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Abstrak 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya 

meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, 

infaq/sedekah, dan wakaf. Optimalisasi skema bagi hasil merupakan suatu cara untuk berlaku adil 

dalam porsi bagi hasil antara bank (shahibul mall) dan nasabah (mudhari) sehingga dapat 

meminimalkan risiko terjadinya masalah keagenan dalam pembiayaan mudharabah. Tujuan dari 

penelitian ini adalah menelusuri praktik implementasi akad mudharabah pada pembiayaan bagi hasil 

dan Mengoptimalisasi skema bagi hasil pada pembiayaan mudharabah  di KSPPS Sidoarjo. Peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan skema pembiayaan 

mudharabah koperasi syariah dapat melimpahkan risiko pembiayaan yang terjadi pada suatu lembaga 

asuransi. Perusahaan asuransi yang dimaksud adalah asuransi yang mau menanggung risiko yang 

bakal dihadapi nasabahnya baik perorangan maupun badan usaha. Hal ini disebabkan perusahaan 

asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggung jawaban terhadap risiko yang 

akan dihadapi oleh nasabahnya. Dalam pengembangan skema pembiayaan mudharabah, modal 100 % 

dari koperasi syariah dan nasabah sebagai pengelola usaha. Sebelum mencairkan dananya, koperasi 

syariah mengajukan agar pembiayaan yang akan dilakukan tersebut diasuransikan. Proyek usaha 

menghasilkan laba atau rugi. Jika laba, dibagi sesuai nisbah. Jika rugi ditanggung pemilik dana 

(koperasi syariah). Disinilah asuransi berperan untuk menanggulangi risiko kerugian tersebut. 

 

Kata kunci : KSPPS, skema bagi hasil, pembiayaan mudharabah. 

 

PENDAHULUAN 

Hampir semua kegiatan perdagangan dan perekonomia nmasyarakat saat ini 

menggunakan lembaga keuangan bank atau nonbank sebagai fasilitas penunjang dalam 

melakukan kegiatan bertransaksi keuangan. Hal initidak lepas dari fungsi lembaga keuangan 

itu sendiri secara umum, yaitu menerima simpanan uang dan menyalurkannya. Kebutuhan akan 

lembaga keuangan juga dirasakan oleh umat muslim yang melakukan kegiatan keuangan. 
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Dalam prakteknya, lembaga keuangan konvensional mensyaratkan  pembayaran bunga 

yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu diawal transaksi (fixedand predetermined  

rate).  Hal ini bertentangan dengan ajaran agama Islam, yaitu prinsip al-kharaj bi al-dhaman 

(hasil usaha muncul bersama biaya) dan prinsip al- ghunmubial-ghurmi (untung muncul 

bersama risiko).Akan tetapi keberadaan bank   sebagai   lembaga  keuangan,   tidak   dilarang 

bahkan diperlukan. Oleh karenanya perlu adanya lembaga keuangan yang beroperasi sesuai 

dengan ajaran agama Islam, maka diperkenalkanlah sistem bank syariah yang prinsip keadilan 

sebagai alternatif terhadap sistem bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. 

Dalam buku Karim dituliskan suatu kaidah fiqih bahwa sesuatu yang harus ada untuk 

menyempurnakan  yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan 

kegiatan ekonomi) adalah wajib dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian 

tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga keuangan, lembaga keuangan ini pun  wajib 

diadakan (Karim & Adiwarman, 2007). Dengan demikian, maka kaitan antara Islam dengan 

dunia keuangan menjadi jelas. 

Diantara lembaga keuangan Islam non bank yang telah berkembang di Indonesia 

khususnya Jawa Timur saat ini adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 

(KSPPS). KSPPS merupakan lembaga keuangan nonperbankan berbasis kekeluargaan yang 

sangat cocok untuk memfasilitasi pembiayaan ekonomi syariah (Ahmad, 2014). KSPPS 

merupakan nama baru yang semula menggunakan nama BMT maupun KJKS. KSPPS adalah 

koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip 

syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.  

Agar terus bisa mengembangkan sektor riil, KSPPS dinilai perlu mengembangkan akad 

pembiayaan bagi hasil. Deputi Bidang Kelembagaan dan UKM Kementerian Koperasi dan 

UKM  Setyo Heriyanto mengatakan KSPPS tidak bisa bertumpu pada usaha dengan akad 

murabahah saja. Pengembangan akad bagi hasil digunakan untuk menangkap potensi 

pembiayaan sektor riil yang masih besar. Dengan adanya pembiayaan bagi hasil, kata Setyo, 

konsep bagi hasil kedua belah pihak bisa berjalan dengan adil. 

Pengembangan ekonomi syariah di mata masyarakat, lajut Setyo,  masih sebatas 

pengembangan lembaga keuangan. Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, presentasi 

pertumbuhan aset lembaga keuangan syariah jauh melebihi pertumbuhan lembaga keuangan 

konvensional. Sementara sektor riil syariah yang ada belum berkembang banyak. Padahal 

sektor industri riil syariah ini meliputi banyak hal mulai dari kuliner, perhotelan, wisata, 
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kosmetik, obat-obatan dan lain-lain. Industri halal misalnya, tentu harus diakomodir oleh 

lembaga keuangan syariah, baik dalam penghimpunan dana, jasa dan lintas pembayaran. 

Pembiayaan lembaga keuangan syariah di Indonesia khususnya di perbankan syariah, 60-70 

persennya menggunakan akad murabahah.  

Di kesempatan terpisah, Deputi Direktur Pengawasan Perbankan Syariah OJK Iskandar 

mengatakan saat ini OJK sudah membuat kelompok kerja bersama Dewan Syariah Nasional 

untuk mendorong pengembangan akad. Sehingga lembaga pembiayaan, baik bank maupun 

lembaga keuangan mikro seperti KSPPS bisa melakukan inovasi produk pembiayaan dan 

jangkauan pelayanan pun bisa lebih luas (Alamsyah, 2015).  

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 kurang didukung oleh 

peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum dalam melakukan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah sendiri baru mendapatkan pijakan hukum 

yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah yang 

didalamnya mengatur sistem pengelolaan bank berdasarkan konsep bagi hasil,yang kemudian 

ditingkat teknis Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang 

bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menambah  kuat pijakan hukum 

perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya. 

Skema bagi hasil atau yang biasa dalam fiqhmu’amalah disebut sebagai transaksi 

mudharabah merupakan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Menurut 

Muhammad bank syariah mempunyai core product pembiayaan berupa produk  bagi  hasil yang 

dikembangkan dalam  produk musyarakah dan mudharabah (Muhammad, 2008). 

Prinsip bagi hasil (profitsharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar 

bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya  berdasarkan kaidah 

al-mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam berfungsi sebagai mitra, baik dengan 

penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana (Antonio, 2001). 

Kontrak  mudharabah merupakan salah satu bentuk mekanisme keuangan syari‟ah yang 

digunakan untuk menggantikan sistem bunga. Dalam kontrak ini terdapat hubungan antara 

pemilik modal (shahibulmall/principal) dengan pelaku usaha (mudharib/agent). Kontrak 

mudharabah  adalah kontrak kerjasama yang menanggung  untung  dan rugi antara pemilik  

dana (bank/principal) dengan nasabah (kreditur/agent). 

Hubungan kontrak keuangan seperti dalam mudharabah ini biasanya dikenal dengan 
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nama hubungan keagenan. Oleh karena itu, kontrak seperti ini menuntut adanya transparansi 

bagi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak (utamanya nasabah) tidak menyampaikan secara 

transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, sehingga dapat terjadi 

aktivitas   adverse selection yaitu masalah yang timbul dalam menyeleksi nasabah yang akan 

diberikan pembiayaan, hal ini disebabkan karena susahnya pihak bank untuk mengetahui 

dengan pasti kriteria yang dimiliki calon nasabah, bank mungkin akan salah dalam menilai 

kriteria nasabah. Sedangkan moralhazard yaitu  masalah yang dihadapi pihak bank ketika 

pembiayaan sudah dijalankan, adanya risiko bahwa nasabah kemungkinan menggunakan dana 

yang diberikan tidak untuk semestinya dan kemungkinan nasabah akan melaporkan hasil yang 

didapatkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dalam transaksi keuangan, masalah 

adverse selection dan moralhazard merupakan masalah asymmetric information. Kontrak 

mudharabah adalah kontrak keuangan yang sarat dengan aktivitas asymmetric information. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana solusi untuk 

mengatasi masalah keagenan yaitu adanya perbedaan kepentingan antara shahibul maaldan 

mudharib. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan terjadinya asimetris informasi atau 

perbedaan distribusi informasi, yang dimana pihak KSPPS lebih sedikit mendapatkan informasi 

mengenai usaha yang dilakukan nasabah. Masalah keagenan yang terjadi dalam pembiayaan 

dengan  akad  mudharabah pada KSPPS yaitu  disebabkan  karena adanya hubungan antara 

pemilik modal dan nasabah sebagai pihak yang diberikan modal untuk menjalankan usaha, 

kedua belah pihak masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini risiko 

penyimpangan yang bisa terjadi sangat besar, sebab kemungkinan nasabah memberikan 

informasi yang tidak benardan melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan 

usaha yang dibiayai oleh KSPPS. 

Dilihat dari sisi KSPPS, rendahnya porsi pembiayaan mudharabah terkait dengan belum 

siapnya KSPPS untuk menyalurkan pembiayaannya dalam bentuk akad mudharabah, hal ini 

disebabkan masih kurangnya SDM yang menguasai hukum syariah Islam. KSPPS menghadapi 

masalah yang melekat pada kontrak mudharabah yaitu adanya  asymmetric information. 

Asymmetric information adalah perbedaan informasi yang didapatkan antara pihak KSPPS dan 

nasabah, dalam hal ini nasabah lebih banyak mengetahui tentang keadaan usaha yang 

dijalankannya berbanding terbalik dengan pihak KSPPS sehingga kemungkinan terjadinya 

penyimpangan sangat besar. Oleh karena itu, pihak KSPPS pun sangat minim memberikan 

pembiayaan mudharabah karena kekhawatiran timbulnya kerugian maupun sikap nasabah yang 
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memicu kerugian lebih banyak bagi KSPPS. 

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang menuntut kejujuran dan amanah. 

Untuk mengatasi  masalah keagenan yaitu  masalah yang  timbul akibat terjadinya hubungan 

antara bank syariah sebagai shahibulmaal dan nasabah sebagai mudharib, dalam hubungan ini 

akan terjadi perbedaan informasi yang didapat, dimana pihak nasabah lebih banyak mengetahui 

tentang  informasi mengenai usaha yang dibiayai oleh KSPPS. KSPPS dapat menerapkan 

beberapa solusi salah satunya, yaitu dengan mengoptimalkan dalam menemukan model 

pengembagan skema bagi hasil pada pembiayaan mudharabah. Dengan skema bagi  hasil yang 

optimal, diharapkan permasalahan principal-agent dalam kontrak mudharabah  dapat 

diminimalisir. Optimalisasi skema bagi hasil merupakan suatu cara untuk berlaku adil dalam 

porsi bagi hasil antara bank (shahibulmall) dan nasabah (mudharib) sehingga dapat 

meminimalkan risiko terjadinya masalah keagenan dalam pembiayaan mudharabah. 

Berdasarkan   uraian di  atas,   maka peneliti   tertarik   untuk   melakukan penelitian 

dengan judul “Model Pengembangan Skema Pembiayaan Mudharabah di Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sidoarjo”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan tersebut 

dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi akad mudharabah pada pembiayaan bagi hasil di KSPPS Sidoarjo 

selama ini? 

2. Bagaimana model pengembangan skema bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di 

KSPPS Sidoarjo? 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan rumusan masalahnya dengan tujuan: 

1. Menelusuri praktik implementasi akad mudharabah pada pembiayaan bagi hasil di KSPPS 

Sidoarjo selama ini 

2. Memperoleh model pengembangan skema bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di 

KSPPS Sidoarjo. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 

Menurut peraturan Menter dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Idonesia Nomor 

19/Per/M.KUKM/XI/2008 pasal 1 tentang pedoman pelaksanaan kegiata usaha simpan pijan 

oleh koperasi, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang dan badan hokum 

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud 

dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi 

yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. Unit Simpan Pinjam 

selanjutnya disebut “USP Koperasi” adalah unit usaha koperasi yang bergerak dibidang usaha 

simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan 

(Kusumaningsari, 2012). 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang sebelumnya disebut 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak 

dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) (Ahmad S. I., 

2010). Dengan demikian semua  (BMT) yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam 

KSPPS, mempuyai payung Hukum dan Legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pembiayaan  

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana 

untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit (Antonio, 2001). 

Pembiayaan atau kredit merupakan salah satu tugas pokok KSPPS, yaitu pemberian fasilitas 

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Adapun 

jenis-jenis pembiayaan yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama guna 

mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Adapun pembiayaan dengan 

prinsip bagi hasil ini adalah Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Al-muzara’ah, Al-

musaqah. 

 

Pembiyaan Mudharabah 

Mudharbah berasal dari bahasa arab yaitu dharb berarti memukul atau berjalan. 

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan 
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kakinya dalam menjalankan sesuatu. Menurut (Karim & Adiwarman, 2007) pembiayaan 

Mudharabah  adalah bentuk kontak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai 

pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni 

si pelaku usaha dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Sedangkan menurut Dinas Koperasi 

Jawa Timur, pengertian Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (shahibul maal) 

dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau 

keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad. Dari 

pengertian-pengertian di atas dapa disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah  didanai 

sepenuhnya oleh penyumbang dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) tinggal 

menjalankan usaha tanpa penanaman dana sesuai dengan kesepakatan dan keuntungan dibagi 

berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad. 

 

Bagi Hasil 

System bagi hasil adalah suatu system yang meliuti tata cara pembagian hasil usaha 

antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara 

KSPPS dengan penyimpan dana, maupun antara KSPPS denggan anggota penerima dana. 

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Al-musyarakah dan Al-mudharabah. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan metode penelitian yang akan digunakan atau dikerjakan 

untuk mencapai tujuan penelitian.  

 

Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitiaan kualitatif 

sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau 

bentuk hitungan lainnya (Strauss & Juliet, 2003). 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-

kata atau gambar, bukan angka seperti dalam penelitian kuantitatif. Data tersebut meliputi 

transkrip materi interview dan catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen personal, memo 

dan catatan resmi lain. Penelitian ini akan menghasilkan suatu deskripsi tentang bagaimana 

mekanisme pemasaran jasa pendedikan dengan menggunakan bauran pasar. Penelitian 
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dilakukan dengan berusaha untuk tidak hanya sekedar menggambarkan temuan data di 

lapangan, melainkan juga berusaha menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan secara 

kongkrit dan hasilnya diolah dan dianalisis melalui berfikir ilmiah. Kasus yang diangkat pada 

penelitian ini adalah model pengembangan skema bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di 

KSPPS Sidoarjo. 

 

Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer yaitu data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara langsung dengan informan 

terpilih dan dilengkapi dengan pedoman wawancara. Proses wawancara direkam  menggunakan  

alat  bantu seperti handphone dan ipad. Selain itu, peneliti juga menggunakan alat bantu buku 

catatan dan alat tulis untuk membantu pencatatan, data primer berikutnya adalah dokumentasi 

dan hasil observasi. Selanjutnya adalah data  sekunder  yaitu data yang diperoleh dari berbagai 

sumber kepustakaan berupa literatur berkaitan dengan pembiayaan bagi hasil serta data-data 

pengelolaan pembiayaan mudharabah yang selama ini dilakukan oleh KSPPS di Sidoarjo. 

 

Prosedur Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan tiga prosedur pengumpulan data yaitu: 

1. Observasi  

Bentuk observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipatif pasif  dalam hal ini 

peneliti datang  ditempat kegiatan  orang  yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam 

kegiatan tersebut. 

2. Wawancara 

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian lapangan (fieldresearch) 

melalui wawancara mendalam (Indepth-Interview), yaitu cara pengumpulan data dengan 

melakukan tanya jawab kepada informan untuk mendapatkan data yang diperlukan.  

3. Dokumentasi 

Pengumpulan data bentuk dokumentasi dalam penelitian ini adalah peneliti 

mendokumentasikan baik itu foto profil dari informan kemudian kartu identitas. Selain 

itu juga dokumentasi kegiatan operasional pembiayaan mudharabah di KSPPS Sidoarjo. 
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Analisis Data 

Pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Menurut (Miles & 

Huberman, 1992) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan consclusion 

drawing/verification. 

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Tahap Reduksi data 

Tahap pertama adalah peneliti mengetik kembali hasil wawancara peneliti dengan informan 

guna untuk memudahkan mereduksi data, kemudian peneliti mengelompokkan berdasarkan 

jenis variabel yang diteliti yaitu mengelompokan data yang masuk pada kategori operasional 

pembiayaan mudharabah di KSPPS Sidoarjo. 

 

b. Tahap Display 

Tahap kedua adalah data yang sudah dikelompokkan ditentukan temanya. Tema dalam 

penelitian ini merupakan keseluruhan informasi tentang fenomena yang disimpulkan peneliti 

setelah mendalami data dilapangan. Berikutnya tema yang telah ditentukan pada tahap 

sebelumnya dikaitkan dengan masalah dan teori yang relevan. 

c. Tahap consclusion drawing/verification. 

Hasil interpretasi dituangkan dalam hasil penelitian tahap terakhir adalah pengecekan keabsahan 

data. 

 

Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian sangatlah penting karena dengan 

pengecekan keabsahan data dapat mengurangi kesalahan dalam proses penelitian berikutnya 

agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.  

Audit trial, yaitu menguji keakuratan data melalui: 

a) Pemeriksaan data mentah (catatan lapangan, hasil rekaman dokumen dan foto), 

b) Hasil analisis data rangkungan, hipotesis kerja, konsep-konsep dan sebagainya, 

c) Hasil sintesis data, tafsiran, kesimpulan, definisi, interrelasi, tema-tema, pola, hubungan 

dengan literatur, dan laporan akhir, 

d) Catatan proses yang digunakan, metodologi, disain, strategi, prosedur, rasional, usaha 
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keabsahan kredebilitas, dependabilitas  dan audit trial sendiri. 

Adapun analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analisis. Karena 

bersifat deskriptif-analisis, peneliti ingin menjelaskan secara  jelas dan luas terhadap 

permasalahan yang diteliti. Analisis data yang dilakukan bersifat interaktif (berkelanjutan) yang 

dilakukan selama dan setelah kegiatan pengumpulan data berlangsung. Analisis selama 

pengumpulan data dimaksudkan agar peneliti dapat langsung melakukan analisis sedini 

mungkin data yang dibutuhkan dan sekaligus dapat melakukan pembenahan jika terdapat 

kekurangan data. Sedangkan analisis setelah kegiatan pengumpulan data dimaksudkan untuk 

mengolah lebih lanjut data yang terkumpul sesuai temuan fokus penelitian (Suprayogo & 

Tobroni, 2010). 

 

HASIL dan PEMBAHASAN 

Produk penyaluran dana dengan akad mudharabah adalah produk yang ada di KSPPS, 

dimana pihak KSPPS bertindak sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah 

atau calon nasabah, untuk suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua 

belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Pembayaran angsuran dapat dilakukan 

dengan cara mencicil atau pembayaran jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang telah 

disepakati dan sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan oleh pihak KSPPS. Tujuan 

penyaluran dana kepada nasabah adalah untuk pengembangan usaha nasabah, dengan 

menggunakan prinsip nasabah sebagai mitra atau rekan kerja KSPPS.  

 

Pengajuan Pembiayaan 

Langkah awal sebelum pengajuan pembiayaan mudharabah adalah melakukan 

pendaftaran anggota. Nasabah harus menyediakan fotokopi kartu Identitas (KTP/SIM) 

kemudian membayar biaya administrasi sebagai simpanan pokok sebesar Rp 5.000,00. Setelah 

itu mengisi formulir permohonan menjadi anggota KSPPS. Adapun data pribadi yang harus 

diisi dalama formulir tersebut adalah nama, alamat, nomor telepon, status pernikahan, jenis 

pekerjaan, agama, tempat, tanggal lahir, identitas, nomor identitas, pendidikan, penghasilan, 

nama ibu kandung, nama ahli waris, dan hubungan keluarga. 

Tahap selanjutnya adalah mengisi formulir pembiayaan sesuai jenis akad 

mudharabahyang dipilih. Adapun formulir yang disediakan pihak costumer service, sebagai 

berikut;  
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Data Diri 

Meliputi nama sesuai KTP, nomor KTP, alamat KTP, alamat tempat tinggal, status 

kepemilikan, agama, jemaah masjid, nomor telepon, nama pasangan, nomor KTP pasangang, 

alamat KTP pasangan, alamat tempat tinggal pasangan, agama pasangan, nomor telepon 

pasangan, dan jumlah anak. 

 

Data Penghasilan 

Meliputi tipe penghasilan, pekerjaan, nama perusahaan, jabatan, gaji/penghasilan, tipe 

penghasilan pasangan, pekerjaan pasangan, nama perusahaan pasangan, penghasilan pasangan, 

angsuran per bulan yang telah dimiliki, kebutuhan hidup perbulan, nominal pengajuan, jangka 

waktu, dan penggunaan. 

 

Data Jaminan 

Meliputi jenis jaminan, nomor sertifikat, alamat persil, jenis kendaraan (jika berupa 

kendaraan), nomor polisi serta melampirkan fotokopi KTP suami istri rangkap dua, Kartu 

Keluarga (KK), Surat Nikah, sertifikat, BPKB dan STNK, dan slip gaji dua bulan terakhir. 

 

Survei Pengajuan Mudharabah 

Pada tahap ini marketing lending akan menganalisis formulir pengajuan pembiayaan 

sesuai dengan jenis pembiayaan mudharabah yang dikehendaki nasabah. Dalam hal ini, terbuka 

ruang negosiasi anatara mudharib dan pihak marketing lending. Idealnya, pihak mudharib harus 

membuat proposal yang akan dianalisis pihak marketing lending, namun tanpa proposal juga 

diperbolehkan mengingat segmen pasar KSPPS adalah masyarakat mikro, kecil dan menengah 

yang notabenenya minim ilmu administrasi. 

Pihak marketing lending akan membantu calon mudarib dalam penyusunan proposal 

kerja sama bisnis sesuai dengan kesepakatan bersama. Setelah itu marketing lending akan 

mempresentasikan kesepakatan kerja sama mudarabah tersebut pada jajaran pengurus untuk 

disetujui pendanaannya. Dalam hal ini, marketing lending harus meyakinkan pengurus agar 

mau menyetujui kerja sama mudharabah tersebut. 
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Mekanisme Realisasi Pembiayaan 

Setelah disetujui maka nasabah akan diberikan buku tabungan yang berisi uang 

pembiayaan. Biasanya akan cair setelah tiga hari kontrak kerja sama disetujui. Buku tabungan 

tersebut juga berfungsi untuk melakukan pembiayaan pembayaran. 

 

Mekanisme Pemeriksaan Usaha 

Ada dua kategori dalam pemeriksaan pembiayaan, yakni jangka pendek dan jangka 

panjang. Jika kontraknya merupakan kontrak jangka pendek maka pemeriksaannya cukup pada 

akhir proyek. Pihak mudharib akan melaporkan semua kegiatan bisnisnya secara administrasi 

ketika proyek telah selesai. Tidak ada pemeriksaan khusus dari pihak marketing. Hanya ketika 

dibutuhkan saja, marketing akan mengamati jalannya proyek di lapangan. 

Jika kontrak mudharabah-nya adalah jangka panjang, maka pihak marketing 

memeriksanya sesuai dengan siklus perputaran uang atau keuntungan, bisa per hari, bulan atau 

beberapa bulan. Tahap pemeriksaan ini sekaligus sebagai waktu penarikan bagi hasil. Pelaporan 

dilakukan secara sederhana dan dilakukan dengan asas kepercayaan antara pihak KSPPS dan 

mudharib. 

Namun hal ini sudah jarang dilakukan pihak KSPPS, kalaupun dilakukan, modal yang 

dikeluarkan KSPPS tidaklah besar. Akad ini akan berjalan terus sampai modal masih ada pada 

mudharib. Namun praktik seperti ini sudah jarang dipakai KSPPS, pihak KSPPS lebih memilih 

kerja sama mudharabah jangka pendek berupa proyek maupun tender. Praktik mudharabah 

jangka panjang sudah tidak dipakai lagi untuk saat ini. Model seperti itu hanya dipakai pada 

periode awal-awal KSPPS berdiri, sebelum memiliki cabang. 

 

Mekanisme Pembagian Nisbah 

Semua akad mudharabah di KSPPS menggunakan model bagi hasil revenue sharing, 

baik dalam hal pembiayaan maupun tabungan. Namun revenue sharing yang diterapkan tidak 

seperti teori revenue sharing pada umumnya. Nisbah diambil dari keuntungan yang sudah 

dikurangi biaya pokok namun belum dikurangi biaya operasional atau administrasi. Padahal 

semestinya revenue sharing merupakan sistem bagi hasil yang tanpa pengurangan biaya pokok 

dan operasional. Persentase nisbah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 

 

Penyelesaian Usaha Bermasalah 
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Selama ini, KSPPS belum pernah menyelesaikan permasalahan menggunakan jalur 

pengadilan ataupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa (arbitrase). Masalah diselesaikan 

dengan cara kekeluargaan dan persuasif. KSPPS akan melakukan negosiasi dengan pihak 

nasabah dan melakukan rescheduling jika memang kondisinya memungkinkan. 

Jika masih tidak bisa, KSPPS akan membantu melelangkan barang jaminan dari 

nasabah guna mengembalikan modal dari KSPPS sebagai shahibul mal. Hal ini terjadi jika 

kerugian kerja terjadi karena kelalaian mudharib dalam memanajemen uang maupun usaha. 

Namun jika mudharib mampu mengembalikan modal usaha maka barang jaminan dapat 

diserahkan kembali pada si pemilik tanpa perlu adanya lelang. 

Jika kerugian usaha karena faktor luar seperti bencana alam dan lain sebagainya yang 

bersifat di luar kekuasaan mudharib maka kerugian ditanggung bersama, pihak KSPPS 

kehilangan modal dan mudharib tidak mendapatkan keuntungan/bagi hasil. Jika masih terdapat 

sisa-sisa modal kerja maka akan dikembalikan pada KSPPS. 

 

Posisi Asuransi dalam Optimalisasi Model Pengembangan Pembiayaan Bagi Hasil 

Mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sidoarjo 

Setiap KSPPS ternyata memiliki produk pembiayaan bagi hasil dengan akad 

mudharabah. Namun, pembiayaan ini masih kurang maksimal dibandingkan dengan 

pembiayaan akad murabahah. Tingkat risiko, baik risiko kinerja yang lebih ekstra maupun 

risiko keuangan menjadi kendalanya. Meski memang, untuk menanggulangi risiko keuangan 

misalnya, dapat diupayakan dengan pemberlakuan adanya jaminan berupa barang. Barang ini 

menjadi jaminan manakala terjadi kerugian semisal usaha yang dilakukan mudharib 

menggunakan modal dari shahibul mal tidak berjalan lancar. 

Namun yang perlu diingat adalah, pembiayaan akad mudharabahmerupakan 

pembiayaan untuk modal usaha yang tidak akan diketahui seberapa untung atau ruginya. 

Jaminan barang yang ditaksir hanyalah untuk kebutuhan modal yang diperlukan bagi usaha 

saja, tidak dapat menaksir apabila terjadi kerugian. Masalah yang menjadi pertanyaan adalah 

ketika menyentuh hubungan keagenan antara shahibul mal dengan mudharib. 

Sebagaimana dikatakan Maharani, Dalam akad mudharabah ada risiko bahwa 

pembiayaan yang telah diberikan kepada mudharib tidak dipergunakan sebagaimana mestinya 

untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Ketika dana dikelola oleh mudharib, 

maka akses informasi lembaga keuangan terhadap usaha mudarib menjadi terbatas. Dengan 
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demikian terjadi asymmetric information  di mana mudharib mengetahui informasi-informasi 

yang tidak diketahui oleh pihak lembaga keuangan. Hal ini dapat memicu timbulnya moral 

hazard dari mudharib, yakni mudharib melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan 

mudharib dan merugikan shahibul mal. Ketika hal ini terjadi, tentunya pihak lembaga keuangan 

(koperasi syariah) yang dirugikan. 

Selain itu, risiko berupa pembiayaan macet semisal disebabkan apabila setelah 

berjalannya usaha ternyata mudharib mendapatkan kerugian yang tidak cukup ditutupi oleh 

jaminannya pun dapat merugikan koperasi syariah. Di lembaga keuangan seperti bank, apabila 

terjadi kasus yang demikian, maka dapat diambilkan dari cadangan kasnya. Lalu bagaimana 

pada koperasi syariah yang mana ‘cadangan kas’ ini hanya dari para anggota koperasi itu 

sendiri, jarang sekali yang terbantu dari koperasi syariah lainnya. Ujungnya, koperasi syariah 

akan mengajukan pembiayaan pada bank. Sehingga tidaklah heran jika margin yang dikenakan 

lebih besar dari bank.  

Menurut fatwa No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah(qirad{), 

pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabahtidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak 

melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. 

Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap 

hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. 

Oleh karena itulah, berdasarkan permasalahan dalam pembiayaan mudharabahdan 

fatwa tersebut, peneliti memberikan suatu pemikiran berupa model pengembangan skema 

pembiayaan bagi hasil mudharabahyang mana untuk mengantisipasi risiko kerugian keuangan 

tidak hanya dari jaminan barang tetapi juga pihak ketiga. Pihak ketiga yang menurut peneliti 

dapat dilibatkan adalah asuransi.  

Asuransi atau pertanggungan adalah perajanjian antara dua pihak atau lebih dengan 

mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, 

untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau 

kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang 

mungkin akan diderita tertanggung yang timbull dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk 

memberikan suatu pemabayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang 

yang dipertanggungkan. 

Untuk mengurasngi risiko yang tidak diinginkan dimasa yang akan datnag, seperti risiko 

kehilangan, risiko kebakaran, risiko macetnya pinjaman pembiayaan bank atau risiko laiinnya, 
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maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung risiko tersebut. Adalah perusahaan 

asuransi yang mau menanggung risiko yang bakal dihadapi nasabahnya baik perorangan 

maupun badan usaha. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang 

melakukan usaha pertanggung jawaban terhadap risiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya. 

Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, dimana disebutkan syarat-syarat, hak-

hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungkan terjadi risiko, maka 

pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani 

bersama sebelumnya. 

Sehingga dalam hal ini posisi asuransi dapat digambarkan dalam skema pembiayaan 

mudharabahsebagai berikut: 

 
Koperasi syariah (shahibul mal) dan nasabah (mudharib) menyepakati akad 

mudharabahuntuk usaha yang akan dijalankan. Modal 100 % dari koperasi syariah dan nasabah 

sebagai pengelola usaha. Sebelum mencairkan dananya, koperasi syariah mengajukan agar 

pembiayaan yang akan dilakukan tersebut diasuransikan. Proyek usaha menghasilkan laba atau 

rugi. Jika laba, dibagi sesuai nisbah. Jika rugi ditanggung pemilik dana (bank). Disinilah 

asuransi berperan. Koperasi syariah tidak mungkin menanggung sendiri kerugian tersebut. 

Asuransi jenis ini termasuk dalam kategori asuransi umum/asuransi 

pembiayaan/asuransi kerugian. Asuransi yang dikaitkan dengan lembaga keuangan lebih 

dititikberatkan pada asuransi jaminan pembiayaan yang merupakan bidang asuransi kerugian 

(general insurance). Asuransi pembiayaan adalah proteksi yang diberikan oleh pihak asuransi 

Koperasi 

(s}ah}ibul 

mal) 

General 
Insurance 
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kepada bank umum/lembaga pembiayaan keuangan atas resiko kegagalan debitur dalam 

melunasi fasilitas pembiayaan atau pinjaman tunai (cash loan) seperti pembiayaan modal kerja, 

pembiayaan perdagangan dan lain-lain yang diberikan oleh bank umum/ lembaga pembiayaan 

keuangan.  

Asuransi Pembiayaan merupakan proteksi yang diberikan selaku “PENANGGUNG” 

kepada Bank/Lembaga Keuangan Non Bank selaku “TERTANGGUNG” atas risiko kegagalan 

Debitur di dalam melunasi fasilitas pembiayaan atau pinjaman tunai (cash loan) yang 

diberikan oleh Bank/Non Bank. Bersifat bi-party agreement antara Bank/Non Bank dengan 

Asuransi. Dalam hal ini Debitur tidak termasuk para pihak dalam perjanjian pertanggungan 

Asuransi atas pembiayaan yang disalurkan Bank / Non Bank kepada Debitur. Ganti Rugi 

Asuransi berkisar antara 70% sampai dengan 80% dari besarnya Kerugian Bank / Non Bank.  

Asuransi pembiayaan berkaitan erat dengan jasa keuangan terutama di bidang 

pembiayaan yang selalu dikaitkan dengan jaminan pembiayaan berupa barang-barang bergerak 

dan barang-barang tidak bergerak yang suatu saat dapat tertimpa risiko yang dapat 

menyebabkan kerugian kepada pemilik barang dan lembaga keuangan sebagai pemberi 

pembiayaan. 

Asuransi pembiayaan bertujuan : 

 Melindungi pemberi pembiayaan dari kemungkinan tidak diprolehnya kembali 

pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya 

 Membantu kegiatan, pengarahan, dan keamanan perpembiayaanan baik pembiayaan 

perbankan maupun pembiayaan lainnya di luar perbankan. 

Pada asuransi pembiayaan yang menjadi tertanggung adalah bank umum/lembaga 

pembiayaan keuangan yang mengajukan permintaan asuransi pembiayaan bukan debitur yang 

meminjam dana dari bank umum/ lemaga pembiayaan keuangan tersebut. Dengan demikian 

asuransi pembiayaan merupakan bi-party agreement dimana hanya ada 2 pihak yang terlibat 

yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan bank umum/lembaga pembiayaan sebagai 

tertanggung. Objek pertanggungan pada asuransi pembiayaan adalah risiko timbulnya kerugian 

yang dialami oleh bank umum/ lembaga pembiayaan keuangan karena adanya pembiayaan 

macet dari debitur. 

Dengan bekerja sama pada asuransi maka diharapkan koperasi syariah tidak perlu 

khawatir lagi dalam mengaplikasikan akad mudharabahdalam produk pembiayaannya. 

Mengingat akad mudharabahmerupakan core product dari keuangan syariah. Hal ini dapat 
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meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai koperasi syariah yang menjalankan prinsip-

prinsip sesuai dengan syariah Islam. Akad mudharabahmerupakan akad bagi hasil yang tidak 

didapatkan pada keuangan konvensional, tidak seperti dengan akad mura>bah}ah (jual-beli) 

yang konsepnya juga diterapkan pada keuangan konvensional. Selain itu, konsep skema bagi 

hasil juga terbukti dapat meredam instabilitas sistem keuangan, memperbaiki distribusi 

pendapatan dan dapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kuatnya hubungan 

antara sektor keuangan dan sektor riil pada penggunaan skema bagi hasil tersebut. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Produk penyaluran dana dengan akad mudharabah adalah produk yang ada di KSPPS, 

dimana pihak KSPPS bertindak sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah 

atau calon nasabah, untuk suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua 

belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Implementasi pembiayaan dengan 

akad mudharabah di KSPPS Sidoarjo yaitu dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh 

nasabah. Sebelum disetujui pembiayaan yang diajukan, maka terlebih dahulu dilakukan 

survei pengajuan mudharabah yang dilakukan oleh marketing lending.  

Pihak marketing lending di sini juga akan membantu calon mudharib dalam 

penyusunan proposal kerja sama bisnis sesuai dengan kesepakatan bersama. Setelah itu 

marketing lending akan mempresentasikan kesepakatan kerja sama mudharabah tersebut 

pada jajaran pengurus untuk disetujui pendanaannya. Dalam hal ini, marketing lending harus 

meyakinkan pengurus agar mau menyetujui kerja sama mudharabah tersebut. 

Tahap selanjutnya adalah mekanisme realisasi pembiayaan dengan diserahkannya 

buku buku tabungan yang berisi uang pembiayaan. Mekanisme selanjutnya adalah 

pemeriksaan usaha, dalam hal ini marketing akan mengamati jalannya proyek di lapangan. 

Selama usaha dijalankan, akan dihitung berapa keuntungannya untuk melangkah pada tahap 

mekanisme pembagian nisbah. Apabila terjadi kendala dalam usaha maupun dalam 

pelunasan pembiayaan, akan dilakukan tahap penyelesaian usaha bermasalah. Penyelesaian 

usaha bermasalah yang dilakukan menggunakan jalur pengadilan ataupun lembaga alternatif 

penyelesaian sengketa (arbitrase), rescheduling, pelelangan barang jaminan, maupun 

kerugian ditanggung bersama, pihak KSPPS kehilangan modal dan mudharib tidak 

mendapatkan keuntungan/bagi hasil. Jika masih terdapat sisa-sisa modal kerja maka akan 

dikembalikan pada KSPPS. 
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2. Pembiayaan akad mudharabahmerupakan pembiayaan untuk modal usaha yang tidak akan 

diketahui seberapa untung atau ruginya. Jaminan barang yang ditaksir hanyalah untuk 

kebutuhan modal yang diperlukan bagi usaha saja, tidak dapat menaksir apabila terjadi 

kerugian.  

Berdasarkan permasalahan dalam pembiayaan mudharabahdan fatwa tersebut, maka 

untuk mengantisipasi risiko kerugian keuangan tidak hanya dari jaminan barang tetapi juga 

pihak ketiga. Pihak ketiga yang menurut peneliti dapat dilibatkan adalah asuransi.  

Perusahaan asuransi yang dimaksud adalah asuransi yang mau menanggung risiko 

yang bakal dihadapi nasabahnya baik perorangan maupun badan usaha. Hal ini disebabkan 

perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggung jawaban 

terhadap risiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya. 

 

Temuan Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan, bahwa untuk menanggulangi risiko terjadinya kerugian 

usaha maupun macetnya pembayaran pembiayaan mudharib, maka koperasi syariah dapat 

melimpahkan risiko tersebut pada suatu lembaga asuransi. Posisi asuransi dapat digambarkan 

dalam skema pembiayaan mudharabahsebagai berikut: 

 

Koperasi syariah (shahibul mal) dan nasabah (mudharib) menyepakati akad 

mudharabahuntuk usaha yang akan dijalankan. Modal 100 % dari koperasi syariah dan nasabah 

sebagai pengelola usaha. Sebelum mencairkan dananya, koperasi syariah mengajukan agar 

Koperasi 

(s}a>h}ibul 

ma>l) 

General 
Insurance 
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pembiayaan yang akan dilakukan tersebut diasuransikan. Proyek usaha menghasilkan laba atau 

rugi. Jika laba, dibagi sesuai nisbah. Jika rugi ditanggung pemilik dana (bank). Disinilah 

asuransi berperan. Koperasi syariah tidak mungkin menanggung sendiri kerugian tersebut. 

Asuransi jenis ini termasuk dalam kategori asuransi umum/asuransi 

pembiayaan/asuransi kerugian. Asuransi yang dikaitkan dengan lembaga keuangan lebih 

dititikberatkan pada asuransi jaminan pembiayaan yang merupakan bidang asuransi kerugian 

(general insurance). Asuransi pembiayaan adalah proteksi yang diberikan oleh pihak asuransi 

kepada bank umum/lembaga pembiayaan keuangan atas resiko kegagalan debitur dalam 

melunasi fasilitas pembiayaan atau pinjaman tunai (cash loan) seperti pembiayaan modal kerja, 

pembiayaan perdagangan dan lain-lain yang diberikan oleh bank umum/ lembaga pembiayaan 

keuangan.  

 

Saran-saran 

Meskipun telah bekerja sama dengan asuransi nantinya, koperasi syariah tidak 

berpangku tangan dalam mengawasi usaha yang dilakukan mudharib. Permasalahan 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pembiayaan dengan akad mudharabah dapat 

diatasi dengan mengoptimalkan skema bagi hasil yang ditetapkan. Skema bagi hasil ini berupa 

pemenuhan harapan yang diinginkan nasabah dan pihak koperasi syariah. Bagi nasabah 

pembiayaan, nasabah berharap agar rasio bagi hasil yang ditetapkan dapat memenuhi 

keinginannya sehingga pihak nasabah nantinya merasa adil pada saat pendapatan yang 

dihasilkan dibagikan. Sedangkan bagi pihak koperasi syariah, pengungkapan karakter dan 

usaha yang jujur oleh nasabah akan menentukan rasio bagi hasil yang akan ditetapkan nantinya.  

Oleh karena itu, untuk dapat mengoptimalkan skema bagi hasil pihak nasabah 

diharapkan dapat memberi informasi yang benar mengenai karakter dan usahanya. Selain dapat 

menekan masalah adverse selection yaitu kesalahan koperasi syariah dalam menilai karakter 

dan usaha nasabah, skema bagi hasil yang optimal juga dapat menekan masalah moral hazard. 

Hal ini terkait dengan level upaya yang dilakukan nasabah, untuk dapat menghasilkan bagi hasil 

yang optimal yaitu sesuai dengan harapan kedua belah pihak, nasabah harus dapat menjalankan 

usahanya dengan level upaya yang maksimal agar nantinya pendapatan yang dihasilkan juga 

maksimal.  

Proses terakhir yaitu pelaporan jumlah pendapatan oleh nasabah, dengan 

dioptimalkannya skema bagi hasil diharapkan nasabah tidak lagi melakukan penyimpangan 



Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan 

Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, 17 Mei  
2017 

 

302 

 

dalam melaporkan pendapatannya. Sebab dengan rasio bagi hasil yang sesuai dengan harapan 

nasabah, bagi hasil yang diharapkan nasabah sudah terpenuhi. Penyimpangan pelaporan juga 

nantinya akan berdampak pada meningkatnya biaya pengawasan dan verifikasi dalam 

pembiayaan ini. Sebab, jika pendapatan yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan bank, 

maka akan menimbulkan kecurigaan bank dan membuat bank untuk meningkatkan 

pengawasannya terhadap nasabah tersebut.  

Koperasi syariah juga perlu tetap optimis dalam menerapkan akad mudharabahdalam 

produk pembiayaannya. Untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan akad mudharabahpada, 

koperasi syariah diharapkan dapat mengoptimalkan skema bagi hasil yaitu skema bagi hasil 

yang dapat memenuhi harapan nasabah dan juga sesuai dengan tingkat pendapatan yang 

diharapkan bank. Sebab dengan terpenuhinya utilitas pihak nasabah dan koperasi syariah, maka 

permasalahan adverse selection yaitu kesalahan dalam menilai nasabah dan permasalahan 

moral hazard yaitu penyimpangan yang dilakukan nasabah, baik berupa level upaya yang tidak 

maksimal atau pelaporan jumlah pendapatan yang menyimpang oleh nasabah dapat ditekan 

seminimal mungkin dengan menerapkan skema bagi hasil yang optimal. 

Koperasi syariah bisa lebih meningkatkan jumlah pembiayaannya dengan akad 

mud}a>rabah. Salah satunya dengan pemberian pembiayaan dengan akad mudharabahkepada 

nasabah-nasabah yang masih baru atau sebelumnya belum pernah mendapat pinjaman dari 

koperasi syariah. Hal ini berisiko tinggi tetapi dapat diatasi dengan pemberian insentif yang 

sesuai dengan kemampuan nasabah. 
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