya satu tahun (ketentuan sebelumnya 3 tahun)
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Aktiva ijarah yang mengalami penurunan dikarenakan sulit mencari nasabah, dimana
transaksi ijarah harus berkerjasama dengan orang atau perusahaan yang memberi fasilitas
sama nasabah misalnya fasilitas rumah sakit, sekolah, atau kampus.

4.3.4 Grafik Total Jumlah pembiayaan
Grafik dibawah ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun PT. Bank Riau
Kepri Syariah mengalami perubahan untuk realisasi penyaluran yang tidak terlalu
signifikan. Hanya saja pada tahun 2012 mengalami penurunan presentasi yang
artinya realisasi pada tahun 2012 tidak mencapai target anggaran yang ditetapkan.
Secara umum penyaluran realisasi produk pembiayaan pada PT. Bank Riau
Kepri Syariah mengalami kenaikan atau penurunan yang lumayan signifikan.
Perubahan jumlah total penyaluran pembiayaan yang terealisasi pada PT. Bank Riau
Kepri dari tahun 2010-2013 mencatat hasil yang tinggi dikarenakan oleh semakin
baiknya nama perbankan syariah tidak hanya secara regional namun juga secara
nasional.
Peran perbankan sangat besar dalam meningkatkan perekonomian regional
khususnya Kota Tanjung Pinang. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau
pada tahun 2010 tercatat sebesar 7.20%, sedangkan tahun 2011 mengalami
penurunan yang hanya mencapai 6.34%, kemudian tahun 2012 mencapai 9.46%, dan
pada tahun 2013 tercatat sebesar 8,31% (Data BPS Provinsi Kepulauan Riau dalam
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Kepulauan Riau). Perekonomian Provinsi
Kepulauan Riau di dorong oleh dua sektor utama yaitu sector industry pengolahan
dan sector perdagangan, hotel, dan restoran dengan laju peningkatan tertinggi terjadi
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pada sector bangunan/konstruksi. Dari sisi permintaan, pertumbuhan yang
mengalami akselarasi cukup tinggi tetap terjadi pada konsumsi.
Angka Realisasi anggaran yang terlalu tinggi dari target anggaran yang di
tetapkan pertahun akan sangat mempengaruhi likuiditas dan meningkatkan resiko
likuiditas, dimana terjadi kerugian pada bank akibat kesenjangan antara sumber
pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dengan aktiva yang pada umum
nya berjangka panjang.
Grafik 4.4
Grafik Total Jumlah Pembiayaan
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4.4 Implikasi Manajerial
Penelitian ini menghasilkan bahwa dari keempat akad pembiayaan yang
disalurkan oleh bank kepada nasabah mengalami realisasi yang belum mencapai target
anggaran, atau realisasinya belum terlaksana secara optimal. Hal ini berpengaruh terhadap
pendapatan Bank dan juga mempengaruhi jumlah nasabah yang setiap hari berubah. Dengan
adanya beberapa produk baru yang harus diciptakan oleh bank, mungkin akan berpengaruh
terhadap pendapatan atau laba bank yang akan diterima.
PT.Bank Riau Kepri Syariah dapat melaksanakan penyaluran dan menganggarkan
beberapa produk pembiayaan seperti Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Lainnya, Salam
dan Istishna yang memiliki potensi untuk menambah laba/profit bank disamping manfaatnya
kepada nasabah. PT.Bank Riau Kepri Syariah juga dapat menciptakan produk-produk
pembiayaan yang lebih inovatif dengan tetap menggunakan prinsip syariah dalam
menjalankan transaksi produk tersebut.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian terhadap analisis realisasi anggaran untuk produk pembiayaan
pada PT.Bank Riau Kepri Syariah, dinyatakan bahwa Pembiayaan musyarakah dan
mudharabah terealisasi belum optimal. Hal ini disebabkan oleh pembiayaan musyarakah
hanya disalurkan dan digunakan untuk pembiayaan sebuah proyek pemda. Disamping itu
adanya pembatasan penyaluran ditujukan untuk menghindari penurunan kolektibilitas
PT.Bank Riau Kepri Syariah. Sedangkan untuk pembiayaan mudharabah belum terealisasi,
hal ini dikarenakan runtuk menghindari adanya resiko pembiayaan dimana resiko ini timbul
karena debitur gagal memenuhi kewajibannya.
Pembiayaan murabahah terealisasi belum optimal. Hal ini disebabkan oleh
pembiayaan murabahah atau jual beli diminati oleh nasabah PT. Bank Riau Kepri Syariah
dimana akad pembiayaan ini mudah diaplikasikan dan mudah dalam pengawasan. Namun,
terjadi perubahan atau fluktuasi yang terlihat pada presentase pencapaian target atau angka
realisasi anggaran pembiayaan murabahah ini dari tahun ketahun.
Pembiayaan qard yang bersumber dari transaksi rahn dipengaruhi oleh permintaan
nasabah yang mengikuti perubahan harga emas pasar. Sedangkan pembiayaan qard yang
bersumber talangan haji dan umroh dipengaruhi oleh jangka waktu pelunasan pembiayaan
selama satu tahun.
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Pembiayaan Istishna dan Salam pada PT.Bank Riau Kepri Syariah belum terealisasi.
Untuk pembiayaan akad salam memang sulit untuk diterapkan karena resiko terlalu tinggi,
karena melakukan pembayaran dimuka kepada pihak yang terkait. Sedangkan untuk
pembiayaan istishna disebabkan kurangnya permintaan nasabah.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi pembiayaan produk anggaran yang
dikeluarkan oleh PT.Bank Riau Kepri Syariah belum Optimal sesuai dengan target anggaran
yang telah ditetapkan.
5.2 Saran
Setelah melakukan penelitian, pengamatan, dan analisis realisasi pada PT.Bank Riau
Kepri Syariah selama empat periode maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai
berikut:
1. Saran untuk Divisi Operasional PT.Bank Riau Kepri Syariah melaksanakan
penyaluran dan menganggarkan beberapa produk pembiayaan seperti Pembiayaan
Mudharabah, Pembiayaan Lainnya, Salam dan Istishna yang memiliki potensi untuk
menambah laba/profit bank disamping manfaatnya kepada nasabah
2. PT.Bank Riau Kepri Syariah dapat menciptakan produk-produk pembiayaan yang
lebih inovatif dengan tetap menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan
transaksi produk tersebut, sehingga semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk
melakukan transaksi di PT.Bank Riau Kepri Syariah ini
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3. Divisi Operasinal dan pelaksana penyaluran pembiayaan PT.Bank Riau Kepri
Syariah berdasarkan anggaran agar lebih baik dalam menyusun anggaran, mengikuti
metode yang ada yang berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini
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