
BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Faktor-Faktor Pembiayaan Murabahah Bermasalah 

Pembiayaan dalam Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah penyedianaan uang atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil. 

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada 

dalam golongan kurang lancar, diragukan atau macet. Dapat diartikan juga 

bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mana 

menggambarkan siatuasi akan terjadi resiko kegagalan dalam pengembalian 

kewajiban, bahkan menunjukkan gejala akan terjadi kegagalan. 

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Manager BRI Syariah KCP Natar 

Bapak Pandu Yoga Prasetia, bahwasannya faktor yang menyebabkan 

pembiayaan bermasalah adalah berasal dari pihak nasabah, antara lain: 

1. Faktor Internal 

a.  Kurang baiknya pemahaman bank terhadap bisnis nasabah. 

Pihak bank kurang memahami kondisi usaha nasabah baik dari 

kinerja, perlembangan ataupun dari sisi laporan keuangan usaha 

nasabah. 

 



b. Kurangnya dilakukan evaluasi terhadapa keuangan nasabah 

Keuangan nasabah perlu diselidiki dan dievaluasi oleh bank, karena 

dengan melihat posisi keuangan nasabah bank dapat memperkirakan 

apakah nasabah tersebut pantas untuk melakukan pembiayaan dan 

mampu untuk melunasi pembiayaan tersebut atau tidak. 

c. Proyeksi Penjualan terlalu Optimis 

Dalam penjualan barang, pihak terlalu optimis terhadap keuantungan 

yang besar yang akan didapatkan dari pembiayaan tersebut. Pihak 

bank harus mempertimbangkan antara barang yang akan dijual dengan 

kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaan. 

d. Lemahnya Supervisor dan Monitoring 

Sebelum dan setelah melakukan pembiayaan, pihak bank melakukan 

monitoring atau memantau nasabah mulai dari karakter nasabah 

sampai dengan kondisi keuangan dan usaha nasabah. 

2. Faktor Eksternal 

a. Kapasitas usaha menurun. 

Ketika kapasitas usaha seorang nasabah menurun, maka tingkat 

pendapatan nasabah juga akan mengalami penurunan. Jika hal ini terjadi 

maka akan berpengaruh terhadap kemampuan nasabah dalam membayar 

angsuran atas pembiayaannya. Nasabah harus menyiapkan alternatif lain 

atau menemukan cara untuk menangani usaha yang berkembangannya 

menururn. Nasabah dapat mengevaluasi kembali usaha tersebut, baik dari 

sisi internal maupun eksternal perusahaan. Seperti menevaluasi laporan 

keuangan perusahaan atau mengevaluasi kinerja dari para karyawan. 



b. Bahan baku sulit 

Sebuah usaha memerlukan bahan baku dalam proses produksinya. Akan 

tetapi ada hambatan dalam menjalankan usaha sejenis itu, adalah sulitnya 

untuk menemukan bahan baku yang digunakan untuk produksi. Ketika 

terjadi hal seperti ini, maka pemilik perusahaan harus mencari alternatif 

lain agar usahanya tersebut dapat tetap berjalan dan pendapatan nasabah 

akan tetap ada guna untuk melunasi pembiayaannya. 

c. Iklim atau pengaruh musim 

Masalah ini sering terjasi pada perusahaan yang memiliki bahan baku 

produksi yang tergantung pada iklim dan musim yang sedang terjadi 

disuatu wilayah.   

d. Fluktuasi harga pasar yang tidak seimbang, artinya adalah harga jual 

dipasar yang tidak sesuai dengan total biaya yang dikeluarkan dalam 

proses produksi. Perusahaan dapat meminimalkan biaya produksi atau 

meningkatkan kualitas dari produksi tersebut. 

e. Piutang tak tertagih, artinya adalah ketika seorang petani menanam 

sayur kemudian petani tersebut menjualnya kepada pedagang sayur, 

pedagang sayur bermaksud akan membayar setelah semua sayur 

terjual habis, akan tetapi sampai pada waktu yang telah ditentukan 

pedagang sayur tersebut tidak membayar utangnya kepada petani. Hal 

ini dapat diatasi bila nasabah memiliki ketetgasan terhadap para 

pedagang sayuran, agar mereka dapat membayar tepat pada waktunya. 

f. Tujuan pembiayaan tidak sesuai dengan realitas pembiayaan.  



Pada awal akad, nasabah melakukan perjanjian kepada bank bahwa uang 

tersebut akan digunakan untuk keperluan pengembangan usahanya. Akan 

tetapi pada kenyataannya uang tersebut untuk keperluan lain yang tidak 

disebutkan pada awal perjanjian dengan bank. Nasabah harus konsisten 

terhadap apa yang telah tuangkan dalam akad. 

Pihak bank juga dalam pelaksanaan pembiayaan telah menerapkan 

prinsip kehati-hatian terhadap pemberian pembiayaan kepada calon nasabah, 

dengan melihat beberapa sudut pandang, antara lain yaitu analisi 5C yang 

terdiri dari charakter, capital, capacity, collateral, dan condition of economy. 

Analisis 5 C tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Character, yaitu pihak bank BRI Syariah KCP Natar akan melihat 

keadaan watak atau sifat, atau tingkah laku calon nasabah pembiayaan.  

2. Capital, yaitu mengetahui jumlah dana atau modal sendiri calon nasabah 

pembiayaan. Hal ini harus diteliti dengan seksama oleh pihak bank, 

karena semakin tinggi modal atau dana yang dimiliki oleh calon nasabag, 

maka akan semakin tinggi pula kesungguhan nasabah dalam menjalankan 

usahanya dan pihak bank akan merasa lebih yakin memberikan 

pembiayaan. 

3. Capacity, yaitu kemampuan yang dimiliki olehcalon nasabah dalam 

menjalankan usahanya guna memperoleh laba atau keuntungan yang 

diharapkan. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana nasabah mampu dalam 

mengembalikan hutangnya secara tepat waktu. 

4. Collateral, yaitu barang yang diserahkan oleh calon nasabah pembiayaan 

sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diterima. 



5. Condition of economy, yaitu siatuasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, 

dan budaya yang dapat memengaruhi keadaan perekonomian yang 

kemungkinan suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan yang 

dijalankan oleh calon nasabah. 

Dengan melakukan analisis terhadap para calon nasabah, pihak bank 

dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Dimana 

pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Natar sebesar 4,25%, 

jumlah ini lebih besar dari pada batas maksimal pembiayaan bermasalah 

yaitu 5%.  

 

B. Analisis Kebijakan Bank dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 

 Pada Bank BRI Syariah KCP Natar, pembiayaan dikatakan bermasalah 

apabila nasabah pembiayaan tidak mampu membayar angsuran, baik angsuran 

pokok maupun marginnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama 

di awal akad. Ketika terjadi pembiayaan bermasalah maka pihak bank akan 

melakukan rapat bersama dengan karyawan untuk menangani pembiayaan dan 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam menyelesaikan pembiayaan yang 

bermasalah. 

 Langkah pertama pihak bank akan melakukan peringatan atau 

pemberitahuan kepada nasabah pembiayaan bermasalah. Peringatan atau 

pemberitahuan ini pertama-tama akan dilakukan melalui saluran telepon yang 

akan dilakukan oleh Ibu Dian Andita Putri selaku Branch Operation 

Supervisor. Apabila tindakan ini dalam jangka waktu tertentu tidak ditanggapi 

oleh nasabah dan nasabah tidak pula melakukan pelunasan atas 



pembiayaannya, maka pihak BRI Sayiah akan melakukan prosedur penagihan 

tertulis, yaitu mengirimkan surat peringatan kepada nasabah pembiayaan 

bermasalah, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Penagihan dilakukan dengan bahasa yang baik, sopan, serta melalui 

pendekatan yang agamis karena mengingat bank menganut sistem syariah. 

2. Penagihan pertama dilakukan secara lisan oleh pihak Branch Operation 

Supervisor 

3. Penagihan kedua dilakukan dengan surat yang diantar kepada nasabah 

pembiayaan bermasalah. Surat ini bernama Surat Peringatan 1 (SP 1) 

4. Bila penagihan kedua dengan surat tidak adak respon dari nasabah, maka 

bank akan melakukan tindak lanjut dengan yaitu pemanggilan ke Bank 

BRI Syariah KCP Natar melalui Surat Peringatan 2 (SP 2) 

5. Apabila pengihan pertama dan kedua tidak berhasil serta pemanggilan 

juga tidak ada tanggapan, tidak ada tindak lanjut, atau realisasi dari 

nasabah maka dapat dilakukan pengambilan agunan melaui Surat 

Peringatan 3 (SP 3) 

 Apabila prosedur penyelesaian diatas tidak juga dapat menyelesaikan 

pembiayaan bermasalah tersebut, maka pihak Bank BRI Syariah akan 

melakukan tindakan penyelesaian dan penyehatan pembiayaan bermasalah, 

yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap anggota pembiayaan bermasalah 

agar tidak lagi terlambat dalam pembayaran. Penyehatan yang dilakukan dapat 

berupa penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali 

(Reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). 



 Penjadwalan kembali (Rescheduling) adalah solusi bagi anggota 

pembiayaan bermasalah yang tidak mampu membayar pada tanggal jatuh 

tempo yang ditetapkan karena alasan yang dapat diterima pihak bank, maka 

pihak bank BRI Syariah akan membuat kebijakan perubahan jadwal waktu 

angsuran, merubah besarnya angsuran atau memperpanjang jangka waktu 

angsuran. Dalam penyelesaian pembiayaan dengan cara penjadwalan kembali 

bank tidak diperbolehkan menambah jumlah tagihan pembiayaan yang tersisa. 

Hal ini dimaksudkan agar tidak menambah beban bagi nasabah. Dalam 

penentuan waktu pembayaran yang akan diatur kembali harus sesuai dengan 

kesepakatan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak manapun. 

 Persyaratan kembali (Reconditioning) adalah solusi bagi anggota yang 

usahanya mengalami kegagalan atau terjadi kendala yang tidak diinginkan 

seperti musibah kebakaran, kemalingan, atau yang lainnya dan tidak dapta 

membayar angsuran dalam beberapa waktu, maka pihak Bank BRI Syariah 

melakukan penyelamatan pembiayaan dengan cara seperti persyaratan kembali  

dengan penurunan suku bunga atau margin, dengan cara menjadikan margin 

menjadi hutang pokok, penundaan pembayaran margin, sampai dengan 

pembebasan margin ditambah dengan menjadwal ulang pembiayaan nasabah. 

 Penataan kembali (Restructuring) yaitu memberikan solusi perubahan 

yang lebih luas lagi. Anggota dapat menambah pinjamannya atau konversi 

jenis pembiayaannya ke yang lain jika bank menilai itu dapat menormalkan 

atau menyehatkan kembali pembayaran angsuran anggota pembiayaan 

bermasalah. Namun penataan kembali ini dapat disetujui begitu saja oleh 

pihak Bank BRI Syariah, ada prosedur yang harus dilakukan ulang seperti 



survey ulang terhadap  nasabah pembiayaan bermasalah, analisa kelayakan 

dan vertifikasi ulang terhadap anggota yang mengajukan penataan kembali. 

 Apabila penyehatan tersebut tidak juga menuai hasil, maka pihak Bank 

Bri Syariah KCP Natar, maka bank akan melakukan tindakan penyelesaian. 

Penyelesian ini adalah penyitaan atau penjualan agunan atau jaminan 

pembiayaan. Dalam melakukan tindakan penyelesaian BRI Syariah KCP 

Natar juga memiliki dua cara yaitu litigasi dan non litigasi.  Litigasi adalah 

penyelesaian masalah dengan melalui jalur hukum atau pengadilan, sedangkan 

non litigasi adalah penyelesaian masalah diluar jalur hukum, yaitu dengan cara 

melakukan pendekatan secara emosional kepada anggota pembiayaan 

bermasalah dengan tujuan anggota dapat merelakan agunan/jaminan untuk 

dijual guna melunasi pembiayaan yang tidak sanggup dibayar oleh nasabah. 

 Jika dilihat dalam praktek penyelesaian pembiayaan bermasalah di 

Bank BRI Syariah KCP Natar lebih memilih penyelesaian dengan cara non 

litigasi, yaitu penyelesaian diluar jalur hukum. Hal ini dikarenakan melihat 

anggota nasabah pembiayaan yang rata-rata merupakan rakyat menengah 

kebawah. Serta melihat sifat Bank BRI Syariah KCP Natar yang ingin 

membangun asas kekeluargaan antara pihak dengan nasabah, dan 

kelembagaan bank yang hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan semata.  

 Jika dilihat dari teori dan hasil lapangan, maka dapat dilihat bahwa 

kebijakan yang diterapkan oleh BRI Syariah KCP Natar telah berhasil dalam 

meminimalisir pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan 



yang telah diterapkan oleh bank dengan mendatangi nasabah dan melakukan 

pembicaraan serta menemukan solusi agar nasabah dapat melunasi 

pembiayaan yang menunggak. Dengan mendatangi nasabah ini dapat 

berpengaruh terhadap emosional nasabah dan kepercayaan nasabah terhadap 

bank akan meningkat.   

C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan Penyelesaian 

Pembiayaan Murabahah BRI Syariah KCP Natar 

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan di Bank 

BRI Syariah KCP Natar, maka dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah 

pihak bank melakukan kebijakan-kebijakan yang telah sesuai dengan hukum 

yang berlaku secara syariah Islam. Bank BRI Sayriah KCP Natar 

menggunakan kebijakan yang tidak memberikan kesulitan melainkan 

memberikan kemudahan bagi nasabah dalam menyelesaikan kesulitan 

nasabah.  

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.. dalam QS. Al Baqarah: 280  

 

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”   

 

Hal ini terbukti dengan dalam penyelesaikan pembiayaan murabahah, 

Bank BRI Syariah lebih mengutamakan prinsip humanisme (asas 

kekeluargaan) atau pendekatan secara emosional dengan para nasabah 

pembiayaan bermasalah. Tindakan pertama bank adalah menghubungi 

nasabah melalui saluran telepon untuk membayar tunggakan atas 



pembiayaannya. Jika hal ini tidak berhasil maka bank akan mengirim surat 

peringatan kepada para nasabah pembiayaan bermasalah. Bank juga dapat 

melakukan pendekatan secara emosional dengan mendatangi nasabah secara 

langsung kerumah atau tempat usaha nasabah.  

Dengan mendatangi nasabah secara langsung maka bank dan nasabah 

dapat melakukan pembicaraan secara lebih mendalam tentang cara mengatasi 

pembiayaan nasabah yang mengalami masalah atau macet. Bank dapat 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada nasabah mengenai perkembangan 

usaha dan alasan nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi 

kewajibannya kepada bank.  Tentunya pertanyaan yang diajukan oleh bank 

harus secara perlahan tanpa mengguncang emosional nasabah. Pertanyaan-

pertanyaan harus mempertimbangkan keadaan dan situasi dari nasabah. 

Apabila setelah melakukan pendekatan secara emosional terhadap nasabah 

dengan mengunjungi nasabah secara langsung dan melakukan pembicaraan 

secara mendalam tidak menuai hasil dan nasabah tetap tidak dapat melunasi 

pembiayaannya, maka bank akan melakukan tindakan penyelesaian yang 

terakhir, yaitu penyitaan atau penjualan agunan/jaminan pembiayaan. 

Dalam ekonomi Islam, jaminan biasa disebut dengan kafalah. Tndakan 

penyitaan atau penjualan agunan/jaminan ini dilakukan untuk menutupi 

tunggakan pembiayaan nasabah. Karena dana yang ada didalam bank bukan 

hanya milik nasabah itu sendiri akan tetapi dana tersebut milik masayarkat 

umum yang menitipkan dananya ke bank.  

Tindakan penyitaan dan penjualan jaminan ini sesuai dengan firman Allah 

SWT dalam QS. Al Maidah ayat 1: 



 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 

(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 

yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al Maidah: 1) 

 

Dalam tindakan penyitaan jaminan, tidak diperbolehkan adanya paksaan 

dari pihak manapun terutama pihak bank kepada nasabah. Oleh karena itu 

pada awal akad nasabah dan pihak bank telah melakukan perjanjian dengan 

menggunakan jaminanan sebagai pengganti jika nasabah tidak mampu 

melunasi pembiayaannya.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


