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ABSTRAK 

 

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (financial 

intermediary) yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

pembiayaan. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar, namun 

sekaligus memilki resiko terbesar pula, sehingga dalam melakukan 

pembiayaan harus dijaga kualitasnya, agar tidak terjadi pembiayaan 

bermasalah atau macet dalam membayar angusuran kewajibannya. Dalam 

menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut bank dapat melakukan 

tindakan dengan memberikan kebijakan rescheduling dan restrukturisasi 

agar nasabah dapat kembali memenuhi angsuran kewajibannya. 

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat juga diselesaikan dengan cara 

perdamaian (al-sulh), arbitrase (at-tahkim), dan lembaga peradilan (al-

qadha). Jika kebijakan-kebijakan tersebut tidak juga menuai hasil maka 

bank dapat menjual barang agunan nasabah untuk membayar kewajibannya.  

Rumusan masalah ini adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan 

rescheduling dan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan 

bermasalah pada Bank BRI Kanwil Bandar Lampung dan Bank Syariah 

Mandiri KC Bandar Lampung Diponegoro. Dan bagaimana penyelesaian 

pembiayaan bermasalah melalui kebijakan rescheduling dan restrukturisasi 

pada Bank BRI Kanwil Bandar Lampung dan Bank Syariah Mandiri KC 

Bandar Lampung Diponegoro. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan 

rescheduling dan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan 

bermasalah dan penanganan pembiayaan bermasalah sesuai dengan 

prespektif ekonomi Islam yang terdapat pada Bank BRI Kanwil Bandar 

Lampung dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung Diponegoro. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara 

dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa pada kedua 

bank dari periode tahun 2015-2018 pembiayaan bermasalah terus meningkat 

setiap tahunnya, tetapi masih dapat dikatakan normal karena dalam NPF 

belum mencapai 5%. Ini disebakan karena pada kedua bank telah 

memberikan kebijakan rescheduling dan restrukturisasi sesuai dengan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penanganan pembiayaan 

bermasalah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu mengutamakan 

prinsip kekeluargaan dan sistem musyawarah. 

 

Kata kunci: Pelaksanaan Rescheduling, Pelaksanaan Restrukturisasi, 

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. 
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MOTTO 

 

                   

     

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah 

tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau 

semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”  

(Q.S. Al-Baqarah: 280) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian 

terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait 

dengan tujuan ini. Penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

kekeliruan terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan, 

disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok 

masalah yang akan dibahas. Adapun judul proposal ini  adalah “Analisis 

Kebijakan Rescheduling dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian 

Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparasi Bank BRI Kanwil Bandar 

Lampung dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung 

Diponegoro)”. Beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, dan duduk 

perkaranya).
1
 

2. Kebijakan adalah merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi 

kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan  

masyarakat.
2
 

                                                           
1
 Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.58. 
2
Noeng Muhadjir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Teori Pendidikan Pelaku Sosial 

Kreatif (Yogyakarta: Raka Sarasin,2000), h. 15. 



2 

 

 

 

3. Rescheduling yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta 

memperkecil jumlah angsuran.
3
 

4. Restrukturisasi adalah salah satu upaya untuk meminimalkan potensi 

kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah.
4
 

5. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah adalah proses atau upaya dan 

tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur (aqidain) dengan 

kategori bermasalah, terutama yang sudah jatuh tempo.
5
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Dalam penulisan proposal ini penulis memiliki beberapa alasan tertentu 

yang mendorong penulis untuk mengkaji masalah ini. Adapun yang 

menjadi alasan dasar penulis dalam memilih judul proposal ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Alasan objektif 

a. Pelaksanaan rescheduling dan restrukturisasi merupakan suatu cara 

untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau kredit macet. 

b. Karena cukup banyak masyarakat yang terlambat atau keberatan 

dalam melunasi kewajiabannya dalam melunasi suatu pembiayaan 

sehingga waktu pembayaran diperpanjang (rescheduling) dan 

mengubah struktur kredit untuk meminimalkan potensi kerugian 

(restrukturisasi). 

                                                           
3
Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2016), 

h. 329. 
4
Nur S Buchori, Koperasi Syariah, (Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012), h. 203. 

5
Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah  (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012), h. 94. 



3 

 

 

 

c. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai 

peran kebijakan rescheduling dan restrukturisasi terhadap 

penyelesaian pembiayaan bermasalah. 

2. Alasan subjektif 

a. Permasalahan ini cukup menarik bagi penulis, dimana penulis ingin 

memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca sebagai 

pembelajaran bersama mengenai kebijakan rescheduling dan 

restrukturisasi terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah. 

b. Tema penelitian yang akan diteliti relavan dengan disiplin keilmuan 

yang sedang penulis pelajari saat ini, yaitu berhubungan dengan 

jurusan Perbankan Syariah. 

c. Ketersediaan literatur dan sumber data yang ada, baik data sekunder 

maupun data primer memilki kemudahan akses serta letak penelitian 

mudah dijangkau. 

d. Tempat penelitian Bank BRI Kanwil Bandar Lampung dan Bank 

Syariah Mandiri KC Bandar Lampung merupakan lembaga keuangan 

bank yang terbesar di wilayah Bandar Lampung. 

e. Penelitian terdahulu belum memunculkan penelitian komparasi, 

sehingga penelitian ini menjadi pembeda dari penelitian terdahulu.  

 

C. Latar Belakang Masalah 

Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu 

negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa 

keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama 

sistem keuangan adalah mengalihkan dana yang tersedia (loanable funds) 



4 

 

 

 

dari penabung kepada pengguna dana untuk kemudian digunakan membeli 

barang dan jasa-jasa disamping untuk investasi, sehingga ekonomi dapat 

tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan.
6
 Oleh karena itu, sistem 

keuangan memiliki peran yang sanagt prinsipil dalam perekonomian dan 

kehidupan. 

Kegiatan perbankan dimulai dari zaman Yunani Kuno dan 

Romawi. Perkembangan perbankan semakin pesat karena perkembangan 

zaman dan kebutuan masyarakat yang semakin beragam. Aktvitas 

perbankan diawali dari jasa penukaran uang. Kemudian perkembangan 

selanjutnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya 

kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.
7
 

Dalam perbankan konvensional prinsip bisnisnya yang utama adalah 

keuntungan yang diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan 

kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. 

Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal 

dengan istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun 

peminjam. 

Perbankan sebagai lembaga intermediasi, antara surplus spending 

unit dengan deficit spending unit, memiliki posisi strategis dalam 

perekonomian nasional. Pengembangan perbankan syariah diarahkan 

untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem 

                                                           
6
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, ( Jakarta: Pranadamedia Group, 

2009), h. 16 
7
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 27. 



5 

 

 

 

perbankan konvensional dan dilakukan secara komprehensif dengan 

mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah.
8
 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 

1992 dengan pendirian bank syariah yang pertama yaitu Bank Muamalat 

Indonesia (BMI).
9
 Perkembangan bank syariah terus meningkat dan 

semakin eksis pada tahun 2008 dengan munculnya Bank Rakyat Indonesia  

Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, dan lain 

sebagainya. 

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah 

segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha 

Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
10

Dalam memberikan pelayanan, 

lembaga perbankan konvensional maupun syariah telah memberikan 

pelayanan yang lengkap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Produk perbankan syariah yang paling diminati dan 

dibutuhkan oleh masyarakat salah satunya yaitu produk pembiayaan.
11

 

Pembiayaan adalah salah satu proses, mulai dari analisisis kelayakan 

pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan 

bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi 

pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan 

pengawasan pembiayaan.
12

 Pembiayaan juga bertujuan untuk 

                                                           
8
Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.19. 

9
Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 1. 
10

UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1. 
11

Muhammad, ibid.  h.314.  
12

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 

2016),  h. 323. 
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meningkatkan ekonomi umat, dalam hal ini masyarakat yang 

membutuhkan dana  akan dibantu dengan pembiayaan bank syariah. 

Nasabah yang memiliki profitabilitas yang tinggi dan memiliki tingkat 

kemampuan membayar merupakan target utama dalam realisasi 

pembiayaan. Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu, salah 

satunya agar terhidar dari pembiayaan bermasalah. 

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak 

dapat dihindari dalam proses pembiayaan. Namun ada kebijakan-kebijakan 

yang dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah hingga akhirnya 

nasabah dapat membayar kewajibannya kembali yaitu kebijakan 

rescheduling dan restrukturisasi. Rescheduling dapat didefinisikan sebagai 

perubahan syarat kredit atau pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal 

pembayaran atau jangka waktunya. Sedangkan restrukturisasi adalah salah 

satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh 

pembiayaan bermasalah, bank syariah dapat melakukan restrukturisasi 

pembiayaan terhadap anggota yang mengalami penurunan kemampuan 

pembayaran dan masih memilki prospek usaha yang baik dan mampu 

memenuhi kewajiban setelah diadakan restrukturisasi.
13

 

Jika kebijakan yang sudah dilakukan sebelumnya tidak berhasil 

dilakukan, maka bank dapat melakukan tindakan-tindakan yang 

berlandaskan prinsip syariah yakni perdamaian (Al-Sulh) adalah akad yang 

berselisih bermusyawarah bersama-sama memecahkan masalah yang 

dihadapidengan menggunakan jalan damai, tanpa merugikan pihak lain. 

Jika dengan cara damai (Al-Sulh) tidak mencapai kesepakatan  maka 

                                                           
13

Nur S Buchori, Koperasi Syariah, (Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012), h. 203. 
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penyelesaian di lakukan melalui badan arbitrase (At-Tahkim) yaitu 

mengangkat seseorang sebagai penengah yang ditunjuk oleh kedua belah 

pihak secara damai, orang yang menyelesaikan masalah tersebut adalah 

hakam. Apabila pihak yang bersengketa, tidak berhasil melakukan as-sulh 

dan at-tahkim, atau pihak tidak mau melakukan kedua cara tersebut, maka 

dapat mengajukan masalah kepengadilan (Al-Qadha). Dasar hukum Al-

Qadha ini adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma.
14

 

Apabila segala upaya yang sudah dilakuakan sebelumnya untuk 

membantu nasabah menyelesaikan kewajiabannya tidak juga menuaikan 

hasil, maka langkah terakhir yang dilakukan bank adalah dengan menyita 

barang agunan yang diberikan nasabah kepada bank. Penyitaan barang 

agunan dilakukan dengan penjualan barang yang dijadikan agunan 

bertujuan untuk  pelunasan pembiayaan yang bermasalah. Hal ini 

dilakukan apabila nasabah tersebut sudah benar-benar tidak mampu lagi 

membayar hutangnya. 

Tabel 1.1 

Data Jumlah Pembiayaan Bermasalah Bank BRI Kanwil Bandar Lampung 

 

Tahun Jumlah 

Pembiayaan 

(Rupiah) 

Pembiayaan 

Bermasalah 

(Rupiah) 

Rescheduling Restrukturisasi 

 

2015 10.065.201.199 2.688.803.647 10 17 

2016 23.339.709.988 6.597.350.224 26 50 

2017 60.660.786.248 18.795.128.681 75 103 

2018 62.162.230.370 19.930.155.879 80 114 

Sumber: Data Primer Diolah tahun 2020, BRI Kanwil Bandar Lampung 

 

 

                                                           
14

Fathurahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012), h. 107. 
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Tabel 1.2 

Data Jumlah Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Mandiri KC Bandar 

Lampung Diponegoro 

 

Tahun Jumlah 

Pembiayaan 

Pembiayaan 

Bermasalah 

Rescheduling Restrukturisasi 

2015 13.514.036.578 2.026.779.831 17 21 

2016 25.783.099.793 6.649.114.767 22 47 

2017 46.596.081.951 10.166.042.325 88 134 

2018 22.946.995.481 8.226.064.791 15 36 

Sumber: Data Primer Diolah tahun 2020, BSM Bandar Lampung 

 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa semakin banyaknya 

pembiayaan yang disalurkan maka semakin banyak pula pembiayaan 

bermasalah yanga ada. Non Performing Financing (NPF) adalah tingkat 

pengembalian pembiayaan yang diberikan deposan kepada bank dengan kata 

lain NPF merupakan tingkat pembiayaan macet pada bank tersebut yang 

berarti pembiayaan dapat dikategorikan dalam kolektabilitas kurang lancar, 

diragukan dan macet.
15

 Pada 4 tahun terakhir Bank BRI Kanwil Bandar 

Lampung mengalami peningkatan dalam pembiayaan bermasalah yang 

disebabkan oleh faktor internal bank yang terjadi karena kesalahan bank itu 

sendiri yangb kurang pemahaman terhadap bisnis nasabah pembiayaan 

tersebut, juga faktor eksternal yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan yang 

terjadi karena ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. 

Sedangkan pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung juga 

mengalami peningkatan pada 2 tahun terakhir, tetapi pada tahun 2017 menuju 

tahun 2018 terdapat permasalahan pembiayaan yaitu pada tahun 2017 

memiliki jumlah pembiayaan yang lebih besar dibandingkan jumlah 

pembiayaan pada tahun 2018, tetapi kerugiannya lebih besar ditanggung oleh 

                                                           
15

Faturrahman Djamil, ibid. h. 66 
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bank pada tahun 2018, ini disebabkan dalam prakteknya dijumpai cidera 

janji/wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah yang tidak memenuhi 

kewajibannya terhadap pihak BSM KC Bandar Lampung sesuai perjanjian 

yang telah disepakati sebelumnya, sehingga terjadi pembiayaan bermasalah. 

Resiko ini muncul jika bank tidak mendapatkan kembali cicilan pokok 

ataupun margin/keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan atau investasi 

yang diberikan. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang 

disalurkan oleh bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau 

melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank 

dan nasabah.
16

 

 Dari uraian dan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk 

mengkomparasi kebijakan-kebijakan yang ada dalam bank konvensional dan 

bank syariah pada penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan 

Rescheduling dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan 

Bermasalah (Studi Komparasi Bank BRI Kanwil Bandar Lampung dan 

Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung Diponegoro)”. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok 

pembahasan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan rescheduling dan restrukturisasi dalam 

penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank BRI Kanwil Bandar 

Lampung dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung Diponegoro? 

                                                           
16

 Ismail, Manjemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi (Jakarta: Kencana, 2013), h.124 
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2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui kebijakan 

rescheduling dan restrukturisasi pada Bank BRI Kanwil Bandar Lampung 

dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung Diponegoro dalam 

perspektif Ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mepunyai sasaran yang 

hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas 

diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan rescheduling dan 

restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank 

BRI Kanwil Bandar Lampung dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar 

Lampung Diponegoro. 

2. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui  

kebijakan rescheduling dan restrukturisasi pada Bank BRI Kanwil 

Bandar Lampung dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung 

Diponegoro dalam perspektif Ekonomi Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dimaksud dalam hal ini mencakup hal-hal 

sebagai berikut: 

 

1. Bagi Bank  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bernilai 

dalam peran Bank BRI Kanwil Bandar Lampung dan Bank Syariah 
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Mandiri KC Bandar Lampung Diponegoro pada pelaksanaan kebijakan 

rescheduling dan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan 

bermasalah. 

2. Bagi penulis 

Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan 

berfikir ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk menuliskan dalam 

bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan apalikasi yang 

diperoleh dari perbankan syariah. 

3. Bagi pembaca 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan  pengetahuan 

mengenai kebijakan reschedulling dan restrukturisasi dalam penyelesaian 

pembiayaan bermasalah di Bank BRI Kanwil Bandar Lampung dan Bank 

Syariah Mandiri KC Bandar Lampung Diponegoro. Penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut 

dan referensi penelitian lainnya yang tertarik untuk mengembangkan tema 

serupa dimasa yang akan datang. 

 

G. Tinjauan Pustaka 

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena 

penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun 

ruang lingkup hampir sama, namun karena beberapa variabel, objek, periode 

waktu yang digunakan maka terdapat banyak hal yang tidak sama, sehingga 

dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan 

beberapa penelitian: 
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Trisadini Prasastinah Usanti berjudul 

“Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan 

Pembiayan Bermasalah”.
17

 Kesimpulannya yaitu meberikan penjelasan 

mengenai mekanisme restrukturisasi dalam penanganan pembiayaan 

bermasalah dengan penyelesaian  melalui jaminan, penyelesaian lewat 

Badan Arbitrase Syariah Nasional, penyelesaian lewat litigasi, Hapus 

Buku dan Hapus Tagih. Perbedaannya yaitu yang diteliti lebih khusus 

tentang restrukturisasi saja, sedangkan peneliti meneliti rescheduling juga 

restrukturisasi. 

2. Penelitian selanjutnya yang disusun oleh Nika Anggun Pratiwi, yang 

berjudul ”Analisis Kebijakan Perbankan Syariah dalam Penyelesaian 

Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank BRI Cabang Pembantu 

Natar”.
18

 Kesimpulan yang dapat diambil yaitu memeberikan penjelasan 

menegenai penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui beberapa tahap, 

mulai dari memberikan surat peringatan, kemudian bank melakukan 

penyehatan berupa rescheduling, reconditioning, restrukturisasi dan 

penjualan barang jaminan pabila proses tidak menuai hasil. Perbedaannya 

yaitu meneliti mengenai bagaimana kebijakan yang diambil bank dalam 

penyelesaian. Sedangkan peneliti lebih khusus membahas pelaksanaan 

rescheduling dan restrukturisasi yang  penerapannya dilapangan. 

3. Penelitian Ahmad Maulidizen dan Mohammad Taqiuddin bin Muhammad 

dengan judul “Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank 

                                                           
17

Trisadini Prasastinah Usanti “Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu  Upaya 

Penanganan Pembiayaan Bermasalah”Persepektif, Vol. 9.No. (3, Juli 2006), h. 258-259. 
18

Nika Anggun Pratiwi, yang berjudul ”Analisis Kebijakan Perbankan Syariah dalam 

Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank BRI Cabang Pembantu Natar”, 

(Program studi Ekonomi Islam UIN Raden Intan, Lampung, 2016), h. 94. 
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Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau”.
19

 Kesimpulannya yaitu 

memberikan mekanisme rescheduling mengenai pokok-pokok ketentuan 

penjadwalan ulang dan tata cara penjadwalan ulang pada mikro 

murabahah. Sedangkan perbedaanya peneliti lebih fokus mengenai 

rescheduling dan restrukturisasi untuk penyelesaian pembaiyaan 

bermasalah. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Awali Khoirunisa dengan judul 

“Implementasi Rescheduling, Reconditioning, dan Restrukturisasi Sebagai 

Upaya Penyelesaian Pembiayan Bermasalah Produk KPR Muamalat pada 

Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Mas Mansyur Surabaya”.
20

 

Kesimpulannya yaitu penelitian menjelaskan mengenai mekanisme 

Rescheduling, Reconditioning, dan Restrukturisasi Sebagai Upaya 

Penyelesaian Pembiayan Bermasalah Produk KPR Muamalat pada Bank 

Muamalat. Sedangkan peneliti menjelaskan tentang kebijakan 

rescheduling dan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan 

bermasalah pada Bank BRI Konvensional dan Bank Mandiri Syariah. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh dengan judul Reza Yudistira dengan judul 

“Strategi penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah 

Mandiri”.
21

 Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu memberikan 

hasil/gambaran dan penjelasan terhadap penyelesaian pembiayaan tahap 

                                                           
19

Ahmad Maulidizen dan Mohammad Taqiuddin bin Muhamma “Penjadwalan Ulang 

Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau”, Jurnal 

Ilmiah,  Vol. 17 No. 1, (Agustus 2017), h. 169-170. 
20

Nur Awali Khoirunisa “Implementasi Rescheduling, Reconditioning, dan Restrukturisasi 

Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayan Bermasalah Produk KPR Muamalat pada Bank Muamalat 

Indonesia Kantor Cabang Mas Mansyur Surabaya”. (Program Ekonomi Syariah UIN Sunan 

Ampel, Surabaya, 2018). h. 58. 
21

Reza Yudistira“Strategi penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah 

Mandiri”, (Program Muamalah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), h.76. 
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rescheduling, restrukturisasi eksekusi benda jaminan dan melalui jalur 

hukum apabila anggota dan keadaaan tidak ada iktikad baik, penelitiannya 

hanya pada Bank Mandiri Syariah. Sedangkan perbedaan pada peneliti 

membahas tentang kebijakan rescheduling dan restrukturisasi dalam 

penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BRI Konvensional dan Bank 

Mandiri Syariah. 

 

H. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah suatu model tentang konseptual 

tentang bagaimana teori-teori berhubungan dengan beberapa faktor yang 

akan diidentifikasi sebagai suatu permasalaahan. Kerangka pemikiran 

menunjukkan konsep alur pemikiran sebuah penelitian menggunakan 

variabel-variabel yang ditentukan sesuai kebutuhan penulisan. Adapun 

berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan dalam kerangka berikut 

ini: 

 

 

 

 

I. Metodelogi Penelitian 

Penelitian adalah cara evaluasi, analisis, dan seleksi berbagai 

alternatif, cara atau teknik. Metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-

Rescheduling 

(X1) Pembiayaan 

Bermasalah (Y) 
BANK 

Restrukturisasi 

(X2) 
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prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan. Metode 

penelitian merupakan bagian perencanaan usulan penelitian. Rencana 

penlitian harus logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsisten, dan 

operasional, menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dijalanakan. 

1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). 

Penelitaian lapangan adalah metode untuk menemukan cara spesifik 

dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu keadaan ditengah-

tengah kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan 

mengangkat data-data yang ada dilapangan mengenai hal-hal yang 

diteliti. 

b. Sifat penelitian 

Sifat penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang 

dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan uraian dari 

orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.
22

 

Dengan demikian penelitaian ini akan mendeskripsikan secara 

detail mengenai analisis kebijakan rescheduling dan restrukturisasi 

dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank BRI Kanwil 

Bandar Lampung dan Bank Mandiri Syariah KC Bandar Lampung 

Diponegoro. 

                                                           
22

Suharto dkk, Perekayasaan Metedologi Penelitian, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 99. 
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2. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat 

diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data: 

a. Data primer yaitu data pokok yang diperoleh dari lapangan secara 

langsung. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara 

di Bank BRI Kanwil Bandar Lampung dan Bank Mandiri Syariah KC 

Bandar Lampung Diponegoro. Data primer yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah: 

1). Hasil wawancara pada Pegawai Bank BRI Kanwil Bandar Lampung. 

2). Hasil wawancara pada Pegawai Bank Mandiri Syariah KC Bandar 

Lampung Diponegoro 

b. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari studi kepustakaan anatara 

lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil 

penelitian terdahulu dan sebagainya.
23

 Data sekunder yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Literatur berupa buku-buku yang mendukung penelitian. 

2) Literatur berupa jurnal-jurnal yang mendukung penelitian. 

3) Dokumen yang berada yang ada di bank tersebut berupa data-data 

nasabah yang bermasalah. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode-

metode sebagai berikut: 

                                                           
23

Amiridin dan Zainal Askin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2003), h. 30. 
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a. Metode Observasi 

Metode observasi adalah pengamatan atas prilaku manusia, atau 

lingkungan, alam, budaya, keyakinan yang memilki dampak kepada 

kehidupan manusia.
24

 Observasi dilaksanakan dengan cara peneliti 

melibatkan kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Dalam penelitain ini 

penulis melakukan observasi secara langsung dengan turun kelapangan 

untuk melihat dan mengetahui analisis penerapan. 

b. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu kumpulan data variabel yang 

berbentuk tulisan. Sedangkan dalam definisi lain metode dokumentasi 

yang mecari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan 

masalah variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, buku langger. Dengan demikian, maka 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode dokumentasi 

adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data –data 

yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis.  

c. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah percakapan tanya jawab dalam 

penelitian yang langsung secara lisan, antara dua orang tau lebih yang 

duduk secara fisik mendengarkan langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan dan diarahkan suatu masalah. Jenis wawancara 

yang penulis gunakan adalah jenis wawancara bebas terpimpin yaitu 

wawancara yang membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti. 
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Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: kuantitatif, kualitatif dan R dan D, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 88. 
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4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila 

seseorang ingin meneliti semua yang ada dalam wilayah penelitian, 

maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Oleh karenanya 

subjeknya meliputi semua yang terdapat dalam populasi dan subjeknya 

tidak terlalu banyak.
25

 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 

nasabah dan lembaga Bank Konvensional yang ada di Bandar Lampung 

dan nasabah dan lembaga Bank Syariah yang ada di Bandar Lampung. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

Penelitian sempel dilakukan apabila bermaksud untuk 

menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Yang dimaksud 

menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai 

suatu yang berlaku bagi populasi. Pengambilan sampel yang benar-

benar dapat berfungsi sebagai contoh, atau dapat menggambarkan 

keadaan populasi sebenarnya.
26

Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah teknik sampling jenuh. Teknik 

sampling jenuh ini semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

Oleh karena itu, teknik pengambilan sampel yang tepat pada penelitian 

ini adalah cluster random sampling yaitu teknik sampling secara 

kelompok berdasarkan area tertentu. Peneliti mengambil sampel pada 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 173. 
26

Sugiono, ibid. h. 88. 



19 

 

 

 

dua bank kota Bandar Lampung, yaitu Bank BRI Kanwil Bandar 

Lampung dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung Diponegoro. 

 

5. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumsentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, meyusun kedalam 

pola, memlilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.
27

 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analisis kualitatif. Yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta 

menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui 

gambaran tentang analisis kebijakan rescheduling dan restrukturisasi 

dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dandideskripsikan 

berdasarkan data hasil wawancara dan observasi. Setelah itu data yang 

diperoleh dari wawancara dan observasi dirangkum, memilih hal-hal yang 

pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data 

disajiakan sehingga memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya. 

Langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Bank Konvensional 

1. Pengertian Bank Konvensional 

Sebagai lembaga keuangan bank memiliki fungsi pokok berupa 

mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan yang 

sementara menganggur dan kemudian disalurkan kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk pemberian pinjaman kepada pihak lain, juga 

menjamin keamanan uang masyarakat yang disimpan tersebut dari 

risiko hilang, kebakaran, dan lain-lain. Hal ini tentu akan mendatangkan 

laba kepada bank tersebut melalui selisih bunga simpanan dan bunga 

pinjaman tersebut. Bank memperoleh sebagian besar dananya berasal 

dari simpanan masyarakat berupa giro, deposito, tabungan dan 

sebagainya yang mana dana yang telah dihimpun tersebut disalurkan 

kembali kepada masyarakat, terutama pada dunia usaha dalam bentuk 

kredit. Dengan demikian, fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat 

untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat 

pembauyaran untuk membeli barang dan jasa.
28

 

Bank konvensional yang pertama beroperasi di Vanesia bernama 

Banco della Pizza di Rialto pada tahun 1587 dan dianggap sebagai awal 

perkembangan perbankan modern dengan perangkat utamanya bunga 

(interst). Di Indonesia juga tidak terlepas dari penjajahan Belanda yang 

mendirikan beberap bank, seperti  De Javasche Bank, De Post Paar 

                                                           
Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 59.  
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Bank, dan lainnya, serta bank-bank milik pribumi, China, Jepang, dan 

Eropa, serta Bank Nasional Indonesia, Batavia Bank, dan lainnya. Di 

zaman kemerdekaan perbankan Indonesia sudah semakin maju, mulai 

dari bank pemerintah maupun swasta. 

2. Dasar Hukum Bank Konvensional 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 

November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank 

adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
29

 

Menurut Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 

November 1998 ada dua jenis perbankan terdiri dari:
30

 

a. Bank Umum 

Bank umum adalah bank yang melakanakan kegiatan usaha 

secara kpnvensional  atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa  dalam lalu lintas pemabayaran. Sifat 

yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh 

jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya 

dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut 

bank komersil (commercial bank). 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

                                                           
29

Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Akutansi perbankan syariah teori dan praktik 

kontemporer, Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 48. 
30

Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindoi Persada, 

2015), h. 32. 
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Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini 

kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan 

bank umum. 

3. Kegiatan Bank Konvensional 

Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana (deposan) 

adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, 

sedang kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh 

spread yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga 

pinjaman (mengoptimalkan interest difference). Dilain pihak 

kepentingan pemakai dana (debitor) adalah memperoleh tingkat bunga 

yang rendah (biaya murah). Dengan demikian terhadap ketiga 

kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonisme yang sulit 

diharmoniskan. Dalam hal ini bank konvensional berfungsi sebagai 

lembaga perantara saja. Tidak adanya ikatan emosional yang kuat 

antara Pemegang Saham, Pengelola Bank dan Nasabah karena masing-

masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang.
31

 Sistem 

bunga dalam perbankan konvensional: 

a. Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman 

harus selalu untung untuk pihak bank. 

b. Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang 

dipinjamkan.  
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c. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah 

keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik. 

d. Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama 

termasuk agama Islam. 

e. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa 

pertimbangan   proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung 

atau rugi. 

 

B. Bank Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah 

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta 

peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip 

syariah. Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tentang dalam 

UU No. 21   Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah 

adalah Bank  yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah dan menurut jenisnya terdiri atas  Bank Umum Syariah, Unit 

Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dengan kata lain, 

bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan 

dengan prinsip syariat Islam.
32
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2. Dasar Hukum Bank Syariah 

DiIndonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU 

No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah 

bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah 

dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum Syariah (BUS), 

Unit Usaha Syariah (UAS), dan Bank Perkreditan Rakyat syariah 

(BPRS). 

a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS 

dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa. Bank 

devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaski ke luar 

negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara 

keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, 

inkaso ke luar negeri, pembukaan letter  of credit, dan sebagainya. 

b. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank 

umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari 

kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 

prisnsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank 

yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan 

usahasecara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari 

kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. 

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran 

bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh 

dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah 
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daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia 

dengan pemerintah daerah.
33

 

3. Kegiatan Bank Syariah 

Bank syariah yang terdiri dari BUS, UUS, serta BPRS, pada 

dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank 

konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana 

masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya. 

Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha BUS, UUS dan BPRS 

didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, di samping harus selalu 

sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip 

syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi 

produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional. 

Adapun kegiatan pada Bank Syariah adalah: 

a. PenghimpunanDana 

1) Modal Inti 

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal 

dari para pemegang saham bank syariah sebagai pemilik bank. 

Modal ini terbagi 3,yaitu:
34

 

a) Modal yang disetoroleh para pemegang saham. Sumber dana 

ini hanya timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada 

bank, melalui pembelian saham dan untuk penambahan dana 

berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan 

                                                           
33

Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), h. 61. 

34
Muhammad, ibid. h.73 



26 

 

 

 

dan menjual tambahan sahambaru. 

b) Cadangan, yaitu sebagian laba yang tidak dibagi, disisihkan 

untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudianhari. 

c) Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan 

kepada para pemegang saham, tetapi oleh pemegang saham 

sendiri melalui RUPS diputuskan untuk ditanam kembali 

sebagai cara untuk menambah dana modal. 

2) Simpanan danInvestasi 

 Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah 

kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadi‟ah 

atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. 

 Sedangkan investasi adalah dana yang dipercayakan 

oleh nasabah kepada bank syariah dan atau UUS berdasarkan 

akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk 

lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

3). PenyaluranDana 

a) Pembiayaan berdasarkan pola jual beli dengan akad 

murabahah, salam, atau istishna‟. 

b) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabahatau 

musyarakah. 

c) Pembiayaan berdasarkan akadqardh. 

d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak 
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kepadanasabahberdasarkanakadijarahatausewabeli dalam bentuk 

ijarah muntahiya bittamlik (IMBT). 

e) Pengambilalihan utang berdasarkan akadhawalah. 

f) Pembiayaan multijasa. 

 

C. Rescheduling 

1. Pengertian Rescheduling 

Rescheduling atau penjadwalan ulang, yaitu jadwal pembayaran 

kewajiaban anggota.
35

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan 

bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat 

penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada 

debitur yang mempunyai iktikad baik akan tetapi tidak memiliki 

kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga 

dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Penjadwalan kembali 

dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali 

kewajibannya. 

2. Ketentuan Rescheduling 

Agar kolektabiltas anggota/nasabah dapat kembali lancar, maka proses 

rescheduling harus memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
36

 

a. Anggota pembiayaan berpotensi atau mengalami kesulitan 

pembayaran kewajiban pokok atau margin pembiayaan. 

Dikarenkan anggota tidak mampu memanajemen keuangan dengan 

baik atau faktor lainnya yang mempengaruhi menurunnya usaha 
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Wangsan widjaya, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarata: Gramedia Pustaka Utama, 

2012), h. 448. 
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anggota; 

b. Anggota pembiayaan memiliki itikad baik kooperatif. Apabila 

anggota masih memiliki itikad baik untuk berusaha memenuhi 

kewajiban sebagai debitur maka Bank akan mendukung usahanya 

kembali dengan diberikan perpanjangan waktu angsuran agar 

anggota mampu menjalankan aktivitas bisnisnya seperti semula 

mendapat keringanan dalam memngangsur pembiayaan; 

c. Anggota pembiayaan memiliki prospek usaha yang baik dan 

diproyeksi mampu memenuhi kebutuhan setelah dilakukan 

penjadwalan kembali; 

d. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa; 

e. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya 

riil; 

f. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan 

kedua belah pihak. 

3. Pelaksanaan Kebijakan Rescheduling  

Penjadwalan ulang dilakukan dengan memanjangkan tempo waktu 

pembiayaan tanpa adanya penambahan sisa hutang nasabah. 

Penjadwalan ulang pembiayaan itu boleh dilaksanakan atas 

permohonan secara bertulis dari nasabah. Terkait dengan permohonan 

bertulis tersebut kepada pihak bank maka perlu adanya surat 

permohonan dan analisa penjadwalan ulang (rescheduling):
37
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1. Surat permohonan  

Penjadwalan ulang harus didasarkan adanya surat permohonan dari 

nasabah. Surat permohonan tersebut harus diyakini kebenaran dan 

keabsahannya oleh pejabat bank yang berwenang. Peyakinan ini 

antara lain meliputi pemastian bahwa surat permohonan 

ditandatangani oleh nasabah/pihak yang berhak mewakili sesuai 

anggaran dasar dan diterima sebelum analisa penjadwalan ulang 

diproses/dibuat. 

2. Analisa penjadwalan ulang 

Hasil analisa penjadwalan ulang wajib dituangkan dalam Nota 

Analisa Penjadwalan Ualng Pembiayaan, sementara surat Pengusul 

Komite Penjadwalan Ulang diserahkan kepada Keputusan Komite 

Penjadwalan Ulang. 

  Setelah membuat surat permohonan dan analisa penjadwalan 

ulang, maka langkah selanjutnya bank memberikan kebijakan-

kebijakannya. Beberapa alternatif rescheduling yang dapat diberikan 

bank antara lain:
38

 

a. Perpanjangan waktu kredit 

Misalnya jangka waktu dua tahun diperpanjang menjadi lima tahun, 

sehingga total angsuran perbulan diubah menjadi triwulan. 

b. Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan 

Perubahan jadwal tersebut akan memberi kesempatan nasabah dalam 

mengumpulkan dana untuk mengangsur dalam triwulan. Hal ini 
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disesuaikan dengan penerimaan penjualan. 

 3) Memperkecil angsuran dengan jangka waktu akan lebih lama. 

 

D. Restrukturisasi 

1. Pengertian Restrukturisasi 

 Restrukturisasi yaitu upaya yang dilakukan oleh bank dalam 

menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur 

pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.
39

 

 Berdasarkan Undang-Undang Ekonomi Syariah, Kebijakan dan 

prosedur restrukturisasi pembiayaan mencakup beberapa hal yang 

pertama yaitu, pembentukan dan ditetapkan orang-orang khusus untuk 

menangani restrukturisasi pembiayan. Kemudian yang kedua, 

memutuskan untuk memberikan sebuah ketetapan limit untuk 

memberikan wewenang memutuskan pembiayaan yang 

direstrukturisasi. Ketiga yaitu, memberlakukan dan menetapkan 

beberapa kriteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi. Keempat 

yaitu, cara dan standart operating procedure restrukturisasi 

pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan 

direstrukturisasi kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali 

pembaiyaan yang telah berhasil direstrukturisasi kepada satuan kerja 

pengelolaan pembiayaan. Keenam yaitu, membuat kebijakan akan 

ketetapan banyaknya pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan atau 

jumlah maksimalnya pelaksana yang dilihat dengan beberapa kategori 
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kurang lancar, diragukan, dan macet.
40

 

2. Ketentuan Restrukturisasi 

  Ketentuan dalam pelaksanaan restrukturisasi:
41

 

 1) Nasabah membuat permohonan apabila pembiayaannya akan 

direstrukturisasi; 

 2) Apabila perpanjangan atas pembiayaan bermasalah kualiatas lancar 

dan telah jatuh tempo serta tidak disebabkan oleh penurunan 

kemampuan membayar nasabah maka tidak temasuk dalam 

restrukturiasasi pembiayaan. 

3) Kualitas pembiayaan yang dapat direstrukturisasi  terdapat pada 

kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. 

4) Pelaksanaan restrukturisasi harus memuat analisis dan dokumentasi 

yang baik. 

5) Restrukturisasi dapat dilakukan paling banyak tiga kali selama 

jangka waktu pembayaran. 

3. Pelaksanaan Kebijakan Restrukturisasi  

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank dalam restrukturisasi 

antara lain:
42

 

a. Bank dapat memberikan tambahan kredit 

Penambahan kredit tersebut tentunya akan menambah beban 

bunga bagi debitur, akan tetapi tanpa adanya tamabahan kredit maka 
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debitur tidak mampu menjalankan aktivitas operasionalnya. Bank 

akan menghitung kembali berapa dana yang dibutuhkan untuk 

mendukung kelancaran operasional perusahaan. 

b. Tambahan dana tersebut berasal daru modal debitur 

Bank meninta kepada nasabah untuk menambah modal agar 

perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini sulit dilakukan 

karena pada umumnya nasabah yang kreditnya bermasalah sudah 

tidak memiliki dana, sehingga tidak dapat menambah modal dan 

tambahan modal dari bank diperlukan untuk kelancaran usaha 

debitur. 

c. Kombinasi antara bank dan nasabah  

Bank akan kembali menghitung total dana yang dibutuhkan 

oleh debitur, kemudian setelah diperhitungkan kebutuhan modal 

tersebut, maka modal tersebut sebagian berasal dari bank berupa 

tambahan kredit dan modal nasabah, yaitu dengan mencarikan 

pemodal baru atau dari pemilik modal lama. Kombinasi ini 

merupakan cara yang terbaik, karena bank menilai bahwa debitur 

serius untuk menyelesaikan kreditnya dengan ikut serta menambah 

modal. 

E. Pembiayaan Bermasalah 

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 

 Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang 

disalurkan oleh bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran 

atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah 
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disepakati oleh bank dan nasabah. Resiko yang terjadi dari peminjam 

adalah peminjam yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk 

membayar kewajiaban yang telah dibebankan.
43

 

 Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa pembiayaan yang tidak 

lancar, pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan 

yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, 

serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak 

kreditur.Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka 

bank konvensional maupun bank syariah harus melakukan pembinaan 

dan regular monitoring, yaitu dengan cara monitoring aktif dan 

monitoring pasif. Monitoring aktif yaitu mengunjungi nasabah secara 

reguler, memantau laporan keuangan secara rutin, dan memberikan 

laporan kunjungan nasabah atau/ call report kepada komite 

pembiayaan/ supervisor. Sedangkan  

monitoring pasif , yaitu pembayaran kewajiban nasabah kepada bank 

syariah setiap akhir bulan. Bersama pula diberikan pembinaan dengan 

memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan 

untuk menghindari kegagalan pembiayaan.
44

 

2. Katagori Pembiayaan Bermasalah 

 Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

No.31/147/KEP/DIR kategori pembiayaan bermasalah dikelompokkan 
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menjadi tiga yaitu:
45

 

1) Kurang lancar, adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran  

angsuran pokok dan margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh 

hari) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, pada kondisi 

ini hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi 

keuangan debitur tidak dapat diyakani oleh bank.  

Dikatakan kurang lancar memenuhi kriteria antara lain: 

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah 

melampaui 90 hari; 

2) Sering terjadi cerukan; 

3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih 

dari 90 hari; 

4) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; 

5) Terdapat indikasi amsalah keuangan yang dihadapi debitur; 

6) Dokumen pinjaman yang lemah. 

2) Diragukan, adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran 

pokok dan margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) 

hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, pada kondisi 

ini hubungan debitur dengan bank  semakin memburuk dan 

informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya. 

Dikatakan diragukan memenuhi kriteria antara lain: 

1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang 

telah lebih melampaui 180 hari; 
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2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen; 

3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; 

4) Terjadi kapitalasi bunga; 

5) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan 

maupun peningkatan jaminan. 

3) Macet, adalah adalah apabila terdapat tunggakan  pembayaran 

angsuran pokok dan margin yang telah melewati 270 (dua ratus 

tujuh puluh) hari atau lebih, bank akan mengalami kerugian atas 

pembiayaan macet tersebut. 

Dikatakan macet memenuhi kriteria antara lain: 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah 

melampaui 270 hari; 

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; 

c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan 

pada nilai yang wajar. 

3. Dasar Hukum Pembiayaan Bermasalah 

Adapun dasar syariah tentang pembiayaan dalam mendukung 

upaya rescheduling dan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan 

terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280: 
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Artinya: 

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh 

sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, 

lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”.(Q.S Al-Baqarah ayat 280).
46

 
 

Dalam surat tersebut Allah memerintahkan apabila dalam 

memberikan hutang, namun orang yang berhutang tersebut kesulitan 

membayar, maka berilah toleransi sampai orang yang berhutang mampu 

membayar hutangnya, dan Alah menganjurkan untuk menyedekahkan 

sebagaian atau semua utang, jika orang tersebut benar-benar dalam 

kesulitan.
47

 

Dari kutipan ayat diatas, digaris bawahi pentingnya sedekah dan 

tuntunan membayar kewajibannya akan perlunya toleransi terhadap 

nasabah jika sedang mengalami kesulitan.  

4. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah 

 Penyebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari pihak 

internal bank dan pihak eksternal bank diantaranya sebagai berikut: 

a. Faktor Internal Bank 

Faktor internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri 

dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Timbulnya 

kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabakan oleh faktor 

manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, kelemahan dalam kebijakan 

pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan 
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pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang 

berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.  

Terdapat beberapa faktor internal bank sebagai berikut:
48

 

1) Kurang dilakuakannya evaluasi keuangan nasabah; 

2) Kesalahan setting fasiltas pembiayaan (berpeluang melakukan side 

streaming); 

3) Kurang baiknya pemahaman atau bisnis nasabah; 

4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisinis usaha 

nasabah; 

5) Proyeksi penjualan terlalu optimis; 

6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan 

kurang memperhitungkan aspek kompetitor; 

7) Lemahnya superivsi dan monitoring; 

8) Terjadinya erosi mental:, kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara 

nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses 

pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat. 

b. Faktor eksternal (berasal dari pihak luar) 

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar 

kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, 

perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain. Terdapat beberapa faktor 

eksternal bank sebagai berikut: 

1) Meninggalnya key person; 
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2) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan 

informasi dan laporan tentang kegiatannya); 

c. Melakukan side streaming penggunaan dana; 

d. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah 

dalam persaingan usaha; 

e. Usaha yang dijalankan relatif baru; 

f. Bidang usaha nasabah telah jenuh; 

g. Tidak mampu menanggung masalah/kurang menguasai binis; 

h. Perselisihan sesama direksi; 

i. Terjadinya bencana alam; 

j. Adanya kebijakan pemerintah, yakni peraturan suatu produk atau 

sektor ekonomi atau industri dampat berdampakpositif ataupun negatif 

bagi perusahaan yang berkaitandnegan industri tersebut. 

5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 

  Setiap terjadinya pembiayaan bermasalah bank akan berupaya 

untuk menyelamatkan pembiayaan dalam rangka membantu 

nasabah/anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain:
49

 

1) Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal 

pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. 

2) Penataan kembali (restrukturisasi), yaitu perubahan persyaratan 

pembiayaan yang antara lain meliputi: 

b. Penambahan  dana fasilitas pembiayaan. 

c. Konversi akad pembiayaan. 
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d. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga berjangka waktu. 

e. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada 

perusahaan. 

6. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Persepektif Ekonomi 

Islam 

Dalam pandangan Islam penyelesaian pembiayaan bermasalah 

dapat ditempuh dengan tindakan-tindakan dan berlandaskan pada prinsip- 

prinsip syariah sebagai berikut:
50

 

a. Secara Damai (Al-Sulh) 

Dalam bahasa arab perdamaian diistilahkan dengan al-shulh, 

dalam harfiah mengandung pengertian memutuskan 

perkara/perselisihan. Dalam pengertian syariat dirumuskan sebagai 

suatu jenis/akad (perjanjian), untuk mengakhiri perselisihan,antara dua 

pihak yang berlawanan.  

Dalam perdamaian terdapat dua pihak, yang sebelumnya 

terdapat persengketaan. Kemungkinan, para pihak bersepakat untuk 

melepaskan sebagian tentunya. Hal ini dimaksudkan agar 

pertengkaran diantara mereka berakhir. Masing-masing pihak yang 

mengadakan perdamaian dalam syariat Islam diistilahkan mushalih, 

sedangkan persoalan yang diperselisihkan disebut mushalih‟anhu, dan 

perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang lain untuk 

mengakhiri pertikaian atau pertengkaran dinamakan dengan mushalih 

atau disebut juga badalush shulh. Adapun dasar hukum anjuran 
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diadakannya perdamaian dapat dilihat dalam ketentuan Al-Quran, 

Sunnah Rasul, dan Ijma. Sesuai dengan perintaha Allah SWT QS. Al-

Hujurat ayat 9, sebagai berikut: 

                                        

                                                 

           

Artinya: 

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 

berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau 

yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang 

melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada 

perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya 

menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya 

Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”. (Q.S Al-Hujarat 

ayat 9).
51

 

 

b. Secara Arbitrase (Al-Tahkim)  

Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat dikatakan dengan istilah 

tahkim. Secara terminologi, tahkim memiliki pengertian yang sama 

dengan arbitrase yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai 

wasiat oleh dua orang yang berselisih atau lebihmenyelesaikan 

perselisahan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut 

dengan hakam.  Ruang lingkup arbitrase terkait erat dengan 

persoalan yang menyangkut huququl „ibad (hak-hak perorangan) 

secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak 

perorangan (individu) yang berkaitan dengan harta bendanya. 

Umpamanya, mewajibkan ganti rugi atas diri seseorang yang telah 
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merusak harta orang lain, hak menyangkut hutang piutang, seperti 

dalam jual beli, dan sewa- sewanya.  

Apabila dihubungkan dengan ruang lingkup tugas hakam, maka 

yang termasuk kedalam kewenangan hanyalah sengketa- sengketa 

yang berkaitan dengan hak perorangan, dimana ia (perorangan) 

berkuasa penuh apakah ia akan menuntut atau tidak, atau ia 

memaafkan atau tidak. Suatu hal yang menjadi tujuan utama bagi 

praktek arbitrase adalah menyelesaikan sengketa dengan jalan damai. 

Sejalan dengan prinsip itu, sengketa yang akan diselesaikan oleh 

hakam hanyalah sengketa-sengketa yang menurut sifatnya menerima 

untuk didamaikan seperti sengketa yang menyangkut dengan harta 

benda (dalam bidang muamalah) dan yang sama sifatnya dengan itu. 

Dasar hukum arbitrase/al-tahkim dalam surah An-Nisa 35: 

                                           

                

Artinya: 

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 

Maka kirimlah seorang hakamdari keluarga laki-laki dan seorang 

hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu 

bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 

kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa ayat 35). 
52

 

 

c. Melalui Lembaga Peradilan (Al-Qadha) 

Menurut bahasa, Al-Qadhaberarti memutuskan atau 

menetapkan. Menurut istilah berarti menetapkan hukum syara’ pada 

suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan 
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mengikat. Apabila para pihak bersengketa, tidak berhasil melakukan 

as-shulh atau attahkim, atau para pihak tidak mau melakukan kedua 

cara tersebut, maka salah satu pihak bisa mengajukan masalah 

kepengadilan. Dasar hukum Al-Qadha ini adalah Al-Quran, 

AsSunnah, dan Ijma. Sebagaimana terdapat dalam QS.Shad ayat 26: 

                                         

                                   

  

Artinya: 

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 

(penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di 

antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. 

Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan 

mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari 

perhitungan”. (Q.S. Shad ayat 26).
53

 

 

Tugas dan kewajiban yang dimiliki oleh lembaga qadha ini 

adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan 

dengan masalah mudaniat dan al-ahwal asy-sykhsiyah (masalah 

keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga) dan masalah 

jinayat (tindak pidana). Hakim-hakim di pengadilan (Al-Qadha) juga 

pernah diberi tugas tambahan yang bukan berupa penyelesaian 

perkara. 

Ketiga sistem ini tampak hidup dalam tradisi hukum positif 

Indonesia. Ash-Shulh (perdamaian) yakni doktrin penyelesaian 

sengketa dalam Islam. Keberadaan perdamaian dalam konteks 

Indonesia populer dengan nama Alternative Dispute Resulution 
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(ADR) dan didukung dengan adanya UU No. 30 Tahun 1999 Tentang 

Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam UU ini, 

disamping penyelesaian sengketa secara litigasi melalui lembaga 

peradilan (qadha), negara juga memberikan kebebasan kepada 

warganya untuk menyelesaikan masalah persoalan sengketa diluar 

pengadilan (non-litigasi) baik mellaui konsultasi, mediasi, negosiasi, 

atau penlialaian para ahli.  

Berdasarkan dari urian diatas, penyelesaian pembiayaan 

bermasalah dalam perspektif Ekonomi Islam dijalankan melalui 

mekanisme perdamaian (Al-sulh), arbitrase (tahkim) dan pengadilan 

(Al-Qadha). 
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