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ABSTRAK

Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin 
meningkat pula permintaan atau kebutuhan suatu pendanaan, yang salah satunya 
adalah permintaan pendanaan untuk pemilikan rumah. Rumah adalah salah satu 
kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat dipisahkan, Namun harga rumah yang 
terus membuming menyebabkan jarang orang mampu membeli rumah secara 
tunai. Sehingga Bank BRI Syariah KC Tanjung Karang menawarkan produk 
konsumtif yang dikenal pembiayaan murabahah produk pemilikan rumah faedah.
Sedangkan prinsip murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang paling 
beresiko tinggi, semakin banyak pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank maka 
akan semakin banyak risiko yang dialami sehingga berakibat pada peningkatan 
Non Performing Financing (NPF). Dengan demikian bank harus berhati-hati 
dalam memberikan pembiayaannya terhadap calon nasabahnya.

Berdasarkan dari pernyataan ini penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian dengan merumuskan masalah sebagai berikut: “bagaimanakah
implementasi manajemen pembiayaan murabahah terhadap calon nasabah dalam 
menekan Non Performing Financing (NPF)? dan bagaimanakah cara Bank BRI 
Syariah KC. Tanjung Karang dalam menangani nasabah yang dikatagorikan Non 
Performing Financing (NPF)?.

Untuk memecahkan masalah yang ada penulis menggunakan jenis 
penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode 
interview, observasi, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, peneliti 
merangkum hasil penelitian dengan cara mempokuskan pada hal-hal yang penting 
atau mencari tema dari penelitian, kemudian peneliti menyajikan hasil 
penelitiannya dalam bentuk uraian singkat yang mudah untuk dipahami.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa implementasi manajemen 
pembiayaan murabahah terhadap calon nasabah dalam menekan Non Performing 
Financing (NPF) di Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang dimulai dari tahap 
permohonan sampai dengan tahap realisasi dan sudah menerapkan prinsip kehati-
hatian yaitu prinsip 6C (character, capital, capacity, collateral, condition, dan 
contraints). Sedangkan cara Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang dalam 
penanganan nasabah yang dikatagorikan pembiayaan Non Performing Financing
(NPF) adalah menggunakan tindakan rescheduling, reconditioning, restructuring
dan penyitaan barang jaminan. Tercatat sebanyak 171 nasabah yang dinyatakan 
layak mendapat pembiayaan di Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang. Dari 171 
nasabah tersebut terdapat 10 nasabah yang termasuk katagori pembiayaan Non 
Performing Financin yaitu 7 nasabah dikatagorikan kurang lancar, 2 nasabah 
dikatagorikan macet, dan 1 nasabah dikatagorikan diragukan. Dengan demikian 
jumlah NPF Pembiayaan Murabahah nya sebesar 1% sehingga Bank BRI Syariah 
KC. Tanjung Karang dikatagorikan baik dalam melakukan pembiayaannya.
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MOTTO

                               

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 

Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS  Al-

Anfal:27)1

                                                            
1 Mushaf Aisyah, Al-Quran dan Terjemah untuk Wanita, (Bandung: Jabal, 2010), h. 

180.
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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 skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

kekeliruan terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan, 

disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok 

permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah 

Implementasi Manajemen Pembiayaan Murabahah Dalam Menekan 

Non Performing Financing (NPF) Studi pada Bank BRI Syariah.

1. Implementasi

Implementasi merupakan proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau 

inovasi dalam suatu tindakan praktik sehingga memberikan dampak, baik 

berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap.1

2. Manajemen 

Manajemen dalam Al-Quran ditemui terma tadbir, yang berarti penerbitan, 

pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan. Manajemen adalah 

suatu aktivitas khusus yang menyangkut kepemimpinan, pengarahan, 

                                               

1 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi (Konsep, Karakteristik, Implementasi, 
dan Inovasi) Ct. 9 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 5.
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pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap 

pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam 

suatu proyek.2

3. Pembiayaan

Pembiayaan (financing) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak, 

kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, 

baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan 

adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan. Dalam perbankan syariah disebut sebagai aktiva produktif.3

4. Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli dengan harga asal ditambah margin 

keuntungan yang telah disepakati antara dua belah pihak, dimana penjual 

menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.4

5. Menekan

Menekan dalam penelitian ini adalah bentuk pertahanan yang dilakukan 

agar tidak terjadi suatu perubahan yang akan berakibat merugikan.

6. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang dikategorikan 

dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet.5

                                               

2 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),  h. 68.
3 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 

2005), h. 17.

4 Ibid., h. 10.

5 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.359.
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B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul 

ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Dengan kemajuan zaman yang dialami oleh masyarakat maka secara 

otomatis akan memberikan dampak positif dan negatif terhadap 

kemajuan perekonomian, dan sebagian masyarakat akan disibukan oleh 

urusan pribadi mereka, dengan demikian sebagian masyarakat 

memikirkan cara yang instan atau prastis dalam melakukan kegiatan 

kesehariannya khususnya dalam renopasi atau pembuatan rumah yang 

sering dilakukan pada lembaga keuangan sekitarnya. Namun dengan 

banyaknya pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank maka akan semakin 

besar resiko yang akan dialami oleh Bank.

2. Alasan Subjektif

a. Adanya motivasi tinggi untuk turut serta menyumbangkan pemikiran 

berupa karya ilmiah yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

b. Tema penelitian yang akan diiteliti relevan dengan disiplin keilmuan 

yang sedang penulis geluti, yaitu ilmu Perbankan Syariah.

c. Kesediaan literatur dan sumber data yang mudah di dapat.



4

C. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan 

fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.6 Dalam 

kehidupan berekonomi manusia senantiasa berupaya untuk selalu lebih 

efisien. Bank menjalankan peran sebagai perantara keuangan yangmana 

perbankan mengambil “posisi tengah” diantara orang-orang atau pihak yang 

berlebihan dana dan yang membutuhkan dana, diantara kalangan pembeli dan 

penjual.7

Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, 

semakin meningkat pula permintaan atau kebutuhan suatu pendanaan, yang 

salah satunya adalah permintaan pendanaan untuk pemilikan rumah. Rumah 

adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat dipisahkan, 

salah satunya diatur dalam UUD 1945 pasal 28h angka 1 yang mengatakan 

bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh layanan kesehatan”.8 Namun harga rumah yang terus 

membuming menyebabkan jarang orang mampu membeli rumah secara tunai. 

Sehingga Bank BRI Syariah KC Tanjung Karang menawarkan produk 

                                               

6 Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan 
Syariah, Ed. 2 (Jakarta: Selemba Empat, 2014), h. 48.

7 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 
2005), h. 27.

8 Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen Kedua Tahun 2000) 
pasal 28h angka 1.
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konsumtif yang dikenal pembiayaan murabahah produk pemilikan rumah

faedah. Dalam praktek perbankan syari’ah, murabahah selalu menggunakan 

jenis pembayaran secara tangguh atau dicicil. Akad jenis ini adalah salah satu 

bentuk akad bisnis yang mencari keuntungan bersifat pasti (certainly return) 

dan telah diketahui dimuka (pre-determiner return).9

Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang 

menyatakan bahwa dalam jual beli murabahah adalah barang yang 

diperjualbelikan bukanlah barang yang diharamkan oleh syariah Islam. Dalam 

hal ini fatwa nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 mensyaratkan bank memberi tahu 

secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang 

diperlukannya. Selanjutnya, nasabah membayar harga barang tersebut 

berdasarkan jangka waktu dan metode yang telah disepakati.10

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah SWT telah menghalalkan 

jual-beli dan mengharamkan riba, sebagaimana firman Allah SWT dalam 

surat Al-Baqarah ayat 275:

                              

                                     

                                               

9 Helmi Haris, “Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Sebuah Inovasi Pembiayaan 
Perbankan Syari’ah)”. Jurnal Ekonomi Islam,  Vol. I, No. 1 (Juli  2007), h.116.

10 Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan 
Syariah, Ed. 2 (Jakarta: Selemba Empat, 2014), h. 160.
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Artinya:“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata. 
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 
datang larangan) dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali 
(mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka 
kekal didalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat diatas menjelaskan bahwa apa-apa yang bermanfaat dibumi bagi 

hamba-Nya maka Ia memperbolehkannya dan apa-apa yang merugikan Ia 

melarangnya bagi mereka.

Pembiayaan dengan prinsip murabahah ini merupakan pembiayaan 

yang paling banyak diminati oleh nasabah pembiayaan, namun pembiayaan 

murabahah termasuk pembiayaan yang paling berisiko tinggi untuk 

bermasalah karena disebabkan keadaan dimana nasabah yang tidak sanggup 

dalam pembayar sebagian atau seluruh dari kewajiban yang telah disepakati

dengan pihak bank sebelum pembiayaannya disetujui. Tingkat terjadinya 

pembiayaan bermasalah di Bank Syariah biasanya diproksikan dengan rasio 

Non Performing Financing (NPF) yang berarti pembiayaan yang 

dikategorikan dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet, atau 
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yang dikatagorikan nasabah kurang baik, cukup baik, dan tidak baik.11

Sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Kelektibilitas NPF

Angka NPF Kolektibilitas
< 2% Sangat Baik

2% - 5% Baik
5% - 8% Cukup Baik
8% - 12% Kurang Baik

> 12% Tidak Baik

Sumber: Bank BRI Syariah

Dari tabel diatas dijelaskan semakin kecil angka NPF suatu bank maka 

bank akan semakin baik dalam melakukan pembiayaannya. Angka NPF 

merupakan salah satu indikator penting dalam pengukuran tingkat kesehatan 

bank, maka seluruh bank akan tetap berusaha menekan angka NPF nya, jika 

perlu bank tidak melakukan ekspansi pembiayaan jika mereka tidak yakin 

terhadap prospek debitur yang akan dibiayainya.12

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bagian

Costomer Service tanggal 26 Januari 2017 waktu 15.10 WIB penulis 

mendapat informasi bahwa: “Banyaknya nasabah pembiayaan murabahah 

produk kepemilikan rumah faedah di Bank BRI Syariah KC.Tanjung Karang 

                                               

11 H.Veithzal Rivai, et. al. Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari 
Teori ke Praktik (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 359.

12 Maidalena, “Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) Pada Industri 
Perbankan Syariah”. Jurnal Human Falah,  Vol. 1  No. 1 (Januari – Juni 2014), h. 131.
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adalah Wiraswasta dan Karyawan, wiraswasta disini harus melakukan usaha 

yang berjalan selama 5 tahun, sedangkan karyawan dengan lama masa kerja 2 

tahun di suatu lembaga tertentu”.13

Dapat penulis simpulkan bahwa besar kemungkinan terjadinya 

pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah produk kepemilikan 

rumah faedah di Bank BRI Syariah KC Tanjung Karang. Sedangkan ada 

beberapa penyebab kegagalan dalam usaha, yaitu:

1. Inability to make the entrepreneurial transition, manajer tidak bisa 

mendelegasikan pekerjaannya kepada orang lain.

2. Lack of capital, dikarenakan kekurangan modal dan tidak bisa memupuk 

relasi sehingga tidak bisa memperoleh tambahan modal.

3. Poor Management, tidak memiliki keterampilan dalam manajemen.

4. Adanya pembatasan pemerintah dengan berbagai peraturan, seperti tidak 

bolehnya tempat serta jenis usaha yang sedang dijalankan.14

Berdasarkan wawancara dan survey yang dilakukan penulis di Bank 

BRI Syariah KC Tanjung Karang, Maka dari itu penulis tertarik untuk 

meneliti Implementasi Manajemen Pembiayaan Murabahah dalam Menekan 

Non Performing Financing (NPF)  Studi Pada Bank Bri Syariah KC. Tanjung 

Karang.

                                               

13 Dwi Utari, Costomer Service Bank BRI Syariah KC.Tanjung Karang, Wawancara,
Bandar Lampung, 26 September 2016.

14 H. Buchari Alma, Kewirausahaan, ( Bandung, Alfabeta, 2011), h. 134.
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D. Rumusan Masalah

     Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan penelitian yang disusun 

berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan 

data.15 Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas maka 

selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi manajemen pembiayaan murabahah

terhadap calon nasabah dalam menekan Non Performing Financing (NPF)

yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang?

2. Bagaimanakan cara Bank BRI Syariah Tanjung Karang dalam penanganan 

nasabah yang dikatagorikan Non Performing Financing (NPF)?

E. Batasan Masalah

      Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan 

agar penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan implementasi manajemen 

pembiayaan murabahah pada produk kepemilikan rumah faedah dalam 

menekan Non Performing Financing (NPF). Penelitian ini hanya 

difokuskan pada cara bank dalam menganalisis manajemen pembiayaan 

terhadap nasabah pembiayaan kepemilikan rumah faedah dengan akad 

murabahah di Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang.

                                               

15 Sugiyono, Metode Kuantitatif, Kualitatif  Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014),  h. 
206.
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2. Responden dalam penelitian ini diambil dari pihak bank yang 

bersangkutan dan nasabah pembiayaan murabahah kepemilikan rumah

faedah.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada pembahasan diatas, penelitian ini memiliki tujuan 

dan manfaat yaitu:

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi manajemen 

pembiayaan murabahah terhadap calon nasabah dalam menekan Non 

Performing Financing (NPF) yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah 

KC. Tanjung Karang.

b. Untuk mengetahui bagaimanakah cara Bank BRI Syariah Tanjung 

Karang dalam penanganan nasabah yang dikatagorikan Non 

Performing Financing (NPF).

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wacana disiplin ilmu dan menambah 

keilmuan khususnya yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan 

sebagai cara penerapan manajemen pembiayaan murabahah agar bank

lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan.

b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti



11

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pemberitahuan dan 

tambahan pengalaman tentang masalah kinerja perbankan jika 

dilihat dari pembiayaannya dan sebagai referensi semua pihak yang 

akan melakukan penelitian lebih lanjut yang sesuai dengan pokok 

pembahasan penelitian ini.

2) Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan dapat dijadikan 

bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3) Pihak Bank

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi serta 

memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembiayaan bermasalah pada bank sehingga perbankan bisa lebih 

berhati-hati dalam menganalisis calon nasabah.

G. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Sumber data adalah subjek atau tempat dimana peneliti 

memperoleh data yang dibutuhkannya. Sumber data dapat berupa benda, 

gerak, manusia, tempat dan sebagainya.16 Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu:

                                               

16 Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam 
Penelitian (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), h. 43.
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a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data.17 Sumber data ini bisa diperoleh dari 

seseorang yang dimintai informasi (peneliti). Adapun informasi pokok 

dalam penelitian ini adalah Bapak Subli bagian Manajer Operasional

(MO), Bapak Ali Mustofa dan Ibu Nefa Fadhilah Account Officer

(AO), Ibu Anis Septiana dan Ibu Dwi Utari Costemer Service (CS), 

Bapak Hadi Susilo Marketing Manajer (MM), dan nasabah yang 

melakukan transaksi pada pembiayaan murabahah produk 

kepemilikan rumah faedah seperti bapak Sukarmin, bapak Khairi, dan 

bapak Rendra.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

literatur-literatur yang mendukung penelitian.18 Data sekunder yang 

penulis gunakan disini berupa dokumentasi, jurnal, penelitian 

terahulu, dan perpustakaan.

                                               

17 Sugiyono, Op.Cit., h. 308.
18 Ibid.
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2. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

atau biasa disebut penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau uraian dari orang-orang dan prilaku yang dapat 

diamati.19 Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah 

sebagai instrument kunci.20

b. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian 

yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian deskriptif

yaitu uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang 

relevan dengan variabel yang diteliti.21 Dengan demikian penelitian 

ini akan mendeskripsikan secara detail mengenai Implementasi 

Manajemen Pembiayaan Murabahah dalam Menekan Non Performing 

Financing (NPF)  Studi Pada Bank Bri Syariah KC. Tanjung Karang.

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpul data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut :

                                               

19 S. Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 36.
20 Sugiyono, Op.Cit., h. 15.
21 Ibid., h. 58.
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a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mengamati secara langsung berbagai kondisi yang terjadi di obyek 

atau tempat penelitian. Adapun metode observasi berdasarkan 

perannya dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut:

1) Observasi partisipan yaitu peneliti adalah bagian dari keadaan 

alamiah, tempat dilakukannya observasi.

2) Observasi nonpartisipan yaitu dalam observasi ini peranan 

tingkah laku peneliti dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan 

dengan kelompok yang di amati kurang dituntun. 22

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian 

partisipan, dimana peneliti berperan langsung di perusahaan atau di 

Bank BRI Syariah. Dalam hal ini penulis mengamati dan 

memperhatikan kondisi lingkungan Bank BRI Syariah KC. Tanjung 

Karang.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontrak atau hubungan 

pribadi antara pengumpulan data dengan sumber data (responden).23

                                               

22 Koentijaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta:Gramedia Pustaka 
Utama, 2004), h. 189.

23 Rianto Hadi dan Heru Prasadja, Langkah-Langkah Penelitian Sosial (Jakarta: Arcan, 
1991), h. 73.
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Metode wawancara disini penulis gunakan sebagai metode 

pengumpulan data yang paling utama. Dalam melaksanakan 

wawancara disini penulis menggunakan wawancara langsung, yaitu 

wawancara dilakukan dengan cara “face-to-face”, artinya peneliti 

berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara 

lisan hal-hal yang diinginkan, dan responden memberikan jawaban 

secara lisan pula, kemudian jawaban responden itu dicatat atau ditulis 

oleh pewawancara.24

Dalam melakukan wawancara disini peneliti mewawancarai 

secara lisan bagian Manajer Operasional, Costemer Service, 

Marketing Manajer, dan beberapa nasabah yang peneliti jadikan 

sebagai sampel ataupun responden dari penelitian.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah surat-surat, catatan harian, kenang-

kenangan, laporan, perpustakaan, dan literatur lain sebagainya. Dalam 

hal ini jasa perpustakaan sangat diperlukan oleh peneliti. Perpustakaan 

umumnya memiliki koleksi buku, pamplet, majalah, dan buku-buku 

referensi (acuan) lainnya.25

                                               

24 Ibid.
25 Rianto Hadi dan Heru Prasadja, Op.Cit., h.48.
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Dokumentasi yang dibutuhkan seperti jurnal, perpustakaan, 

penelitian terdahulu, dan dokumen perbankan yang mendukung 

penelitian seperti catatan, pedoman, dan brosur lainnya.

4. Metode Analisis Data

Analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran yang 

logis, analisa dengan menggunakan logika, induksi, deduksi, analogi, dan

komparasi.26 Analisis data dapat sebagai proses penyederhanaan dan 

pengembangan data ke dalam narasi yang mudah dipahami, dibaca, dan 

diinterprestasikan. Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis

data adalah sebagai berikut:

a. Data Reduction (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, mempokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan 

pola. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari data bila 

diperlukan.27

                                               

26 Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, Cet 2 (Jakarta: Rajawali, 1990), h. 
95.

27 Ibid., h. 247
.
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b. Data Display (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah terjadi, 

serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut.28

c. Conclusion Drawing (verifikasi)

Menurut miles and huberman conclusion drawing adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi dari penelitian yang dilakukan. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang 

valit dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel.29

                                               

28 Ibid., h 249.
29 Ibid., h 252.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak 

mengandalkan pada bunga. Penghapusan bunga akan menghilangkan 

sumber ketidak adilan antara penyedia dana (nasabah) dan pengusaha 

(bank), keuntungan total dari modal akan dibagi antara kedua belah pihak 

menurut keadilan.30

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 

2008 pada Bab 1 Pasal 1 tentang ketentuan bank, bahwa yang dimaksud 

dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya.31 Terkait dengan asas operasional Bank Syariah, 

berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 21 tahun 2008, disebutkan bahwa 

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan 

prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Bank 

Syariah beroperasi atas dasar bagi hasil, dimana Bank Syariah tidak 

menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun 

                                               

30 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 55.
31 Dapartemen Agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankan Syariah, h. 2, akses 22 Maret 2017.
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penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang 

diharamkan oleh Allah SWT.32

2. Asas, Tujuan dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu Bab II Pasal 2 tentang asas 

Perbankan Syariah yaitu dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan 

prinsip syariah, demokrasi, ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Bab II 

Pasal 3 berisi tentang tujuan Perbankan Syariah, yaitu Perbankan Syariah 

harus menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan 

rakyat. Sedangkan fungsi Perbankan Syariah dijelaskan pada Bab II Pasal 

4 yaitu berbunyi:

a. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan 

fungsi Financial Intermediari yaitu menghimpun dana masyarakat 

dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

b. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dapat menjalankan 

fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mall, yaitu menerima 

dana yang berasal dari zakat, infak, hibah, atau dana sosial lainnya 

dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

c. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dapat menghimpun 

dana sosial yang berasal dari wakaf dan menyalurkannya kepada 

                                               

32 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 
h. 3. 
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pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf 

(wakif).

d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) 

dan ayat (3) sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.33

3. Pembiayaan-pembiayaan Perbankan Syariah

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

1) Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan (margin) yang disepakati antara kedua belah 

pihak. Akad murabahah memberi banyak manfaat kepada Bank 

Syariah yang salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari 

selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.34

2) Bai’ As-salam

Bai’ As-salam berarti pembelian barang yang diserahkan di 

kemudian hari, sehingga pembayaran dilakukan pada saat awal 

transaksi dilakukan.35

3) Istishna

Transaksi istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli 

dan pembuat barang. Dimana pembuat barang menerima pesanan

                                               

33 Kasmir, Manajemen Perbankan (Rajawali Pers: Jakarta, 2010), h.4 - 5.
34 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: 

Alfabeta,2012), h. 44-45.
35 Ibid., h. 46.
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dari pembeli, kemudian si pembuat barang membuat sesuai

spesifikasi yang telah disepakati.36

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah)

Pembiayaan ini ditujukan untuk mendapatkan jasa, dimana 

keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas 

barang atau jasa yang disewakan. Prinsip sewa ini adalah akad ijarah 

dan ijarah muntahia bit tamlik (IMBT).37 Adapun dasar hukum bagi 

akad ijarah adalah:

...                       ...

Artinya: “... apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) 
dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada 
dosa atas keduanya ...”(QS. Al-Baqarah: 233)

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

1) Musyarakah

Prinsip musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau 

lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa 

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai 

kesepakatan.38

                                               

36 Ibid., h. 47.
37 Ibid., h. 48.
38 Ibid., h. 50.
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2) Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau 

berjalan. Yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana 

shahibul maal (pemilik modal) mempercayakan jumlah modalnya 

kepada mudharib (pengelola) dengan suatu perjanjian pembagian 

keuntungan. Sementara kerugian apabila bukan diakibatkan oleh si 

pengelola maka kerugian ditanggung si pemilik modal.39

d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

1) Hawalah

Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berutang 

kepada oranglain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para 

ulama hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil 

(orang yang berutang) menjadi tanggungan muhal ‘alaih (orang 

yang membayar hutang).40

2) Rahn

Rahn biasa dikenal dengan gadai, dimana rahn adalah menahan 

salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman 

yang diterimanya. Rahn disini bisa berupa uang, mas, dan surat 

berharga lainnya sesuai dengan peraturan bank masing-masing.41

                                               

39 Ibid., h. 52.
40 Ibid., h. 54.
41 Ibid., h. 55.
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3) Qard

Qard adalah pemberian harta kepada oranglain yang dapat ditagih 

atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa 

mengharapkan imbalan. Aplikasi qardh antaralain adalah seperti

pinjaman talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu kredit 

syariah.42 Adapun ketentuan Qard dalam al-quran yaitu:

                             

Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah 
pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) 
pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang 
banyak”. (Q.S. Al-Hadiid: 11)

4) Wakalah

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat

kepada oranglain maupun kepada lembaga keuangan syariah 

lainnya. Aplikasi wakalah dalam penyaluran dana di perbankan 

terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk 

mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti L/C, 

inkaso, dan transfer uang.43 Sebagaimana firman Allah:

                      

Artinya: berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara 
(Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, 
lagi berpengetahuan". (Q.S. Yusuf: 55)

                                               

42 Ibid., h. 56.
43 Ibid., h. 57.
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5) Kafalah

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung 

kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau 

yang ditanggung.44

                        

Artinya: “penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala 
Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh 
bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin 
terhadapnya". (Q.S. Yusuf: 72)

4. Skema proses pembiayaan

Sebelum pihak bank melakukan penyaluran pembiayaan ada dua 

cara yang biasa dilakukan oleh bagian pembiayaan terhadap calon 

nasabah (debitur), yaitu walk in client dan solitasi. Dimana walk in client 

adalah calon nasabah pembiayaan datang langsung ke bank untuk

mendapatkan pelayanan dan jasa yang diinginkannya. Biasanya calon 

nasabah pembiayaan yang diperoleh dengan cara tersebut sebagian besar 

berisiko tinggi. Karena biasanya calon nasabah pembiayaan seperti itu 

sudah pernah mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan yang 

lain dan permohonannya ditolak. Sedangkan solitasi yang biasanya 

disebut dengan tindakan menjemput bola, adalah petugas pembiayaan pro 

aktif dalam mencari calon nasabah (debitur) pembiayaan pilihan yang 

                                               

44 Ibid.
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sesuai dengan kriteria calon nasabah yang diinginkan dan layak untuk 

dibiayai.45

Adapun skema proses pembiayaan yang biasa dilakukan oleh 

perbankan syariah adalah seperti pada gambar beriku ini:

Gambar 2.1 Skema proses pembiayaan

B. Manajemen Dalam Perspektif Islam

1. Implikasi Manajemen Dalam Syariah Islam

Untuk melaksanakan kewajiban, para penguasa atau pengusaha 

harus menjalankan manajemen yang baik dan sehat. Manajemen yang 

sehat adalah harus memenuhi syarat-syarat yang tidak boleh ditinggalkan 

                                               

45 Katiyo, Analisis Kredit dan Risiko (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2004), h. 60.
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(condition sine qua non) demi mencapai hasil tugas yang baik. Oleh 

karena itu, para pengusaha wajib mempelajari ilmu manajemen. Apalagi 

bila prinsip atau tekhnik manajemen itu disyaratkan dalam Al-Quran atau 

hadist.46

Beberapa prinsip dan tekhnik manajemen yang ada relevansinya 

dengan Al-Quran dan hadist, antara lain sebagai berikut:

a. Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Yaitu perbuatan yang baik dan terpuji, serta perbuatan tolong-

menolong (taawun), menegakkan keadilan diantara manusia, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efisiensi, dan 

lain-lain. Sebaliknya manusia harus menjauhi perbuatan munkar 

(keji), seperti korupsi, suap, dan pemborosan. Menyeru pada 

kebajikan dan mencegah kemungkaran merupakan kewajiban 

sebagaimana firman Allah SWT:47

                          

             

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 
mencegah dari yang munkar. Dan merekalah orang-orang yang 
beruntung.” (QS. Ali Imran: 104)

                                               

46 Veithzal Rivai dan Andria Permata Vietzal, Islamic Financial Management: Teori 
Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
2008), h. 81.

47 Ibid.
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b. Kewajiban Menegakkan Kebenaran

Ajaran Islam adalah metode Ilahi untuk menegakkan 

kebenaran dan menghapuskan kebatilan, menciptakan masyarakat 

yang adil sejahtera serta diridai Allah. Dengan demikian, manajemen 

yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran menjadi 

wajib. Kebenaran menurut ukuran dan norma Islam, antara lain 

tersirat dalam firman Allah SWT:48

                    

Artinya: “Dan Katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil 
telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti 
lenyap.” (QS. Al-Isra: 81).

c. Kewajiban Menegakkan Keadilan

Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil, yaitu adil dalam 

menimbang, adil dalam bertindak, dan adil dalam menghukum. Adil 

juga harus dilakukan dimanapun dan dalam keadaan apapun. Sebagai 

penguasa atau pengusaha dalam manajemen harus adil terhadap 

kegiatan maupun terhadap sesama anggota atau karyawan. 

Sebagaimana firman Allah SWT:49

 ...                ...

Artinya: “... dan apabila menetapkan hukum di antara manusia 
supaya kamu menetapkan dengan adil...” (QS. An-Nisa: 58)

                                               

48 Ibid., h. 82. 
49 Ibid., h. 83.
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d. Kewajiban Menyampaikan Amanah

Seorang manajer perusahaan adalah pemegang amanah dari 

pemegang sahamnya, yang wajib mengelola perusahaan dengan baik 

sehingga menguntungkan pemegang saham dan memuaska 

konsumennya. Kewajiban menunaikan amanah tersebut dinyatakan 

oleh Allah SWT dalam firmannya:50

                    ...

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya,...” (QS. An-Nisa: 58).

2. Manajemen Dalam Islam

Dalam dunia industri, pelaku ekonomi merasa perlu adanya 

pemikiran manajemen guna menjalankan bisnisnya. Pemikiran 

manajemen digunakan untuk mengatur kegiatan produksi, kegiatan 

pemasaran barang, dan menjaga hubungan baik antara pradusen dan 

karyawan. Dengan manajemen, memungkinkan untuk melakukan 

inovasi, mengembangkan fasilitas dan teknik kegiatan produksi dalam 

dunia industri. 

Pemikiran manajemen dalam Islam bersumber dari nash-nash Al-

Quran dan Al-Sunah. Definisi manajemen dalam Islam merupakan suatu

                                               

50 Ibid., h 84.
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rentetan langkah yang terpadu untuk mengembangkan suatu organisasi 

sebagai suatu sistem yang bersifat sosio ekonomi teknis.51

Dalam teori birokrasi, Max Weber menjelaskan kinerja karyawan 

berdasarkan peraturan yang ditetapkan atasan, bukan sekedar unsur 

hubungan kemanusiaan dan sosial. Keputusan ditentukan atasan, dan 

karyawan dalam level terendah tidak memiliki kebebasan dan wewenang 

untuk menetapkan keputusan. Max Weber juga menjelaskan beberapa 

karakteristik pentik yang layak untuk diterapkan dalam manajemen, 

agama, dunia ekonomi dan industri:

a. Mengakui adanya perbedaan pekerjaan, dan membaginya sesuai 

dengan kompetensi dalam setiap organisasi sosial.

b. Adanya hierarki kekuasaan dalam setiap organisasi sosial.

c. Adanya hubungan impersonal (personal relationship) dengan 

individu dan berdasarkan peraturan.

d. Memilih karyawan berdasarkan kompetensi dan kemampuan teknis, 

bukan berdasarkan kerabat atau hubungan famili.52

3. Tujuan Manajemen Dalam Islam

a. Menerapkan Syariah Islam dalam beribadah, muamalah dan hukum.

b. Memakmurkan bumi yang telah diwajibkan Allah kepada hamba-

Nya, yang menuntut pencurahan upaya materi, intelektual untuk 

memanfaatkan kekayaan daratan dan lautan.

                                               

51 Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan 
Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h 218-219.

52 Ibid., h. 226.
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c. Menegakkan kekhalifahan (kepemimpinan) Allah dimuka bumi yang 

direfleksikan dengan menegakkan hukum, pemerintahan yang adil 

dan mengatur hubungan diantara anggota masyarakat.

d. Membentuk masyarakat dan negara Islam yang adil dan sejahtera.53

4. Proses Manajemen Dalam Islam

Proses manajemen terdiri dari 4 variabel yang saling berkaitan 

satu sama lainnya, sehingga akan menghasilkan interaksi yang dinamis 

dalam sebuah manajemen. Variabel yang dimaksud adalah sebagai 

berikut:

a. Anggota masyarakat berpegang teguh pada nilai-nilai akidah dengan 

melakukan pengawasan dan pengembangan spiritual.

b. Menyempurnakan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kinerja pekerja.

c. Menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang mendorong pegawai 

melakukan kinerja optimal sehingga membuat mereka merasa diakui 

keberadaannya. 54

C. Manajemen Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Manajemen

Manajemen dalam bahasa arab disebut idarah, yang diambil dari 

perkataan adartasy-syai’a, ‘adarta bihi, atau ad-dauran. Dalam Elias’ 

                                               

53 Ibid., h. 249-250.
54 Ibid., h. 250-251.
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Modern Dictionary English Arabic kata management (inggris) sepadan 

dengan kata tadbir, idarah, siyasah dan qiyadah dalam bahasa Arab. 

Sedangkan dalam Al-Quran hanya ditemui terma tadbir yang berarti 

penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan. Secara 

istilah, manajemen itu adalah suatu aktivitas khusus menyangkut 

kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan 

pengawasan terhadap pekerja-pekerja yang berkenaan dengan unsur-

unsur pokok dalam suatu proyek.55 Adapun manajemen menurut para 

ahli yaitu:

a. John F. Mee. (1962)

Manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal 

dengan usaha yang minimal, demikian pula mencapai kesejahteraan 

dan kebahagiaan maksimal baik bagi pempinan maupun para pekerja 

serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada 

masyarakat.

b. George R. Terry (1966)

Manajemen adalah proses yang terdiri dari tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang 

masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun 

keahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam rangka mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. 

                                               

55 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 68.
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c. Skinner dan Ivancevich (1992)

Manajemen menurutnya adalah penggunaan perencanaan, 

pengorganisasian, pengerjaan, pengarahan, dan fungsi pengendalian 

dalam cara yang paling efisien entuk mencapai sasaran.56

Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen pembiayaan 

adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu lembaga atau 

institusi dengan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya untuk 

merencanakan, mengorganisasi, mengendalikan, memimpin hubungan 

dengan ruang lingkup dan berbagai kebijakan yang berhubungan 

dengan pembiayaan beserta aturannya.57

2. Fungsi Manajemen 

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan aktifitas manajemen yang paling 

krusiat, bahkan merupakan langkah awal untuk menjalankan 

manajemen sebuah pekerjaan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap 

unsur-unsur manajemen lainnya, seperti merealisasikan perencanaan 

dan pengawasan agar dapat mewujudkan tujuan yang telah 

direncanakan.58

Suatu perencanaan yang baik dilakukan melalui berbagai 

proses kegiatan yang meliputi:
                                               

56  Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 109-110.
57 Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, Pengantar Manajemen Perkreditan (Bandung: 

Alfabeta, 2010), h. 3.
58 Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan 

Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 79.
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1) Forecasting

Forecasting adalah suatu peramalan usaha yang sistematis, untuk 

mencapai suatu yang paling mungkin diperoleh di masa yang 

akan datang, dengan melakukan penaksiran dan perhitungan yang 

rasional atas fakta yang ada. Dalam Forecasting langkah pertama 

yang harus dilakukan oleh manajemen bank adalah melakukan 

analisis terhadap kondisi perusahaan serta situasi  (peluang) yang 

dihadapi (SWOT analysis), serta kondisi internal dan eksternal.

2) Objective 

Objective atau tujuan pemiayaan merupakan bagian dari bagian 

bank sebagai perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan bagi 

kesejahteraan stakesholders-nya. Oleh karena itu tujuan 

pembiayaan harus mendukung visi, misi dan strategi usaha bank. 

Tujuan pembiayaan harus dirumuskan dengan jelas, realisasi dan 

dapat diketahui oleh semua orang yang terlibat dalam organisasi, 

agar mereka dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran.

3) Programmes

Programmes adalah sederetan kegiatan yang dipaparkan untuk 

melaksanakan policies. program ini merupakan rencana kegiatan 

yang dinamis yang biasanya dilaksanakan secara bertahap, dan 

terikat dengan ruang dan waktu.

4) Budget

Budget adalah suatu taksiran atau perkiraan volume portofolio 

pembiayaan yang ingin dicapai selama kurun satu periode 
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anggaran, termasuk biaya yang harus dikeluarkan dan pendapatan 

yang diharapkan diperoleh di masa yang akan datang. Budget

dinyatakan dalam waktu, uang, material dan unit-unit yang 

melaksanakan pekerjan guna memperoleh hasil yang 

diharapkan.59

5) Policies

Policies dapatt diartikan rencana kegiatan (plan of action) atau 

juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman pokok (guiding 

principles) yang diadakan oleh suatu Badan Usaha untuk 

mnentukan kegiatan yang berulang-ulang. Dalam menentukan 

kkeputusan mengenai suatu policies para manajer 

bertanggungjawab untuk menafsirkan, menjelaskan dan menjamin 

pelaksanaan policies tersebut.

6) Schedules

Schedules adalah pembagian program yang harus diselesaikan 

menurut urut-urutan waktu tertentu. Dalam keadaan terpaksa 

schedules dapat berubah, tetapi program dan tujuan tidak berubah.

7) Procedures

Procedures adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk 

melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Perbedaannya 

dengan program adalah program menyatakan apa yang harus 

dikerjakan.60

                                               

59  Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Azkia Publisher, 
2009), h. 244-249.
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b. Pengorganisasian (Organizing)

Merupakan sebuah entitas yang menunjukkan sebagai bagian 

yang terintegritasi sedemikian rupa, sehingga hubungan mereka satu 

sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan. 

Istilah lain mengartikan sebagai tindakan mengusahakan hubungan-

hubungan kelakuan yang efektif antar individu, sehingga mereka 

dapat bekerja sama secara efisien, sehingga memperoleh kepuasan 

pribadi dalam melakukan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi 

lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. 

Prinsip pengorganisasian dalam Islam adalah struktur kepemimpinan, 

konsep syura (musyawarah), wewenang dan tanggung jawab, dan 

pendelegasian.61

                           

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang 
dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti 
suatu bangunan yang tersusun kokoh”. (QS. ash-Shaf: 4)

Surat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menyukai orang 

yang berperang dijalannya untuk satu tujuan yang sama dengan cara 

                                                                                                                    

60 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 88.
61Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan 

Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 91-92.
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bersama-sama dalam satu barisan atau satu organisasi, sehingga 

dengan demikian mereka itu terlihat seperti bangunan yang kokoh.62

c. Pelaksanaan (Actuating)

Merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerjasama antara staf 

pelaksanaan program dengan kegiatan yang akan dilaksanakan 

sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efekif dan seefisien

mungkin. 

d. Pengawasan (Controlling)

Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan 

amanah yang diembannya berupa jabatan (pekerjaan). Fungsi 

pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses pengamatan dari 

kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan 

yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya.63

Kata pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata 

controling. Dengan demikian pengertian pengawasan meliputi segala 

kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya 

operasi berdasarkan rencana yang dicapai dengan standar yang 

diminta. Melalui pengawasan para manajer dapat memastikan tercapai 

atau tidaknya harapan mereka.64

                                               

62 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Azkia Publisher, 
2009), h. 250.

63 Ibid., h. 252-254.
64 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 101.
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3. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Secara bahasa, kata murabahah berasal dari kata (Arab) rabaha, 

yurabihu, murabahatan, yang berarti untung atau menguntungkan, 

seperti ungkapan “tijaratun rabihah, wa baa’u asy-syai murabahatan” 

yang artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu 

barang yang memberi keuntungan. Secara istilah, menurut para ahli 

hukum Islam (fuqaha), pengertian murabahah adalah “al-bai bira’sil 

maal waribhun ma’lum” artinya jual beli dengan harga pokok ditambah 

dengan keuntungan yang diketahui.65

Murabahah dalam fiqh Islam yang berarti suatu bentuk jual beli 

tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi 

harga barang dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh barang tersebut, dang tingkat keuntungan yang diinginkan.66

Sedangkan menurut Muhammad Syafi’i Antonio murabahah adalah jual 

beli barang atau jasa dengan harga asal dengan tambahan keuntungan 

yang disepakati. Dalam jual beli murabahah penjual harus memberitahu 

harga produk yang dibeli kepada calon nasabah (debitur) dan 

menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya yang akan 

disepakati oleh calon nasabah.67 Dasar hukum pelaksanaan murabahah 

mengacu pada Al-quran yaitu: 

                                               

65 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 180.

66 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 81.
67 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori dan Praktek (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), h. 145.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 
janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu”.(QS An-Nisaa: 29)

                           

                                   

                                

                 

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, 
adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual 
beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli 
dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 
mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275).

Akad murabahah juga dibenarkan dalam fatwa Dewan Syariah 

Nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa dalam 
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jual beli murabahah adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah 

barang yang diharamkan oleh syariah Islam.68

4. Skema Murabahah

Adapun skema pembiayaan murabahah di Bank Syariah yaitu 

sebagai berikut: 

       6. Negosiasi dan persyaratan

     5. Akad jual beli

1. Bayar

   

4.Beli barang 3. Kirim

Gambar 2.2 Skema Bai’ Al-Murabahah

Berdasarkan gambar diatas maka jual beli murabahah terdiri dari :

a. Tiga pihak yang terkait, yaitu :

1) Pemasar (nasabah)

2) Penjual barang (Supplier)

3) Lembaga Keuangan (Bank)

                                               

68 Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan 
Syariah, Ed. 2 (Jakarta: Selemba Empat, 2014), h. 160.

Bank   Nasabah
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(Penjual)
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barang & 
dokumen
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b. Dua akad transaksi, yaitu :

1) Akad dari penjual barang kepada lembaga keuangan

2) Akad dari lembaga keuangan kepada pemesan.

c. Tiga janji, yaitu :

1) Janji dari lembaga keungan untuk membeli barang 

2) Janji mengikat dari lembaga keungan untuk membeli barang 

untuk nasabah.

3) Janji mengikat dari nasabah untuk membeli barang dari lembaga 

keuangan.69

5. Praktik Murabahah dalam Perbankan Syariah

Dalam Perbankan Syariah murabahan prinsipnya didasarkan pada 

dua elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait, dan 

kesepakatan atas mark-up (laba). Ciri dasar kontrak murabahah di Bank 

Syariah adalah sebagai berikut:

a. Si pembeli memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan 

harga asli barang.

b. Apa yang dijual oleh bank harus dibayar dengan uang oleh debitur.

c. Apa yang dijual belikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual, dan si 

penjual harus mampu menyerahkan barangnya kepada si pembeli.

d. Pembayaran ditangguhkan.70

                                               

69 H.Veithzal Rivai, et. al. Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari 
Teori ke Praktik (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 147.

70 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 
2005), h. 120.
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D. Tinjauan tentang Non Performing Financing (NPF)

1. Definisi Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) menurut PSAK 31 merupakan 

pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunganya telah 

lewat dari 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau biasa disebut 

pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. 

Secara umum Non Performing Financing adalah pembiayaan yang tidak 

lancar atau pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan 

yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pengembalian pokok 

pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan 

agunan.71

Pembiayaan Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio 

penunjang dalam mengukur kualitas aset bank syariah. Rasio ini 

digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang 

dihadapi oleh bank syariah. Semakin tinggi rasio Non Performing

Financing (NPF) suatu bank, menunjukan kualitas pembiayaan Bank 

Syariah semakin buruk.72

2. Analisis Pembiayaan

Risiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan 

melakukan analisis pembiayaan. Dalam melakukan evaluasi permintaan 

pembiayaan, seorang analisis pembiayaan akan meneliti berbagai faktor 

                                                                                                                    

71 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UMPY YKPN, 2005), h. 311.
72 Diktat, Penanganan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (Bandar Lampung: Bank 

Indonesia, 2000), h. 3.
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yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon 

nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Adapun penyebab 

pembiayaan bermasalah di Bank Syariah adalah:

a. Aspek internal

Faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama 

yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan 

keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat 

dilihat beberapa hal berikut:

1) Kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan

2) Lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran

3) Kebijakan piutang yang kuran tepat

4) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan

5) Permodalan yang kurang cukup

b. Apek eksternal

Faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan:

1) Aspek pasar kurang mendukung

2) Kemampuan daya beli masyarakat kurang

3) Kebijakan pemerintah

4) Bencana alam

5) Perubahan teknologi, dan lainnya.73

                                               

73 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2012), h. 73.
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Setelah mengetahui penyebab nasabah gagal dalam memenuhi 

kewajibannya terhadap bank, Adapun hal-hal yang perlu dianalisis dalam 

penyaluran pembiayaan terhadap calon nasabah adalah:

a. Pendekatan Analisis Pembiayaan

Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang diterapkan 

oleh Bank Syariah, yaitu:

1) Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan 

pembiayaan selalu memperhatikan jaminan kuantitas dan kualitas 

jaminan yang dimiliki oleh peminjam.

2) Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-

sungguh terkait dengan karakter nasabah.

3) Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis 

kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang 

telah diambil.

4) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan 

kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.

5) Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan 

fungsinya sebagai intermediary keuangan, yaitu mengatur 

mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang 

disalurkan.74

                                               

74 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 
2005), h. 60.
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b. Prinsip analisis pembiayaan 

Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang 

harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan Bank Syariah pada saat 

melakukan analisis pembiayaan. Untuk Bank Syariah dasar analisis 

pembiayaan perlu memperhatikan kondisi sifat amanah, kejujuran, 

dan kepercayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan 

didasarkan pada rumus 6C, yaitu:

1) Character, artinya sifat atau karakter nasabah pengambil 

pinjaman.

2) Capacity, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha 

dan mengembalikan pinjaman yang diambil.

3) Capital, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.

4) Collateral, artinya jaminan yang dimiliki peminjam yang telah 

diberikan kepada bank.

5) Condition, artinya keadaan usaha nasabah prospek atau tidak.

6) Costraint, artinya hambatan yang tidak memungkinkan suatu 

bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.75

c. Aspek-aspek Analisis Pembiayaan

1) Evaluasi pasar dan pemasaran hasil produksi

Semakin maju dan berhasil hasil produksinya, akan semakin besar 

kemampuan perusahaan meningkatkan jumlah penjualan dan 

keuntungan mereka.
                                               

75 Ibid., h. 61.
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2) Evaluasi manajemen perusahaan debitur

Manajemen merupakan faktor produksi yang paling menentukan 

dalam memelihara kelangsungan dan perkembangan hidup 

perusahaan. Adapun analisis pembiayaan yang dilakukan adalah: 

evaluasi usia perusahaan, klasipikasi dan kelompok kerja 

pimpinan teras, kedudukan perusahaan dipasar, kemampuan 

mengelola harta perusahaan, kemampuan mengelola SDM

(Sumber Daya Manusia), kemampuan mengelola keuntungan.

3) Analisis kondisi keuangan

Analisis kondisi keuangan dilakukan oleh Bank Syariah dengan 

cara menganalisis laporan keuangan calon debitur (neraca dan 

laba rugi), analisis rasio keuangan, dan proyeksi arus kas calon 

debitur. Dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan calon 

nasabah dalam menghasilkan keuntungan, dan untuk melihat 

kemampuan debitur melunasi pinjaman yang jatuh tempo.76

3. Strategi Menekan Tingkat Non Performing Financing (NPF)

Strategi menekan tingkat pembiayaan Non Performing Financing

(NPF) yaitu sebuah cara dalam mengurangi tingginya tingkat 

pembiayaan bermasalah yang ada, dengan tetap memperhatikan prinsip 

kehati-hatian.77 Agar pembiayaan tidak bermasalah maka bank harus 

                                               

76 Ibid., h. 61-62.
77 Anonimaous, Pedoman Pengelolaan Bank Syariah (Jakarta: LPPBS, 1993), h. 165.
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lebih teliti saat pengumpulan imformasi dan verifikasi calon nasabah.

Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan pihak bank adalah:

a. Pengumpulan Informasi

Pengumpulan informasi merupakan langkah awal yang 

dilakukan oleh bank dalam memproses sebuah pembiayaan. 

Imformasi yang dikumpulkan akan digunakan dalam proses 

selanjutnya, yaitu proses analisis pembiayaan. Cakupan informasi 

yang dikumpulkan oleh bank dari nasabah ditentukan oleh jenis 

penggunaan pembiayaan yang disampaikan oleh calon nasabah. Pada 

pembiayaan konsumer kepemilikan rumah, data dan informasi yang 

dikumpulkan oleh bank antara lain:

1) Permohonan pembiayaan;

2) Identitas nasabah, seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), 

Kartu Keluarga (KK), dan Akta Nikah;

3) Bukti sumber penghasilan, seperti slip gaji untuk calon nasabah 

pegawai, fotokopi rekening tabungan, Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP), Laporan Keuangan untuk wiraswasta, Surat Izin Usaha 

untuk jenis pekerjaan tertentu, Surat Pemberitahuan Pajak;

4) Dokumen kepemilikan agunan (untuk pembiayaan yang berbasis 

agunan) dan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau 

bukti setoran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).78

                                               

78 Modul Sertifikasi Pembiayaan Syariah 1 LSPP-IBI, Mengelola Bisnis Pembiayaan 
Bank Syariah (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 108-109.
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b. Verifikasi Data

Informasi yang telah dikumpulkan untuk diproses perlu 

dipastikan akurasinya karena proses pembiayaan yang baik dibangun 

dengan data dan informasi yang akurat. Data dan informasi yang 

akurat ini sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan 

pembiayaan yang tepat. Untuk itu data dan informasi yang 

dikumpulkan perlu melewati tahap verifikasi.

Pada pembiayaan konsumer, verifikasi data dan informasi 

dilakukan untuk memastikan kebenaran data pribadi calon nasabah 

pembiayaan, seperti data tempat tinggal, penghasilan, pekerjaan, dan

lain-lain.Verifikasi data dilakukan dengan beberapa metode berikut:

1) Interview nasabah, dilakukan untuk memperoleh keterangan dan 

mengecek kebenaran data yang diterima bank.  Interview dapat 

dilakukan melalui kunjungan langsung atau melalui telpon.

2) Pengecekan silang, yaitu dengan data yang disampaikan oleh calon 

nasabah, seperti slip gaji atau laporan keuangan.

3) Bank Cheking, dilakukan untuk memperoleh informasi tentang 

calon nasabah dalam berhubungan dengan bank, dan lain 

sebagainya.

4) Kunjungan ke lokasi usaha (on the spot).

5) Trade Checking dilakukan oleh bank kepada pihak yang berkaitan 

dengan usaha calon nasabah, seperti supplier, pelanggan, 

distributor, perkumpulan usaha, atau pihak lain yang dipandang 

perlu oleh bank.
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6) Kunjungan kelokasi agunan, khusus untuk pembiayaan berbasis 

agunan perlu dilakukan kunjungan kelokasi agunan untuk 

memastikan kondisi fisik agunan dan memperoleh informasi 

sebagai bahan melakukan penilaian agunan.

7) Negative list checking, Yaitu pengecekan data calon nasabah yang 

dikeluarkan oleh Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI).79

4. Penanganan Pembiayaan Non Performing Financing (NPF)

Penanganan pembiayaan Non Performing Financing (NPF) 

adalah istilah teknis yang dipergunakan dikalangan perbankan terhadap 

upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi 

permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih 

memiliki prospek usaha baik, namun mengalami kesulitan pembayaran 

pokok dan atau kewajiban-kewajiban lainnya.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank 

yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat 

beberapa ketentun Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang 

restrukturisasi pembiayaan, yaitu: Peraturan Bank Indonesia No 

10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah 

dan Unit Usaha Syariah (UUS).80

                                               

79 Ibid., h. 110-111.
80 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 109.
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a. Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan adalah salah satu bentuk upaya 

penyelamatan yang lazim dilakukan oleh pihak perbankan dalam 

rangka membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam 

memenuhi akadnya agar dapat menyelesaikan kewajibannya terhadap 

bank. Restrukturisasi pembiayaan ini dilakukan ololeh bank untuk 

membantu nasabah pembiayaan dalam mengatasi kesulitan usaha 

yang dihadapi sehingga nasabahnya memiliki kemampuan 

menjalankan aktivitas bisnisnya kembali.81 Restrukturisasi 

Pembiayaan dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

1) Rescheduling

Rescheduling, yaitu perubahan jadwalan pembayaran nasabah, 

yaitu menggunakan cara:

a) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Dalam hal ini debitur diberi keringanan dalam masalah 

jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka 

waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga 

debitur mempunyai waktu lebih untuk mengembalikannya.

b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Dalam hal ini debitur diberi keringanan dalam hal jangka 

waktu angsuran pembiayaannya, misalnya dari 36 kali 

menjadi 48 kali.

                                               

81 Modul Sertifikasi Pembiayaan Syariah 1 LSPP-IBI, Op. Cit., h. 131.
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2) Reconditioning

Reconditioning yaitu dengan cara mengubah berbagai persyaratan 

yang ada oleh pihak bank, seperti:

a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.

b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

c) Pengurangan suku bunga yang ditetapkan oleh bank

d) Pembebasan suku bunga, yaitu diberikan kepada nasabah 

dengan pertimbangan nasabah tidak mampu lagi membayar 

angsurannya. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai 

kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai 

lunas.

3) Restructuring (Penanganan Kembali)

Restructuring, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak 

terbatas pada rescheduling dan reconditioning, yang meliputi 

penambahan dana fasilitas pembiayaan bank dan konversi akad 

pembiayaan.

4) Penyitaan jaminan

Disuatu bank jaminan  biasa disebut sebagai agunan, yaitu barang 

yang dijadikan jaminan oleh si nasabah. Dimana jaminannya ini 

harus bisa menutupi jumlah nilai pembiayaan si nasabah. Penyitaan 

jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-

benar tidak punya iktikad baik atau sudah tidak mampu membayar 
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semua utang-utangnya.82 Dalam penyitaan jaminan ini dilakukan 

dengan cara sebagaimana yang diajarkan menurut ajaran Islam, 

seperti:

a) Simpati: yaitu dengan sipat yang sopan, menghargai, dan fokus 

ketujuan penyitaan.

b) Empati: yaitu menyelami keadaan nasabah, bicara seakan 

untuk kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran 

nasabah.

c) Menekan: tindakan ini dilakukan oleh pihak bank apabila dua 

tindakan sebelumnya tidak dihiraukan oleh si nasabah.83

b. Likuiditasi Agunan

Likuiditasi agunan merupakan pencairan agunan atas fasilitas 

pembiayaan nasabah pembiayaan untuk melunaskan kewajiban 

nasabah pembiayaan  kepada bank. Likuiditas agunan dapat dilakukan 

dengan cara:

1) Penjualan agunan

a) Penjualan agunan dibawah tangan

Penjualan ini dapat dilakukan oleh pemilik agunan sendiri 

dengan persetujuan nasabah pembiayaan sepanjang diperoleh 

harga tertinggi dan telah mendapat persetujuan bank.

                                               

82 Kasmir, Op.Cit., h. 109
83 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 

2005), h.170.
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b) Penjualan agunan dengan cara lelang

Penjualan agunan dengan cara lelang adalah penjualan agunan 

melalui pelelangan umum dengan harga minimal sebesar nilai 

limit lelang yang telah ditentukan. Penjualan secara lelang ini 

dibagi menjadi dua yaitu lelang sukarela dan lelang eksekusi.

2) Penebusan agunan

Penebusan agunan yaitu penarikan agunan pembiayaan oleh 

pemilik agunan dalam rangka penyelesaian pembiayaan dengan 

menyetor sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh bank.

c. Non Performing Financing (NPF) Disposal

Non Performing Financing (NPF) Disposal adalah upaya 

penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan penjualan 

aset pembiayaan bermasalah (individu atau portofolio pembiayaan 

bermasalah). Aset atau pembiayaan bermasalah yang dapat dijual 

harus telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan

oleh pihak bank maupun ketentuan Bank Indonesia (BI).84

                                               

84 Modul Sertifikasi Pembiayaan Syariah 1 LSPP-IBI, Mengelola Bisnis Pembiayaan 
Bank Syariah (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 132-133.
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E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu seperti skripsi, jurnal, dan tesis 

yang digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini antara lain

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Penulis Judul Hasil
Eka Jati 
Rahayu 
Firmansyah
(2015)   

Manajemen Risiko Pada 
Produk Pembiayaan 
Kepemilikan Rumah IB

Skripsinya memaparkan mengenai  
pengablikasian tentang manajemen 
risiko yang ada pada produk 
pembiayaan kepemilikan rumah IB.

Tentri 
Luberti 
Ariyani 
(2015)

Strategi Penyelesaian Kredit 
Macet Terhadap Kinerja 
Keuangan (Studi pada BMT 
Tumang)

Skripsinya memaparkan mengenai
penyebab terjadinya kredit macet, 
dan bagai mana dampak pada 
kinerja keuangan yang ada.

Fauziah 
(2014)

Analisis Aplikasi Produk 
Murabahah Pada Pembiayaan 
Hunian Syariah (Studi pada 
Bank Muamalah)

Skripsinya memaparkan mengenai
faktor yang dapat mempengaruhi 
dalam produk murabahah terhadap 
pembiayaan huni syariah

Adi 
Supriadi 
(2015)

Faktor Pengaruhi Pembiayaan 
Non Performing Financing
(NPF)

Skripsinya memaparkan mengenai
Faktor-faktor yang mempengaruhi 
NPF (Non Performing Financing)
sesuai dengan kolektibilitas bank.

Reza 
Yudistira 
(2015)

Penanganan dan Penyelesaian 
Pembiayaan Bermasalah Pada 
Bank Mandiri

Skripsinya memaparkan mengenai 
strategi yang dilakukan oleh Bank 
Mandiri untuk menangani dan 
menyelesaikan permasalahan yang 
dialami nasabah pembiayaannya.

Eddy 
Yulianto
(2016)

Analisis Penerapan Kehati-
Hatian Dalam Menekan Risiko 
Pembiayaan Bermasalah 

Skripsinya memaparkan mengenai
penerapan prinsip kehati-hatian
atau prinsip 6C dalam menekan 
pembiayaan bermasalah di BPRS 
Bandar Lampung
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Selanjutnya letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah terletak pada setting penelitian, sumber data yang 

digunakan, dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Penelitian ini 

dilakukan pada Lembaga Keuangan Syariah atau Badan Usaha Miilik 

Negara (BUMN) dengan fokus penelitian kepada costomer service, 

manajer operasional, bagian yang bertanggung jawab dengan 

pembiayaan, dan nasabah pembiayaan kepemilikan rumah faedah di 

Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang. Penelitian ini menekankan pada 

tingkat Non Performing Financing (NPF). 

2. Kerangka Pemikiran

Berikut ini kerangka pemikiran yang penulis gambarkan untuk 

mempermudah dalam memahami arah dan tujuan penelitian ini yaitu:

Gambar 2.3 Kerangka Pikir

BRI Syariah KC 
Tanjung Karang

Financial Intermediari

Pembiayaan Murabahah 
Produk kepemilikan 

rumah faedah

Prinsip kehati-hatian, 
Analisis Kelayakan

Debitur/ 
nasabah

Non Performing Financing (NPF)  pembiayaan lancar

Penyelesaian
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Kerangka berpikir ini adalah suatu bentuk gambaran singkat 

mengenai cara atau pola berpikir peneliti dalam melakukan penelitian 

karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Berikut penjelasan singkat 

kerangka berpikir peneliti:

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

yang disusun secara sistematis terkait alur pemikiran dalam menjawab 

pertanyaan permasalahan dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran di 

buat untuk mengetahui “Implementasi Manajemen Pembiayaan 

Murabahah dalam Menekan Non Performing Financing (NPF) di Bank 

BRI Syariah KC. Tanjung Karang”

Keberadaan sistem keuangan (bank) diharapkan dapat 

melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara keungan (Financial 

intermediation) yang mampu menjembatan masyarakat yang kelebihan 

dana dan kekurangan dana, serta mempelancar sistem perekonomian.

Sistem pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KC. 

Tanjung Karang khususnya pada pembiayaan kepemilikan rumah 

diberikan kepada calon nasabah dengan memperhatikan prinsip kehati-

hatian dan menerapkan analisis kelayakan sebelum calon nasabah 

dipastikan mampu dalam memenuhi kewajiban, dan apabila si nasabah 

gagal dalam asuransinya maka akan dikatagorikan pembiayaan 

bermasalah. Sedangkan pembiayaan bermasalah di bank syariah di 

proksikan dengan rasio Non Performing Financing (NPF), dimana 

semakin besar NPF suatu bank maka bank digolongkan tidak mampu 

dalam menjalankan pembiayaasnnya.



BAB III

PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank BRI Syariah KC Tanjung Karang

Sejarah singkat dan perkembangan berawal dari akuisisi PT Bank 

BRI terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah 

mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui 

suratnya 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 

2008 PT.Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank 

BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara 

konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan 

prinsip syariah Islam. Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah hadir 

mempersembahkan sebuah bank retail modern terkemuka dengan 

layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah 

untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan 

prima (service excellent) dan menawarkan beragam produk yang sesuai 

harapan nasabah dengan syariah.85

Kehadiran PT Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri 

perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti 

logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan 

masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah 
                                               

85 Dokumen, Bank BRI Syariah KC.Tanjung Karang, Bandar Lampung, 27 Maret 2017.
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yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi 

warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan 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 Usaha Syariah PT 

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

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

Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur 

Utama PT Bank Rakyat Indonesia, dan Bapak Ventje Rahardjo selaku 

Direktur Utama PT Bank BRI Syariah.

Saat ini PT Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga 

terbesar berdasarkan aset. Dengan berfokus pada segmen menengah 

bawah, PT.Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank retail 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. Dalam mengembangkan bisnis, PT Bank BRI 

Syariah membuka kantor cabang dilampung pada tahun 2005 masih 

menjadi Unit Usaha Syariah yang berlokasi di JL kartini, dan pada tahun 

2010 pindah lokasi di JL Jendral Sudirman No 21 Enggal Bandar 

Lampung dan menambah kantor cabang pembantu di Metro, Pringsewu, 
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Bandar Jaya dan Sribawono, kemudian pada tahun 2013 menambah 

kantor cabang pembantu Natar dan Tulang Bawang.86

2. Visi, dan Misi 

a. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan 

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah 

untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam

kebutuhan finansial nasabah

2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana 

kapanpun dan dimanapun.

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas

hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.87

                                               

86 Ibid.
87 Ibid.
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3. Struktur Organisasi

Dalam sebuah organisasi dibutuhkan orang-orang yang mampu 

melaksanakan tugas dan wewenang badan usahanya, dan agar lebih jelas 

dalam melakukan tujuannya maka dibutuhkan sebuah struktur organisasi 

dalam suatu lembaga tersebut. Adapun struktur organisasi Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang terlampir:88

4. Produk-Produk Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang 

a. Produk Pendanaan

1) Tabungan BRI Syariah Ib

Merupakan tabungan dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan 

yang menggunakan prinsip titipan,yang menginginkan kemudian 

dalam transaksi keuangan sehari-hari.

2) Tabungan Impian BRI Syariah iB

Adalah tabungan berjangka dari BRI Syariah dengan prinsip bagi 

hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian dengan terencana 

serta pengelolaan dana sesuai syariah dilindungi asuransi.

3) Tabungan Haji BRI Syariah iB

Merupakan tabungan bagi calon haji yang bertujuan memenuhi 

kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dengan prinsip bagi 

hasil.

                                               

88 Ibid.
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4) Giro BRI Syariah iB

Merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan 

pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (wadi’ah yad-

�amanah) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

Cek atau Bilyet Giro.

5) Deposito BRI Syariah iB

Merupakan produk investasi berjangka kepada deposan dalam mata 

uang tertentu. Keuntungan yang diberikan adalah dana dikelola 

dengan prinsip syariah sehingga nasabah tidak perlu khawatir akan 

pengelolaan dana. Fasilitas yang diberikan berupa bilyet giro.

b. Produk Penyaluran 

1) Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRI Syariah iB

Merupakan layanan pinjaman (qar�) untuk perolehan nomor porsi 

pelaksanaan ibadah haji, dengan pengembalian yang ringan dan 

jangka waktu yang fleksibel beserta jasa pengurusannya.

2) Gadai BRI Syariah iB

Untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi 

kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha 

dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah.

3) KKB BRI Syariah iB

Merupakan produk jual beli yang menggunakan system 

murabahah, dengan qar� jual beli barang dengan menyatakakn 

harga perolehan keuntungan dan nasabah sebagai harga jual.
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4) KPR BRI Syariah iB

Merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan 

untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian 

dengan mengunakan prinsip jual beli (murabahah) dimana jual beli 

barang dilakukan dengan menyertakan harga perolehan ditambah 

margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

5) PMKR BRI Syariah iB

Merupakan pembiayan modal kerja revolving yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek suatu perusahaan 

dengan plafon yang bersifat revolving.

6) Linkage BRI Syariah iB

Merupakan produk Pembiayaan keuangan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan lembaga keuangan non bank dan BPRS

7) EmBP BRI Syariah iB,

Suatu produk untuk memenuhi kebutuhan/pegawai khususnya 

karyawan dari perusahaan swasta/instansi pemerintah yang bekerja 

sama dengan PT Bank BRI Syariah dalam program kesejahteraan 

karyawan (EmBP).

8) Pembiayaan Mikro 

Merupakan pembiayaan PT Bank BRI Syariah usaha kecil dengan 

proses cepat, syarat mudah, margin rendah, pinjaman sampai 

dengan RP 500.000.000 bonus cashback tiap 6 bulan.
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c. Produk Jasa 

1) Remittance BRI Syariah

Kemudahan melakukan pengiriman uang tunai dengan fasilitas 

transfer tanpa perlu memiliki rekening di bank untuk dapat 

menerima kiriman uang dan cukup menggunakan telepon seluler.

2) Internet Banking

PT Bank BRI Syariah hadirkan sebuah kemudahan, kenyamanan 

serta keamanan akses perbankan tanpa batas melalui Internet 

Banking. Agar nasabah bisa bertransaksi dimana dan kapan saja.

3) Call BRI Syariah

Merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi nasabah 

untuk menghubungi PT Bank BRI Syariah melalui telepon.89

B. Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam Menekan Non Performing 

Financing (NPF) di Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang

1. Praktik Pembiayaan Murabahah Produk Kepemilikan Rumah

Skema pembiayaan murabahah produk kepemilikan rumah yang 

dilaksanakan oleh Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang adalah

sebagai berikut:

                                               

89 Ibid.
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     1a   2a

1b    2b

Gambar 3.1 Skema Pembiayaan Murabahah Produk Kepemilikan Rumah

Keterangan :

1a. Developer perumahan menjual rumah kepada pihak bank secara 

tunai.

1b. Bank Syariah membeli kepada developer selakusupplier secara 

tunai.

2a. Bank Syariah menjual rumah sebesar harga pokok ditambah 

keuntungan yang disepakati bersama nasabah pembiayaan.

2b. Nasabah membeli kepada Bank Syariah secara angsuran.

Secara umum persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah 

untuk melakukan permohonan pembiayaan adalah:

a. Foto copy identitas diri (KTP)

b. Foto copy kartu keluarga (KK)

c. Foto kopy surat nikah

d. Foto kopy NPWP

e. Foto copy sertifikat SHM/SHGM

Nasabahsupplier Bank BRI Syariah KC Tanjung Karang
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f. IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dilegalisir

g. Foto kopy PBB (Pajak Bumi Bangunan) tahun terakhir

h. Slip gaji/penghasilan terakhir

i. Foto kopy rekening koran/buku tabungan selama 3 bulan terakhir

j. Akte perusahaan SIUP, TDP.90

Pembiayaan kepemilikan rumah di Bank BRI Syariah KC 

Tanjung Karang merupakan pembiayaan perorangan untuk memenuhi 

sebagian atau keseluruhan kebutuhan akad hunian dengan menggunakan 

prinsip jual beli (murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran 

dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap 

bulan sesuai kesepakatan antara nasabah dengan bank. Akad murabahah 

ini adalah salah satu bentuk akad bisnis yang mencari keuntungan 

bersifat pasti dan telah diketahui dimuka (pre determiner). Dengan 

sistem murabahah yang diterapkan dalam pembiayaan kepemilikan 

rumah ini berarti pihak bank harus memberitahu harga perolehan atau 

harga asal rumah yang dibeli dari developer kepada calon nasabahnya 

dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.91

Praktek pembiayaan murabahah produk kepemilikan rumah pada 

Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang dilakukan dengan cara :

                                               

90 Ibid.
91 Anis Septiana, Costemer Service Bank BRI Syariah KC.Tanjung Karang, Wawancara

Pribadi, Bandar Lampung, 27 Maret 2017.
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a. Nasabah datang ke bank dengan mengungkapkan keperluan untuk 

pembiayaan murabahah, atau karyawan yang langsung terjun 

kelapangan mencari nasabah yang ingin melakukan pembiayaan.

b. Pihak bank akan mewawancarai nasabah, setelah nasabah 

diwawancarai dan dokumen calon nasabah masuk maka bank akan 

melakukan survey terlebih dahulu yang di lakukan oleh Account 

Officer tentang kelengkapan dokumen yang diserahkan, cek 

informasi apakah nasabah termasuk daftar BI Checking.

c. Setelah survey dilakukan dan bank menganggap nasabah layak 

menerima pembiayaan murabahah yang diajukan, maka bank dan 

calon nasabah melakukan akad dihadapan notaris.

d. Setelah akad dilakukan maka kembali lagi ke marketing pemasaran 

untuk penyerahan barang (surat tanah dan sebagainya). 

e. Langkah terakhir dibagian administrasi pengurusan pembayaran.92

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak 

Hadi Susilo sebagai Marketing Maneger (MM) bahwa persentase margin 

keuntungan untuk pembiayaan murabahah kepemilikan rumah sudah 

ditentukan sesuai dengan jangka waktu angsurannya, yaitu apabila jangka 

waktu angsuran nasabah 5 tahun maka marginnya sebesar 12,5%, jika 

jangka waktu angsuran selama 10 tahun maka marginnya sebesar 13%, 

                                               

92 Ali Mustofa, Account Office Bank BRI Syariah KC.Tanjung Karang, Wawancara
Pribadi, Bandar Lampung, 27 Maret 2017.
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sedangkan untuk jangka waktu angsuran selama 15 tahun maka besar 

marginnya adalah 13,17%.93

2. Proses Implementasi Manajemen Pembiayaan Murabahah 

Proses penerapan manajemen pembiayaan yang dilakukan oleh 

Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang, adalah :

a. Ketika mendapat nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan 

murabahah, maka bagian Salles Officer menjelaskan beberapa hal 

penting antara lain :

1) Perbedaan sistem kredit pada Bank Syariah dengan Bank 

Konvensional.

2) Pembiayaan murabahah yang ada di Bank BRI Syariah KC. 

Tanjung Karang.

b. Setelah semua dijelaskan tindakan yang dilakukan selanjutnya 

adalah :

1) Nasabah mengisi formulir aplikasi pembiayaan dan melampirkan 

dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku di bank.

2) Salles Officer memeriksa kelengkapan berkas nasabah.

                                               

93 Hadi Susilo, Marketing Maneger Bank BRI Syariah KC.Tanjung Karang, Wawancara
Pribadi, Bandar Lampung, 27 Maret 2017.
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c. Apabila berkas awal nasabah sudah lengkap maka Salles Officer

menyerahkan ke pihak Costomer Service untuk melakukan registrasi.

d. Costomer Service menyerahkan data calon nasabah kepada 

Financing Support, kemudian Financing Support melakukan BI 

Checking untuk meneliti calon nasabah dengan melihat data nasabah 

melalui komputer online dengan Bank Indonesia. BI Checking 

dilakukan untuk mengetahui apakah calon nasabh termasuk nasabah 

bermasalah ataukah si calon nasabah masuk DHN (Daftar Hitam 

Nasional),

e. Setelah hasil BI Checking menyatakan bahwa calon nasabah tidak 

terdaftar DHN (Daftar Hitam Nasional) maka bank akan 

melanjutkan pemeriksaan jaminan calon nasabah secara teliti.

f. Tahap selanjutnya yaitu perivikasi usaha yang dituangkan ke usulan 

pembiayaan lalu di input secara online ke aplikasi APP (Aplikasi 

Penunjang Pembiayaan), setelah di input secara otomatis akan keluar 

memorandum usulan pembiayaan yang akan diisi oleh calon 

nasabah. Memorandum pembiayaan berisi tujuan Pembiayaann yang 

harus dijabarkan dengan jelas, latar belakang calon nasabah. kondisi 
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usaha, analisis keuangan calon nasabah, analisis agunan (jaminan), 

dan analisis risiko pembiayaan yang akan dihadapi calon nasabah.

g. Setelah memorandum di isi oleh calon nasabah, memorandum 

diserahkan ke pejabat BWPP (Batas Wawenang Persetujuan 

Pembiayaan), yang diusulkan oleh Account Officer, disetujui oleh 

Manajer Manajemen dan melaporkan kepimpinan cabang. 

h. Setelah pembiayaan di setujui oleh Manajer Manajemen maka 

Financing Support melakukan survey lapangan untuk mengetahui 

apakah lokasi tersebut benar di huni atau tidak, pihak bank juga 

mendatangi tempat usaha dan tempat kerja calon nasabah.

i. Apabila pembiayaan dinyatakan layak maka pihak bank 

memberitahu nasabah untuk melakukan akad dihari yang telah 

ditentukan oleh pihak bank, biasanya 1 minggu setelah survey 

dilakukan. Jika ditolak pihak Bank memberitahu alasan penolakan.

j. Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang memberikan berkas yang 

harus diisi nasabah dengan materai sebagai penguat.

k. Costomer Service membuka rekening tabung atas nama nasabah.94

                                               

94 Ibid., 25 April 2017.
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Berikut proses analisis manajemen pembiayaan murabahah yang 

dilakukan di Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang:95

Gambar 3. 2 Proses Analisis Manajemen Pembiayaan Murabahah

                                               

95 Dokumen, Bank BRI Syariah KC.Tanjung Karang, Bandar Lampung, 27 Maret 2017.
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3. Penanganan Pembiayaan Non Performing Financing (NPF) 

Untuk mengetahui bahwa pembiayaan dari nasabah tergolong

dalam pembiayaan bermasalah maka dapat dilihat dari tingkat

kolektibilitasnya. Kriteria kolektibilitas yang ada di BRI Syariah KC. 

Tanjung Karang adalah: 

a. Lancar, pembayaran angsuran nasabah pembiayaan sesuai dengan 

perjanjian yang ditetapkan.

b. Perhatian khusus, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran 

dalam jangka waktu 1-90 hari.

c. Kurang lancar, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam 

jangka waktu 91-180 hari.

d. Diragukan, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam 

jangka waktu 181-270 hari.

e. Macet, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka 

waktu lebih dari 270 hari.96

Langkah-langkah yang dilakukan oleh BRI Syariah KC. Tanjung 

Karang dalam melakukan pengelolaan terhadap pembiayaan bermasalah 

dilakukan sesuai dengan kolektibilitas pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

a. Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara:

1) Pemantauan usaha nasabah

2) Pembinaan anggota 

                                               

96 Ali Mustofa, Account Officer BRI Syariah KC. Tanjung Karang, Wawancara Pribadi, 
Bandar Lampung, 25 April 2017.
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b. Pembiayaan dalam perhatian khusus, dilakukan dengan cara:

1) Pembinaan anggota

2) Pemberitahuan dengan surat peringatan (SP)

Pemberian surat peringatan ini meliputi (surat peringatan) SP 1 

untuk nasabah yang tidak membayar angsurannya selama 1 

bulan, Apabila si nasabah tidak membayar angsurannya selama 

lebih dari 1-3 bulan maka si nasabah akan di kenakan SP 2.

3) Kunjungan lapangan dengan tujuan lebih ke silaturahmi dan 

menanyakan keluhan nasabah.

c. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:

1) Pemberitahuan dengan surat peringatan (SP)

Pemberian surat peringatan untuk pembiayaan kurang lancar 

yaitu SP 3 karena dalam kasus ini si nasabah sudah menunggak 

dalam pembayar angsurannya lebih dari 3 bulan.

2) Kunjungan lapangan sebagai pembiayaan terhadap nasabah 

dengan bersungguh-sungguh.

d. Pembiayaan diragukan/macet, dilakukan dengan cara:

1) Dilakukan rescheduling

2) Dilakukan reconditioning

3) Qardhul Hasan 97

                                               

97 Ibid.
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Selain dilihat dari tingkat kolektibilitas nasabah diatas, 

penanganan pembiayaan Non Performing Financing (NPF) di Bank BRI 

Syariah KC. Tanjung Karang adalah: 

a. Rescheduling (penjadwalan  kembali)

Rescheduling adalah solusi bagi anggota pembiayaan Non 

Performing Financing (NPF) yang tidak mampu membayar pada 

tanggal jatuh tempo yang telah disepakati dengan pihak bank karena 

alasan yang dapat diterima oleh pihak bank, maka Bank BRI Syariah 

KC. Tanjung Karang membuat kebijakan perubahan jadwal waktu 

angsuran, merubah besarnya angsuran, atau memperpanjang jangka 

waktu angsuran. Dengan penyelesaian pembiayaan Non Performing 

Financing (NPF) menggunakan metode penjadwalan kembali bank 

tidak diperbolehkan menambah jumlah tagihan pembiayaan yang 

tersisa. Hal ini dimaksudkan agar tidak menambah beban bagi 

nasabah.

b. Reconditioning (persyaratan kembali)

Reconditioning adalah solusi bagi anggota yang usahanya 

mengalami kegagalan atau terjadi kendala yang tidak diinginkan 

seperti musibah kebakaran, kemalingan, kematian, atau yang 

lainnya, yang mengakibatkan si nasabah tidak dapat membayar 

angsuran dalam beberapa waktu, makadari itu pihak bank BRI 

Syariah KC. Tanjung Karang melakukan penyelamatan pembiayaan 

dengan cara persyaratan kembali dengan penurunan suku bunga atau 
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margin, penundaan pembayaran margin, dan penjadwalan ulang 

pembiayaan nasabah..

c. Restructuring (penataan kembali)

Restructuring ini dilakukan oleh Bank BRI Syariah KC. 

Tanjung Karang dalam memberikan solusi perubahan yang lebih 

luas, yaitu si nasabah dapat menambah pinjamannya atau konversi 

jenis pembiayaannya ke yang lainnya. Namun penataan kembali ini 

tidak dapat dilakukan begitu saja oleh pihak bank, ada prosedur yang 

harus dilakukan ulang oleh pihak bank seperti survey ulang terhadap 

nasabah pembiayaan Non Performing Financing (NPF), serta 

analisis kelayakan dan perifikasi ulang terhadap nasabah yang 

mengajukan penataan kembali. 

d. Penyitaan barang jaminan

Jika cara-cara sebelumnya tidak dapat menyelesaikan 

masalah pembiayaan Non Performing Financing (NPF), dan cara 

tersebut tidak direspon baik oleh debitur yang bersangkutan, maka 

langkah selanjutnya yang akan dilakukan yaitu dengan menyita serta 

melelang barang yang dijadikan jaminan. Adapun prosedur yang 

dilakukan yaitu bank akan memberitahu kepada nasabah yang 

tergolong Non Performing Financing (NPF) bahwa cara-cara 

sebelumnya tidak dapat membantu nasabah dalam menyelesaikan 

permasalahannya, maka tindakan terakhir yang dilakukan bank 
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untuk menyelesaikan tunggakan nasabah yaitu menyita dan melelang 

barang yang telah dijadikan jaminan.98

Berikut data pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah 

KC Tanjung Karang.99

Tabel 3.1

Data Pembiayaan Murabahah Produk Kepemilikan Rumah Faedah

Pembiayaan Murabahah Produk Kepemilikan Rumah Faedah
Posisi: 31 Desember 2016
Kolekt bilitas 

Produk
Lancar Dalam 

Perhatian   
Khusus

Kurang 
Lancar

Diragukan Macet

Jumlah
Nasabah

555 6 7 1 2

Sisa Pokok 16,047,547,623 494,037,204 614,236,129 268,567,295 398,276,108

Sisa Margin 10,937,420,876 496,078,729 601,221,569 243,855,785 585,455,008
Tunggakan 

Pokok
0 10,513,700 11,002,745 6,756,462 11,117,604

Tunggakkan 
Margin

0 5,985,146 21,582,821 23,539,774 98,396,465

Tunggakan 
Penalty

0 0 0 0 0

Outstanding 
(BakiDebet)

16,047,547,623 504,550,904 628,133,647 275,323,757 409,393,712

Sumber: Bank BRI Syariah KC Tanjung Karang

                                               

98 Subli dan Ali Mustofa, Manajer Operasional dan Account Officer Bank BRI Syariah 
KC. Tanjung Karang, wawancara peribadi, Bandar Lampung, 25 April 2017.

99 Dokumen, Bank BRI Syariah KC Tanjung Karang, Bandar Lampung, 14 Februari 
2017.
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Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan 

bermasalah di Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang hanya sebesar 1%. 

Ini menandakan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah di Bank BRI 

Syariah KC. Tanjung Karang masih tergolong sehat karena tingkat 

pembiayaan bermasalah kurang dari 5%.

4. Contoh Kasus Pembiayaan Murabahah 

Kasus nasabah X yang termasuk pembiayaan Non Performing 

Financing (NPF) karena nasabah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Menurut informasi yang peneliti dapatkan dari Ibu Nefa Fadhilah bagian 

Analisis Operasional (AO), bahwa Nasabah X yang bekerja di suatu 

perusahaan mengajukan permohonan pembiayaan murabahah produk 

kepemilikan rumah faedah dengan jangka waktu 10 tahun, dan angsuran 

per bulan nasabah adalah sebesar Rp. 4.000.000,- sedangkan penghasilan 

bersih nasabah adalah sebesar Rp. 9.000.000,- per bulan, sehingga 

permohonan nasabah X dapat disetujui karena melihat angsuran hanya 

44.44% dari penghasilan nasabah. Setelah berjalan 3 tahun, nasabah X 

menunggak dalam pembayaran angsurannya. Sehingga pihak bank

melakukan kunjungan ke rumah nasabah dan ternyata nasabah sudah di 

PHK dari tempat bekerjanya yang mengakibatkan nasabah X tidak 

memiliki kemampuan untuk membayar angsurannya. Sehingga pihak 

bank melakukan komunikasi dengan nasabah X mengenai kelanjutan dari 

akad yang telah disepakati diawal perjanjian, karena pihak bank tidak 
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menemui jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh nasabah X maka 

pihak bank melakukan lelang terhadap barang jaminan nasabah.100

Bapak Sukarmin mengajukan pembiayaan murabahah produk 

kepemilikan rumah faedah dengan Bank BRI Syariah KC. Tanjung 

Karang sebesar Rp.100.000.000,- dengan jangka waktu selama 5 tahun, 

sehingga bapak sukarmin harus membayar cicilan perbulannya sebesar 

Rp. 2.249.794,. Jika ditotalkan pembiayaan Bapak Sukarmin mencapai 

Rp. 134.987.640,- dengan demikian Rp. 34.987.640,- merupakan biaya 

yang telah disepakati antara Bapak Sukarmin dan pihak bank sebagai 

upah jasa terhadap bank.101

Bapak Khairi seorang nasabah pembiayaan murabahah produk 

kepemilikan rumah faedah yang termasuk golongan pembiayaan tidak 

lancar, Dengan jangka waktu selama 5 tahun, bapak Khairi lancar dalam 

pembayaran angsurannya hanya selama 1 tahun, menurut beliau alasan 

ketidak lancarannya dalam memenuhi kewajiban yang sudah disepakati 

dengan pihak bank karena ruko tempat usaha yang dijalankan oleh bapak 

Khairi habis terbakar, sehingga menyebabkan beliau rugi besar bahkan 

mematikan mata pencaharian Bapak Khairi sehingga menyebabkan 

                                               

100 Nefa Fadhilah, Analisis Operasional Bank BRI Syariah KC. Tanjung 
Karang, Wawancara Pribadi, Bandar Lampung, 17 April 2017.

101 Sukarmin, Nasabah Pembiayaan Murabahah Bank BRI Syariah KC. Tanjung 
Karang, Wawancara Pribadi, Bandar Lampung, 20 April 2017.
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Bapak Khairi tidak dapat membayar angsuran yang telah disepakati 

setiap bulan.102

Bapak Rendra adalah nasabah pembiayaan murabahah produk 

kepemilikan rumah, bapak Rendra menyatakan bahwa saat pihak bank 

memberikan pembiayan murabahah pihak Bank BRI Syariah KC. 

Tanjung Karang menyatakan secara jelas dan secara rinci keuntungan 

yang diperoleh pihak bank sehingga Bapak Rendra menyadari 

keuntungan dan kerugian yang didapatnya dalam mencapai kesepakatan 

akad murabahah.103

                                               

102 Khairi, Nasabah Pembiayaan Murabahah Bank BRI Syariah KC. Tanjung 
Karang, Wawancara Pribadi, Bandar Lampung, 27 April 2017.

103 Rendra, Nasabah Pembiayaan Murabahah Bank BRI Syariah KC. Tanjung 
Karang, Wawancara Pribadi, Bandar Lampung, 28 April 2017.



BAB IV

ANALISIS

A. Implementasi Manajemen Pembiayaan Murabahah Terhadap Calon 

Nasabah dalam Menekan Non Performing Pinancing (NPF) yang 

Dilakukan oleh Bank BRI Syariah KC Tanjung Karang

Analisis manajemen pembiayaan di Bank BRI Syariah KC. Tanjung 

Karang merupakan langkah yang dilakukan untuk menilai suatu permohonan 

calon nasabah yang tujuan utamanya adalah memperoleh keyakinan bank atas 

kemampuan dan kemauan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. 

Ketidak lancaran nasabah melunasi angsurannya merupakan suatu risiko yang 

dihadapi oleh bank yang berakibat pada pembiayaan Non Performing 

Financing (NPF). Untuk menghindari risiko tersebut maka Bank BRI Syariah 

KC. Tanjung Karang harus memperhatikan penerapan manajemen 

pembiayaan dengan tepat. 

Penerapan manajemen pembiayaan yang dilakukan oleh Bank BRI 

Syariah KC. Tanjung Karang adalah menggunakan analisis kelayakan 

pembiayaan terhadap calon nasabah. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

hasil penelitian, analisis manajemen pembiayaan atau kelayakan pembiayaan 

di Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang sudah sesuai dengan prosedurnya, 

dimana tahapan-tahapannya yaitu calon nasabah mengajukan pembiayaan 

murabahah dengan mengisi formulir aplikasi pembiayaan dan melampirkan 

dokumen pendukung seperti:



79

1. Fotokopi KTP/Identitas pemohon suami/istri;

2. Fotokopi Surat Nikah/Cerai (bila ada);

3. Fotokopi KTP/Identitas Diri/Komisaris (Badan Usaha);

4. Fotokopi Kartu Keluarga;

5. Pas foto terakhir pemohon perorangan/pengurus badan usaha ukuran 4x6;

6. Akte pendiri dan perubahan perusahaan;

7. Legalisir surat keterangan usaha dari RT/RW setempat, SIUP (Surat Izin 

Usaha Pedagang), TDP (Tanda Daftar Perusahaan),Surat Izin Usaha dari 

pengelola pasar bagi pedagang pasar, NPWP (> Rp. 50 juta);

8. Fotokopi RK/Tabungan 6 bulan terakhir;

9. Fotokopi bukti angsuran pinjaman bank lain;

10. Bukti pembayaran PBB rumah atau tempat usaha tahun terakhir

11. Bukti pembayaran rekening listrik, dan telepon;

12. Fotokopi surat izin praktek (wajib untuk nasabah profesi);

13. Asli surat keterangan bekerja;

14. Asli slip gaji terakhir;

15. Bukti agunan yang diserahkan.

Tahap berikutnya adalah Salles Officer melakukan penyelidikan 

berkas pinjaman yang tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang 

diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang sudah ditentukan oleh bank

atau belum. Berdasarkan dokumen yang telah disampaikan oleh calon 

nasabah, bank wajib melakukan identifikasi baik terhadap nasabah 

perorangan maupun terhadap perusahaan yaitu meneliti kebenaran dokumen 
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dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau 

mencurigakan, menata fotokopi dokumen setelah dilakukan pencocokan 

dokumentasi yang sah dan melakukan pertemuan dengan calon nasabah. Jika 

calon nasabah tidak mampu memenuhi persyaratan, maka nasabah ditolak 

dalam pengajuan fasilitas pembiayaan.

Kemudian Financing Support melakukan BI Checking terhadap calon 

nasabah, jika nasabah termasuk dalam nasabah bermasalah atau Daftar Hitam 

Nasional (DHN) maka pihak bank akan menolak permohonan fasilitas 

pembiayaan yang diajukan calon nasabah. Namun apabila hasil dari BI 

Checking melaporkan nasabah tidak bermasalah maka Financing Analyst

melakukan On The Spot atau survey lokasi usaha dan lokasi tempat tinggal 

calon nasabah, Financing Anayst juga melakukan penilaian kelayakan 

terhadap calon nasabah dengan prinsip 6C, yaitu:

1. Character (Karakter)

Character adalah keadaan watak/sifat dari nasabah, jadi 

penelitian yang dilakukan oleh pihak bank terhadap karakter untuk 

mengetahui karakter nasabah dari bahasa tubuh calon nasabah saat di 

wawancarai, dan mencari informasi eksternal calon nasabah dari 

lingkungan tempat calon nasabah tinggal.

2. Capital (Modal)

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh 

calon nasabah. Financing Analyst menilai modal yang dimiliki calon 
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nasabah dari laporan keuangan calon nasabah. Semakin besar modal 

uang calon nasabah maka semakin besar kesungguhan tingkat calon 

nasabah dalam menjalankan usahanya.

3. Capacity (Kapasitas)

Capacity merupakan kemampuan yang dimiliki calon nasabah 

dalam menjalankan usahanya, Financing Analyst melihat kemampuan 

calon nasabah dalam mengelola usahanya. Apakah usaha calon nasabah 

sudah lama berdiri atau baru, menilai produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan calon nasabah, dan mengamati tempat usaha calon nasabah 

setrategis atau tidak 

4. Collateral (Jaminan)

Collateral merupakan barang yang diserahkan calon nasabah 

sebagai agunan terhadap fasilitas pembiayaan yang diterimanya. Dari 

hasil wawancara terhadap Bapak Subli bagian Manajer Operasioanl di 

Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang kriteria jaminan  yang ditetapkan 

oleh pihak bank adalah: memiliki nilai besar dari jumlah nilai fasilitas 

pembiayaan, milik asli calon nasabah, tidak dalam kondisi dijaminkan 

kepada orang lain, memiliki bukti kepemilikan yang sah,masih berlaku 

dan memiliki kekuatan hukum, dapat dilakukan pengikatan secara nyata, 

serta tidak terhutang pajak.
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5. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)

Condition of Economy merupakan situasi yang mempengaruhi 

keadaan perekonomian yang kemungkinan mempengaruhi kelancaran 

usaha calon nasabah. Financing Analyst melakukan penilaian terhadap 

kondisi yang dapat mempengaruhi ekonomi calon nasabah, seperti:

a. Daya beli masyarakat, apakah usaha calon nasabah diminati para 

pembeli atau tidak karena semakin banyak pembeli maka semakin 

besar kemungkinan nasabah membayar kewajiban atas fasilitas 

pembiayaan yang diperolehnya.

b. Bentuk persaingan, semakin banyak pesaing semakin besar calon 

nasabah dalam melakukan strategi untuk usaha agar produknya tidak 

kalah saing yang akan mengakibatkan turunnya pendapatan.

c. Kebijakan pemerintah mengenai pengaruh produk yang dihasilkan 

oleh calon nasabah. Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang tidak 

akan membiayai usaha calon nasabah yang dilarang oleh pemerintah 

terlebih terlebih jika itupun dilarang oleh Agama Islam.

6. Constraints (Hambatan)

Constraints merupakan hambatan yang tidak memungkinkan 

suatu usaha untuk dilaksanakan. Financing Analist melakukan penilaian 

terhadap keadaan yang menjadi penghamba calon nasabah dalam 

melakukan usahanya.
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Dari data yang diperoleh dari Bank BRI Syariah KC. Tanjung 

Karang, jumlah nasabah pembiayaan kepemilikan rumah selama tahun 

2016 berjumlah 264 nasabah, dengan nasabah yang terealisasi berjumlah 

171 dan yang ditolak berjumlah 93 nasabah. Dari hasil ini membuktikan 

bahwa manajemen pembiayaan merupakan faktor yang sangat penting 

bagi bank, dan dampaknya sangat dirasakan dalam hal kelancaran 

pembiayaan dimana sampai saat ini jarang sekali ada nasabah yang 

mengalami tunggakan angsuran yang dilakukan setiap bulan. Dilihat dari 

NPF menunjukan kemampuan Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang 

dalam mengelola pembiayaan, dimana nasabah Pembiayaan Kepemilikan 

Rumah selama tahun 2016 dengan jumlah nasabah 171 hanya ada 2 

nasabah yang dikatagorikan macet, 1 nasabah dikatagorikan diragukan, 

dan 7 nasabah dikatagorikan kurang lancar, dengan jumlah NPF adalah 

1% dalam artian tidak adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi 

selama tahun 2016 dan Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang sangat 

baik dalam menangani pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

B. Penanganan Nasabah Yang Dikatagorikan Non Performing Financing

(NPF) di Bank BRI Syariah KC Tanjung Karang

Penanganan pembiayaan dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah 

(kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet) atau yang diperkirakan 

akan bermasalah (saat nasabah mulai menurun dalam pembayaran angsuran 

pembiayaannya). Pada umumnya pembiayaan Non Performing Financing
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(NPF) diawali dengan adanya serangkaian faktor permasalahan yang dihadapi 

oleh nasabah. 

Penanganan pembiayaan Non Performing Financing (NPF) yang 

diterapkan di Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang dilakukan pertamakali 

lewat telepon oleh Ibu Wiwik Kurniati selaku Branch Operational 

Supervisor. Apabila tindakan ini dalam waktu tertentu tidak ditanggapi oleh 

nasabah dan nasabah tidak melakukan pelunasan atas pembiayaannya, maka 

pihak Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang akan melakukan prosedur 

penagihan tertulis, dengan ketentuan:

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

pendekatan yang agamis.

2. Jika penagihan pertama tidak berhasil maka dilakukan penagihan kedua 

yaitu dengan surat yang diantar kepada nasabah pembiayaan Non 

Performing Financing (NPF), surat ini disebut Surat Peringatan 1 (SP 1). 

3. Bila penagihan kedua dengan surat tidak ada respon, maka bank 

melakukan tindak lanjutan dengan pemanggilan nasabah ke bank melalui 

Surat Peringatan 2 (SP 2).

4. Apabila pemanggilan tidak ada tindak lanjutan dari nasabah maka dapat 

dilakukan pengambilan agunan melalui Surat Peringatan 3 (SP 3).

Apabila prosedur diatas tidak juga dapat menyelesaikan pembiayaan 

Non Performing Financing (NPF), maka pihak Bank BRI Syariah KC. 

Tanjung Karang akan melakukan penyelesaian dengan melakukan pembinaan 

terhadap anggota pembiayaan Non Performing Financing (NPF) dengan cara:
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1. Rescheduling

Yaitu tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali kewajiban 

nasabah. Tindakan ini dilakukan dengan cara penjadwalan kembali 

jangka waktu pembiayaan, perubahan jadwal dan jumlah angsuran, 

tindakan ini dilakukan kepada nasabah yang tidak mampu tetapi masih 

berkemauan untuk mengembalikan dana pembiayaan, dan si nasabah 

masih ada potensi usaha serta barang jaminan yang mendukung. Maka 

tindakan yang dilakukan oleh komite pembiayaan bermasalah untuk 

menangani pembiayaan bermasalah ini adalah dengan memberikan 

perpanjangan waktu pelunasan dan pembiayaan.

Sebagaimana firman Allah yang menjelaskan apabila terdapat 

nasabah yang mengalami kesulitan dalam pengembalian dana 

pembiayaan, maka sebaiknya bank memberikan kelonggaran jangka 

waktu pengembalian dana pembiayaannya.

                               

     

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”. (QS. Al-Baqarah: 280).

2. Reconditioning

Upaya yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KC. Tanjung 

Karang dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalahnya dengan cara 
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mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh 

bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan harus sesuai 

dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan 

usahanya. Dengan perubahan yang ditetapkan oleh bank diharapkan 

bahwa nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas.

3. Restructuring

Tindakan ini dilakukan oleh Bank BRI Syariah KC. Tanjung 

Karang kepada nasabah yang kekurangan dana untuk mengembalikan 

pembiayaan tetapi masih berkemauan untuk mengembalikan dana 

tersebut, serta jaminan dan prospek usahanyapun bagus, maka tindakan 

yang dilakukan oleh komite pembiayaan bermasalah dalam rangka 

meringankan beban nasabah adalah dengan menambah dana pembiayaan 

yang diharapkan dapat membantu nasabah untuk meningkatkan usaha 

nasabah dalam mengembalikan dana pembiayaannya  dengan cara 

memperpanjang masa pelunasan pembiayan. dengan diperpanjang masa 

pelunasan nasabah akan diringankan oleh kecilnya cicilan pembiayaan 

yang akan dibayar nasabah pada setiap bulannya.

4. Penyitaan barang jaminan

Tindakan ini dilakukan bagi nasabah yang tidak mampu dan tidak 

berkemauan untuk mengembalikan dana pembiayaannya, prosper 

usahanya tidak bagus akan tetapi masih ada barang jaminan yang telah 
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diserahkan secara sukarela oleh nasabah kepada pihak bank pada saat 

awal akad. Maka tindakan yang perlu dilakukan oleh bagian komite 

penanganan pembiayaan bermasalah adalah dengan menyita barang 

jaminan tersebut.

Dalam Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang barang jaminan 

disebut AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) yaitu aset yang diperoleh 

bank baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan 

kuasa untuk menjual diluar lelang dari nasabah pemilik agunan apabila 

nasabah tidak sanggup lagi mengembalikan dana pembiayaan yang telah 

disepakati diawal akad.

Apabila pelelangan atau penjualan jaminan tersebut kurang dari 

dana pembiayaan yang dipinjam oleh nasabah maka kekurangannya 

tersebut dibebankan kepada nasabah, akan tetapi jika hasil dari 

pelelangan agunan melebihi jumlah yang dipinjam nasabah maka sisa 

pelelangan atau penjualan barang jaminan tersebut dikembalikan kepada 

nasabah. Dengan demikian kedua belah pihak baik nasabah maupun bank 

tidak dirugikan.

Dengan cara yang sudah dilakukan oleh Bank BRI Syariah KC. 

Tanjung Karang dalam menangani pembiayaan Non Performing 

Financing (NPF), menggambarkan bahwa cara bank sangat baik 

sehingga bank bisa terhindar dari pembiayaan Non Performing Financing

(NPF) yaitu kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. 



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian penulis dapat memberikan kesimpulan 

sebagai berikut:

1. Proses manajemen dalam pemberian pembiayaan murabahah di Bank 

BRI Syariah KC. Tanjung Karang sudah sesuai dengan prosedur, dimulai 

dari tahap permohonan sampai dengan tahap realisasi dan sudah 

menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu prinsip 6C (Character, Capacity, 

Capital, Collateral, Condition, Costraint). Data pembiayaan murabahah 

yang tercatat selama tahun 2016 adalah sebanyak 264 nasabah, dan yang 

dinyatakan layak mendapatkan pembiayaan sebanyak 171 nasabah, 

sedangkan 93 nasabah dinyatakan tidak layak atau ditolak. Dari 171 

nasabah yang dinyatakan layak mendapat pembiayaan terdapat 10 

nasabah yang termasuk katagori pembiayaan Non Performing Financing. 

Dengan jumlah NPF Pembiayaan 1% sehingga Bank BRI Syariah KC. 

Tanjung Karang dikatagorikan baik dalam melakukan pembiayaannya.

2. Penanganan pembiayaan Non Performing Financing (NPF) yang 

diterapkan di Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang sesuai dengan 

Peraturan Bank Indonesia No 10/18/PBI/2008 yaitu: tindakan pertama 

Rescheduling dimana pihak Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang 
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melakukan penjadwalan kembali jangka waktu pembiayaan, perubahan 

jadwal angsuran, perubahan jumlah angsuran, tindakan kedua

Reconditioning yaitu tindakan yang dilakukan dengan cara mengubah 

seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan 

nasabah, tindakan ketiga Restructuring, Tindakan ini dilakukan dengan 

cara memperpanjang masa pelunasan pembiayan, dan tindakan keempat 

yaitu penyitaan barang jaminan, tindakan ini dilakukan bagi nasabah yang 

tidak mampu dan tidak berkemauan untuk mengembalikan dana 

pembiayaannya, prosper usahanya tidak bagus akan tetapi masih ada 

barang jaminan yang telah diserahkan secara sukarela oleh nasabah 

kepada pihak bank pada saat awal akad. 

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut :

1. Staf Financing Recovery melakukan pembinaan tidak hanya melalui 

telepon dan surat tetapi harus juga menemui nasabah secara langsung agar 

pihak bank dapat mengetahui kondisi nasabah dalam hal pembayaran 

angsuran kepada bank agar terjaga dari pembiayaan bermasalah.

2. Perlu adanya pengawasan dan pembinaan setelah proses pembiayaan 

direalisasi yang dilakukan secara terencana, efektif dan terpadu seperti 

pembayaran cicilan pokok dan margin secara tepat waktu perlu dipantau 

dengan baik.
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Lampiran 1

PEDOMAN INTERVIEW

Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang

Daftar pertanyaan (interview) untuk skripsi yang berjudul “Implementasi 

Manajemen Pembiayaan Murabahah dalam Menekan Non Performing Financing

(NPF) Studi pada Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang”.

Pertanyaan:

1. Persyaratan apa saja yang harus dilengkapi calon nasabah untuk 

mengajukan pembiayaan kepemilikan rumah faedah?

2. Apa saja prosedur dalam pengajuan pembiayaan murabahah di Bank BRI 

Syariah KC. Tanjung Karang?

3. Bagaimana proses analisis manajemen pembiayaan pada pembiayaan 

murabahah di Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang?

4. Seberapa banyak nasabah pembiayaan murabahah produk kepemilikan 

rumah faedah yang termasuk dalam katagori pembiayaan bermasalah dan 

berapa besar jumlah pembiayaannya Non Performing Financing?

5. Bagaimana proses pemberian pembiayaan murabahah di Bank BRI 

Syariah KC. Tanjung Karang?

6. Berapa jumlah pembiayaan murabahah produk kepemilikan rumah yang 

sudah tersalurkan selama tahun 2016?

7. Faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah atau 

Non Performing Financing (NPF)?

8. Bagaimana tindakan bank terhadap nasabah yang tidak melunasi 

ansurannya?

9. Bagaimana sejarah berdirinya Bank BRI Syariah?

10. Visi, Misi Bank BRI Syariah?

11. Produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh Bank BRI Syariah?



Lampiran 2

PEDOMAN INTERVIEW NASABAH

Daftar pertanyaan (interview) kepada responden, untuk skripsi yang 

berjudul “Implementasi Manajemen Pembiayaan Murabahah dalam Menekan Non 

Performing Financing (NPF) Studi pada Bank BRI Syariah KC. Tanjung 

Karang”.

Pertanyaan:

1. Apakah pekerjaan Bapak/Ibu?

2. Pembiayaan murabahah seperti apa yang Bapak/Ibu terima?

3. Bagaimana pertama kali Bapak/Ibu mengajukan pembiayaan murabahah?

4. Bagaimana sistem pembayaran pembiayaan murabahah?

5. Bagaimana pelayanan dari bank untuk Bapak/Ibu saat mengajukan 

pembiayaan?

6. Sudah berapa lama Bapak/Ibu melaksanakan pembiayaan murabahah?

7. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami kemacetan dalam membayar 

ansurang?

8. Apa penyebab Bapak/Ibu macet dalam membayar ansuran?

9. Bagaimana tindakan atau respon dari bank saat Bapak/Ibu mengalami 

kemacetan dalam membayar angsuran?
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