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ABSTRAK 

 

Hubungan hukum antara nasabah dan lembaga keuangan syariah akan 

berjalan dengan baik dan lancar, jika para pihak mentaati apa yang telah mereka 

sepakati dalam akad yang mereka buat. Namun jika salah satu pihak lalai atau 

melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajibannya maka pelaksanaan akad 

akan mengalami hambatan atau permasalahan, bahkan dimungkinkan mengalami 

kemacetan. Hal ini disebut dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan 

bermasalah di Bank BRI Syariah KCP Natar salah satunya terjadi pada pembiayan 

yang menggunakan akad murabahah.  Murabahah merupakan salah satu produk 

pembiayaan di Bank BRI Syariah KCP Natar yang cukup mendominasi jika 

dibandingkan dengan produk-produk yang lain.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor yang 

menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BRI Syariah KCP 

Natar?, Apakah Kebijakan yang diambil oleh BRI Syariah KCP Natar dalam 

penyelesaian pembiayaaan murabahah bermasalah?, dan Bagaimana ekonomi 

Islam memandang kebijakan yang diambil oleh BRI Syariah KCP Natar?. Tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan 

murabahah bermasalah, untuk mengetahui kebijakan dari BRI Syariah KCP Natar 

dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah, serta untuk mengetahui 

pandangan ekonomi Islam terhadap kebijakan BRI Syariah KCP Natar dalam 

penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah . 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan 

metode kualitatif. Penelitian lapangan dimana penulis melakukan penelitian di 

Bank BRI Syariah KCP Natar. Penelitian ini juga merupakan penelitian 

kepustakaan, dimana dalam perolehan data penulis mendapatkan dari berbagai 

data-data kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, dan lain sebagainya. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Dimana wawancara dilakukan oleh para karyawan BRI Syariah.  

Pengelolaan data dilakukan dengan editing, klasifikasi, dan interprestasi.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dikeyahui bahwa pada 

periode april 2016 pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Natar mencapai 

4,25%, dari total seluruh pembiayaan adalah Rp. 1.287.906.100, dengan  

pembiayaan murabahah sebesar Rp. 957.906.100, dengan pembiayaan 

bermasalah sebesar Rp. 41.070.000. Jumlah ini masih dapat dikatakan normal, 

karena batas maksimum pembiayaan bermasalah adalah 5%. 

Dalam hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan yang diambil oleh 

pihak BRI Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan telah sesuai 

dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari cara bagaimana BRI Syariah 

dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah, yaitu dengan 

mengutamakan prinsip humanisme atau sistem musyawarah (asas kekeluargaan), 

serta menggunakan pendekatan emosional dengan para nasabah pembiayaaan 

bermasalah.  


