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Penelitian ini dilandasi dari besarnya peran pembiayaan dalam jumlah 

profit yang didapatkan oleh bank. Salah satu sektor pembiayaan yang diminati 

masyarakat adalah pembiayaan multiguna. Namun dengan tingginya permintaan 

pembiayaan multiguna juga harus didukung dengan manajemen pembiayaan itu 

sendiri, karena dengan manajemen yang efektif dan efisien akan tetap menjaga 

kestabilan profit yang didapatkan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Banjarbaru. Dalam penelitian ini juga bertolak dari fungsi lembaga perbankan, 

yaitu salah satunya adalah menyalurkan kembali dana dalam bentuk pembiayaan, 

dimana pembiayaan yang seharusnya disertai jaminan akan tetapi pembiayaan iB 

Muamalat Multiguna Akad Murabahah ini tidak menggunakan jaminan. Yang 

seharusnya fungsi dari jaminan adalah untuk meminimalisir terjadinya risiko 

kegiatan bank terutama dalam pembiayaan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja risiko yang 

timbul dari pembiayaan Multiguna pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Banjarbaru dan mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pada produk 

pembiayaan iB Muamalat Multiguna Akad Murabahah yang diterapkan PT. Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Banjarbaru agar dapat meminimalisir terjadinya risiko 

pembiayaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan 

(field research), dan metode pengumpulan data dengan wawancara dan 

dokumenter. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, dengan 

mengumpulkan data-data terkait di lapangan kemudian dianalisis dan mendapatkan 

kesimpulan dari hasil penelitian. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Banjarbaru dalam pembiayaan iB Muamalat Multiguna Akad Murabahah 

terjadi 2 risiko, yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas, tetapi pihak bank telah 

mengantisipasi risiko yang terjadi pada pembiayaan iB Muamalat Multiguna Akad 

Murabahah yang memiliki risiko tinggi dengan cara menerapkan manajemen risiko 

dengan baik dan benar sesuai dengan proses manajemen risiko yang telah 

ditentukan yaitu dengan mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, pemantauan 

risiko dan mengelola risiko. Penerapan manajemen risiko ini juga bertujuan untuk 

meminimalisir agar tidak terjadi risiko pembiayaan lainnya. 

 


