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A. Gambaran Umum Bank BRI Syariah  

1. Sejarah Singkat dan Perkembangan 

Berawal dari akuisisi Bank BRI terhadap Bank Jasa Arta pada 19 

Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 

Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/2008, maka pada 

tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. 

Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usahayang semula 

beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan 

perbankan berdasarkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan 

sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai 

dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan 

lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service 

excellence) danmenawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah 

dengan syariah. 

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah ditengah-tengah industri 

perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti 

logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntunan 

masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah 

yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi 



warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan warna 

putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia. 

Aktivitas PT Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 

Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit UsahaSyariah PT. 

Bank Rakyat Indonesia, untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah 

(proses spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. 

Penandatangan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama 

PT. Bank Rakyat Indonesia, Bapak Ventje Raharjo selaku Direktur Utama 

PT. bank BRI Syariah. 

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga 

terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat 

baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. 

Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT, Bank BRI Syariah 

menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam 

produk dan layanan perbankan. 

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. bank BRI Syariah merintis 

sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia, dengan memanfaatkan 

jaringan kerja PT. Bank rakyat Indonesia, sebagai kantor layanan syariah 

dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan 

penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan 

prinsip syariah. Dalam mengembangkan bisnis, PT. Bank BRI Syariah 

membuka kantor cabang pembantu di Natar Provinsi Lampung yang 

berdiri sejak 2 September 2013, salah satu kantor cabang pembantu dari 

Kantor Cabang Tanjung Karang dan sudah berdiri selama 8 tahun. 



2. Visi dan Misi  

Visi Bank BRI Syari`ah KCP Natar adalah: 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial 

sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan lebih bermakna. 

 

Misi Bank BRI Syari`ah KCP Natar adalah: 

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah. 

2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai 

dengan prinsip-prinsip syari`ah. 

3. Menyediakan akases ternyaman melalui berbagai saranan kapanpun 

dan dimanapun. 

4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan 

menghadirkan ketentraman pikiran.
1
 

3. Moto Bank BRI Syariah 

BRI Syariah mempunyai moto yang berbunyi “Bersama wujudkan harapan 

bersama” sebagai perwujudan dari visi dan misi BRI Syariah sendiri yang 

mempunyai arti BRI Syariah ingin menjelaskan bahwa seluruh stake 

holder BRI Syariah baik internal maupun eksternal merupakan instrumen 

yang penting dalam rangka mewujudkan seluruh harapan stake holder. 
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4. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas 

a. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu gambaran yang 

menunjukan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap bagian 

atau anggota.  

Gambar 2. 

Struktur Organisasi Bank BRI Syariah KCP Natar 
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b. Deskripsi Tugas 

a) Pimpinan Cabang Pembantu 

Tugas dan wewenang pimpinan cabang pembantu adalah : 

1) Melakukan pertanggung jawaban operasional dan finasial 

kantor cabang pembantu 

2) Melaksanakan misi kantor cabang pembantu secara 

keseluruhan 

3) Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur 

4) Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, serta 

mengelola layanan unggul kepada nasabah 

5) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi 

serta kegiatannya 

b) Unit Head 

Bertanggung jawab atas tugas-tugas marketing untuk segmen 

bisnis mikro dan sekaligus bertanggung jawab terhadap SDM yang 

menjadi sub ordinatnya baik dari segi bisnis maupun administrasi. 

c) Account Officer 

Bertanggung jawab atas program-program marketing sekaligus 

memasarkan produk-produk consumer. 

d) Branch Operation Supervisor 

1) Mengkoordinator kegiatan pelayanan dan transaksi operasional 

teller dan contumer service sehingga kebutuhan nasabah dapat 

terpenuhi dan tidak ada transaksi yang tertunda 

penyelesaiannya untuk mencapai service excellent  



2) Membina dan melatih teller dan costumer service agar dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar 

3) Bertanggung jawab atas lingkungan kerja terutama halaman, 

banking hall, dan are kerja teller, costumer service, dan area 

front office lainnya, seperti tempat duduk nasabah, tempat 

aplikasi dan brosur. 

4) Mengelola operasional teller dan costumer service kantor 

cabang pembantu 

5) Melakukan koordinator internal dan eksternal perusahaan 

khususnya yang terkait dengan operasional front office kantor 

cabang pembantu  

6) Melakukan sosialisasi kepada teller dan costumer service serta 

pihak terkait lainnya daalam rangka implementasi kebijakan 

dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi front 

office di Kantor Cabang Pembantu 

e) Teller 

1) Melayani nasabah  untuk transaksi sektor dan penarikan tunai 

dan non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan yang 

ditetapkan untuk mencapai service excellent-implementasi 

fungsi servis profider 

2) Melaksanakandan bertanggung jawab atas transaksi 

operasional tunai dan non tunai yang diprosesnya berdasarkan 

intruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah 

ditetapkan 



3) Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja 

terutama counter teller dan kondisi khasanah 

4) Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan 

operasi teller 

5) Melaksanakan dan bertanggung jawab kepada supervisor dalam 

rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk 

setiap layanan operasi front office di Kantor Cabang Pembantu 

6) Sebagai bagian dari tim operasonal yang harus dapat bekerja 

sama dan mengikuti pelatihan dalam mewujudkan team work 

yang solid dan komunikasi yang efektif di operasional Kantor 

Cabang Pembantu 

f) Costumer Service 

1) Melayani nasabah dengan cara memberikan informasi produk 

dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai 

dengan kewenangannya, berdasarkan instruksi nasabah dan 

kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan, menangani 

keluhan nasabah serta memahami produk layanan yang 

diberikan terkait dengan opersi layanan costumer service 

2) Melaksanakn dan bertanggung jawab kepada supervisor dan 

berkoordiasi secara proaktif dengan karyawan lainnya dalam 

rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk 

setiap layanan operasi front office di Kantor Cabang Pembantu 



3) Melayani nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening 

serta transaksi lainnya sesuai aturan yang di tetapkan untuk 

mencapai service excellent. 

 

B. Produk Bank BRI Syari`ah KCP Natar 

BRI Syariah KCP Natar memiliki beberapa produk antara lain sebagai berikut: 

a. Produk Pendanaan 

1. Tabungan BRI Syariah iB 

Produk simpanan dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang 

menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. 

Dalam tabungan faedah ini bank syariah menggunakan akad wadi`ah 

yad dhamanah. Wadi`ah yad dhamanah berarti penerima titipan berhak 

mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan, tanpa ada 

kewajiban untuk memberikan imabalan kepada penitip dengan tetap 

pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan.
2
  

 

2. Tabungan Ku BRISyariah iB 

Dalam tabungan ku, akad yang digunakan adalah akad wadiah yad 

dhamanah. Wadi`ah yad dhamanah berarti penerima titipan berhak 

mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan, tanpa ada 

kewajiban untuk memberikan imabalan kepada penitip dengan tetap 

pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan. Sistem 

pembagian keuntungan pun bukan bagi hasil namun berupa bonus yang 
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akan diberikan kepada nasabah namun tidak diperjanjikan diawal akad 

karena sifatnya merupakan kebijakan dari bank. 

 

3. Tabungan Impian BRI Syariah iB 

Tabungan impian adalah tabungan berjangka dari BRI Syariah 

dengan prisip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian 

dengan terencana serta pengelolaan dana sesuai dengan syariah 

dilindungi asuransi. Misal, seorang nasabah membuat tabungan impian 

karena nasabah tersebut ingin pergi keluar negeri pada beberapa tahun 

mendatang. Di awal akad disebutkan dalam jangka waktu/ berapa tahun 

tabungan tersebut akan di ambil. Tabungan impian juga dapat di cover 

menjadi asuransi jiwa, jika nasabaah atau pemilik tabungan meninggal 

karena mengalami kecelakaan, jika nasabaah meninggal selain karena 

kecelakaan tabungan tersebut tidak dapat di ambil. 

Tabungan impian ini menggunakan akad mudharabah mutlaqah, yaitu 

akadd kerja sama usaha antar 2 pihak dimana pihak pemilik dana 

nasabah menyediakan seluruh modal dan hasil keuntungan di bagikan 

berupa bagi hasil yang diperjanjikan diawal akad. 

 

4. Tabungan Haji 

Tabungan haji adalah tabungan yaang dibuat guna untuk ibadah 

haji pada waktu yang telah dijanjikan di awal akad. Tabungan haji ini 

tidak dapat diambil sewaktu-waktu, karena tabungan ini dikhususkan 

untuk keperluan ibadah haji dan hanya bisa diambil pada waktu yang 



dijanjikan diawal akad. Akad yang digunakan tabungan ibadah haji 

adalah akad mudharabah mutlaqah, yaitu akad kerjasama suatu usaha 

antara dua pihak dimana pihak pemilik dana nasabah menyediakan 

seluruh modal, sedanga pihak pengelola dana atau bank bertindak 

selaku pengelola daan keuntungan usaha dibagikan diantara 

merekasesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.  

 

5. Deposito BRI Syariah iB  

Deposito BRI Syariah iB merupakan produk investasi berjangka 

kepada Deposan dalam mata uang tertentu. Keuntungan yang diberikan 

adalah dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga shahibul mall 

tidak perlu kuatir akan pengelolaaan dana. Fasilitas yang diberikan 

berupa ARO (Automatic Roll Over) dan bilyet deposito. 

 

6. Giro BRI Syariah iB  

Giro merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan 

pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (wadi`ah yad dhamanah) 

yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek/bilyet giro. 

Akad yang digunakan pada Giro BRI Syariah iB adalah wadi`ah yad 

dhamanah, yaitu : 

1) Berupa titipan  

2) Sistem pembagian keuntungan pun bukan bagi hasil, namun berupa 

bonus yang akan diberikan kepada nasabah namun tidak 



diperjanjikan ddiawal akad karena sifatnya merupakan kebijakan 

dari bank. 

 

7. Pembiayaan Pengurusan Haji 

Jasa pengurusan pelaksanaan ibadah haji yang diberikan BRI Syariah 

kepada nasabah dari persiapan atau konsultasi financial planing, 

pendaftaran dan input SISKOHAT (Sistem Komputer Haji Terpadu), dan 

pengurusan perolehan “Booking Seat”/porsi ibadah haji di Departemen 

Agama.  

Akad yang digunakan pda pembiayaan pengurusan haji ini ada dua akad, 

yaitu : 

1) Akad Qardh, yaitu akad pembiayaan yang diberikan BRI Syariah 

kepada nasabah sebagai dana untuk mendapatkan Booking Seat untuk 

melakukan ibadah haji, pengembalian dana oleh nasabah tanpa 

tambahan margin apapun. 

2) Akad Ijarah, yaitu akad penyewaan jasa BRI Syariah untuk melakukan 

pengurusan memperoleh Booking Seat pelaksanaan ibadah haji bagi 

nasabah.  

Fitur yang disediakan ddalam pembiayaan pengurusan ibadah haji 

adalah sebagai berikut : 

1) Uang muka ringan Rp 2.000.000 per orang untuk haji reguler/haji 

biasa, dan Rp 2.500.000 untuk haji plus/khusus 

2) Jangka waktu pembiayaan, untuk haji reguler dan haji plus masing-

masing 12 bulan. 



3) Pengembalian pembiayaan dan ujroh secara mengangsur setiap bulan. 

Adapun manfaat yang didapat dari pembiayaan pengurusan ibadah 

haji, antara lain sebagai berikut: 

1) Ada cover asuransi jiwa, sesuai dengan syarat daan ketentuan bank 

2) Satu orang bisa memperoleh fasilitas maksimal sampai 6 orang, 

tergantung kemampuan membayar dengan syarat ada hubungan 

keeluarga secara vertikal 

3) Tidak ada jaminan fixed asset. 

Dalam pembiayaan pengurusan ibadah haji ini memiliki asuransi. 

Apabila nasabah meninggal ketika masa pembiayaan pengurusan 

ibadah haji, maka: 

1) Yang diasuransikan adalah nasabah dengan nilai manfaat sebesar total 

pinjamannya. 

2) Porsi hajinya akan dibatalkan dan tidak teruskan ke ahli warisnya, 

bank akan melakukan klaim ke Perusahaan Asuransi.  

3) Biaya dan ujrah yang dikeluarkan sehubungan dengan pengurusan 

booking seat, akan menjadi beban ahli waris nasabah. 

4) Sumber dana pengambilan pembiayaan PPIH adalah berasal dari 

klaim terhadap asuransi, atau diperoleh dari pengambilan booking 

seat, mana yang lebih cepat diperoleh oleh bank. 

5) Pembayaran untuk biaya dan ujrah yang dilakukan bank secara 

langsung akan dipotong dari pengembalian dana booking seat ddari 

Departemen Agama atau dana dari asuransi. 



8. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) BRI Syariah iB 

KKB BRI Syariah iB merupakan produk jual beli dengan 

menggunakan sistem murabahah, dengan akad jual beli barang dengan 

menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati 

oleh bank dan nasabah sebagai harga jual (fixed margin). 

Manfaat yang diberikan dengan menggunakan produk ini adalah sistem 

syariah, jangka waktu maksimal 5 tahun, cicilan tetap dan meringankan 

selama jangka waktu serta bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh 

tempo. Produk ini dikeluarkan bertujuan untuk pembelian mobil baru, 

second, take over atau pengalihan pembiayaan KKB dari pembiayaan 

lain. 

9. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BRI Syariah iB 

KPR merupakan pembiayaan kepeemilikan rumah kepada 

perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan 

hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dimana 

pembayarannya secara angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan 

dibayar setiap bulan. 

Tujuan dari produk ini adalah pembelian properti, 

pembangunan/renovasi rumah dan take over/pengalihan pembiayaan 

KPR.
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10. Pembiayaan Mikro 

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan PT Bank BRI Syariah 

usaha kecil dengan proses cepat, syarat mudah, margin rendah pinjaman 

sampai dengan Rp. 500.000.000,00. Pembiayaan mikro adalah kegiatan 

pembiayaan usaha yang dipinjamkan kepada usaha kecil (mikro) yaitu 

masyarakat menengah kebawah yang mempunyai usaha, contohnya 

seperti masayarakat yang berprofesi sebagai pedaganag pasar atau 

masyarakat luas yang mempunyai toko dengan usaha yang berprinsip 

syariah. Pembiayaan mikro menggunakan akad murabahah Pembiayaan 

mikro dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut: 

a. Produk Mikro 25iB 

Produk mikro 25iB ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada 

nasabah yang memerlukan modal mulai dari Rp. 5.000.000,00 sampai 

dengan Rp. 25.000.000,00.  

b. Produk 75iB 

Produk 75iB merupakan produk yamg siberikan kepada nasabah yang 

akan meminjam modal mulai dari Rp. 5.000.000,00 sampai dengan 

Rp. 75.000.000,00.  

c. Produk 500iB 

Produk rang diberikan kepada nasabah yang akan melakukan 

pembiayaan lebih dari Rp. 75.000.000,00 sampai dengan Rp. 

500.000.000,00.  

 

 



C. Prosedur Pembiayaan Murabahah BRI Syariah KCP Natar 

Menurut bapak Pandu Yoga Prasetia, pembiayaan murabahah adalah 

suatu akad perjanjian jual beli antara pihak bank BRI Syariah KCP Natar 

dengan nasabah atas suatu barang tertentu dengan harga dan marginnya yang 

telah ditetapkan diawal dengan kesepakatan bersama. 

Prosedur pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KCP Natar adaalah 

adalah sebagai berikut : 

1. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan murabahah dengan 

melengkapai berkas-berkas permohonan. Adapun syarat-syarat dalam 

mengajukan permohonan pembiayaan tersebut antara lainsebagai berikut: 

a. Formulir aplikasi pembiayaan 

b. Akad pembiayaan  

c. Foto copy KTP calon nasabah dan pasangan 

d. Foto copy KK atau surat nikah atau surat keterangan belum menikah 

dari kelurahan  

e. Surat izin usaha 

f. Asuransi juwa pembiayaan  

g. Foto copy SK dan slip gaji bagi karyawan swasta  

h. Foto copy Karpeg, Taspen, dan SK terakhir bagi pegawai PNS 

2. Survei kelayakan anggota 

3. Hasil survei dilaporkan ke komite pembiayaan untuk meminta persetujuan. 

4. Setelah mendapat persetujuan dari komite pembiayaan, barulah 

permohonan dapat diproses dan dicairkan. 



5. Adapun batas usia calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan yaitu 

minimal usia 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama 

dengan usia 18 tahun. Sedangkan maksimal usia 65 tahun pada saat akhir 

jangka waktu pembiayaan. 

Tahapan-tahapan proses diatas biasanya memerlukan waktu tiga samapai 

tujuh hari. Tahapan-tahapan tersebut adalah bertujuan untuk menyeleksi agar 

pembiayaan yang diberikan dengan tepat sasaran. Supaya penyaluran 

pembiayaan dapat meningkatkan perekonomian mikro dan menengah 

masyarakat terutama di daerah Natar dan sekitarnya. 

Tahapan-tahapan tersebut tak kalah pentingnya adalah sebagai upaya 

preventif terhadap hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya. Salah satunya 

adalah kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Karena diperlukan 

langkah-langkah preventif sedini mungkin untuk mengantisipasi 

kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. 

D. Faktor-faktor Penyebabab Pembiayaan Bermasalah 

Sejauh ini akad pembiayaan yang diterapkan di BRI Syariah KCP Natar 

adalah murabahah. Karena penerapan murabahah sangat simpel maka minat 

masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan ini sangatlah tinggi.
 4

 

Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh  setelah melakukan wawancara 

dengan Bapak Pandu Yoga Prasetia selaku Manager BRI Syariah KCP Natar. 

Beliau menuturkan bahwa, per tanggal 20 Mei 2016 jumlah pembiayaan 

murabahah mencapai Rp. 957.906.100 dengan anggota 140 nasabah. Dimana 
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tingkat pembiayaan bermasalah atau macet adalah sebesar 4,25%  dengan 

jumlah nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah adalah 6 nasabah. 

Di Bank BRI Syariah KCP Natar jika dilihat secara keseluruhan 

pembiayaan yang tersedia di bank tersebut adalah pembaiyaan mikro dengan 

menggunakan akad murabahah, pembiayaan KPR (Pembiayaan Kepemilikan 

Rumah) dengan menggunakan akad murabahah, KKB (Kepemilikan 

Kendaraan Bermotor) dengan menggunakan akad murabahah, dan 

pembiayaan pengurusan ibadah haji dengan menggunakan akad qardh dan 

ijarah. 

Setelah melakukan wawancara dengan pihak bank, berdasarkan akad jumlah 

pembiayaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. 

DATA PEMBIAYAAN BRI SYARIAH KCP NATAR 

Periode April 2016 

No Keterangan Jumlah (Rp) 

1 Murabahah Rp. 957.906.100 

2 Qardh/Ijarah Rp. 330.000.000 

TOTAL Rp. 1.287.906.100 

Sumber : Wawancara dengan Bapak Pandu Yoga Prasetia selaku manager BRI 

Syariah KCP Natar. 

 

 

 

 



Tabel 2. 

DATA PEMBIAYAAN MURABHAH 

 BRI SYARIAH KCP NATAR 

Periode April 2016 

Sumber: Wawancara dengan Bapak Pandu Yoga Prasetia selaku manager BRI 

Syariah KCP Natar 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pembiayaan 

bermasalah di BRI Syariah KCP Natar hanya sebesar 4,25%. Ini menandakan 

bahwa tingkat pembiayaan bermasalah masih tergolong sehat karena tingkat 

pembiayaan bermasalah kurang dari 5%. 

Terjadinya pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing)  di BRI 

Syariah dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal bank yang 

telah dituturkan oleh Bapak Pandu Yoga Prasetia selaku manager di BRI 

Syariah, yaitu sebagai berikut: 

1. Faktor Internal 

a. Kurang baiknya pemahaman terhadap bisnis nasabah 

b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah  

c. Proyeksi penjualan terlalu optimis 

d. Lemahnya supervisor dan monitoring 

No Kolektibilitas Jumlah Anggota Nilai (Rp) 

1 Lancar 105 Rp. 718.550.250 

2 Kurang Lancar 21 Rp. 143.620.250 

3 Diragukan 8 Rp. 54.665.600 

4 Macet 6 Rp. 41.070.000 

TOTAL 140 Rp. 957.906.100 



2. Faktor Internal 

a. Kapasitas usaha yang dijalankan oleh nasabah menurun 

b. Sulitnya mendapatkan bahan baku yang akan digunakan dalam usaha 

nasabah  

c. Iklim atau pengaruh musim. Hal ini berpengaruh pada usaha yang 

bergantung pada musim atau iklim yang terjadi 

d. Fluktuasi harga pasar yang tidak seimbang dengan kost produksi. 

Contoh seperti ayam telur, dimana biaya pakan lebih tinggi dari harga 

telor dipasar. 

e. Piutang tak tertagih, yaitu usaha hasil bumi, dia menjual ke agen besar, 

akan tetapi agen besar tersebut tidak membayar 

f. Tujuan pembiayaan tidak sesuai dengan realitas pembayaran, contoh 

seperti pada awal perjanjian nasabah mengaku pembiayaan tersebut 

akan digunakan untuk modal kerja, tetapi pada kenyataannya 

digunakan untuk keperluan lainnya.  

Pihak bank harus melakukan evaluasi terhadap semua aspek dalam 

penanganan pembiayaan, terutama pembiyaan yang akan atau bahkan telah 

bermasalah atau macet. BRI Syariah KCP Natar juga perlu mengadakan rapat 

dengan komite pembiayaan terlebih dahulu sebelum permohonan pembiayaan 

disetujui.  Hal ini dilakukan untuk menilai pembiayaan tersebut layak atau 

tidak diberikan kepada nasabah. 

Pihak BRI Syariah juga selalu mengedepankan asas keterbukaan 

terhadap suatu persoalan yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu pihak 

bank dengan nasabah. Karena antara bank dengan nasabah bukanlah 



hubungan antara debitur dan kreditur akan tetapi hubungan persaudaraan. 

Dengan begitu nasabah tidak perlu sungkan untuk menagatakan atau bahkan 

merundingkan kepada pihak bank mengenai masalah-masalah yang terjadi 

dalam menjalankan usahanya. 

Untuk mengantisipasi atau pun menghindari terjadinya pembiayaan 

bermasalah/pembiayaan macet, maka sebelum pembiayaan diberikan, bank 

terlebih melakukan analisis yang biasanya disebut 5C, yaitu: 

1. Character 

Character adalah sifat atau kepribadian anggota yang mengajukan 

permohonan baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. 

Dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana i`tikad baik calon nasabah 

dalam memnuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau akad yang 

telah disepakati.  Dalam analisis ini meliputi : 

a. Riwayat hidup calon nasabah 

b. Rekan jejak usaha yang dijalankan nasabah 

c. Rekam jejak keuangan nasabah dengan lembaga keuangan 

sebelumnya. 

2. Capital 

Capital adalah presentase modal yang dimiliki calon nasabah serta 

yang sedang dibutuhkan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, 

semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan 

bank akan nerasa lebih yakin memberikan memberikan pembiayaan. 

Pengukuran ini dilihat dari : 

a. Melihat neraca keuangan nasabah 



b. Mengukur kekayaan dan hutang-hutang yang menjadi kewajiban calon 

nasabah, serta pengeluaran yang menjadi tanggungan yang 

bersangkutan. 

3. Capacity 

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah dalam 

menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diambil. 

Pengukuran ini dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut ini: 

a. Menilai rekam jejak usaha calon anggota dari waktu ke waktu 

terdahulu 

b. Menilai latar belakang pendidikan dan kecakapan calon nasabah 

c. Menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah dalam mengelola 

faktor produksidan kemampuan manajemen operasional 

4. Collateral 

Colleteral adalah barang berharga milik calon nasabah yang 

dijaminkan kepada bank. Kegunaan jaminan adalah sebagai pengikat diri 

serta memperkuat rasa tanggung jawab dan kepercayaan antara pihak 

nasabah dan bank. Penilaian ini dapat dilihat dari 2 segi, yaitu : 

a. Segi ekonomi, yaitu nilai ekonomis sesuatu dari agunan yang mana 

haruslah mengcover plafond pembiayaan 

b. Segi hukum, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi aspek yuridis 

untuk dipakai sebagai jaminan  

 

 



5. Condition 

Condition adalah kondisi ekonomi makro yang meliputi kondisi 

politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan 

perekonomian yang kemungkinan suatu saat memengaruhi kelancaraan 

perusahaan calon nasabah. Untuk mendapatkan gambaran mengenai hal 

tersebut, dapat dilihat dari beberapa hal berikut: 

a. Keadaan conjungtur 

b. Peraturan-peraturan pemerintah  

c. Situasi politik dan perekonomian dunia 

d. Keadaan lain yang memengaruhi pemasaran 

Dalam penialain mengenai character seorang calon nasabah biasanya 

pihak Bank BRI Syariah mengalami kesulitan. Dikarenakan cukup sulit 

dalam menilai karakter seseorang jika hanya melihat dari orang itu sendiri 

saja. Maka dari itu selain melakukan wawancara dan survei kepada calon 

nasabah, pihak bank juga melakukan investigasi dan mencari informasi 

mengenai calon nasabah terhadap tetangga nasabah untuk memastikan bahwa 

nasabah memiliki karakter yang baik.
5
 

Pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank BRI Syariah  sejauh ini 

masih dalam tahap sehat. Sehat dalam artian bahwa pembiayaan tersebut 

hanya sedikit dan masih bisa ditangani dengan baik oleh pihak bank, karena 

seperti yang telah dipaparkan sebelunya bahwa presentase pembiayaan 

bermasalah masih dibawah 5%. Pada saat ini jumlah anggota pembiayaan di 

                                                           
     5 Wawancara dengan Bapak Pandu Yoga Prasetia (Manager), pada hari Rabu Tanggal 20 April 

2016, Pukul 10.00 



Bank BRI Syariah KCP Natar adalah 140 anggota, dengan jumlah presentase 

pembiayaan bermasalah adalah sebesar 4,25 %.  

Pembiayaan bermasalah di Bank Bri Syariah KCP Natar masih dalam 

keadaan aman karena belum melewati batas yaitu 5%. Berdasarkan Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 kondisi NPF (Non Performing 

Financing) yang masih dapat diterima untuk suatu lembaga keuangan adalah 

sebesar 5%. Hal ini terjadi karena pihak bank terutama manajemen 

operasional dan pengelolaan di Bank BRI Syariah sudah berjalan dengan 

baik. Pihak bank juga telah melakukan pendekatan dengan masing-masing 

nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, salah satunya yaitu dengan 

cara mendatangi setiap nasabah dan melakukan obrolan-obrolan untuk 

mengetahui kesulitan yang dialami oleh nasabah. Pada akhirnya pihak 

nasabah juga memiliki kesadaran yang tinggi dan dapat memperbaiki sikap 

dan keputusan dalam menjalankan usahanya kemudian dapat mengembalikan 

dana yang dipinjamnya. 

Pada waktu nasabah menunggak 1 kali dalam membayar angsuran, maka 

pihak bank dengan cepat langsung melakukan tindakan dengan menghubungi 

nasabah melalui telepon. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar nasabah 

secara moral memiliki kesadarn terhadap tanggungjawab yang telah ada 

padanya, serta agar silahturahmi dan komunikasi antara pihak Bank BRI 

Syariah dan nasabah tetap terjalin dengan baik.
6
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E. Kebijakan Bank dalam Penyelsaian Pembiayaan Murabaha Bermasalah 

 Dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah/macet, Bank 

BRI Syariah KCP Natar akan menggunakan strategi-strategi yang sebisa 

mungkin dapat mengembalikan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada 

nasabah. Menurut penuturan Bapak Pandu Yoga Prasetia selaku Manager di 

Bank BRI Syariah KCP Natar, beliau mengutarakan bahwa dalam 

mengahadapi nasabah pembiayaan bermasalah penggunaan asas-asas 

kekeluargaan harus tetap dipergunakan dan diutamakan dalam penanganan 

pembiayaan bermasalah, karena sebagai lembaga keuangan yang berbasis 

syariah, maka Bank BRI Syariah harus mengedepankan prinsip humanis.
7
 

Menurut Bapak Pandu Yoga Prasetia selaku Manager di BRI Syariah 

KCP Natar, setelah menganalisis penyebab terjadinya pembiayaan 

bermasalah, maka Bank BRI Syariah melakukan beberapa kebiajakan untuk 

menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. Adapun kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pihak bank adalah melakukan pendekatan kepada nasabah 

pembiayaan bermasalah. Pendekatan ini akan mempengaruhi nasabah secara 

emosional. Nasabah akan merasa lebih nyaman dalam mengadukan segala 

kesulitan dalam melunasi pembiayaan kepada pihak bank. Biasanya bank akan 

mendatangi kediaman nasabah pembiayaan bermasalah dan melakukan 

negosiasi dan menemukan solusi bersama dalam penyelesaian pembiayaan 

bermsalah ini. 

Ketika negosiasi dan pencarian solusi telah dilakukan, akan tetapi 

nasabah tetap tidak mau melunasi pembiayaan tersebut, maka pihak bank akan 
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mengirimkan surat peringatan kepada nasabah pembiayaan bermasalah. Jika 

dengan pengiriman surat peringatan tidak juga membuat nasabah melunasi 

pembiayaan, maka pihak bank akan melakukan tindakan terakhir yaitu 

menjual barang jaminan nasabah pembiayaan bermasalah.
8
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