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ABSTRAK

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
Salah satu peran penting Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Bandar
Lampung adalah melakukan kegiatan menyalurkan dana dari masyarakat untuk
masyarakat yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam penyaluran dana BPRS
memiliki pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad ijarah yaitu sewa
menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa untuk mendapatkan imbalan berupa
upah (fee) bagi pemilik objek sewa. Pembiayaan tersebut tidak terlepas dari
adanya pembiayaan macet. Pembiayaan macet akan terus meningkat jika tidak
diminimalisir oleh pihak bank.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor apa yang
menyebabkan terjadinya pembiayaan macet ? dan bagaimana penyelesaian
pembiayaan macet terhadap produk pembiayaan ijarah multijasa ?. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan macet dan
penyelesaiannya terhadap produk pembiayaan ijarah multijasa.
Penelitian merupakan penelitian lapangan (Field research), yang diartikan
sebagai penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif. Dalam pengumpulan
data penulis menggunakan sumber data primer yaitu diambil dari observasi dan
wawancara, serta data sekunder berupa studi kepustakaan dan dokumentasi lainya,
kemudian keseluruhan data dikumpulkan selanjutnya penulis menganalisis data
tersebut hingga memperoleh kesimpulan.
Hasil dari penelitian adalah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan
macet pada produk pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS Bandar Lampung
adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kurang
cermatnya petugas pembiayaan atau pihak bank dalam menganalisis karakter
calon nasabah, dan faktor eksternal merupakan faktor yang terjadi diluar dari
kesalahan bank. Faktor eksternal juga disebabkan adanya penyebab sengaja yaitu
nasabah sengaja tidak membayar angsuran pembiayaan dan tidak sengaja yaitu
faktor bencana alam seperti meninggal dunia merupakan salah satu yang
mengakibatkan pembiayaan macet. Upaya dalam penyelesaian pembiayaan macet
terhadap produk pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS Bandar Lampung
adalah menggunakan sistem rescheduling atau penjadwalan ulang, sistem
reconditioning atau perubahan pesyaratan kembali dan restructuring atau penataan
kembali. Dengan menggunakan ketiga sistem tersebut BPRS Bandar Lampung
dapat mengurangi kerugian yang terjadi atau yang dialami oleh BPRS Bandar
Lampung dalam pemberian pembiayaan.
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BAB I
PENDAHIULUAN
A. Penegasan Judul
Untuk menghindari kesalah pahaman dalam judul ini, maka penulis
menguraikan terlebih dahulu arti makna dari judul yang akan dibahas.
Adapun judul ini adalah “ ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA
PEMBIAYAAN MACET DAN PENYELESAIANNYA TERHADAP
PRODUK PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA” (Studi BPRS Bandar
Lampung).Adapun istilah-istilah yang penulis jelaskan sebagai berikut:
Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk
mengetahui keadaan sebenarnya.1
Penyelesaian adalah upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank
dalam usaha mengatasi permasalahan yang dihadapi. 2
Pembiayaan Bermasalah adalah sesuatu pembayaran angsuran akan
tetapi yang bersangkutan sama sekali tidak dapat mengansur cicilan.3
Pembiayaan Ijarah Multijasa adalah Akad pembiayaan dimana bank
memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat
atas suatu jasa. Dalam pembiayaan ijarah multijasa bank akan memperoleh
imbalan jasa/ujrah atau fee. 4

1

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2011) , h. 58.
2
Ridwansyah, Mengenal Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syariah, (Bandar Lampung:
Anugrah Utama Raharja, 2012), h. 45.
3
Peter Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2011), h. 988.
4
Ridwansyah, Mengenal Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syariah, (Bandar Lampung:
Anugrah Utama Raharja, 2012), h. 45.
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Berdasarkan penjelasan di atas yang dimaksud dengan Judul ini
“ANALISIS

adalah
MACET

DAN

PEMBIAYAAN

PENYEBAB

TERJADINYA

PENYELESAIANNYA
IJARAH

MULTIJASA

PEMBIAYAAN

TERHADAP
(Studi

di

PRODUK

BPRS

Bandar

Lampung).

B. Alasan Memilih Judul
Alasan penulis memilih judul skripsi penelitian ini dengan alasan
sebagai berikut :
1.

Alasan Objektif
Pemberian pembiayaan pada nasabah merupakan salah satu kegiatan
suatu bank. Pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus
merupakan sumber risiko terbesar yang akan mengakibatkan terjadinya
pembiayaan macet. Pembiayaan macet muncul ketika nasabah atau bank
melakukakan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya sehingga perlu
adanya penyelesaian yang baik. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk
meneliti dan mengatuhi dari pihak bank penyebab terjadinya pembiayaan
macet dan bagaimana cara penyelesaian pembiayaan macet pada produk
ijarah multijasa.
2.

Alasan Subyektif
Judul ini penulis pilih karena sesuai jurusan secara akademik yaitu

jurusanEkonomi Islam dan adanya referensi yang membahas tentang Analisis
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Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Terjadinya Pembiayaan
Macet Pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa.
C. Latar Belakang
Dalam kehidupan sehari-hari, Bank dikenal sebagai lembaga
keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan
deposito.Bank juga dikenal tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi
masyarakat yang membutuhkan.Bank merupakan perusahaan yang bergerak
dalam bidang keuangan artinya aktifitas perbankan selalu berkaitan dalam
bidang keuangan sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari
masalah keuangan.5
Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992
dan di tegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun
1998 maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank yaitu Bank Umum dan
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)6
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan sebuah lembaga
keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa
lalu lintas pembayaran.Salah satu peran penting Bank Pembiayaan Rakyat
Syari’ah (BPRS) adalah melakukan kegiatan penghimpun dan dan
menyalurkan dana dari masyarakan untuk masyarakat.7

5

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h.

6

Kasmir, Op. Cit, hlm. 21
Kasmir, Op. Cit,,hlm. 36
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Peran sebagai penghimpun dana dilakukan bank dengan melayani
masyarakat yang ingin menabung dan peran bank penyalur dana dilakukan
bank dengan melayani masyarakat yang membutuhkan dana. Dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat bank mengembangkan berbagai
produk dan jasa perbankan salah satunya peminjaman dana (dalam bentuk
pembiayaan). Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota
besar, tetapi sampai di desa sudah sangat popular. Bagian terpenting dari
manajemen perbankan adalah bagaimana mengelola dana yang tersedia. Dari
sumber dana yang tersedia, sebagian besar dialokasikan untuk pembiayaan.
Maka dari situlah pendapatan bank yang terbesar.
Pemberian pembiayaan juga mengandung resiko untuk kelancaran
pelaksanan,

bank melakukan

secara pembiayaan

yang baik untuk

meminimalisir terjadinya pembiayaan macet. Pembiayaan macet dapat
berakibat buruk jika pembiayaan macet tersebut terjadi secara terus-menerus
yang akan selalu meningkat jika tidak melakukakan penyelesaian secara
tepat.
Berdasarkan data Rekapitulasi pembiayaan yang diperoleh di BPRS
Bandar Lampung

produk pembiayaan ijarah multijasa mengalami

peningkatan pembiayaan macet.
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Tabel 1.1 rekapitulasin kolektibilitas pembiayaan macet ijrah multijasa
Keterangan

Desember 2014

Desember 2015

Agustus 2016

Pembiayaan

263,918,932

226,740,333

440,651,936

Macet
Sumber :BPRS Bandar Lampung.
Dari data tersebut menunjukan pada tahun 2014-2015 pembiayaan
bermasalah pada pembiayaan ijarah multijasa mengalami penurun dari
263,918,932 menjadi 226,740,333, namun pada Agustus 2016 pembiayaan
bermasalah mengalami kenaikan yang semula 226,740,333 naik menjadi
440,651,936.
Pengalaman bank karena adanya pembiayaan bermasalah telah
memacu bank untuk lebih berhati-hati dalam mengatur alokasi dana
pembiayaan. Pengurangan resiko pembiayaan bermasalah dapat diupayakan
dengan meneliti penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, bank dalam
pemberian pembiayaan tanpa dianalisa secara teliti akan membahayakan bank
tersebut. Rencana pembiayaan disususn lebih matang, analisis atas
permohonan pembiayaan lebih terarah dan pengaman pembiayaan lebih
diperhatikan, dan peningkatan sistem pembinaan nasabah.
Semua ini adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan
pembiayaan masyarakat sehingga dari semua yang dilakukan akan
dibutuhkan penyelesaian pembiayaan yang cukup baik untuk meminimalisir
pembiayaan bermasalah yang secara terus-menerus..
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Dalam islam dijelaskan untuk mengajarkan kita berbuat baik dengan
sesame dan bersikap saling tolong-mrnolong dalam kebaikan seperti pada
surat Al-Maidah: 2.

               

   

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat
berat siksa-Nya”. (Qs Al-Maidah:2).
Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat manusia diserukan untuk
bersikap saling tolong-menolong antar sesama manusia sebagai mahluk social
yang saling membutuhkan, baik dalam hal agama maupun kehidupan seharihari ataupun urusan dunia. Adapun penjelasan tersebut kemudian dijelaskan
kembali pada surat Al-Baqarah: 280

              

 

Artinya:dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, Maka
berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu
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menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika
kamu mengetahui.
Berdasarkan penjelasan di atas yang dimaksud dengan Judul ini
“ANALISIS

adalah
MACET

DAN

PENYEBAB

TERJADINYA

PENYELESAIANNYA

PEMBIAYAAN

TERHADAP

PRODUK

PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA ”(Studi di BPRS Bandar
Lampung).
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan di atas maka di rumuskan beberapa rumusan
masalah yaitu:
1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet pada produk
pembiayaan ijarah multijasa ?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan macet terhadap produk pembiayaan
ijarah multijasa ?
E. Tujuan Masalah dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan dalam rumusan
masalah di atas maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil
penelitian yaitu:
a.

Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan
macet terhadap produk pembiayaan ijarah multjasa yang ada di BPRS
Bandar Lampung.

b.

Untuk mengetahui cara penyelesaian pembiayaannya terhadap produk
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pembiayaan ijarah multijasa.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara evaluasi, analisis dan seleksi berbagai
alternative cara atau teknik. Metode penelitian merupakan sub bagian
perencana usulan penelitian. Rencana penelitian harus logis, diikuti unsurunsur yang urut, konsisten, dan operasional, menyangkut bagaimana penelitian
tersebut akan dijalankan.8Untuk memcapai tujuan dari penyusunan skripsi ini,
maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut ini:
1. Jenis Penelitian adalah Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field
research).
jenis penelitian lapangan (Field research)adalah penelitian yang
bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, yakni dari
berbagai informasi yang berkaitan dan dari buku-buku yang membahas
tentang penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan cara penyelesaian
pembiayaan bermasalah terhadap penyebab terjadinya pembiayaan macet
pada produkpembiayaan ijarah multijasa termasuk juga data interview
dengan para pihak yang bersangkutan di BPRS Bandar Lampung sebagai
objek penelitian.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penulisan ini
penulis melakukan metode penelitian dengan metode kualitatif.Penelitian

8

Suharto dkk, Perekayasaan Metodelogi Penelitian, Yogyakarta: Andi, 2004, h.99
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kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta yang ada terhadap suatu
fenomena.Penelitian metode kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian
yang menghasilkan data-data deskriptif, mengenai kata-kata lisan maupun
tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.9
3. Sumber Data
Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan informasi dengan cara
membaca, wawancara, mengutip, dan menyusunnya berdasarkan data-data
yang telah diperoleh. Dalam penelitian skripsi ini data diperoleh
berdasarkan data primer dan data sekunder.

a. Data primer
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden
atau objek yang diteliti.Data tersebut biasa diperoleh langsung dari personil
yang dieliti dan dapat pula berasal dari lapangan.Dalam hal ini, data primer
dapat dipeoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang berupa kegiatan
tentang rekapitulasi pembiayaan macet pada produkpembiayaan ijarah
multijasa pada BPRS.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah merupakan data yang di dapat dari sumber
kedua yaitu dari buku-buku, dokumen atau pustaka dan lainnya.10Dalam hal
ini data sekunder yang digunakan dalam penelitian melalui perpustakaan
mengenai pembahasaan terkait seperti dari buku-buku tentang teori bank
9

Bagon Suyanto,Metode penelitian Sosial (Jakarta:Kencana Prenada Media Group ,
2005), h. 166.
10
Amirudin dan Zainal Asikin,Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2003), h. 30.
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dan lembaga keuangan, pembiayaan, kajian ekonomi islam dan kajian fiqih
muamalah dan lainnya yang menjadi landasan teori dan data dari BPRS
seperti profil perusahaan, data pembiayaan sebagai penunjang penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data
Untukmemperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, dipergunakan
teknik pengumpulan data sebagai berikut;
a. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui
suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan
atau perilaku objek sasaran.Observasi dalam penelitian ini memungkinkan
peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan
pengetahuan yang langsung diperoleh dari data, memungkinkan peneliti
mampu memahami tentang penyebab terjadinya pembiayaan macet dan cara
penyelesaianya terhadap produk pembiayaan ijarah pada BPRS Bandar
Lampung.11
b. Interview
Interview (wawancara) yaitu suatu proses tanya jawab secara lisan
dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung, dalam hal ini
penulis menggunakan metode interview.12 Dalam pelaksanaan wawancara,
jenis wawancara yang digunakan adalah kombinasi wawancara berstruktur
dan tidak berstruktur, yaitu pewawancara membuat daftar pertanyaan yang
11

Suharsimi Arikonto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Renika Cipta, 2002), h.12
Nurul Zuriah, Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi, (Jakarta:
PT Bumi Aksara, 2007), h. 178.
12
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akan digunakan, tetapi cara pengajuan atau penyajian petanyaan tidak
diserahkan kepada kebijaksaan pewawancara itu sendiri.13 Dalam hal ini
peneliti melakukan wawancara tentang faktor penyebab terjadinya
pembiayaan macet dan cara penyelesaian pembiayaan macet pada produk
pembiayaan ijarah multijasa.
c. Dokumentasi
Dokumentasi (kajian pustaka) yaitu barang-barang tertulis. Dalam
melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti menelaah secara tekun dan
mencatat data yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas seperti
buku-buku, makalah, dokumen, catatan kaki, peraturan-peraturan dan
sebagainya.14
5. Pengolahan Data
Dalam pengelohan data penulis akan melakukannya dengan beberapa
tahap antara lain sebagai berikut:
a. Editing
Editing merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman atau
catatan data yang telah dikumpulkan oleh pencari data dalam suatu
penelitian, apakah hasil rekaman data tersebut cukup baik dan dapat
dipersiapkan untuk proses lebih lanjut ataukah rekaman tersebut perlu
dilakukan peninjauan kembali agar dapat dipakai untuk proses lebih
lanjut.Kegiatan pemeriksaan hasil rekaman data lapangan merupakan
kegiatan penting dalam pengolahan data, Proses penyaringan data pertama
13

Moh. Prabundu Tika, Metodelogi Riset Bisnis, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 63.
Juliansyah, Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, (Jakarta:
Kencana, 2011), h. 23
14
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ini merupakan kunci apakah data yang telah diperoleh tersebut mampu
memberikan penjelasan-penjelasn dan bukti-bukti yang cukup dan dapat
diandalkan untuk keperluan pembuktian suatu masalah atau fenomena yang
diamati, ataukah hal yang sebaliknya terjadi.
b. Coding
Dalam proses pengolahan data, coding dapat diartikan sebagai usaha
untuk mengklasifikasikan data menurut jenis dan ragamnya. Penulis
melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan
menyusun data tersebut dengan sistematis untuk mempermudah penulis dalam
menganalisis data.
c.

Sistematika atau menurut sistematika pokok bahasan berdasarkan urutan

masalah.15

6. Analisa Data
Proses selanjutnya sebagai kegiatan terakhir dalam penyusun skripsi ini,
setelah semua data terkumpul dan di olah, kemudian data tersebut di analisa.
Dalam hal ini, penulis mengunakan metode deduktif yaitu berangkat dari
pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik pada pengetahuan umum, kita
hendak menilai suatu kejadian-kejadian yang sifatnya khusus seperti melihat
dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa bermula dari data yang bersifat umum
tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 16

15

Abdulkadir Muhammad, Metode Penelitian Hukum (Bandung:Citra Aditya Bakti,
2004), h. 152.
16
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek 6(Jakarta: Renika
Cipta, 2002), h. 28.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Teori Bank
1. Pengertian Bank
Dalam pembicaraan sehari-hari,bank dikenal sebagai lembaga
keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan
deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam
uang (pembiayaan)

bagi

masyarakat

yang membutuhkannya. Di

sampingitu,bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang,
memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan
setoran.1
Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut berikut ini akan
dijelaskan pengertian bank dari berbagai sudut pandang. bank secara
sederhana dapat diartikan sebagai:
Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun
dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke
masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.
Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan
yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya

1

Kasmir,Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta:RajaGrafindo Persada,
2012),h.24.
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menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya
menghimpun dan menyalurkan dana.2
Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10
November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak. 3
Adapun jenis-jenis bank dalam praktik perbankan di Indonesia saat
ini terdapat beberapa jenis perbankan yang di atur dalam Undang-Undang
perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar UndangUndang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu
Undang-Undang Nomor Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan.
Namun, kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda
satu sama lainnya.4
Perbedaan jenis perbankan dapat di lihat dari segi fungsi,
kepemilikan dan dari segi menentukan harga. Dari segi fungsi perbedaan
yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat
di tawarkan dalam jangkauan wilayah operasinya. Kemudian kepemilikan
perusahaan di lihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akta
pendiriannya. Sedangkan dari menentukan harga yaitu antara bank
2

Kasmir, Manajemen Perbankan(Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2010), h. 11.
Kasmir, Op. Cit, h. 24.
4
Kasmir, Op. Cit, h. 31.
3
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konvensional berdasarkan bunga dan bank syari’ah berdasarkan bagi
hasil.5
Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992
dan di tegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10
Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank yaitu Bank
Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
2. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari’ah yang
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika di bandingkan dengan
kegiatan bank umum.6
a. Sejarah Berdirinya BPRS
Sejarah berdirinya BPRS di Indonesia sebagai salah satu bentuk
jenis Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari
sejarah BPRS pada umumnya.
Bank Perkreditan Rakyat (BPRS) status hukumnya disahkan
dalam Paket Kebjaksanaan Keuangan Moneter dan Perbankaan melalui
PAKTO 27 Oktober 1988, pada hakekatnya merupakan penjelma model
baru dari lumbung desa dan Bank Desa dengan beraneka ragam namaya
khususnya di Pulau Jawa sejak akhir 1980-an hingga tahun 1967 sejak
5
6

Kasmir, Op. Cit, h. 20.
Kasmir, Op. Cit, h. 32.
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dikeluarkanya UU Pokok perbankan, status hukumnya diperjelas dengan
izin dari Mentri Keuangan.
Di dalam kenyataanya masyarakat petani di desa pada umumnya
beragama islam belum memanfaatkan BPRS yang secara optimal.
Mereka masih beranggapan bahwa pada bunga BPRS itu termksud riba
yang dharamkan dalam islam. Oleh karena itu mereka masih
mendambakan adanya BPRS yang tidak menerapkan sistem bunga.
Peluang beroperasinya BPRS tanpa bunga makin terbuka setelah PAKTO
1988 yang memberikan peluang berdirinya bank baru, termaksud di
antaranya bank tanpa bunga.7
b. Tujuan BPRS
1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi ummat islam terutama
kelompok masyarakat ekonomi lemah yang ada umumnya berada
di daerah pedesaan.
2) Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga
dapat mengurangi arus urbanisasi.
3) Membina ukhuwah islamiyah melalui kegitan ekonomi dalam anga
peningkatan pendapatan oerkapita menuju kualitas hidup memadai.
c. Strategi Usaha BPRS yaitu:
1) BPRS tidak bersifat menunggu (pasif) terhadap datangnya
permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan
7

Wakum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait
(Jakarta:Raja Grafindo, 2004), h.125.
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solisitas penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang
perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek yang
baik.
2) BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka
pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
3) BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat
kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.8
d. Ketentuan pendirian BPRS Syari’ah
Menurut surat keputusan PBI No 11/23/PBI/2009 tentang Bank
Perkreditan Rakyat Syari’h (BPRS) syarat pendiriannya yaitu
1) BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syari’ah dngan izin Direksi Bank Indonesia
2) BPRS hanya didirikan dan dimiliki oleh WNI, Badan Hukum
Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh WNI, Pemerintah
Daerah atau dua pihak.
3) Modal yang distor untuk mendirikan BPRS ditetapkan sekurangkurangnya sebesar.
4) Rp 2.000.000.000,- ( Dua Miliar Rupiah) untuk BPRS yang
didirikan di wilayah Daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya dan
Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Bogor, Bekasi dan Karawang.

8

Ibid. h.129.
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5) Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) untuk BPRS yang
didirikan di wilayah Ibu Kota Propinsi di luar wiayah seperti
Tanggerang, Bogor, Bekasi, dan Karawang
6) Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk BPRS yang
didirikan di luar wilayah yang disebut pada butir a dan b di atas.9
3. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Menurut pasal 21 undang-undang perbankan syariah, bank
pembiayaan rakyat syariah meliputi :
a. Menghimpun Dana
Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
berupa tabungan atau yang disamakan dengan itu berdasarkan akad
wadiah atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah dan
investasi berupa deposito atau tabungan yang dipersamakan dengan
itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah
b. Menyalurkan Dana
Menyalurkan
pembiayaan

bagi

dana
hasil

kepada

masyarakat

berdasarkan

akad

dalam

mudharabah

bentuk
atau

musyarakah, pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam atau
istishna,

pembiayaan

berdasarkan

akad

qardh,

pembiayaan

penyewaaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah

9

Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana,2005), h. 64
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berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya
bittamlik dan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah
c. Menempatkan Dana
Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk
titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad
mudharabah atau akad lainnya yang tidak

bertentangan dengan

prinsip syariah
d. Menyediakan Produk
Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank
syariah lainnya sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan
Bank Indonesia.10
B. Teori Pembiayaan
1. Pengertian Pembiayaan
Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan
pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah
kepada

nasabah.

Pembiayaan

secara

luas

berarti

financing

atau

pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung
investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun
dikerjakan oleh orang lain.
Menurut M. Syafi’I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan
merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk
memenuhi kebutuhan.

10

Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 106
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Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan
menyatakan“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan
uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah
jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”
Kemudian di jelaskan lagi dalam UU no. 21 tahun 2008 tentang
perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelasakan bahwa:
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berupa:
a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah danmusyarakah.
b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam
bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan
istishna.
d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi
multijasa.
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah
dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai
dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ijarah, tanpa imbalan,
atau bagi hasil.
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2. Tujuan Pembiayaan
Dalam pembiayaan yang diberikan terdapat tujuan pembiayaan
yang mencakup sebagai berikut :
Profitability yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari
pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh
dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Bank menyalurkan pembiayaan
kepada nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan
yang telah diterima.
Safety yang bertujuan sebagai keamanan fasilitas yang diberikan
harus benar-benar terjamin sehingga profitabilitas dapat benar-benar
tercapai tanpa hambatan yang berarti.Keamana tersebut bertujuan untuk
fasilitas yang diberikan bank dalam bentuk modal, barang atau jasa benarbenar terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan
dapat tercapai.
Selain itu ada beberapa pihak yang terlibat dalam pemberian
pembiayaan yang mempunyai tujuan yaitu :
a. Lembaga Keuangan (Selaku Mudharib atau Shahibul Mal)
1) Penghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana;
2) Penyaluran/pemberian pembiayaan merupakan bisnis utama dan
terbesar hampir pada sebagian besar lembaga keuangan;
3) Penerima bagi hasil pemberian pembiayaan merupakan sumber
pendapatan terbesar;
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4) Sebagai salah satu instrumen/produk dalam memberikana pelayanan
pada customer;
5) Sebagai salah satu media dalam berkontribusi dalam pembangunan.
b. Customer/Nasabah (Selaku Shahibul Mal atau Mudharib)
1) Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi atas
dana yang dimiliki;
2) Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha;
3) Dapat meningkatkan kinerja perusahaan;
4) Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan;
5) Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan.
c. Negara (Selaku Regulator)
1) Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan;
2) Meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar;
3) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian;
4) Meningkatkan pendapatan negara dari pajak;
5) Selain Negara dan Bank Sentral, dalam operasional perbankan syariah
adanya

peran

dari

Dewan

Syariah

Nasional

(DSN)

yang

mengeluarakan fatwa berkaitan dengan kepatuhan atas aspek
syariahnya.
3. Fungsi Pembiayaan
Dalam pembiayaan, memiliki beberapa fungsi

yang sangat

beragam, karena keberadaan Bank syariah yang menjalankan pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan
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meramaikan bisnis perbankandi Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan
lingkungan bisnis yang aman.
a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkansistem
bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional
karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank
konvensional.
c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh
rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang
dilakukan.Selain fungsi-fungsi di atas, terdapat fungsi lainnya yang
berhubungan dengan suatu pembiayaan, di antaranya:
1) Meningkatkan daya guna uang
Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro,
tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu
ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna suatu usaha peningkatan
produktivitas.
2) Meningkatkan daya guna barang
Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat mengubah bahan mentah
menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.
3) Meningkatkan peredaan uang
Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran
pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan
sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, dan sebagainya. Melalui
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pembiayaan peredaran uang kartal dan giral akan lebih berkembang
karena pembiayaan menciptakan suatuusaha sehingga penggunaan
uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.
4. Macam-Macam Pembiayaan
Ada beberapa macam pembiayaan yang ada pada lembaga
keuangan.Pemberian pembiayaan oleh bank dikelompokan ke beberapa
jenis masing-masing dilihat dari berbagai segi.Secara umum macam-macam
pembiayaan yang disalurkan bank dilihat dari berbagai jenis yaitu :
a. Dilihat dari segi kegunaan
Jenis pembiayaan dilihat dari segi kegunaan adalah pembiayaan
yang diberikan untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah
digunakaan dalam kegiataan utama atau hanya digunakan untuk
kegiataan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaanya terdapat dua jenis
pembiayaan yaitu :
1) Pembiayaan Investasi
Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka panjang yang
biasanya

digunakan

untuk

keperluan

perluasan

usaha

atau

membangun proyek.Pembiayaan investasi itu sendiri memiliki ciri.
Ciri pembiayaan investasi yaitu :
a) Pembiayaan yang digunakan untuk pengadaan barang
b) Pembiayaan yang digunakan untuk perencanaan yang
matang dan terarah.
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c) Pembiayaan yang digunakan untuk jangka waktu menengah
dan panjang. 11
2) Pembiayaan Modal Kerja
Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang digunakan
untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi
kebutuhan:
a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah
hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan
kualitas mutu hasil produksi.
b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of
place dari suatu barang.
b. Dilihat Dari Segi Tujuan Pembiayaan
1) Pembiayaan Konsumtif
Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang bertujuan
untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainya yang
digunakan untuk memenuhi keputusan dalam konsumsi.
Dalam pembiayaan yang diberikan kepada nasabah
pembiayaan konsumtif tidak ada pertambahan barang dan jasa yang
dihasilkan karena memang untuk kegunaan atau dipakai seorang
atau badan usaha.

11

Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Azkia Publisher,
2009), h. 242
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2) Pembiayaan Produktif
Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakaan
untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi yang akan
diberikn kepada nasabah. Dalam pembiayaan produktif dibedakan
menjadi dua yaitu pembiayaan pembiayaan modal kerja yang
digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan
produksi secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) dan secara
kualitatif maupun hasil produksi.
Pembiayaan produktif untuk menghasilkan barang bertujun
untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat
pengumpulan bahan mentah, pengelolaan sampai proses penjulaan
barang-barang yang sudah jadi.12
5. Produk-Produk Pembiayaan
Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk
pembiayaan syariah terbagi ke dalam 5 kategori yang dibedakan
berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu
a. Pembiayaan Berdasarkan Pola Jual Beli dengan Akad Murabahah, salam,
atau Istishna’.
1) Akad Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan
menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya
dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

12

Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema
Insani Pers, 2001), h. 160
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2) Akad Salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara
pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu
dengan syarat tertentu yang disepakati.
3) Akad istishna’ adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk
pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan
tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni’)
dan penjual atau pembuat (shani’).
b. Pembiayaan Bagi Hasil Berdasarkan Akad Mudharabah dan Musyarakah
1) Akad Mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu
usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah)
yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib,
atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dengan membagi
keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam
akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah
kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai
atau menyalahi perjanjian.
2) Akad Musyarakah adalah akad kerjasama di antara dua pihak atau
lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak
memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan
kerugian ditanggung sesuai kesepakatan.
c. Pembiayaan Berdasarkan Akad Qardh
Akad qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan
ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang
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diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik sekaligus maupun
cicilan.
d. Pengambil Alihan Utang Berdasarkan Akad Hawalah
Akad hawalah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang
berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung membayar. Dalam
praktik perbankan syariah hiwalah lazimnya untuk membantu supplier
mendapatkan modal tunai agar melanjutkan produksinya.Bank mendapat
ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko
kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian kemampuan
pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara memindahkan
piutang dengan yang berhutang.
e. Pembiayaan Multijasa
Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan bank
syariah dalam bentuk sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah. Akad
ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak
guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi
sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
6. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan
Sebelum suatu fasilitas pembiayaan di berikan, bank harus merasa
yakin bahwa pembiayaan yang di berikan benar-benar akan kembali.
Keyakinan tersebut di peroleh dari hasil penilian pembiayaan

sebelum

pembiayaan tersebut di salurkan. Penilian pembiayaan oleh bank dapat di
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lakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang
nasabahnya, seperti melalui prosedur penilian yang benar.
Dalam melakukan penilian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya
tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang di tetapkan sudah
menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang
harus di lakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar
menguntungkan di lakukan dengan analisis 5C.13
a. Character
Character adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari
orang-orang yang akan di berikan kredit benar-benar dapat di percaya,
hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang
pekerjaan, maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya
hidup yang di anutnya, keadaan keluarga, hobi dan social standingnya.
Ini semua merupakan ukuran kematian membayar.
b. Capacity
Capasity untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis
yang di hubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga di
ukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuanketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam
menjalankan usahanya termasuk kekuatan yang di miliki. Pada akhirnya
akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang di
salurkan.

13

Ibid., h. 95.
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c. Capital
Capitaluntuk melihat penggunaan modal apakah efektif di lihat
dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba) dengan melakukan
pengukuran seperti dari segi likuiditas/solvabilitas, rentabilitas dan
ukuran lainnya. Capital juga harus di lihat dari sumber mana modal yang
ada sekarang ini.
d. Collateral
Collateral adalah jaminan yang di berikan calon nasabah baik
yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah
kredit yang di berikan. Jaminan juga harus di teliti keabsahannya,
sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang di titipkan akan
dapat di pergunakan secepat mungkin.14
e. Conditon
Condition dalam menilai kredit hendaknya di nilai kondisi
ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai
dengan sector masing-masing, serta di akibatkan dari prospek usaha
sektor yang di jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang di biayai
hendaknya

benar-benar

memiliki

prospek

yang

baik,

kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relative kecil.15

14
15

Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers), 2002, h. 118
Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Op. Cit, h. 173.

sehingga
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2. Kualitas Pembiayaan
Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI) menggolongkan
pembiayaan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar desebut golongan I
(satu), golongan perhatian khusus disebut golongan II (dua), golongan
kurang lancar disebut sebagai golongan III (tiga), golongan diragukan
disebut golongan IV (empat), dan untuk golongan macet disebut golongan
V (lima).
a. Pembiayaan lancar adalah suatu pembiayaan yang dapat dikatakan lancar
apabila pembayaran angsuran pokok tepat waktu, memiliki mutasi
rekening yang aktif, dan bagian pembiayaan yang dijamin dengan
anggunan tunai (cash collateral).
b. Pembiayaan dalam perhatian khusus adalah suatu kredit apabila terdapat
tunggakan pembayaran angsuran pokok yang belum melampaui 90 hari,
mutasi rekening relative aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap
kontrak yang di perjanjikan dan didukung dengan pinjaman baru.
c. Pembiayaan kurang lancar adalah suatu pembiayaan apabila terdapat
tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bagi hasil, frekuensi mutasi
rekening relative rendah,terdapat indikasi masalah keuangan yang
dihadapi debitur serta dokumentasi pinjaman yang melemah dan terjadi
pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan yang telah melampaui
90 hari.
d. Pembiayaan diragukan adalah suatu pembiayaan apabila terdapat
tunggakan pembayaran angsuran pokok yang melampaui 180 hari.
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e. Pembiayaan

macet

adalah

suatu

pembiayaan

apabila

kerugian

operasional ditutup dengan pinjaman baru dan terdapat tunggakan
pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari.
3. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet
Menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit
tersebut macet pasti ada, hal ini di sebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:
a. Dari pihak perbankan

artinya dalam melakukan analisisnya, pihak

analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak di
prediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis
pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisnya dilakukan
secara subjektif.
b. Dari pihak nasabah dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan dapat di
lakukan akibat dua hal adanya unsur kesengajaan dan tidak sengaja.
Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar
kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang di berikan macet.
Dapat di katakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar dan
adanya unsur tidak sengaja.16
Bank

syariah

dalam

memberikan

pembiayaan

berharap

bahwa

pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang
telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas apabila
pembiayaan tersebut jatuh tempo.

16

Kasmir, Manajemen Perbankan(Jakarta:RajaGrafindo Pers, 2002), h. 102
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4. Penyelesaian Pembiayaan Macet
Penyelesaian yang di lakukan bisa dengan memberikan keringanan
berupa jangka waktu pengembalian terutama bagi pembiayaan yang
mengalami musibah. Berdasarkan Bank Indonesia No 18/PBI/2008 tentang
penyelesaian terhadap pembiayaan macet bagi Bank Syariah di lakukan
dengan cara sebagai berikut
a. Rescheduling : Hal ini di lakukan dengan cara memperpanjang jangka
waktu pembiayaan, di mana debitur di berikan keringanan dalam jangka
waktu pembiayaan misalnya; perpanjangan jangka waktu pembiayaan
dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang
lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang jangka waktu,
angsuran, hal ini hampir sama dengan perpanjangan jangka waktu
pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaan di
perpanjang pembayarannya sebagai contoh dari 36 kali menjadi 48 kali
angsuran, dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil
seiring dengan penambahan jumlah angsuran.
b. Reconditioning : perubahaan sebagian atau seluruh persyaratan
pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus
dibayarkan kepada bank, antara lain yaitu
1) Perubahan jadwal pembayaran
2) Perubahan jumlah angsuran
3) Perubahaan jangka waktu
4) Pemberian potongan
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c. Restructuring : perubahaan persyarataan pembiayaan antara lain yaitu
penambahaan dana fasilitas pembiayaan bank.
C. Teori Pembiayaan Ijarah Multijasa
1. Pengertian Ijarah dan Landasan Hukum
a. Pengertian Ijarah
Ijarah menurut etimologi yaitu upah, sewa, jasa, dan imbalan. Secara
bahasa dari kata al-ajru berarti al’iwadhu atau ganti, al-tsawab (pahala)
dinamai al-ajru yang berarti upah.17 Dalam bahasa arab al-ijarah berarti
suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti uang. 18
Menurut termenologi ijarah adalah akad sewa menyewa dengan
mengambil manfaat sesuatu dari orang lain dengan membayar sesuatu
dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat.
Pembiayaan dengan akad ijarah dapat dilakukan dengan pola yaitu:
1) Ijarah adalahtransaksi sewa menyewa atas sesuatu barang atau
jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan ha kayas
objek yang disewa dengan penyewa mendapatkan imbalan atas
objek.
2) Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah transaksi sewa menyewa
antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan

17

Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.114
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (terj) oleh H. Kamaliddin A. Marzuki, (Bandung : AlMa’arif , 1997), h.15
18
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imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi
pemindahan hak milik objek sewa.
b. Dasar Hukum
1) Al-Qur’an

           

Artinya: “ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita),
Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil
untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat
dipercaya".
2) Landasan hukum ijarah yaitu
a) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
b) Fatwa DSN-MUI, Landasan Syari’ah pembiayaan dengan
menggunakan

akad

Ijarah

adalah

Fatwa

DSN-

MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah yang salah
satunya menjelaskan bahwa “objek ijarah adalah manfaat
dari penggunaan barang atau jasa, harus yang bersifat
dibolehkan.
c. Rukun dan Syarat Ijarah
Rukun

ijarah

yaitu

yang

menyewakan

dan

yang

mempersewakan harus memenuhi syarat yaitu berakal, dengan
kehendak sendiri (bukan dipaksa), keadaan keduanya tidak bersifat
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mubazir, baliq (minimal umur 15 tahun) dan sewa, disyaratkan
keadaan sewa diketahui dalam beberapa hal seperti jenis, kadar, dan
sifatnya.
Syarat ijarah adalah syarat sah nya berkaitan dengan syarat
yang harus ada pada pelaku transaksi, barang, tempat transaksi,
ongkos sewa dan keadaan transaksi itu sendiri diantaranya syaratsyarat tersebut yaitu untuk kedua orang yang berakad disyaratkan
sudah baliq dan berakal. Oleh karena itu apabila orang yang belum
baliq atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila diartiak
tidak sah, kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya
untuk melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang diantaranya
terpksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah, manfaat yang
menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna sehingga
tidak adanya perselisihan, dan objek boleh diserahkan dan
dipergunakan secara langsung.
2. Pengertian Pembiayaan Multijasa
Pembiayaan multijasa adalah akad peembiayaan dimana bank
memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh
manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan ijarah multijasa adalah pembiayaan
yang diberikan bank kepada nasabah yang membutuhkan dana seperti dana
kesehatan, pendidikan dan lainnya. Dalam hal ini bank hanya memberikan
dana yang kemudian digunakan oleh pihak nasabah sebagimana keperluan
yang dibutuhkan.
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Dalam pembiayaan ijarah multijasa tersebut bank dapat memperoleh
imbalan jasa/ujarah atau fee.19Berdasarkan data yang diperoleh ujrah yang
didapat bank 39% dari pembiayaan yang dipinjam nasabah kepada pihak
bank. Ujroh adalah imbalan jasa yang diterima oleh pemberi jasa yang
besarnya ditetapkan atas kesepakatan kedua belah pihak dan wajib dibayar
oleh peminjam secara beratahp maupun keseluruhan sebagai imbalan.
3. Dasar Hukum Pembiayaan Multijasa
1) Al-Quran Surat Al-Baqarah : 282
          

     
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar.
2) Al-Qur’an Surat Al-Baqarah : 283
         
Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah
ada barang tanggungan yang dipegang”.

19

Serambi Indonesia, Hukum Transaksi Pembiayaan Multijasa, artikel diakses Pada 4
September 2016 dari www.serambinews.com
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3) Al-Qur’an Surat Al-Baqarah : 233
             
        
Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang
lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah
dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu
kerjakan”.
4)

Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

ِ
.ُف َعَرقُه
َّ َجَرهُ قَ ْب َل أَ ْن ََِي
ْ أ َْعطُوا اْألَجْي َر أ
"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."
Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id alKhudri, Nabi SAW bersabda:

ِ
ِ
.َُجَره
ْ استَأْ َجَر أَجْي ًرا فَلْيُ ْعل ْمهُ أ
ْ َم ِن
"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upah”
1) Menurut Fatwa DSN-MUI Pembiayaan Multijasa
Menurut fatwa pembiayaan multijasa adalah

pembiayaan yang

diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam
memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam fatwa No. 44/DSNMUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, ada beberapa ketentuan
yaitu salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan
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masyarakat adalah pembiayaan multi jasa, yaitu pembiayaan yang
diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam
memperoleh manfaat atas suatu jasa.
Adapun ketentuan umum tentang pembiayaan multijasa sebagai
berikut
1) Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan
akad ijarah.
2) Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad ijarah,
maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah.
3) Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad kafalah,
maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa kafalah.
4) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, Lembaga Keuangan
Syariah dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
5) Besarijarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam
bentuk persentase.
1) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN/MUI/IV/2000 Rukun dan Syarat
Ijarah yaitu:
1. Rukun dan syarat
a) Sighat ijarah, adalah ijab dan qabul berupa pembiayaan dari kedua
belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk
lain.
b) Pihak-pihak yangberakad (kontrak) terdiri atas pemberisewa/pemberi
jasa, dan penyewa atau pengguna.
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2. Objek akad ijarah yaitu Manfaat barang dan sewa dan manfaat jasa dan
upah.
3. Ketentuan Objek Ijarah yaitu
a) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa
b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan
dalam kontrak
c) Manfaat barang atau jasa yang bersifat dibolehkan (tidak
diharamkan)
d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan
syariah
e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk
menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan
sengketa
f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka
waktunya
g) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah
kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat
dijadikan harga dalam jual beli dan dapat pula dijadikan sewa atau
upah dalam ijarah.
h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari
jenis yang sama dengan objek kontrak.
i) Kelenturan (fleksibel) dalam menentukan sewa atau upah dapat
diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

BAB III
LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar
Lampung
1. Sejarah Singkat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar
Lampung
BPRS Bandar Lampung didirikan melalui proses akuisisi oleh
Pemerintah Kota Bandar terhadap BPRS Sakai Sambayan yaitu Bank
Syariah pertama di Propinsi Lampung yang beroperasi sejak tahun 1996
yang didirikan atas prakarsa Bapak Poedjono Pranyoto Gubernur Lampung
saat itu, bersama para pejabat teras dilingkungan Pemerintah Provinsi
Lampung, ICMI Lampung dan MUI Provinsi Lampung dengan Modal
Dasar saat itu sebesar Rp. 500 juta yang beralamat di Kecamatan Natar –
Lampung Selatan.
Sejak berdiri pada tahun 1996 perkembangan usahanya mengalami
pasang surut dan pada tahun 2006 bank tersebut mulai mengalami masalah
hingga penurunan kinerja yang dikarenakan banyaknya pembiayaan
bermasalah (NPF)

dan manajemen pengelolaan bank yang tidak

professional. Sejak itulah bank mengalami masalah yang cukup besar yaitu
mulai dari kekurangan kecukupan modal (CAR) dan kesulitan likuiditas
yang berakibat bank ini menjadi Bank Dalam Pengawasan Khusus oleh
Bank Indonesia.
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Pada tahun 2006 Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai
rencana untuk mendirikan BPR Syariah (Bank Syariah) dengan membentuk
Tim Pendirian Bank Syariah yang bekerjasama dengan Konsultan dari
Fakultas Ekonomi Unila dalam melakukan Kajian tentang Kelayakan
Pendirian Bank Syariah Kota Bandar Lampung. Dari hasil kajian tersebut
dinyatakan bahwa Pemda Kota Bandar Lampung sudah kayak untuk
mendirikan BPR Syariah.
Adapun kesimpulan dari hasil kajian tentang kelayakan pendirian
bank syariah merekomendasikan sebagai berikut:
a. Bank Pasar Kota Bandar Lampung dikonversi manjadi Bank Pasar
Syariah.
b. Menambah divisi Syariah pada Bank Pasar Kota Bandar Lampung, atau
c. Mendirikan bank baru yaitu Bank Pasar Syariah Bandar Lampung.
Setelah melalui beberapa tahapan proses tentang pendirian Bank
Syariah maka selanjutnya rencana pendirian bank syariah tersebut
direalisasikan dengan cara akuisisi, berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 15 September 2008
tentang Pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar
Lampung dan dilanjutkan dengan terbeitnya Peraturan Walikota Bandar
Lampung Nomor 91 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung pada PT BPRS Sakai
Sambayan sebesar Rp. 2.957.000.000,-.
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Pelaksanaan penyertaan modal Pemda Kota Bandar Lampung di
BPRS Sakai Sambayan dilakukan melalui RUPS Luar Biasa BPRS Sakai
Sambayan sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Bambang Abiyono,
SH No. 20 tanggal 5 Desember 2008 tentang Akuisisi dan Akta Notaris
Bambang Abiyono, SH Nomor 21 tanggal 5 Desember 2008 tentang
Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa BPRS Sakai Sambayan yang telah
mendapat pengesahan Menkum dan Ham RI pada tanggal 04 Nopember
2009. Maka dengan penyertaan modal Pemda Kota Bandar Lampung
sebesar Rp. 2.957.000.000,- dari total modal setor seluruh pemegang saham
BPRS Sakai Sambayan sebesar Rp. 5.000.000.000,- dihasilkan nilai saham
milik Pemda Kota Bandar Lampung menjadi sebesar Rp. 3.978.500.000,atau 79,57%.
Pada keputusan RUPS Luar Biasa tersebut diatas juga disetujui
antara lain:
a. Menambah modal dasar Perseroan dari Rp. Milyar menjadi Rp. 10
Milyar.
b. Mengganti nama BPRS sakai Sambayan menjadi BPRS Bandar
Lampung.
c. Melakukan Relokasi kantor dari Kecamatan Natar Lampung Selatan ke
wilayah Bandar Lampung.
d. Melakukan Reorganisasi Pengurus Perseroan.
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Sejak proses akuisisi tersebut dilaksanakan, maka secara operasional
Bank Syariah Bandar Lampung diresmikan pada tanggal 22 Desember 2008
oleh Bank Indonesia yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No. 148
Bandar Lampung, sehingga pada tanggal 22 Desember 2010 ditetapkan hari
berdirinya PT BPRS Bandar Lampung.
Keberadaan Bank Syariah Bandar Lampung memiliki prospek yang
cukup menjanjikan dikarenakan di Bandar Lampung satu-satunya BPR
dengan prinsip syariah adalah BPRS Bandar Lampung. Manfaat yang
diperoleh saat ini adalah pelayanan kepada masayarakat, mengingat animo
masyarakat terhadap perbankan syariah cukup tinggi dan arena penduduk di
Kota Bandar Lampung mayoritas muslim, sehingga menjadi pasar yang
potensial untuk mengembangkan semua kegiatan yang berbasis syariah,
terutama BPRS.
Bagi masyarakat yang ingin meninggalkan sistem riba dan beralih ke
sistem syariah BPRS dapat menjadi pilihan, karena dikelola dengan
menganut prinsip keterbukaan dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai
ajaran Islam. Sehingga dengan adanya BPRS diharapkan memiliki andil
yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat
di kota Bandar Lampung belum ada BPR berbasis syariah. Hal ini terbukti
dengan banyaknya jumlah rekening yang melakukan transaksi baik
simpanan maupun pembiayaan.1

1

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Profil Bank
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2. Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung
a. Profil Perusahaan
Nama Perusahaan

: BPR Syariah Bandar Lampung

Tanggal Berdiri

: 22 Desember 2008

Pemilik Saham

: Pemda Kota Bandar Lampung 87,98%
Pemilik Saham lainnya 12,02%

Alamat

:Jl.PangeranAntasariNo.148, BandarLampung

Nama sebelum

: PT. BPR Syariah Sakai Sambayan PNM

Alamat sebelumnya

: Jl. Raya Natar No.1, Muara Putih, Natar
Lampung selatan

Pegawai

: Kepala Bagian : 2 Orang
Staf

: 17 Orang

b. Kepengurusan
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung
Nomor 468/23/HK/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Penetapan
Pengurus dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS) Bandar lampung yang telah dilakukan Fit and
Proper Test oleh Bank Indonesia dengan Surat Bank Indonesia No.
10/31/DPbS/Bdl tanggal 04 Nopember 2008 perihal Hasil Fit and Proper
Test, maka Susunan Pengurus Perseroan BPRS Bandar Lampung periode
2012-2016 adalah sebagai berikut:2

2

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Ibid
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1) Komisaris Utama

: A. Rahman Mustafa, S.E., MM, Ak

Komisaris Anggota

: Yusran Effendi, S.E., MM.

2) Dewan Pengawas Syariah

: Ismail Saleh, S.Hi.
Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag

3) Direksi
Direktur Utama

: Ridwansyah, S.E., M.E. Sy.

Direktur

: Marsono, S.E3

Struktur Organisasi BPRS Bandar Lampung: 4
Dewan Komisaris

:H.A. Rahman Mustafa, S.E., M.M.Ak.
H. Yusran Effendi, S.E., M.M.

Dewan Pengawas Syariah

: Ismail Saleh, SHI
Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.

Direksi

Pengawasan Internal

: Dirut

: Ridwansyah, S.E., M.E.Sy

: Direktur

: Marsono, S.E.

: Syaripudin Taib, S.E.

Bagian Pemasaran
1. Funding Officer

: Zuli Akhmaliah

2. Account Officer

: Septi Mastaliza, S.E.

3

Ridwansyah, Selayang Pandang Bank Syariah Bandar Lampung Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah, 2015
4
Ridwansyah, Ibid
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Berlian Feni A
3. Adm. Pembiayaan

: Siti Suryati, A.Md
Dede Ali Ma’rifat, S.Kom

4. Tim Remedial

: A. Ferdiansyah, S.E.
Akhmad Ikbal
Juni Azwan, S.E

Bagian Operasional dan Umum
1. Kepala Bagian

: Roslina

2. Pesonalia

: Andi Irawan, S.E.

3. Umum

: Wahyu Atmojo

4. Accounting

: Jumhori, S.E.

5. Customer Service

: Siti

6. Informasi Teknologi

: Adi

7. Kasir

: Misna Warita

8. Driver

: Sukarna

9. Office Boy

: Aldian Kholil Prasetya

c. Dasar Hukum Operasional
Perizinan pada BPRS Bandar Lampung yaitu:5
1) Persetujuan

Prinsip

Departemen

Keuangan

RI,

No.

S-

1269/MK.17/1994 Tanggal 29 Agustus 1994
2) Izin Usaha Menteri Keuangan RI, No. Kep-013/MK.17/1996 Tanggal
08 Januari 1996
5

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Ibid

48

3) Izin Usaha Bank Indonesia, No. 28/205/UPBR/Bdl Tanggal

13

Pebruari 1996
4) Persetujuan Akuisisi Bank Indonesia, No. 10/16/DPbs/Bdl Tanggal 18
Pebruari 2008
d. Kegiatan Usaha
Kegiatan usaha Bank Syariah Bandar Lampung adalah
melayani masyarakat sebagaimana fungsinya sebagai Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dalam bentuk
pembiayaan, penanganan pembiayaan bermasalah serta melayani jasa
lainnya yang dimungkinkan berdasarkan prinsip syariah. 6
3. Visi, Misi, dan Motto BPRS Bandar Lampung
BPRS Bandar Lampung mempunyai Visi, Misi, dan Motto, sebagai
berikut:7
a. Visi
“Menjadi

BPR

Syariah

terbaik

untuk

pengembangan

ekonomi

masyarakat dan mendukung pembangunan di Provinsi Lampung”.
b. Misi
1) Senantiasa melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan
Sumber Daya Manusia untuk mencapai pelayanan yang lebih baik dan
handal.

6

Ridwansyah, Ridwansyah, Selayang Pandang Bank Syariah Bandar Lampung Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah, 2016
7
Ridwansyah, Ibid
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2) Mendukung Pertumbuhan ekonomi masayarakat dan turut mendukung
pembangunan di Provinsi Lampung melalui pelayanan sector
perbankan Syariah.
3) Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat berbasis
Keuangan Syariah.
4) Membina kader-kader wirausahawan yang berorientasi syariah hingga
menjadi bankable dan mandiri.
5) Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi
Pemerintah Kota Bandar Lampung.
c. Motto “Berdasar Syari’ah Insya Allah Lebih Barokah”
4. Kepemilikan Saham
Bank Syari’ah Bandar Lampung posisi per 31 Desember 2015
dimiiki oleh 3 (tiga) unsur pemegang saham, yaitu sebagai berikut:
Pemegang Saham
PemdaKota Bandar

Pemilik

Lembar

Nomonal (Rp.000)

%

1

12.957

7.478.500

87,98

Perusahaan Swasta

2

169

84.500

0,99

Perorangan

26

1.874

937.000

11,03

Total

29

15.000

8.500.000

100,0

Lampung

0
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5. Sumber Daya Manusia
Bagi Bank Syari’ah Bandar Lampung Sumber Daya Manusia
(SDM) adalah asset yang dalam operasional perusahaan sangat berperan
dalam menjalankan kegiatan usaha. Bank Syari’ah Bandar Lampung efektif
sejak bulan Januari 2009, saat itu merupakan awal dari semua kegiataan
perusahaan dengan jumlah personil sebanyak 21 orang, kemudian posisi 31
Desember 2015 jumlah personil bertambah menjadi 25 orang, yaitu terdiri
dari:
1. Komisaris

: 2 orang

2. Dewan Pengawas Syari’ah : 2 orang
3. Direksi

: 2 orang

4. Karyawan

: 19 orang

Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja,
perusahaan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk
mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya yang
diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Perbarindo,
Asbisindo, Perbamida atau Lembaga Lainnya.
Pelaksaanaan tugas bagi personil Bank Syari’ah Bandar Lampung
dalam menjalankan tugasnya terakhir diatur dengan Surat Keputusan
Direksi PT BPRS Bandar Lampung No. 001/09/Dir-SK/UP/BL/VI/2015
tanggal 12 Juni 2015 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja PT BPRS
Bandar Lampung dan untuk pisisi masing-masing personil tersebut dapat
dilihat pada bagan Stuktur Organisasi BPRS Syari’ah.
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Pemberian imbalan/gaji kepada seluruh personil BPRS Bandar
Lampung mengacu pada undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenaga Kerjaan dan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 22 Tahun
2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkereditan Rakyat
Milik Pemerintah Daerah yang pelaksanaanya diatur dengan Surat
Keputusan

Direksi

PT

BPRS

Bandar

Lampung No. 017/09/Dir-

SK/UP/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Peraturan Pokok-Pokok
Kepegawaian PT BPRS Bandar Lampung.

6. Produk-produk BPRS Bandar Lampung
Dalam kegiatan usaha Bank Syariah Bandar Lampung melayani
masyarakat dalam 3 (tiga) jenis produk, yaitu:8
a. Simpanan, Jenis simpanan terdiri dari:
1) Tabungan Syariah Titipan
2) Tabungan Syariah Umum
3) Tabungan Pelajar
4) Tabungan Sikencana
5) Tabungan Haji
6) Tabungan Qurban
7) Deposito Berjangka Syariah
b. Pembiayaan
1) Produk Pembiayaan berdasarkan akad:

8

Ridwansyah, Ibid
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a) Pembiayaan jual beli

(Al-Murabahah)

b) Pembiayaan bagi hasil

(Al-Mudharabah)

c) Pembiayaan penyertaan modal

(Al-Musyarakah)

d) Pembiayaan untuk sewa manfaat

(Ijarah Multijasa)

e) Pembiayaan Kebajikan

(Al-Qardh)

2) Produk pembiayaan berdasarkan penggunaan:
a) Modal kerja

(Al-Murabahah, Al-Mudharabah)

b) Investasi

(Al-Murabahah)

c) Konsumtif

(Al-Murabahah, Al-Ijarah, Al-Qardh)

3) Produk pembiayaan berdasarkan sasaran penyaluran:
a) Pembiayaan Pengusaha Kecil dan Mikro (UKM)
b) Pembiayaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
c) Pembiayaan Pegawai BUMN dan BUMD
d) Pembiayaan Pegawai Perusahaan Instansi / Swasta
e) Pembiayaan Kebajikan (Al-Qardh)
4) Jasa Lainnya:
Produk jasa lainnya:
a) Jasa transfer dana antar bank
b) Fasilitas penjualan pulsa
c) Jasa pembayaran rekening listrik
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B. Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Bandar Lampung
Pembiayaan ijarah multijasa pada Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS Bandar Lampung digunakan oleh pegawai, baik Pegawai
Negeri maupun Pegawai Swasta.
1. Adapun alur atau prosedur untuk pembiayaan multijasa adalah sebagai
berikut:
a. Mengajukan permohonan pembiayaan ijarah multijasa yang didalamnya
diketahui penggunaannya untuk membeli barang-barang berwujud.
b. Dianalisa oleh bagian pembiayaan dengan menggunakan pendekatan 5C
(Caracter, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition ).
c. Bila yang mengajukan pembiayaan bukan dari kalangan pegawai, yaitu
dilakukan observasi atau survey lapangan terlebih dahulu.
d. Dari hasil analisa tersebut lalu petugas pembiayaan atau Account Officer
(AO) menyampaikan usulan layak atau tidak layak untuk diberikan
pembiayaan dan untuk mendapat rekomendasi di kepala bagian
marketing hingga direksi.
e. Apabila hasil pengajuan pembiayaan ditolak maka pihak bank akan
memberitahukan kepada calon nasabah bahwa permohonan pembiayaan
tidak disetujui, dan jika permohonan disetujui maka proses dilanjutkan
kepada administrasi pembiayaan untuk dipersiapkan akadnya.
f. Setelah akad beserta dokumen pendukung dianggap lengkap maka
dilanjutkan realisasi pembiayaan dengan langkah sebagai berikut:
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1) Penandatanganan akad dan dokumen pendukung lain.
2) Menandatangani warkat (nota) keuangan yang berkaitan dengan
pembiayaan nasabah pada kasir.
3) Pencairan

dana

yang

dilakukan

di

kasir

setelah

proses

penandatanganan pada administrasi terpenuhi, sebelum penerimaan
dana nasabah wajib menandatangani warakat (nota) tersebut pada
kolom penerimaan dana.
4) Nasabah menerima dana sari kasir disertai dengan wakalah atau kuasa
untuk penggunaan dana berikut dengan jadwal angsuran sebagai
acuan atau monitoring pembayaran angsuran pada setiap bulannya.
g. Setelah penerimaan dana dan nasabah membelanjakannya lalu nasabah
diwajibkan ke bank untuk menyetorkan bukti pembelian dengan jangka
waktu penyerahan paling lama satu bulan.
2. Adapun dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh nasabah pemohon
adalah, sebaga berikut:9
1) Syarat dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh pegawai:
a) Permohonan pembiayaan yang ditandatangani pemohon dan ahli
waris terdekat (suami atau istri). Lampiran-lampiran berupa
dokumen:
- Fotocopy KTP Pemohon
- Fotocopy ahli waris terdekat (suami atau istri)

9

Wawancara dengan Depi Wibowo, Kabag Pemasaran BPRS Bandar Lampung
08 Oktober 2016
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- Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- Fotocopy surat nikah
- Pas foto
- Fotocopy dokumen jaminan yang akan diserahkan dan aslinya
diserahkan pada saat pencairan bila disetujui
b) BI Chechking yang bersifat rahasia untuk mengetahui bahwa
nasabah tersebut adalah tidak ada pembiayaan di bank lain dan
kondisi pembiayaan nasabah
c) Momerandum usulan pembiayaan
d) Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3)
e) Perjanjian atau akad pembiayaan
f) Wakalah atau surat kuasa
g) Jadwal angsuran
h) Surat kuasa menjual barang jaminan (kuasa jual)
i) Surat pernyataan pengosongan barang jaminan apabila berbentuk
tanah dan bangunan
j) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir dan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) bila ada.
3.

Prinsip yang disebut 5C sebagai berikut :
a.

Character
Character adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari

orang-orang yang akan di berikan kredit benar-benar dapat di percaya,
hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang
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pekerjaan, maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya
hidup yang dilakukan, keadaan keluarga, hobi dan social standingnya.
Aspek character sangatlah penting untuk mengetahui karakter
dan sifat seseorang atau calon nasabah, karena lancar atau tidaknya
suatu pengembalian pembiayaan dapat dilihat dari karaktr seseorang
tersebut.Jika calon anggota nasabah pembiayaan memiliki karakter baik
dalam kondisi apapun calon nasabah akan tetap berusaha untuk
memenuhi

kewajibanya

dalam

mengangsur

sesuai

dengan

pengembalian, tetapi jika calon nasabah pembiayaan memiliki karakter
kurang baik maka ada kemungkinan untuk menunda-nunda pembayaran
angsuran yang akan berpotensi pada pembiayaan macet.
Dari penelitian yang dilakukan BPRS Bandar Lampung dalam
mengnalisis calon nasabah pembiayaan dalam aspek karakter
melakukan dengan cara yaitu :
1) Mencari informasi dari lingkungan sekitar yang bertujuan untuk
mengetahi karakter calon nasabah cendurung kurang jujur dalam
memberikan informasi kepada pihak BPRS Bandar Lampung atau
tidak.
2) Mencari informasi sejarah dari lingkungan sekitar tentang calon
nasabah dalam hal in pihak BPRS Bandar Lampung secara tidak
langsung dapat memahami karakter calon nasabah tersebut
apakah memiliki karakter kurang bagus, atau tidak.
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3) Melakukan wawancara pribadi yang bertujun untuk mngetahui
secara lansung karakter calon nasabah yang akan mengajukan
pembiayaan pada BPRS Bandar Lampung. Hal in dapat menjadi
bahan pertimbangan BPRS Bandar Lampung untuk menillai
kemapuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang akan
diberikan.
b. Capasity
Capasity adalah melihat kemampuan nasabah dalam membayar
pembiayaan. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam
mengembalikan kredit yang di salurkan.Dari hasi penelitian menjelaskan
kemampuan bayar calon anggota nasabah pembiayaan AO dapat
menganalisis diantaranya yaitu
1) Kartu Kelarga (KK)
Kartu Keluarga untuk mengetahui seberapa banyak calon
anggota

memiliki

tanggungan

dalam

keluarganya.

Hal

ini

berpengaruh pada kemampuan bayar calon nasabah karena semakin
banyak tanggungan dalam anggota keluarga maka akan semakin kecil
kemampuan bayar calon anggota sehingga dapat mempengaruh
terhambatnya pembayaran.
Keterangan tagihan rekening listrik untuk mengetahui seberapa
besar pengeluaran dan pemasukan calon nasabah pembiyaan. Dari
penelian yang dilakukan pihak BPRS, bank dapat melihat seberapa
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besar dan kesanggupan calon nasabah perbulannya terhadap jumlah
pembiayaan yang akan diajukan dan diberikan.
c. Capital
Capital adalah melihat penggunaan modal apakah efektif di lihat dari
laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba) dengan melakukan
pengukuran seperti dari segi likuiditas/solvabilitas, rentabilitas dan ukuran
lainnya. Capital juga harus di lihat dari sumber mana modal yang ada
sekarang ini.
d. Collateral
Collateral adalah jaminan yang di berikan calon nasabah baik yang
bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit
yang di berikan. Jaminan juga harus di teliti keabsahannya, sehingga tidak
terjadi suatu masalah, maka jaminan yang di titipkan akan dapat di
pergunakan

secepat

mungkin.Berdasarkan

aspek

collateral

BPRS

menetapkan nilai barang yang akan menjadi jaminan yaitu 40%-60% dari
nilai barang tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk menekan resiko
terjadinya kemacetan anggota dalam membayar kewajibanya. Di BPRS
Bandar Lampung menggunakan jaminan biasanya adalah SHM, BPKB,
dan SK.
e. Conditon
Dalam menilai kredit hendaknya di nilai kondisi ekonomi sekarang
dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sector
masing-masing, serta di akibatkan dari prospek usaha sector yang di
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jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang di biayai hendaknya benarbenar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut
bermasalah relative kecil
Adapun Contoh Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Ijarah
Multijasa yaitu
Tabel 1.2. Surat persetujuan prinsip pembiayaan (SP3) ijarah multijasa
Skim Pembiayaan

Al-Ijarah Multijasa

Jenis Penggunaan

Bayar Hutang

Hutang Pokok

Rp 30.000.000

Ujroh

Rp 11.700.00

Jumlah Hutang

Rp 41.700.000

Jangka Waktu

36 Bulan

Angsuran Perbulan

Rp 1.158.333

Sumber data primer : BPRS Bandar Lampung (dikelola) tahun 2016
C. Penyebab dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap
Terjadinya Pembiayaan Macet Pada Pembiayaan Ijarah Multijasa.
BPRS Bandar Lampung mengalami kredit macet berdasarkan data
yang diperoleh kredit macet pada pembiayaan multijasa sebagai berikut
Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa BPRS Bandar
Lampung mengalami kredit macet pada Agustus 2016 sebesar 440,651,936.
Pada tahun sebelumnya pembiayaan yang diberikan pihak BPRS Bandar
Lampung kepada nasabah mengalami kemacetan ini tunjukan pada laporan
rekapitulasi realisasi pencairan pembiayaan nasabah pada pembiayaan ijarah
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multijasa BPRS Bandar Lampung bahwa Desember 2014 sebesar
263,918,932 dan pada Desember 2015 sebesar 226,740,333 sedangkan pada
Agustus 2016 sebesar 440,651,936.
1. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet
Pembiayaan Macet yang terjadi pada BPRS Bandar Lampung
bukan berarti tidak mempunyai faktor. Faktor-Faktor terjadinya
pembiayaan macet tersebut tersebut disebabkan oleh
a. Faktor Internal
Faktor internal adalah faktor yang disebabkan oleh pihak bank seperti
kurang cermatnya bank dalam pengecekan latarbelakang nasabah dan
character yang berdasarkan prinsip pemberian pembiayaan.
b. Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan oleh pihak debitur
atau nasabah.
Faktor yang mengalami kredit macet ini mempunyai dua faktor yaitu
faktor sengaja dan tidak sengaja. Faktor sengaja dimana nasabah
sengaja tidak mau membayar angsuran pembiayaan yang diberikan
pihak BPRS Bandar lampung sampai jangka waktu yang telah
ditentukan seperti salah satu contoh adanya nasabah tidak membayar
angsuran karena mereka sengaja menggunakan untuk keperluan lain,
dan nasabah kabur yang akhirnya

mengakibatkan terjadinya

pembiayaan macet pada nasabah tersebut dan faktor tidak sengaja
yaitu faktor yang tidak sengaja dilakukan pihak nasabah dimana
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nasabah mengalami musibah seperti bencana alam, kebakaran sampai
dengan meninggal dunia. Dalam hal bencana alam, kebakaran dan
meninggal dunia bank tidak perlu lagi melakukan analisis yang lebih
lanjut, yang diperlukan adalah bagaimana bank membantu nasabah
untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi.
2. Cara

Penyelesaian

Pembiayaan

Bermasalah

Terhadap

Pembiayaan Macet Pada Pembiayaan Ijarah Multijasa
Pembiayaan macet adalah suatu pembayaran angsuran akan tetap
nasabah yang bersangkutan tidak dapat membayar angsuran kepada
pihak yang meminjamkan. Dalam perbankan atau non perbankan
pembiayaan macet sendiri merupakan suatu masalah yang dihadapi
akibat pemberian pembiayaan yang dipinjamkan, oleh karena itu pihak
bank sendri harus bisa menangani atau menyelesaikan pembiayaan macet
tersebut yang bertujuan untuk pembiayaan

macet tidak semakin

meningkat dan agar pembiayaan macet tersebut dapat diselesaikan.
Dalam hal pembiayaan macet yang terjadi bank melakukan
beberapa langkah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan macet.
Sebelum terjadinya pembiayaan macet bank akan memberikan peringata
kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembiayaan melalui
telephone, jika pihak nasabah tidak melakukan pembayaran kembali
maka pihak bank akan mendatangi pihak nasabah dimana anggota
mendapatkan pembiayaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di
BPRS Bandar Lampung ada beberapa cara penyelesaian pembiayaan
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bermasalah terhadap pembiayaan macet pada pembiayaan ijarah
multijasa yaitu :
a. Rescheduling

(penjadwalan

ulang)

adalah

perubahan

jadwal

pembayaran pembiayaan kewajiban nasabah atau jangka waktu
pembayaran.

Misalka

perubahan

jangka

waktu,

berdasarkan

kesepakatan anata nasabah dan pihak bank jagka waktu untuk
mengembalikan pembiayaan hanya 6 bulan maka akan dirubah
menjadi 1 tahun.
b. Reconditioning (persyaratan kembali) adalah perubahan sebagan atau
seluruh persyaratan pembiayaan seperti perubahan jadwal pembayaran
dan jumlah angsuran pembiayaan.
c. Restructuring (penataan kembali) yaitu sendiri mempunyai cara
penyelesaian yang dibagi menjadi dua yaitu penyelesaian melalui non
litigasi dan litigasi. Non litigasi adalah penyelesaian yang dilakukan
BPRS Bandar Lampung tidak melalui jalur hukum bagi nasabah yang
mengalami pembiayaan macet. Litigasi adalah penyelesaian yang
dilakukan pihak BPRS melalui jalur hukum bagi nasabah yang
mengalami pembiayaan macet.
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Tabel 1.4 Daftar Pembiayaan Ijarah Multijasa

Keterangan

Jumlah Nasabah

Desember 2014

Lancar

1,552

23,871,142,709

Kurang Lancar

5

86,482,343

Diragukan

1

7,594,656

Macet

29

263,918,932

Keterangan

Jumlah Nasabah

Desember 2015

Lancar

1,795

29,807,831,489

Kurang Lancar

30

456,505,907

Diragukan

6

178,581,629

Macet

46

226,740,333

Daftar Pembiayaan Ijarah Multijasa 31 Agustus 2016
Keterangan

Jumlah Nasabah

Agustus 2016

Lancar

2,200

20,805,589,311

Kurang Lancar

43

779,811,594

Diragukan

28

608,972

Macet

36

440,651,936

Sumber data : rekapitulasi perhitungan kolektibilitas pembiayaan pada
BPRS Bandar Lampung tahun 2014-2016.

BAB IV
ANALISIS DATA
Secara

umum

timbulnya

produk

pembiayaan

ijarah

multijasa

disebabkan oleh adanya kebutuhan akan barang atau manfaat barang oleh
nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan. Sebelum penyebab
pembiayaan macet terus meningkat bank akan melakukan analisa.
Dalam melakukan analisa terhadap penanganan pembiayaan macet,
petugas atau pegawai harus mengetahui atau memprediksi masalah yang
mungkin menyebabkan terjadinya pembiayaan macet.Pengenalan masalah
secara dini sangat penting agar bank dapat mempersiapkan langkah-langkah
pengamanan dan menyusun strategi yang tepat, sehingga kerugian yang lebih
besar dapat diminimalisir.
Penanganan atas pembiayaan macet dapat dilakukan secara sistematis
dengan menindak lanjuti secara lebih awal yang diperoleh dari pengamatan
secara langsung dari nasabah dan diwaspadai dengan menentukan langkah
yang tepat untuk melakukan perbaikan sebelum terjadinya pembiayaan macet
dan berkembang semakin buruk.
Sebelum pembiayaan diberikan kepada nasabah bank harus yakin
bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut
diperoleh dari hasil penilaian, dalam melakukan penilaian atau kriteria yang
telah diterapkan.
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Berdasarkan penelitian telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa
calon nasabah tersebut telah dianalisis dengan menggunakan teori yang telah
dipakai lembaga keuangan lainnya.
Prinsip yang disebut 5C sebagai berikut :
1. Character
Character adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orangorang yang akan di berikan pembiayaan benar-benar dapat di percaya, hal
ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latarbelakang pekerjaan,
maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang
dilakukan, keadaan keluarga, hobi dan social standingnya.
Aspek character sangatlah penting untuk mengetahui karakter dan
sifat seseorang atau calon nasabah, karena lancar atau tidaknya suatu
pengembalian pembiayaan dapat dilihat dari karaktr seseorang tersebut.Jika
calon anggota nasabah pembiayaan memiliki karakter baik dalam kondisi
apapun calon nasabah akan tetap berusaha untuk memenuhi kewajibanya
dalam mengangsur sesuai dengan pengembalian, tetapi jika calon nasabah
pembiayaan memiliki karakter kurang baik maka ada kemungkinan untuk
menunda-nunda pembayaran angsuran

yang akan berpotensi pada

pembiayaan macet.
Dari penelitian yang dilakukan BPRS Bandar Lampung dalam
mengnalisis calon nasabah pembiayaan dalam aspek karakter melakukan
dengan cara yaitu :
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a. Mencari informasi dari lingkungan sekitar yang bertujuan untuk
mengetahi karakter calon nasabah cendurung kurang jujur dalam
memberikan informasi kepada pihak BPRS Bandar Lampung atau tidak.
b. Mencari informasi sejarah dari lingkungan sekitar tentang calon nasabah
dalam hal in pihak BPRS Bandar Lampung secara tidak langsung dapat
memahami karakter calon nasabah tersebut apakah memiliki karakter
kurang baik.
c. Melakukan wawancara pribadi yang bertujun untuk mngetahui secara
langsung karakter calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan
pada BPRS Bandar Lampung. Hal in dapat menjadi bahan pertimbangan
BPRS Bandar Lampung untuk menillai kemapuan calon nasabah dalam
membayar pembiayaan yang akan diberikan.
Namun pada kenyataanya walaupun aspek karakter merupakan hal
yang penting dalam penilaian pemberian pembiayaan karakter merupakan
salah satu penyebab terjadinya pembiayaan macet, ini terbukti dengan
adanya pembiayaan macet pada pembiayaan ijarah multijasa yang ada pada
BPRS yang merupakan salah satu faktor terjadinya macet adalah aspek
karakter karena sifat calon nasabah yang tidak bisa ditebak dan kadang
berubah-ubah.
2. Capacity
Capasity adalah melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis
yang di hubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga di ukur
dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan
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pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan
usahanya termasuk kekuatan yang di miliki. Pada akhirnya akan terlihat
kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang di salurkan.Dari
hasi penelitian menjelaskan kemampuan bayar calon anggota nasabah
pembiayaan AO dapat menganalisis diantaranya yaitu
a. Kartu Kelarga (KK) untuk mengetahui seberapa banyak calon anggota
memiliki tanggungan dalam keluarganya. Hal ini berpengaruh pada
kemampuan bayar calon nasabah karena semakin banyak tanggungan
dalam anggota keluarga maka akan semakin kecil kemampuan bayar
calon anggota sehingga dapat mempengaruh terhambatnya pembayaran.
b. Keterangan tagihan rekening listrik untuk mengetahui seberapa besar
pengeluaran dan pemasukan calon nasabah pembiyaan. Dari penelian
yang dilakukan pihak BPRS, bank dapat melihat seberapa besar dan
kesanggupan calon nasabah perbulannya terhadap jumlah pembiayaan
yang akan diajukan dan diberikan.
Dalam hal in capacity memang sangat penting dilakukan karena
lancar atau tidaknya suatu pemberian pembiayaan yag diberikan dalam
pengembalian atau pembayaran dipengaruhi oleh kemampuan nasabah
dalam pembayarannya.
3. Capital
Capital adalah melihat penggunaan modal apakah efektif di lihat dari
laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba) dengan melakukan
pengukuran seperti dari segi likuiditas/solvabilitas, rentabilitas dan ukuran

68

lainnya. Capitaljuga harus di lihat dari sumber mana modal yang ada
sekarang ini.
4. Collateral
Collateral adalah jaminan yang di berikan calon nasabah baik yang
bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit
yang di berikan. Jaminan juga harus di teliti keabsahannya, sehingga tidak
terjadi suatu masalah, maka jaminan yang di titipkan akan dapat di
pergunakan

secepat

mungkin.Berdasarkan

aspek

collateral

BPRS

menetapkan nilai barang yang akan menjadi jaminan yaitu 40%-60% dari
nilai barang tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk menekan resiko
terjadinya kemacetan anggota dalam membayar kewajibanya.Di BPRS
Bandar Lampung menggunakan jaminan biasanya adalah SHM, BPKB, dan
SK
.
5. Conditon
Dalam menilai pembiayaan hendaknya di nilai kondisi ekonomi
sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan
sector masing-masing, serta di akibatkan dari prospek usaha sector yang di
jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang di biayai hendaknya benarbenar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan
tersebut bermasalah relative kecil
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A. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet
Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah mengandung risiko yang
berakibat pada pembiayaan macet yang dapat mengganggu operasional dan
likuiditas bank. Adanya risiko yang dihadapi yaitu tidak kembalinya fasilitas
pembiayaan

yang dipinjamkan kepada nasabah menjadi tolak ukur BPRS

Bandar lampung.Namun pada kenyataan dilapangan seiring waktu pembiayaan
ijarah multijasa mengalami macet. Penyebab pembiayaan macet tidak dapat
dihindari oleh suatu lembaga keuangan seperti BPRS Bandar Lampung.
Mengenai kemacetan pembiayaan yang terjadi pada BPRS Bandar
Lampung tidak lain karena ada beberapa faktor yang sebelumnya telah
diuraikan pada bab-bab sebelumnya, yaitu : faktor internal dan eksternal.
Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat mengetahui penyebab
pembiayaan macet pada produk pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS
Bandar Lampung yaitu
1. Faktor Internal
Faktor internal disebabkan dari pihak perbankan

artinya dalam

melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang
seharusnya terjadi, tidak di prediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat
kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisnya
di lakukan secara subjektif. BPRS Bandar Lampung dalam pemberian
pembiayaan baik pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan produktif
adanya kelemahan, terutama kelemahan pada kurang cermatnya BPRS dalam
menganalisis prinsip pemberian pembiayaan seperti character terhadap calon
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nasabah yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan macet.

Untuk

memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat dilakukan denga
cara meneliti riwayat hidup calon nasabah, meneliti reputasi calon nasabah,
dan mencari informasi apakah calon nasabah mempunyai karakter yang hobi
berfoya-foya.
2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal merupakan faktor yang berada diluar kekuasaan
manajemen perusahaan.Faktor eksternal dalam pemberian pembiayaan
kepada nasabah yang mengalami pembiayaan macet ada dua unsur yaitu
adanya unsur sengaja dan unsur tidak sengaja.
Unsur sengaja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet pada
BPRS Bandar Lampung adalah nasabah yang melakukan pembiayaan ijarah
multijasa sengaja untuk tidak membayar angsuran atau kewajiban kepada
pihak bank. Salah satu contoh nasabah BPRS Bandar Lampung sengaja tidak
membayar angsuran pembiayaan karena uang angsuran yang seharusnya
dibayar oleh pihak nasabah dipakai untuk keperluan lain yang terjadi secara
terus-menurus sehingga mengakibatkan terjadinya pembiayaan macet.
Unsur tidak sengaja adalah unsur yang disebabkan nasabah tidak
dapat

membayar

angsuran

tetapi

mempunyai

keingginan

untuk

membayar.Contoh adalah nasabah mengalami musibah seperti kebakaran
bahkan meninggal dunia yang mengakibatkan perekonomian nasabah tersebut
menurun sehingga pembiayaan yang seharusnya dibayar oleh nasabah namun
tidak dapat dibayar.
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B. Cara Penyelesaian Pembiayaan Macet Terhadap Produk Pembiayaan
Ijarah Multijasa
Pembiayaan macet pada lembaga keuangan bukan hal yang baru untuk
didenger. Tidak sedikit lembaga keuangan hancur karena tidak mampu
memanajemen masalah dengan baik, resiko pembiayaan macet pasti akan
dihadapi sebagai resiko pemberian pembiayaan. Dari setiap penyaluran
pembiayaan yang diberikan mengandung resiko karena adanya keterbatasaan
kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang.
Penanggulangan pembiayaan macet merupakan tugas yang harus
dilakukan lembaga keuangan ketika pembiayaan yang diberikan kepada
nasabah mengalami masalah atau mengalami kemacetan.Bank atau lembaga
keuangan umumnya mempunyai stretegi untuk mengatasi pembiayaan macet
yang telah menjadi standar operasional dalam penanggulangan, bahkan tidak
jarang lembaga keuangan juga mempunyai strategi tersendiri untuk mengatasi
pembiayaan atau kredit macet. Upaya penanggulangan pembiayaan macet pada
BPRS Bandar Lampung bermacam-macam cara, seperti pada produk ijarah
multijasa.
1. Rescheduling : Hal ini di lakukan dengan cara memperpanjang jangkawaktu
pembiayaan, di mana debitur di berikan keringanan dalam jangka waktu
pembiayaan misalnya; perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan
menjadi 1 tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk
mengembalikannya. Memperpanjang jangka waktu, angsuran, hal ini
hampir sama dengan perpanjangan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini
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jangka waktu angsuran kreditnya di perpanjang pembayarannya sebagai
contoh dari 36 kali menjadi 48 kali angsuran, dengan demikian jumlah
angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah
angsuran.
2. Reconditioning : perubahaan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan
tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan
kepada bank, antara lain yaitu
a. Perubahan jadwal pembayaran
b. Perubahan jumlah angsuran
c. Perubahan jangka waktu
d. Pemberian potongan
3. Restructuring : perubahaan persyarataan pembiayaan antara lain yaitu
penambahaan dana fasilitas pembiayaan bank
Berdasarkan pada fakta dilapangan BPRS Bandar Lampung telah
menerapkan

bahwa

penyelesaiant

pembiayaan

penyelamatan atau penyelesaian pembiayaan

macet

dengan

cara

macet pada BPRS Bandar

Lampung memastikan apakah sudah melakukan penagihan melalui surat,
melakukan kunjungan untuk mengetahui alasan terjadinya pembiayaan macet
pada nasabah yang bersangkutan, dan memastikan tim penagihan telah
melakukan upaya dengan cara penyelamatan melalui :
Pertama, rescheduling (penjadwalan ulang) adalah perubahan jadwal
pembayaran

pembiayaan

kewajiban

nasabah

atau

jangka

waktu

pembayaran.Penyelamatan ini dilakukan kepada nasabah yang mempunyai
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itikad baik yang bertujuan untuk memberikan kelonggaran kepada pihak
nasabah untuk membayar cicilan yang telah jatuh tempo.BPRS Bandar
Lampung melakukan penjadwalan ulang pembiayaan yang diberikan kepada
nasabah dengan melakuan perubahan jangka waktu pembayaran yang bertujuan
untuk memberikan kelonggaran kepada pihak nasabah dan pihak BPRS Bandar
Lampung melakukan pembinaan dengan cara memonitoring dan menghubungi
nasabah melalui telephon.
Kedua, reconditioning (persyaratan kembali) adalah perubahan
sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan seperti perubahan jadwal
pembayaran, jumlah angsuran dan jaminan pembiayaan. BPRS Bandar
Lampung melakukan reconditioning atau persyaratan kembali yang diberikan
kepada nasabah yang melakukan pembiayaan dengan cara kompromi atau
musyawarah kepada nasabah yang dilakukan secara perubahan jadwal
angsuran dan jumlah angsuran pembiayaan yang bertujuan supaya nasabah bisa
membayar jumlah angsuran pembiayaan tersisa.
Ketiga,

restructuring

(penataan

kembali)

adalah

perubahaan

persyaratan pembiayaan yang tidak terlepas dari seperti penambahan dan
fasilitas pembiayaan. BPRS Bandar Lampung melakukan restructuring yaitu
bank melakukan perubahan persyaratan pembiayaan nasabah yang bertujuan
supaya nasabah membayar pembiayaan yang tersisa pada bank tersebut, tetapi
jika nasabah tidak mempunyai itikad yang baik untuk membayar pembiayaan
yang diberikn maka bank akan melakukan penyelesaian melalui litigasi dan
non litigasi. Litigasi adalah pengambilan keputusan yang dilakukan bank
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dengan mengambil jalur hukum bagi nasabah yang mengalami pembiayaan
macet atau tidak mampu membayar pembiayaan yang diberikan sebelumnya
sedangkan non litigasi adalah penyelesaian masalah diluar jalur hukum yaitu
dengan cara melakukan pendekatan secara emosional kepada anggota
pembiayaan atau kepada nasabah yang mengalmi kredit macet. Penyelesaian
non litigasi tersebut bertujuan agar nasabah yang mengalami pembiayaan
macet dapat merelakan angunan atau jaminannya untuk dijual guna menutupi
pembiayaan yang tidak sanggup dibayar.
Berdasarkan surat Al-Baqarah : 280

              
 

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

sampai

Dia

berkelapangan.

dan

menyedekahkan

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu
mengetahui”.
Berdasarkan penerapan ayat surat Al-Baqarah 280 di atas menjelaskan
dalam penanggulangan atau penyelamatan pembiayaan macet yang ada pada
BPRS Bandar Lampung menunjukan bahwa secara sistematis dan
teoritis sudah sesuai dengan syariat islam yaitu memberikan pembiayaan
kepada nasabah yang membutuhkan dana dan memberikan kelapangan atau
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kemudahan bagi nasabah yang akan mengembalikan sisa pembayaran
pembiayaan yang telah dipinjam.
Berdasarkan Hadits dijelaskan

bersikap tolong-menolong dan

membantu melepaskan kesusahan dan kesulitan yang diterima orang lain
termasuk akhlak muliah atau terpuji. Rasullah saw bersabda: “Barang siapa
yang melepaskan kesusahan seorang Mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia
niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di hari qiamat “ (HR. Muslim).

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan pembahasan bab sebelumnya penulis
menganalisis faktor penyebab pembiayaan macet pada produk pembiayaan
ijarah multijasa di BPRS Bandar Lampung dan cara penyelesaian pembiayaan
macet dapat diambil kesimpulan bahwa
1.

Faktor Penyebab Pembiayaan Macet Pada Terhadap Produk Pembiayaan
Ijarah Multijasa
Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa adalah akad pembiayaan
dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka
memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan ijarah multijasa
tersebut bank dapat memperoleh imbalan jasa/ujarah atau fee.
Faktor penyebab terjadinya pembiayaan

macet pada produk

pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS Bandar Lampung adalah kurang
cermatnya petugas pembiayaan atau pihak bank dalam menganalisis
prinsip pemberian pembiayaan calon nasabah, data mengenai pembiayaan
nasabah tidak didokumentasi dengan baik. Selain itu faktor eksternal
merupakan faktor yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan

macet

dimana nasabah sengaja tidak membayar angsuran pembiayaan atau tidak
melakukan pembayaran yang telah disepakati dan faktor bencana alam
seperti meninggal dunia merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan

77

pembiayaan

macet.Prinsip pemberian pembiayaan multijasa yang

diterapakan menggunakan prinsip 5C yaitu prinsip character, capacity,
capital, collateral, dan condition.
2. Upaya Dalam Penyelesaian Pembiayaan Macet Terhadap Produk
Pembiayaan Ijarah Multijasa
Upaya dalam penyelesaian pembiayaan macet terhadap produk
pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Bandar Lampung adalah
menggunakan sistem rescheduling atau penjadwalan ulang, sistem
reconditioning atau perubahan pesyaratan kembali dan restructuring atau
penataan kembali. Dengan menggunakan ketiga sistem tersebut BPRS
Bandar Lampung dapat meminimalisir atau mengurangi kerugian terjadi
yang dialami oleh BPRS Bandar Lampung dalam pemberian pembiayaan.

B. Saran
Berdasarkan data dan informasi yang telah didapat oleh penulis, maka
penulis hendak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait
dengan tujuan menambah wawasan dang pengetahuan yaitu :
Dalam upaya meningkatkan kualitas pembiayaan pada BPRS Bandar
Lampung sudah cukup baik, tetapi BPRS hendaknya lebih memperbaiki kinerja
dalam pemberian pembiayaan khususnya pembiayaan multijasa agar lebih baik
dalam meningkatkan pembiayaan dan kompeten dalam menghadapi persaingan
yang lebih ketat.
1. Untuk pengurus BPRS Bandar Lampung khusunya Acount officer
atau petugas pembiayaan agar lebih berhati-hati dan cermat dalam
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menganalisis calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan yang
bertujuan

untuk

dapat

meminimalisis

terjadinya

kredit

atau

pembiayaan macet.
2. Dalam hal penyelesaian pembiayaan macet pada pembiayaan ijarah
multijasa pihak bank dapat menghindari terjadinya lelang jaminan

DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2004
Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,
Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003
Bagon Suyanto,Metode penelitian Sosial, Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2005
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, Surabaya: Mega Jaya
Abadi, 2012
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besa rBahasa Indonesia Pusat
Bahasa, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2011
Hendi Suhendi, Figh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
Juliansyah, Metodelogi Penelitian Skripsi Tesis Disertasi dan Karya
Ilmiah, Jakarta: Kencana 2011
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Rajawali Pers,
2011
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Raja grafindo
Persada, 2012
Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan Jakarta: Rajawali Pers, 2002
Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta: Raja Grafindo, 2010
Mardani, Figh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
2012
Moh Prabu Tika, Metodelogi Riset Bisnis, Jakarta: PT Bumi Aksara 2006
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta:
Gema Insani Pers 2001
Nurul Zuriah, Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan
Aplikasi, Jakarta: PT Bumi Aksara 2007

Peter Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2011
Ridwansyah, Mengenal Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syariah, Bandar
Lampung: Anugrah Utama 2012
Ridwansyah, Selayang Pandang Bank Syariah, Bandar Lampung: 2015
Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Bandung: Al Ma’arif, 1997
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 6,
Jakarta: RenikaCipta , 2002
Suharto, Perekayasaan Metodelogi Penelitian, Yogyakarta: Andi, 2004
Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana, 2014
Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
Trisadini P. Usanti, Transaksi Bank Syariah, Jakarta: PT. BumiAksara,
2015
Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial
Management, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
Wakum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga
Terkait, Jakarta: Raja Grafindo, 2004
Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta: Kenacana
2005
Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Azkia
Publisher, 2009

DATA WAWANCARA
1. Bagaimana sistem operasional BPRS Bandar Lampung ?
2. Produk pembiayaan apa saja yang diberikan BPRS Bandar lampung ?
3. Akad apa yang diterapkan BPRS Bandar Lampung dalam menyalurkan
pembiayaan kepada nasabah ?
4. Apa saja kriteria yang harus dimiliki calon nasabah dalam mengajukan
pembiayaan
5. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian pembiayaan
ijarah multijasa ?
6. apa jumlah keseluruhan nasabah pada saat ini ?
7. berapa jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan pembiayaan macet ?
8. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet pada produk
ijarah multijasa pada BPRS Bandar Lampung ?
9. Bagaimana strategi yang dilakukan BPRS Bandar Lampung dalam penangan
kredit macet ?
10. Bagaimana Penyelesaian pembiayaan macet terhadap produk pembiayaan
ijarah multijasa yang dilakukan BPRS Bandar Lampung jika ada nasabah
yang mengalami pembiayaan macet ?
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