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ABSTRAK 

 

ANALISIS  IMPLEMENTASI 5C PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH 

(Studi Kasus Pada BPRS Bandar Lampung) 

 

 

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi antara pihak investor yang 

menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah 

menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Bank syariah 

memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank 

syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Sebelum suatu 

fasilitas pembiayaan diberikan, bank syariah  harus merasa yakin bahwa 

pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Axnalisis pembiayaan 

merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai 

suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah 

Dengan adanya sistem analisis maka bank menggunakan prinsip 5 C 

dalam melaksanakan penilaian terhadap nasabah yang akan melakukan 

pembiayaan, 5C (Character, Capacity, Capital, Colleteral, dan Condition)  

berlaku untuk semua bank baik konvensional maupun syariah dengan begitu pihak 

bank akan lebih objektif dalam melakukan penilaian yang memungkinakan 

mencegah hal-hal yang dapat merugikan semua pihak. 

Permasalahan dalam skripsi adalah bagaimana Analisisi Implimentasi 5C 

Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini 

adalah : untuk mengetahui bagaimana BPRS Bandar Lampung menerapkan 5C 

pada pembiayaan murabahah, sedangkan kegunaan penelitian ini adalah : 

menambah masukan bagi pihak BPRS Bandar Lampung agar selalu melakukan 

implementasi 5 C dengan baik dan untuk memberikan pengetahuan tentang 5 C 

bagi semua pihak yang membutuhkan. 

Dalam upaya pengumpulan data peneliti menggunakan metode 

wawancara, metode observasi dan metode dokumentasi, Analisa data dalam 

penelitian ini mengunakan teknis deskriptif analisis, yaitu menjelaskan atau 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang bagaimana proses 

implimentasi 5C pada pembiayaan murabahah di BPRS Bandar Lampung. 



 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Implementasi 5C 

mempunyai peranan sangat penting, karena diterapkannnya prinsip 5C 

diupayakan agar terhindar dari pembiayaan bermasalah atau macet. Character 

yaitu sifat atau karakter nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun 

usaha,capacity adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan 

mengembalikan pinjaman yang diambil, capital yaitu diukur dari pendapatan 

nasabah dalam setiap bulannya baik itu gaji maupun usaha sampingannya, 

collateral merupakan agunan yang diberikan calon nasabah atas pembiayaan 

diajukan, Condition of Economy, Condition yaitu situasi dan kondisi politik, 

sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur dikemudian 

hari. Faktor yang mendasari diterapkannya analisis 5C pada pembiayaan 

murabahah adalah banyaknya pengajuan pembiayaan murabahah yang terjadi di 

BPR Syariah Bandar Lampung 5C yang diterapkan oleh BPR Syariah Bandar 

Lampung dalam menganalisis pembiayaan murabahah sudah diterapkan, hanya 

saja terhadap calon nasabah pegawai pihak AO tidak perlu melakukan on the spot, 

jika calon nasabah tersebut memiliki usaha .  
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“Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-

hatilah. Jika  kamu berpaling, Maka Ketahuilah bahwa Sesung guhnya kewajiban 

Rasul kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang”. (Q.S Al-

Maidah :92) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Penegasan Judul 

             Guna menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul 

skripsi ini perlu kiranya dijelaskan lebih dahulu makna dari kata dan istilah 

yang dianggap perlu, yaitu: 

Analisis 

Penyelidikan terhadap  suatu peristiwa (karangan,perbuatan),untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya(sebab-musahab,duduk perkaranya).
2
 

Implementasi  

Implementasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pelaksaaan, 

penerapan
3
. Jadi pengertian implimentasi adalah penerapan 5C dari akad 

murabahah yang dimaksud dengan 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, 

Colleteral, dan Condition. 

5C 

1. Character 

Sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman 

2. Capacity 

Kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan 

pinjamanyang diambil. 

                                                             
2

 Emzul Fajri dan Ratu Aprilia Senja,kamus lengkap bahasa indonesia,(Difa 

Publisher,2008),hlm.374 
3
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai 

Pustaka,jakarta,cet.s,2008),hlm.427 



 

3. Capital 

Besarnya modal yang diperlukan peminjam. 

4. Colleteral 

Merupakan jaminan yang diberikan peminjam kepada bank. 

5. Condition 

Keadaan usaha atau nasabah prosfek atau tidak.
4
 

Pembiayaan 

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.
5
 

Murabahah 

Murabahah adalah suatu perjanjian antara bank dengan nasabah 

dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan 

oleh nasabah.
6
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Ada beberapa hal untuk membuat, melakukan dan memilih judul 

skripsi diatas diantaranya 

1. Alasan objektif 

Bagi peneliti pentingnya meneliti atau menulis masalah yang akan 

diteliti terkait dengan judul skripsi, hal ini dikarenakan peneliti ingin 

                                                             
4
Muhammad, ManajemenPembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta:Akademi Manajemen 

Perusahaan YKPN,2005), hlm.60. 

 
5
Ibid. hlm. 17 

 
6
Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press,2009), hlm. 106 



 

meneliti sejauh mana penerapan 5C  pada pembiayaan murabahah dalam 

bank syariah. 

2. Alasan Subjektif 

 Judul tersebut sesuai dengan spesialisasi keilmuan yaitu pada 

jurusan Ekonomi Islam serta didukung oleh tersedianya literature baik 

primer atau sekunder dan data penelitian lapangan yang menunjang dalam 

penelitian tersebut. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi antara pihak investor 

yang menginvestasikan dananya di bank, kemudian selanjutnya bank syariah 

menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana.Investor 

yang menempatkan dananya mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk 

bagi hasil yang disahkan dalam syariah Islam.
7
 

Seperti halnya dengan bank konvensional,bank syariah mempunyai 

peran sebagai lembaga perantara (intermediary) antara pihak-pihak yang 

mengalami kelebihan dana (surplus unit) dan pihak lain yang mengalami 

kekurangan dana. Melalui bank,kelebihan dana tersebut dapat disalurkan 

kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua 

belah pihak. Berbeda dengan bank konvensional,hubungan antara bank 

syariah dan nasabahnya bukanlah hubungan antara debitur dan 

kreditor,melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana dan 

                                                             
 

7
Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011), Edisi 1, hlm. 32. 



 

pengelolah dana.
8
 Kedua pihak memiliki kedudukan yang sama, sehingga 

hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan oleh nasabah pengguna dana,akan 

dibagihasilkan dengan bank syariah dengan nisbah yang telah disepakati 

bersama yang tertuang dalam akad. 

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank 

konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada  para 

nasabahnya.Dalam sistem operasional bank syariah,pembayaran dan 

penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi.Bank syariah tidak 

mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh nasabah yang meminjam 

uang atau bunga yang dibayar  kepada penyimpan dana di bank syariah.
9
Islam 

dengan tegas melarang praktek riba, hal ini terdapat dalam al-Qur‟an dan as-

Sunah. 

Firman allah tentang larangan riba:QS An-Nisa (4) : 161 

 

                        

            

Artinya:  

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah 

dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan 

yang batil.Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka 

itu siksa yang pedih.”
10

 

 

                                                             
 

8
Gita Danupranata, Manajemen perbankan Syariah (Jakarta:Salemba 

Empat,2013),hlm..34-35. 

 
9
Ismail, Op.Cit. hlm. 31-32. 

10
Depag RI, Alqur’an dan terjemahannya (Jakarta: PT Karya Toha Putra Semarang, 

1971), hlm. 150 



 

Munculnya bank syariah sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya 

mengacu pada hukum Islam,dan dalam kegiatannya tidak membebankan 

bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima 

oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari 

akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian  (akad) yang terdapat 

di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana 

diatur dalam syariat Islam.
11

 

Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah melalui 

produk pembiayaan murabahah. Murabahahadalah perjanjian jual beli antara 

bank dan dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan 

oleh nasabah. Dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan 

sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang 

disepakati dengan bank syariah dan nasabah.
12

 Bank  syariah pada umumnya 

telah menggunakan murabahah sebagai metode pembiayaan mereka yang 

utama,yang merupakan hampir tujuh puluh lima persen (75%) dari aset bank-

bank Islam pada umumnya. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa dalam 

perbankan syariah tidak ada istilah kredit dan bunga. Penyaluran dana dalam 

bank konvensional dikenal dengan nama kredit sedangkan dalam bank syariah 

dikenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan 

bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam perbankan syariah 

tidak ada istilah bunga, akan tetapi bank syariah menerapkan bagi hasil. 
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Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan, bank syariah  harus 

merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. 

Keyakinan tersebut diporeleh dari hasilpenilaian pembiayaan sebelum 

pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat 

dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang 

nasabahnya .
13

 

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan 

oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah 

diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan 

pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang 

akan dibiayai layak.
14

 

Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah 

secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Analisis pembiayaan 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam 

mengambil sebuah keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan 

pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. 

Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan 

sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayaakan atas permohonan 

pembiayaan nasabah.
15

 

Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat 

membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-

data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk 
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diberikan. Akibatnya jika salah  dalam menganalisis, maka pembiayaan yang 

disalurkan akan sulit ditagih alias macet. Namun, faktor salah analisis ini 

bukanlah merupakan penyebab utama pembiayaan macet walaupun sebagian 

terbesar pembiayaan macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis. 

Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak 

dapat dihindari oleh nasabah. Misalnya kebanjiran atau gempa bumi atau 

dapat pula kesalahan dalam pengelolaan.
16

 

Prinsip adalah  sesuatu yang dijadikan  pedoman dalam melaksanakan 

suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang 

harus diperhatikan oleh pelaksana (pejabat)  pembiayaan bank syariah  pada 

saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis 

pembiayaan didasarkan pada rumus 5C,yaitu: 

1. Character 

2. Capacity 

3. Capital 

4. Collateral 

5. Condition 

Character adalah sifat atau  karakter nasabah pengambil 

pinjaman.Capacity adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan 

mengembalikan pinjaman yang diambil. Capital adalah besarnya modal yang 

diperlukan peminjam. Collateral adalah jaminan yang telah dimiliki yang 

diberikan peminjam kepada bank. Condition adalah keadaan usaha atau 

nasabah prospek atau tidak.
17
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Penerapan prinsip 5C sangat diperlukan, ini penting karena untuk 

mengetahui keadaan suatu calon nasabah, apakah  memang benar-benar dapat 

dipercaya dan mempunyai suatu i‟tikad baik untuk mengendalikan 

pembiayaannya serta  untuk memberikan keyakinan kepada pihak bank 

syariah bahwa dana yang  disalurkan akan kembali sesuai dengan waktu yang 

telah disepakati antara pihak bank syariah dan calon nasabah. 

Maka berdasarkan uraian diatas, ingin diteliti lebih lanjut mengenai 

penerapan prinsip 5C kedalam seleksi pengajuan pembiayaan murabahah dan 

menyusunnya dalam  penelitian skripsi dengan judul ” Analisisi Implimentasi 

5C Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Bandar Lampung.” 

 

D. Bataasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak meluas maka penulis 

memberi batasan yaitu dengan cara Bagaimana BPRS Bandar Lampung 

menganalisis 5C pada pembiayaan murabahah yang hanya difokuskan pada 

nasabah pegawau 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi 5C pada 

pembiayaan murabahah di BPRS Bandar Lampung ? 

  



 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

BPRS Bandar Lampung menerapkan 5C pada pembiayaan murabahah.. 

2. Manfaat Penelitian 

  Kegunaan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan kegunaan sebagai berikut : 

1) Kegunaan Secara Teoritis 

 Manfaat secara teoritis sebagai masukan atas sumbangsih 

pemikiran bagi perkembangan pertumbuhan terutama tentang 

perkembangan ekonomi Islam di masa yang akan datang demi 

peningkatan nasabah yang ada 

2) Kegunaan Secara Praktis 

   Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Bagi Peneliti : hasil penelitian ini adalah wujud dari suatu usaha 

untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman  

b) Bagi Bank Syariah: sebagai masukan, saran dan kritik yang 

membangun demi perbaikan pelayanan serta produk-produk bank 

syariah yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat lingkungan. 

c) Bagi Peneliti Lain: hasil penelitian ini untuk memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan ekonomi Islam dan perkembangan 

ekonomi Islam. 

 



 

G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni jenis 

penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur 

statistik atau bentuk hitungan lainnya. Prosedur penelitian ini 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian lapangan (field Research) dengan jalan membaca buku-buku 

dan artikel. 

2. Sumber data 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. 
18

Data primer 

sering juga disebut data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah buku-buku, artikel, makalah dan hasil wawancara dengan 

pimpinan,Account Officer (AO) dan nasabah BPRS Bandar Lampung 

untuk endapatkan inforasi dalam implimentasi 5C pada murabahah. 

b. Data sekunder 

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berfungsi sebagai 

pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder bisa berupa 

kata-kata, tindakan, sumber tertulis, dan foto. Data sekunder dalam 

penelitian ini adalah sejumlah literatur dan arsip-arsip BPRS yang 
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diperlukan, berupa latar belakang dsn sejarah berdirinya, visi dan misi, 

struktur organisasi, job description dari BPRS Bandar Lampung. 

3. Populasi Dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
19

 

Pada Penelitian ini populasi penelitian diambil dari seluruh 

jumlah  nasabah pegawaiyang mengambil pembiayaan murabahah di 

BPRS Bandar Lampung selama kuartal yaitu bulan Agustus, 

September, Oktober tahun 2016 berjumlah nasabah pegawai 197 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki populasi tersebut,
20

 artinya bahwa sebagian anggota yang 

mewakili dari populasi dijadikan sebagai subjek penelitian. 

Teknik  pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

teknik  berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yang 

menyebutkan, apabila subjek penelitian jumlahnya kurang dari 100, 

maka penelitian yang dilakukan merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya apabila jumlah subjek besar maka dapat diambil antara 10-
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15% atau 20-25% atau lebih.
21

 Jadi populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 197 maka penulis mengambil sampel berdasarkan pendapat 

Suharsimi Arikunto, 10% X 197 = 19,7 maka dibulatkan menjadi 20 

orang jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 orang. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencacatan 

terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.
22

 Metode ini digunakan 

untuk mengamati secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat 

dari dekat kegiatan yang dilakukan BPRS Bandar Lampung. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau 

lebih yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi 

dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan 

tujuan tertentu.
23

Dalam wawancara kali ini peneliti menggunakan 

metode wawancara semistriktur. Tujuannya adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak 

wawancara dapat diminta pendapat dan ide-idenya, Dalam hal ini 

peneliti akan melakukan wawancara dengan bagian Account Officer 

dan Marketing di BPRS Bandar Lampung. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data, 

yaitu peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku- buku, 

majalah, dokumen, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.Model 

pengumpulan data dengan metode pustaka biasa dilakukan peneliti 

yang ingin meneliti studi analisis pemikiran orang lain yang sudah 

meninggal atau tidak mungkin ditemui.Dari dokumen-dokumen  yang 

ada peneliti akan memperoleh data tentang sejarah berdirinya BPRS, 

struktur organisasi, visi dan misi serta Implimentasi 5C pada 

pembiayaan murabahah di BPRS Bandar Lampung. 

5. Pengelolaan Data 

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya pengolahan data dengan 

beberapa cara antara lain : 

a. Editing data (pemeriksaan data) yaitu pengecekan terhadap data-data 

atau bahan-bahan yang diperoleh untuk mengetahui apakah  catatan 

itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan.
24

 

b. Sistematis data yaitu menyusun data primer dan data sekunder 

sehingga tercapai suatu susunan yang runtut/sistematis. 

c. Penarikan kesimpulan adalah upaya mengkonstruksi dan menafsirkan 

data untuk menggambarkan secara mendalam dan untuk mengenai 

masalah yang diteliti.
25

 

6.  Analisis Data 
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Analisis data digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif 

analisis, yaitu menjelaskan atau menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya tentang bagaimana proses implimentasi 5C pada pembiayaan 

murabahah di BPRS Bandar Lampung. Adapun pendekatan penelitian 

yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan 

menggunakan prosedur-prosedur statistik (perhitungan). 

 

 

 

  



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan 

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan 

suatu tindakan. Setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan 

serta kehati-hatian yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-

benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan layak diberikan. Banyak 

konsep yang dikemukakan oleh berbagai pihak bank untuk merumuskan 

prinsip-prinsip dalam menentukan pemberian pembiayaan. Prinsip pembiayaan 

tersebut adalah prinsip 5C,yaitu: 

1. Prinsip 5C 

a. Character 

 Character adalah sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman, 

baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.Kegunaan 

dari penelitian ini untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad atau 

kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peranjian 

yang telah diterapkan. 

Alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon 

nasabah dapat ditempuh upaya sebagai berikut:
26

 

a) Meneliti riwayat hidup calon nasabah 

b) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya 
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c) Melakukan bank to bank information 

d) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon 

debitur berada 

e) Mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi 

f) Mencari informasi apakah calon debitur memiliki hobi berfoya-foya. 

Selain itu, perlu diperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam 

dirinya. Adapun nilai (value)  yang perlu diamati adalah: 

a) Social value 

b) Theoritical value 

c) Esthetical value 

d) Economical value 

e) Religious value 

f) Political value 

Seorang calon nasabah yang mempunyai value yang sangat 

dominan di bidang economicalvalue dan political value akan cenderung 

mempunyai itikad atau karakter yang tidak baik. Idealnya karakter calon 

nasabah mempunyai nilai-nilai (values) yang berimbang dalam diri 

pribadinya. 

b. Capacity 

 Capacity Adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha 

dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Penelitian ini berfungsi untuk 

mengetahui atau mengukur kemampuan calon debitur dalam 



 

mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari 

usaha yang diperolehnya. Pengukuran capacity tersebut dapat diketahui 

sebagai berikut:
27

 

1) Melihat laporan keuangan 

Dalam laporan keuangan calon nasabah, maka akan diketahui 

sumber dananya, dengan melihat laporan keuangan arus kas. 

2) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan 

Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank syariah, bila calon 

nasabah pegawai, maka bank dapat meminta fotokopi slip gaji tiga 

bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-

kurangnya untuk tiga bulan terakhir. Data keuangan digunakan sebagai 

asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah 

mendapat pembiayaan dari bank syariah 

3) Survei ke lokasi usaha calon nasabah 

Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah 

dengan melakukan pengamatan secara langsung. 

c. Capital  

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan 

perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Semakin besar modal yang 

dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan 

semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam 

mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali. 
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Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui capital dapat 

diketahui sebagai berikut:
28

 

1) Laporan keuangan calon nasabah 

Dalam hal calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal 

ini penting untuk menilai tingkat debt to equity ratio. Analisis rasio 

keuangan dapat dilakukan oleh bank untuk dapat mengetahui modal 

perusahaan. 

2) Uang muka 

Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. 

Dalam hal calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan 

penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, 

maka analisis capital dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang 

dibayarkan calon nasabah kepada pengembang atau uang muka yang 

telah disiapkan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon 

nasabah untuk membeli rumah, semakin meyakinkan bagi bank bahwa 

pembiayaan akan disalurkan kemungkinan lancar. 

d. Collateral 

Merupakan agunan yang diberikan calon nasabah atas pembiayaan 

diajukan. Agunanmerupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal 

nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat 

melakukan penjualan terhadap agunan. 
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Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nillai 

agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya 

oleh pihak tertentu. 

Bank syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang 

diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang 

diminati oleh banyak orang (marketable), maka bank yakin bahwa 

anggunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjualbelikan.  

Secara terperinci pertimbangan atas collateral dikenal dengan 

MATS, yaitu:
29

 

1) Marketability 

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah 

diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu 

ke waktu. 

2) Ascertainability of value 

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti 

3) Stability of value 

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, 

sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-cover 

kewajiban debitur. 

4) Transferability 

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindahtangankan dan 

mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. 
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e. Condition of Economy 

Condition yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya 

yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari.
30

 Untuk 

mendapat gambaran mengenai hal tersebut perlu diadakan penelitian 

mengenai beberapa hal, antara lain:
31

 

a) Keadaan konjungtur, yaitu perkembangan yang terus menerus 

kemudian diikuti oleh kemorosotan harga dan kegiatan-kegiatan lain. 

b) Peraturan-peraturan pemerintah, yaitu terkait dengan kebijakan-

kebijakan yang sedang berlaku 

c) Situasi, politik, dan perekonomian dunia 

d) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran, terkait dengan 

kebutuhan, daya beli masyarakat, perubahan mode, dan lain-lain. 

2. Landasan Hukum 5C 

Undang-undang perbankan secara langsung tidak ada yang mengatur 

tentang prinsip 5C, akan tetapi undang-undang mengatur prinsip kehati-

hatiaan, namun pengaturan mengenai prinsip 5C (asas kehati-hatian)  secara 

eksplisit tersirat dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998. 

Dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 dengan tegas menetukan 

kegiatan usaha bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential 

principle), yang secara tegas menentukan bahwa bank wajib memelihara 

tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas 
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aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain 

yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank.
32

 

Dalam Al-qur‟an, Q.S Al-Maidah (5): 92 dijelaskan bagaimana kita 

harus berhati-hati dalam melakukan segala tindakan: 

                       

          

Artinya:  

“Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan 
berhati-hatilah.jika kamu berpaling, Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya 

kewajiban Rasul kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan 

terang”
33

. 

 

B. Pembiayaan 

1. Pengertian Pembiayaan 

Dua fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dan 

menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah 

pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk 

modal usaha maupun untuk konsumsi.
34

 

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 

pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 
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mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil.
35

 

Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berupa:
36

 

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 

2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; 

3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 

istishna’; 

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan 

5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank 

Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan 

pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi 

hasil. 

2. Unsur-unsur Pembiayaan 

Unsur-unsur dalam pembiayaan adalah diantaranya sebagai berikut:
37

 

a. Bank syariah 

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada 

pihak lain yang membutuhkan dana. 

                                                             
 

35
Kasmir, Bank dan lembaga keuangan syariah (Jakarta:PT Raja Gravindo,2012), hlm. 

85 

 
36

Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 

hlm. 40 

 
37

Ismail, Op.Cit. hlm. 107-108  



 

b. Mitra usaha/partner 

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank 

syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah. 

c. Kepercayaan (trust) 

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang 

menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban 

untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka 

waktu tertentu yang diperjanjikan. 

d. Akad 

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang 

dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra. 

e. Risiko 

Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah 

selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko 

pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul 

karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali. 

f. Jangka waktu 

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk 

membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank 

syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, 

jangka menengah, dan jangka panjang. 

g. Balas jasa 



 

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, 

maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad 

yang telah disepakati antara bank dan nasabah. 

3. Jenis Pembiayaan 

Dalam menyalurkan dana, bank syariah dapat memberikan 

berbagai bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank 

syariah mempunyai 5 bentuk utama, diantaranya sebagai berikut:
38

 

1. Pembiayaan mudharabah 

2. Pembiayaan musyarakah 

3. Murabahah 

4. Salam 

5. Ijarah 

 

4. Tujuan Pembiayaan 

Secara umum tujuan pembiayaan dapat dijadikan dua, yakni tujuan 

pembiayaan yang bersifat makro dan mikro.
39

 Tujuan makro dari 

pembiayaan meliputi : 

1. Peningkatan ekonomi umat 

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha 

3. Meningkatkan produktivitas 

4. Membuka lapangan kerja baru 

5. Terjadinya distribusi 
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Adapun secara mikro,tujuan tersebut meliputi : 

1. Upaya memaksimalk an laba 

2. Upaya meminimalkan risiko 

3. Pendayagunaan sumber ekonomi 

4. Penyaluran kelebihan dana 

 Sehubungan dengan aktivitas bank syariah, maka pembiayaan 

merupaan sumber pendapatan bagi bank syariah. Oleh karena itu, tujuan 

pembiayaan bank syariah adalah untuk memenuhi kepentingan 

stakeholder, yakni:  

a. Pemilik 

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan 

memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank 

tersebut. 

b. Pegawai 

Para pegawai mengharapkan dapat mempeloreh kesejahteraan dari 

bank yang dikelolanya. 

c. Masyarakat 

1) Pemilik dana 

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang 

diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil 

  



 

2) Debitur yang bersangkutan 

Para debitur, dengan penyedian dana baginya, mereka terbantu 

guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk 

pengadaan barang yang diingankannya (pembiayaan konsumtif) 

3) Masyarakat umunya atau konsumen 

Mereka memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya 

4) Pemerintah 

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam 

pembiayaan  pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh 

pajak (berupa pajak penghasilan atau keuntungan yang diperoleh 

bank dan juga perusahaan-perusahaan) 

5) Bank 

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari  penyaluran pembiayaan, 

diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya 

agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga 

semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.  

5. Fungsi Pembiayaan 

Berdasarkan tujuan pembiayaan di atas, maka pembiayaan secara 

umum memiliki fungsi sebagai berikut:
40

 

1. Meningkatkan daya guna uang 

2. Meningkatkan daya guna barang 

3. Meningkatkan peredaran uang 
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4. Menimbulkan kegairahan berusaha 

5. Stabilitas ekonomi 

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. 

 

6. Murabahah 

a. Pengertian Murabahah 

 Kata al-Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu 

 yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), merupakan (الِرْبح  )

transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungan 

tertentu. Disini bank bertindak sebagai penjual dan di lain pihak 

nasabah sebagai pembeli, sehingga harga beli dari supplier atau 

produsen atau pemasok ditambah dengan keuntungan bank sebelum 

dijual kepada nasabah.
41

 

Dalam pelaksanaan di perbankan syariah, bank syariah 

membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. 

Kemudian, bank membayar pembelian barang kepada pemasok yang 

ditunjuk oleh nasabah atau bank. Bank menetapkan harga jual barang 

tersebut berdasarkan kesepakatan bersama nasabah. Nasabah dapat 

melunasi pembelian barang tersebut dengan cara (1) sekaligus lunas 

(murabahah) atau (2) mencicil (bai bi’ tsaman ajil).
42

. 

Dalam konteks ini, bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah 

untuk membeli sesuatu, akan tetapi pihak banklah yang wajib 
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membelikan sesuatu pesanan nasabah pada pihak ketiga dan kemudian 

dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati 

oleh kedua pihak. 

Perlu diperhatikan, murabahah berbeda dengan jual beli biasa. 

Dalam jual beli biasa terdapat proses tawar menawar antara penjual 

dan pembeli untuk menentukan harga jual, penjual juga tidak 

menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan. Berbeda 

dengan murabahah, harga beli dan keuntungan (margin) yang 

diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli. 

b. Landasan Hukum Murabahah 

1) Landasan syariah 

a) Al-Qur‟an 

 Ayat-ayat al-Qur‟an yang secara umum membolehkan jual 

beli, diantaranya adalah firman Allah Q.S Al-Baqarah (2) :275 

   اهلل           

Artinya: 

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba”.
43

 

b) Al-Hadits 

Dalam firman Allah dan hadis tersebut jelas bahwa jual beli 

itu dihalalkan dan tidak perlu diragukan lagi asalkan transaksi jual 
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beli yang dilakukan tidak ada unsur pemaksaan, sementara riba itu 

juga jelas diharamkan. 

2) Landasan Hukum Fositif 

Pembiayaan murabahah mendapatkan pengaturan pasal 1 

angka 13 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan 

atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. 

Pengaturan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang No. 21 

tahun 2009 tentang perbankan syariah, yakni pasal 19 ayat (1) yang 

intinya menyatakan “bahwa kegiatan usaha Bank umum Syariah 

meliputi, antara lain: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad 

murabahah, akad salam, akad istishna, atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah”.
44

 

Di samping itu pembiayaan murabahah juga diatur dalam 

Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 april 2000 

yang intinya menyatakan “bahwa dalam rangka membantu 

masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan 

dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas 

murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang 

dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarnya dengan 

harga yang lebih sebagai laba”. 
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Ketentuan tentang pembiayaan murabahah yang tercantum 

dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai 

berikut:
45

 

1. Ketentuan umum murabahah 

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 

riba 

b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam 

c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 

yang telah disepakati kualifikasinya. 

d. Bank membeli barang yang diberikan nasabah atas nama bank 

sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba 

e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang 

f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 

keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara 

jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang 

diperlukan 

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 

pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati 
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h. Untuk mencegah terjadinya penyalagunaan atau kerusakan akad 

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 

nasabah 

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus di 

lakukan secara barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 

2. Ketentuan murabahah kepada nasabah 

a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian 

suatu barang atau asset kepada bank 

b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli 

terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan 

pedagang 

c. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah 

harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian telah 

disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut 

mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak 

jual beli 

d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 

membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 

pemesanan 

e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, 

biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut 



 

f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus 

ditanggung bank, bank dapat meminta kembali sisa 

kerugiannya kepada nasabah 

g. Jika uang muka memakai kontrak „urbun sebagai alternatif dari 

uang muka, maka: 

1. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, 

ia tinggal membayar sisa harga 

2. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank 

maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank 

akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak 

mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya 

h. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius 

dengan pemesannya. Disini bank dapat meminta nasabah untuk 

menyediakan jaminan yang dapat dipegang 

i. Hutang dalam murabahah secara prinsip penyelesainnya tidak 

ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah 

dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual 

kembali barang tersebut, ia tetap berkewajiban untuk 

menyelasaikan hutangnya kepada bank. Jika nasabah menjual 

barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib 

segera melunasi seluruh angsurannya.  

 



 

3. Penundaan pembayaran dalam murabahah 

 Bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan 

menunda penyelesaian hutangnya. Jika nasabah menunda-nunda 

pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak menunaikan 

kewajibannnya, maka penyelesainnya dilakukan tetap menyelesaikan 

hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat 

pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu 

diperhitungkan.melalui badan arbitrase syariah setelah tidak mencapai 

kesepakatan melalui musyawarah. 

4. Bangkrut dalam murabahah.  

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan 

hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi 

gugup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. 

 

c. Rukun dan Syarat Murabahah 

Sebagai sebuah produk perbankan yang didasarkan pada perjanjian 

jual beli, maka demi keabsahannya harus memenuhi rukun dan syarat 

sebagai berikut:
46

 

1. Rukun murabahah 

a. Penjual 

Adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan 

diperjualbelikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak 

penjualnya adalah bank syariah. 
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b. Pembeli 

Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, 

dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli 

dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah. 

c. Objek  

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi 

jual beli. Objek ini harus ada fisiknya. 

d. Harga 

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual 

yang disepakati antara penjual dan pembeli. 

e. Ijab kabul 

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan 

barang yang diperjualbelikan . 

2. Syarat murabahah 

a. Pihak yang berakad 

Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan 

untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah paham/cakap 

hukum. 

b. Objek 

1. Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk 

mengadakan barang yang akan dijual. 

2. Barang yang akan dijual adalah milik sah penjual 

3. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang berwujud 



 

4. Barang yang dierjualbelikan adalah barang halal 

c. Harga 

1. Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli 

ditambah dengan margin keuntungan. 

2. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian 

3. Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati 

bersama antara penjual dan pembeli. 

Secara umum, aplikasi perbankan dari murabahah dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

1. negosiasi & persyaratan 

 

      2. akad jual beli 

Bank       nasabah 

6. Bayar  

 

 5.terima barang  

& konsumen 

 

3. beli barang     4. kirim 

      Suplier/Penjual 

 

Keterengan:  

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negoisasi tentang remcana 

transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negoisasi meliputi 

jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual 

2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana 

bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam 



 

akad ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah 

dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang 

3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan 

nasabah, maka bank syariah membeli barang barang dari 

suppier/penjual. Pembelian yang dilakukan bank syariah ini sesuai 

dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad 

4. Suplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank 

syariah 

5. Nasabah menerima barang dari supplier dan  menerima dokumen 

kepemilikan barang tersebut 

6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan 

pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah 

dengan cara angsuran. 

d. Manfaat murabahah 

1. Bagi bank 

a. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana 

b. Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin 

2. Bagi nasabah 

a. Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu 

melalui pembiayaan dari bank 

b. Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang 

tidak akan berubah selama masa perjanjian. 

 



 

e. Ketentuan Umum Murabahah 

Murabahah memiliki ketentuan umum, antara lain sebagai berikut:
47

 

1. Jaminan 

 Pada dasarnya, jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang 

mutlak dipenuhi dalam ba’i al-murabahah, jaminan dimaksudkan 

untuk menjaga agar si pemesan tdak main-main dengan pesanan. Si 

pembeli (penyedia pembiayaan atan bank) dapat meminta si pemesan 

(pemohon atau nasabah) suatu jaminan untuk dipegangnya. Dalam 

teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi 

salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang. 

2. Penundaan pembayaran oleh debitur mampu 

 Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang 

menunda penyelesaian utangnya dalam al-murabahah ini. Bila seorang 

pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat 

mengambil tindakan: mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan 

kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi 

akibat penundaan. 

3. Bangkrut  

Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal 

menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara 

ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, kreditor harus 
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menunda tagihan utang sampai ia sanggup kembali. Dalam hal ini, 

Allah SWT telah berfirman Q.S Al Baqarah (2) : 280 

                       

     

 

Artinya: 

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh 

sampai dia berkelapangan”
48

 

 

 

f. Aplikasi Pembiayaan Murabahah 

Ada beberapa aplikasi mengenai pembiayaan murabahah, yaitu:
49

 

1. Penggunaan akad murabahah 

a. Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang 

sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumya 

digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan 

barang-barang yang diperlukan individu. 

b. Jenis penggunaan pembiayaan muraahah lebih sesuai untuk 

pembiayaan investasi dan konsumsi. 

c. Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk pembiayaan 

modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang. 

2. Barang yang digunakan sebagai objek jual beli 

a. Rumah 

b. Kendaraan bermotor dan /atau alat transportasi 
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c. Pembelian alat-alat industri 

d. Pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya 

e. Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam 

3. Bank 

a. Bank berhak menentukan dan memilih supplier dalam 

pembelian barang. Bila nasabah menunjuk supplier lain, maka 

bank syariah berhak melakukan penilaian terhadap supplier 

untuk menentukan kelayakan sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan oleh bank syariah 

b. Bank menerbitkan purchase order (PO) sesuai dengan 

kesepakatan antara bank syariah dan nasabah agar barang 

dikirimkan ke nasabah 

c. Cara pembayaran yang dilakukan oleh bank syariah yaitu 

dengan mentransfer langsung pada rekening supplier/penjual, 

bukan kepada rekening nasabah 

4. Nasabah 

a. Nasabah harus sudah cakap menurut hukum, sehinnga dapat 

melakukan transaksi 

b. Nasabah memiliki kemauan dan kemampuan dalam melakukan 

pembayaran 

5. Supplier 

a. Supplier  adalah orang atau badan hukum yang menyediakan 

barang sesuai permintaan nasabah 



 

b. Supplier menjual barangnya kepada bank syariah, kemudian 

bank syariah akan menjual barang tetsebut kepada nasabah 

c. Dalam kondisi tertentu, bank syariah memberikan kuasa 

kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan 

spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad. Purchase order 

(PO) atas pembelian barang tetap diterbitkan oleh bank 

syariah, dan pembayarannya tetap dilakukan oleh bank kepada 

supplier. Namun penyerahan barang dapat dilakukan langsung 

oleh supplier kepada nasabah atas kuasa dari bank syariah 

6. Harga 

a. Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli 

antara bank syarah dan nasabah dan tidak dapat berubah 

selama masa perjanjian 

b. Harga jual bank syariah merupakan harga jual yang disepakati 

antara bank syariah dan nasabah 

c. Uang muka (urbun) atas pembelian barang yang dilakukan 

oleh nasabah (bila ada), akan mengurangi jumlah piutang 

murabahah  yang akan diangsur oleh nasabah. Jika transaksi 

murabahah dilaksanakan, maka urbun diakui sebagai bagian 

dari pelunasan piutang murabahah sehingga akan mengurangi 

jumlah piutang murabahah. 

 

 



 

7. Jangka waktu 

a. Jangka waktu pembiayaan murabahah, dapat diberikan jangka 

pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan kemampuan 

pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang 

diberikan oleh bank syariah 

b. Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu 

pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan 

ini harus disetujui oleh bank syariah maupun nasabah. 

8. Lain-lain 

a. Denda atas tunggakan nasabah (bila ada), diperkenankan 

dalam aturan perbankan syariah dengan tujuan untuk mendidik 

nasabah agar disiplin dalam melakukan angsuran atas piutang 

murabahah. Namun pendapatan yang diperoleh bank syariah 

karena denda keterlambatan, tidak boleh diakui sebagai 

pendapatan operasional, akan tetapi dikelompokkan dalam 

pendapatan nonhalal, yang dikumpulkan dalam suatu rekening 

tertentu atau dimasukkan dalam titipan (kewajiban lain-lain). 

Titipan ini akan disalurkan untuk membantu masyarakat 

ekonomi lemah, misalnya bantuan untuk bencana alam, 

beasiswa untuk murid yang kurang mampu, dan pinjaman 

tanpa imbalan untuk pedagang kecil. 

b. Bila nasabah menunggak terus, dan tidak mampu lagi 

membayar angsuran, maka penyelesaian sengketa ini dapat 



 

dilakukan melalui musyawarah. Bila musyawarah tidak 

tercapai, maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada 

pengadilan agama. 

 

g. Potongan Piutang Murabahah 

 Bank syariah dapat memberikan potongan atas pelunasan sebelum 

jatuh tempo. Potongan pelunasan dapat diberikan dengan cara memberikan 

potongan atas piutang murabahah dan potongan margin keuntungan yang 

belum diakui. Pemberian potongan dapat diberikan secara langsung 

dengan mengurangi sejumlah tertentu dari total piutang murabahah dan 

sejumlah tertentu dari total margin keuntungan.
50

 

7. Riba 

Islam melarang semua bentuk transaksi yang mengandung unsur 

kejahatan dan penipuan. Di mana hak-hak semua pihak yang terlibat dalam 

sebuah perilaku ekonomi yang tidak dijelaskan secara seksama 

(terbuka/jelas), akan mengakibatkan sebagian dari pihak yang yang terlibat 

menarik keuntungan, akan tetapi dengan merugikan pihak yang lain
51

. 

Apapun bentuknya, segala aktivitas dalam bidang ekonomi yang 

tidak dihalalkan dalam Islam adalah suatu perilaku ekonomi yang 

mengandung unsur yang tidak halal, atau melanggar dan merampas hak 

kekayaan orang lain.  
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1. Pengertian Riba 

Riba secara bahasa bermakna: ziyadah (tambahan). Dalam 

pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar . 

Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari 

harta pokok atau modal secara bathil. Secara juristikal, riba mengandung 

dua pengertian
52

 

1) Tambahan uang yang diberikan ataupun diambil dimana pertukaran 

uang tersebut dengan uang yang sama, misal dollar for dollar excange. 

2) Tambahan nilai uang pada satu sisi yang sedang malkukan kontrak 

tatkla komoditas yang diperdagangkan secara barter itu pada jenis yang 

sama. 

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara 

umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah 

pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-

meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat 

dalam Islam. Larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran tidak 

diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap
53

.  

Tahap pertama.  Al-Quran menolak anggapan bahwa pinjaman 

riba yang pada zhahirnya seolah-olah menolong pihak yang 

membutuhkan sebagai suatu perbuatan taqarrub kepada Allah Ta'ala. 

Disebutkan dalam surat AR-Ruum (30) : 39 
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Artinya: 

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah 

pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan 

apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 

mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-

orang yang melipat gandakan (pahalanya).”
54

 

 

Tahap kedua Riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. 

Allah Ta'ala mengancam memberi balasan yang keras kepada orang 

Yahudi yang memakan riba. Disebutkan dalam surat Al-Nisa (4) : 160-

161.  

                       

                        

                           

Artinya: 

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas 

(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi 

mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan 

Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya 

mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta 
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benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk 

orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”
55

 

Tahap ketiga Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu 

tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa 

pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan 

fenomena yang banyak dipraktekkan pada masa tersebut. Disebutkan 

dalam surat Ali Imran (3) : 130 

                         

         

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan.”
56

 

Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriyah. Secara umum ayat ini harus 

dipahami bahwa kriteria berlipat-ganda bukanlah merupakan syarat dari 

terjadinya riba (artinya bukan berarti jika bunga berlipat ganda disebut 

riba, tetapi jika kecil bukan riba), tetapi merupakan sifat umum dari 

praktek pembungaan uang pada saat itu. Demikian juga ayat ini harus 

dipahami secara berkesinambungan dengan ayat 278-279 dari Surat al-

Baqarah yang turun pada tahun ke-9 Hijriyah                                           
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Tahap terakhir. Allah Ta'ala dengan jelas dan tegas 

mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini 

adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Disebutkan dalam 

surat Al-Baqarah (2) : 278-279 

                    

                          

                 

Artinya: 

 “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 

beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), 

Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan 

jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok 

hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”
57

 

2. Macam-Macam Riba  

Banyak manfaat yang bisa kita ambil dari belajar ilmu muamalah, 

salah satunya tentang riba dan ini penjelasannya, riba terbagi menjadi 

beberapa macam
58

: 

a. Riba Fadhl 

Riba yang muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang 

ribawi yang sejenis, namun berbeda kadar atau takaranya. Contoh: 20 

kg beras kualitas bagus ditukar dengan 30 kg beras kualitas menengah. 

                                                             
57

Depag RI, Alqur’an dan terjemahannya (Jakarta: PT Karya Toha Putra Semarang, 

1971), hlm. 69-70 
58

Hasan Ali, Muhammad. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2003), hlm. 69  



 

Barang-barang ribawi itu ada 6, yaitu: 2 berupa mata uang terdiri dari 

emas dan perak (dan semua yang dikiyaskan kepada keduanya seperti 

mata uang rupiah, ringgit, dolar dan lainnya) dan yang empat berupa 

makanan yaitu kurma, gandum, jawawut/sya‟ir sejenis gandum (dan 

semua yang dikiaskan kepada ketiganya sebagai makanan) 

 

b. Riba Nasiah 

Riba yang muncul akibat adanya jual-beli atau pertukaran barang 

ribawi tidak sejenis yang dilakukan secara hutang (tempo). Atau 

dengan kata lain terdapat penambahan nilai transaksi yang diakibatkan 

oleh perbedaan atau penangguhan waktu transaksi. Riba nasi‟ah 

dikenal dengan istilah riba jahiliyah karena berasal dari kebiasaan 

orang Arab Jahiliyah, yaitu apabila member pinjamkan lalu sudah 

jatuh tempo, berkata orang Arab “mau dilunasi atau diperpanjang?” 

jika masa pinjaman diperpanjang modal dan tambahannya diribakan 

lagi, contoh lain yaitu bunga bulanan atau tahunan di bank 

konvensional mengambil keuntungan atau kelebihan atas pinjaman 

uang yang pengembaliannya ditunda. 

 

c. Riba Jahiliyah 

Riba yang muncul akibat adanyatambahan atas pokok pinjaman yang 

dipersyaratkan di muka oleh kreditur atau shahibul maal kepada pihak 

yang berutang (debitur), yang diambil sebagai keuntungan. Contohnya: 

shahibul maal memberi pinjaman uang kepada debitur Rp. 10 juta 



 

rupiah dengan syarat debitur wajib mengembalikan pinjaman tersebut 

sebesar Rp.18 juta rupiah pada saat jatuh tempo. 

  



 

 BAB III 

PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum  BPR Syariah Bandar Lampung 

1. Sejarah berdirinya BPR Syariah Bandar Lampung 

BPR Syariah adalah salah satu jenis bank yang diizinkan beroperasi 

dengan sistem syariah. Aturan umum mengenai BPR Syariah mengacu kepada 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). 

Sesuai sistem perbankan nasional, BPR Syariah adalah lembaga  keuangan 

perbankan yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan kecil (UMK). 

Sektor UMK ini yang menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasarnya 

dengan Bank umum/Bank Umum Syariah. Dalam sistem perbankan syariah, 

BPR Syariah merupakan salah satu bentuk BPR yang pengelolaannya harus 

berdasarkan prinsip syariah.
59

 

BPR Syariah Bandar Lampung didirikan melalaui proses akuisisi oleh 

pemerintah kota Bandar Lampung terhadap BPRS Sakai Sambayan yaitu 

Bank Syariah pertama di Provinsi 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 Orwil Lampung dan MUI provinsi Lampung dengan modal 
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dasar saat itu sebesar Rp. 500 juta yang beralamat di Kecamatan Natar 

Lampung Selatan.
60

 

Sejak berdiri pada tahun 1996 perkembangan usahanya mengalami pasang 

surut dan pada tahun 2006 bank tersebut mulai mengalami masalah hingga 

penurunan kinerja yang dikeranakan banyaknya pembiayaan bermasalah 

(NPF) dan manajemen pengelolaan bank yang kurang profesional. Sejak itulah 

bank mengalami masalah yan cukup besar yaitu mulai dari kekurangan 

kecukupan modal (CAR) dan kesulitan likuiditas yang berakibat bank ini 

menjadi bank dalam pengawasan khusus (DPK) oleh Bank Indonesia. 

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 melaksanakan kajian tentang kelayakan pendirian bank 

syariah kota Bandar Lampung dari hasil kajian tersebut dinyatakan bahwa 

Pemda kota Bandar Lampung sudah layak untuk mendirikan BPR Syariah. 

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 

terbitnya peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 91 tahun 2008 tanggal 
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13 Oktober 2008 tentang penyertaan modal pemerintah kota Bandar Lampung 

pada PT BPRS Sakai Sembayan sebesar Rp. 2.957.000.000,-. 

Pelaksanaan penyertaan modal Pemda kota Bandar Lampung di BPRS 

Sakai Sembayan sebagaimana tercantum dalam akta notaris Bambang 

Abiyono, SH. No. 20 tanggal 5 Desember 2008 tentang akuisisi dan akta 

notaris Bambang Abiyono, SH. No. 21 tanggal 5 Desember 2008 tentang 

penyertaan 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 sebesarRp.5.000.000.000,- setelah akuisisi 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. 5 Milyar menjadi Rp. 10 

Milyar 

b. Mengganti nama BPRS Sakai Samabayan menjadi BPRS Bandar 

Lampung 

c. Melakukan relokasi kantor dari kecamatan Natar Lampung selatan ke 

wilayah Bandar Lampung 

d. Melakukan reorganisasi pengurus perseroan  

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 2008 ditetapkan sebagai hari 

berdirinya bank syariah Bandar Lampung. 

Keberadaan bank syariah Bandar Lampung memiliki prosfek yang cukup 

menjanjikan dikarenakan di Bandar Lampung satu-satunya BPR yang 

beroperasi dengan prinsip syariah adalah BPRS Bandar Lampung. Manfaat 

yang diperoleh saat ini adalah pelayanan kepada masyarakat, mengingat 

animo masyarakat terhadap perbankan syariah cukup tinggi dan karena 

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 berbasis syariah. Hal ini terbukti dengan banyaknya 

jumlah rekening yang melakukan transaksi baik simpanan maupun 

pembiayaan. 

  



 

2. Struktur Organisasi BPR Syariah Bandar Lampung 

STRUKTUR ORGANISASI PT BPRS BANDAR LAMPUNG 

TAHUN 2015 

 

Gambar 1: BPRS Bandar Lampung 31 Desember 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUPS 

DEWAN KOMISARIS 

H. A. Rahman Mustafa,S.E.,M.M.Ak. 

H. Yusran Effendi,S.E.,MM. 

DEWAN PENGAWAS  SYARIAH 
 

Ismail Saleh,SHI 

Syamsul Hilal,S.Ag.,M.Ag 

DIREKSI 
 

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

Direktur : Marsono,S.E 
KOMITE PEMBIAYAAN 

1. Anggota Direksi 

2. Kepala Bagian 

Pemasaran 

3. Kepala Bagian 

Operasional 

4. Account Officer 

PENGAWASAN 

INTERNAL 

Syaripudin  

Taib,S.E 

BAGIAN PEMASARAN 

 KEPALA BAGIAN 

FUNDING OFFICER 
 

Zuli Akmalia 

ACCOUNT OFFICER 
 

Septi Mastaliza,S.E Barlian Feni A 

KASIR ( Misna Warita) 

ADM.PEMBIAYAAN 
 

Siti Suryati,Amd.  

Dede Ali ,S.Kom 

 

 
TIM REMEDIAL 

A.Ferdiansyah,S.E 

Akhmad Ikbal & Juni Azwan,S.E 

 

BAGIAN OPERASIONAL & UMUM 

KEPALA BAGIAN (Rosnila) 

PERSONALIA ( Andi Irawan) 

UMUM ( Wahyu Atmojo) 

ACCOUNTING ( Jumhori, S.E) 

CUSTOMER SERVICE ( Siti) 

INFORMASI TEKNOLOGI (Adi) 

DRIVER ( Sukarna) 

OFFICE BOY ( Aldian Kholil Prasetya) 



 

a. Profil BPR Syariah Bandar Lampung 

NO INDIKATOR KETERANGAN 

1 Nama Perusahaan BPR Syariah Bandar Lampung 

2 Mulai berdiri Tanggal 22 Desember 2008 

3 Pemilik Saham 
-Pemda kota Bandar Lampung 

- Pemilik saham lainnya 12,02% 

4 Alamat 
Jl. P. Antasari No. 148 Sukabumi, Bandar 

Lampung 

5 Nama Sebelumnya PT. BPR Syariah Sakai SambayanPNM 

6 Alamat Sebelumnya 
Jl. Raya Natar No. 1, Muara Putih, Natar 

Lampung Selatan 

7 Dewan Komisaris 

1. A Rahman Mustafa, S.E., M.M.,Ak 

( Komisaris Utama) 

2. Yusran Effendi,S.E,.M.M. 

( Komisaris Anggota) 

8 
Dewan Pengawas 

Syariah 

1. Ismail Saleh,S.H.I. 

2. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag 

9 

 

10 

Direksi 

 

Pegawai 

1. Ridwansyah, S.E.,M.E.Sy ( Direktur Utama) 

2. Marsono, S.E. ( Direktur) 

1. Kepala Bagian =   2 orang 

2. Staf                  =  17 orang 

 

b. Struktur Kepengurusan 

Berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) Luar 

biasa tanggal 01 Desember 2014 dan sesuai dengan akta perubahan anggaran 

dasar No. 22 yang dibuat oleh notaris Adnan, SH. M.Kn., tanggal 16 

Desember 2014 tentang penetapan pengurus dan DPS BPR Syariah Bandar 

Lampung, maka susunan pengurus dan DPS BPR Syariah Bandar Lampung 

periode 2012-2016 adalah sebagai berikut : 

a. Dewan komisaris 

-  Komisaris Utama : A. Rahman Mustafa, S.E, M.M., Ak 

-  Komisaris Anggota : Yusran Effendi, S.E, M.M. 

  



 

b. Direksi 

-  Direktur Utama :  Ridwansyah, S.E., M.E.Sy. 

 -  Direktur   : Marsono, S.E. 

c. Dewan Pengawas Syariah 

- Ketua   : Ismail Saleh, S.H.I 

- Anggota  : Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.  

 

c. Tugas dan Tanggung Jawab Unsur-Unsur Pokok Organisasi 

1) Dewan Komisaris 

a. Dewan komisaris menetapkan kebijakan pokok perusahaan yang harus 

dijalankan direksi. 

b. Dewan komisaris melakukan pengawasan atas pengurusan bank yang 

dilakukan direksi dan berkewajiban memberikan bantuan serta nasehat 

kepada direksi 

c. Dewan komisaris menyetujui atau menolak rencana kerja dan anggaran 

tahunan perusahaan yang diajukan oleh direksi 

d. Dewan komisaris bersama direksi mempertanggung jawabkan kinerja 

pada Rapat Umum pemegang saham 

2) Dewan Pengawas Syariah 

a. Dewan pengawas syariah berwenang menyetujui/ merekomendasi atau 

menolak terhadap produk-produk yang akan dikeluarkan pada 

masyarakat yang diajukan oleh direksi 

b. Melakukan pengawasan atas produk-produk yang dikeluarkan oleh 

bank yang telah direkomendasi oleh dewan pengawas syariah 



 

c. Memberikan saran-saran kepada Dewan Komisaris/Direksi untuk 

terlaksana dengan baik syariah Islam dalam operasional bank 

3) Direksi 

a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas dalam mengelolah 

perseroan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan perusahaan 

b. Mewakili perseroan didalam dan diluar pengendalian tentang segala 

hal dan kejadian 

c. Direksi wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham 

(RUPS) 

d. Direksi wajib mendapat rekomendasi persetujuan dari DPS untuk 

setiap produk yang dipasarkan kepada masyarakat 

4) Komite Pembiayaan 

a. Memberi masukan kepada direksi dalam mengambil keputusan yang 

menyangkut pemberian pembiayaan 

b. Keanggotaan komite pembiayaan ditetapkan oleh dewan direksi yang 

terdiri dari: Direktur, Kepala bagian pemasaran, Kepala bagian 

operasional, dan Account Officer 

c. Membantu direksi dalam mengevaluasi atas permohonan pembiayaan 

untuk jumlah pembiayaan tertentu 

5) Kepala Bagian Pemasaran 

a. Membantu direksi dalam menyusun perencanaan pembiayaan dan 

program pemasaran bank 



 

b. Mengkoordinir penyusunan program dan strategi pemasaran serta 

rencana kerja lingkup pemasaran untuk periode tahun berikutnya 

c. Memelihara dan membina hubungan baik dengan nasabah maupun 

inter/ antar bagian dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada 

masyarakat sehingga berada pada tingkat yang memuaskan 

d. Melakukan pemasaran nasabah baik dalam rangka penghimpunan 

sumber-sumber dana masyarakat maupun alokasi pemberian 

pembiayaan secara efektif dan terarah 

6) Kepala Bagian Operasional 

a. Memberikan penjelasan kepada debitur serta ketentuan-ketentuan yang 

harus disepakati 

b. Mengkoordinir, mengarahkan, membina semua kegiatan personil pada 

bagian sekretariat serta personalia 

c. Mengkoordinir pembuatan, pengiriman, penyimpanan dokumen-

dokumen baik intern maupun ekstern 

d. Mengkoordinir dan membuat laporan kepada management mengenai 

kebutuhan biaya operasioanal untuk perlengkapan kantor, 

pemeliharaan inventaris dan lain-lain yang menunjang operasional 

bank 

e. Membuat dan melaksanakan administrasi, perhitungan dan 

pembayaran hak-hak karyawan berupa upah gaji, honor tunjangan-

tunjangan, uang lembur, dan lain-lain menurut ketentuan dan 

peraturanyang telah digariskan 



 

f. Membuat dan menyusun rencana kerja dan program aktivitas dalam 

ruang lingkup urusan operasional untuk periode tahun berikutnya 

g.  Memantau semua kegiatan operasional dan menjamin lancarnya alur 

kerja di lingkungan urusan operasional 

7) Funding Officer 

a. Sebagai salesman, menjelaskan manfaat dan ciri-ciri produk bank 

serta membantu nasabah mengenai produk-produk bank serta 

membantu nasabah mengisi formulir aplikasi 

b. Sebagai customer relation officer, menjaga image bank dengan cara 

menjalin hubungan baik dengan nasabah 

c. Sebagai kominator, memberikan segala informasi dan kemudahan-

kemudahan kepada nasabah. Selain itu sebagai tempat penampung 

keluhan atau komsultasi 

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi sepanjang 

masih dalam ruang lingkup funding officer 

8) Account Officer 

a. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan 

dana dengan berlandaskan pola pembiayaan syariah serta tetap 

mengacu pada prinsip prudential banking 

b. Menyeleksi calon debitur 

c. Memproses pengajuan pembiayaan calon debitur hingga tuntas 

d. Menganalisa data-data permohonan serta kelengkapan syarat untuk di 

follow up da meminta persetujuan direksi 



 

e. Melakukan survey ke alokasi calon nasabah 

f. Membuat daftar proyeksi dan realisasi pembayaran angsuran calon 

debitur 

g. Melaksanakan kegiatan penagihan kepada para debitur pembiayaan 

bank 

9) ADM. Pembiayaan 

a. Menyelenggarakan administrasi tata usaha pembiayaan mulai dari 

pendaftaran calon nasabah sampai dengan terealisasinya pembiayaan 

b. Menyelenggarakan pembuatan laporan-lapran yang berkaitan dengan 

bagian pembiayaan 

c. Menyelenggarakan pembuatan dokumen-dokumen pembiayaan bagi 

nasabah yang telah disetujui 

10) Tim Remedial 

a. Menyusun kasifikasi kualitas penyaluran pembiayaan yang tergolong 

kurang lancar, diragukan dan macet 

b. Melakukan pendataan objek jaminan atas hutang pembiayaan berupa 

harta bergerak maupun harta tidak bergerak 

c. Menangani pelelangan jaminan mitra pembiayaan bank 

d. Mengeksekusi jaminan mitra pembiayaan bank 

11) Kasir 

a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dal hal menerima dan 

membayarkan uang kas atas nama dengan bank dengan 

memperhatikan keabsahannya 



 

b. Menghitung dan menerima uang setoran dari nasabah berupa 

tabungan, deposito serta setoran pembiayaan 

c. Menyelenggarakan pencatatan jurnal kas harian, buku kas 

d. Menghitung dan mencocokkan bukti-bukti transaksi keuangan yang 

dicatat dalam kas harian baik uang keluar maupun yang diterima 

dengan uang kas 

12) Costumer service 

a. Membantu nasabah dalam membuat buku tabungan 

b. Memberikan informasi nasabah terkait produk bank dan kegiatan 

lainnya 

c. Mengatur penerimaan tamu direksi 

13) Office boy 

a. Secara rutin setiap hari membersihkan ruangan dan lingkungan kantor 

serta peralatan kantor 

b. Membantu mengeloala administrasi dan urusan kerumah tanggaan. 

 

3. Visi, Misi, Dan Motto BPRS Bandar Lampung 

a. Visi 

 Menjadi BPR Syariah terbaik untuk pengembangan ekonomi 

masyarakat dan mendukung pembangunan di provinsi Lampung 

b. Misi 

1) Senantiasa melakukan peningkatan pengetauan dan keteramplan 

sumber daya manusia untuk mencapai pelayanan yang lebih baik 

dan handal 



 

2) Mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan turut 

mendukung pembangunan di provinsi Lampung melalui pelayanan 

sektor erbankan 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) bag 

pemerintah kota Bandar Lampung 

c. Motto 

Berdasar syariah Insya Allah lebih barokah 

 

4. Produk-Produk BPRS Bandar Lampung
61

 

Dalam kegiatan usaha bank syariah Bandar Lampung melayani 

masyarakat dalam 3 (tiga) jenis produk, yaitu sebagai berikut: 

a. Produk Penghimpunan dana 

Jenis produk simpanan terdiri dari: 

1) Tabungan Syariah Titipan  ( Al-Wadiah) 

2) Tabungan Syariah Umum  ( Al-Mudharabah) 

3) Tabungan Pelajar   ( Al-Mudharabah) 

4) Tabungan Sikencana   ( Al-Mudharabah) 

5) Tabungan Haji    ( Al-Mudharabah) 

6) Tabungan Qurban   ( Al- Mudharabah) 
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7) Deposito Berjangka syariah  ( Al-Mudharabah) 

b. Pembiayaan 

Produk pembiayaan berdasarkan akad terdiri dari: 

1) Pembiayaan jual beli   ( Al- Murabahah) 

2) Pembiayaan bagi hasil  ( Al- Mudharabah) 

3) Pembiayaan penyertaan modal ( Al- Musyarakah) 

4) Pembiayaan untuk sewa manfaat ( Ijarah Multijasa) 

5) Pembiayaan kebijakan  ( Al- Qardh) 

Produk pembiayaan berdasarkan penggunaan: 

1) Modal kerja         ( Al- Murabahah, Al-Mudharabah) 

2) Investasi         ( Al – Murabahah) 

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

Produk pembiayaan berdasarkan sasaran penyaluran 

1) Pembiayaan pengusaha kecil dan mikro (UKM) 

2) Pembiayaan pegawai negeri sipil (PNS) 

3) Pembiayaan pegawai BUMN dan BUMD 

4) Pembiayaan pegawai perusahaan instansi / swasta 

5) Pembiayaan kebijakan ( Al- Qardh) 

c. Jasa Lainnya 

1) Jasa transfer dana antar bank 

2) Fasilitas penjualan pulsa, dan 

3) Jasa pembayaran rekening listrik 



 

B. Produk Pembiayaan Murabahah pada BPRS Bandar Lampung 

Produk murabahah pada BPR Syariah Bandar Lampung adalah produk 

pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk tujuan pembelian 

barang-barang halal baik konsumsi maupun investasi, dimana bank 

mengambil margin (keuntungan) dalam jumlah tertentu atas harga pokok 

barang tersebut.
62

 Pembayaran atas pembelian oleh nasabah kepada pihak 

bank dapat dapat dilaksanakan mencicil sesuai jadwal dan besarnya angsuran 

yang telah disepakati sebelumnya. 

 Aplikasi konsep akad pada pembiayaan murabahah pada BPR Syariah 

Bandar Lampung dilakukan akad murabahah disertai dengan wakalah kepada 

nasabah dengan cara bank langsung memberikan uang kepada nasabah,  

kemudian nasabah membeli sendiri barang yang dibutuhkan dengan syarat 

menyetorkan bukti pembelian dengan jangka waktu penyerahan paling lama 

satu bulan kepada pihak bank.
63

 

 

C. Implimentasi 5C Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Bandar 

Lampung 

5C merupakan cara yang tepat untuk menganalisis nasabah yang ingin 

melakukan pembiayaan di BPRS Bandar Lampung salah satu bank yang 

mengimplementasikan 5C tersebut untuk menganalisa nasabah yang ingin 

melakukan pembiayaan terutama pembiayaan murabahah hal ini dilakukan 
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agar pihak-pihak yang terkait dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang 

dapat merugikan pihak tersebut . 

1. 5 C Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Bandar Lampung 

Secara umum Prosedur Pembiayaan Murabahah pada BPR 

Syariah Bandar Lampung dapat digambarkan sebagai berikut:
64

 

1) Nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan 

murabahah dengan persyaratan yang diajukan oleh bank. 

2) Selain mengisi formulir permohonan murabahah, nasabah juga 

menyertakan data-data yang harus dipenuhi oleh nasabah dan sesuai 

dengan kebijakan bank. 

a) Adapun persyaratan yang harus dipenuhi pegawai 

1. Fotocopy KTP suami dan istri yang masih berlaku 

2. Fotocopy surat nikah 1 lembar 

3. Pas fhoto 1 lembar 

4. Surat gaji/ SK penghasilan 

5. Jaminan berupa SK yang diperlukan 

b) Setelah data-data nasabah lengkap diterima oleh Account Officer 

(AO), maka AO akan menganalisa kelayakan nasabah, 

kemudian melakukan survei terhadap nasabah dengan 

menggunakan pendekatan 5C (Character, Capital, Capacity, 

Collateral, dan Condition of Economy) 
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c) Apabila dinyatakan layak akan dilanjutkan dengan 

penandatanganan akad 

d) Pencairan dana dilakukan setelah penandatanganan akad 

e) Setelah penerimaan dana, nasabah diberi wewenang oleh bank 

untuk membeli barang yang dibutuhkan lalu nasabah diwajibkan 

ke bank untuk menyetorkan bukti pembelian dengan jangka 

waktu paling lama satu bulan. 

f) Monitoring angsuran dalam rangka menjaga kelancaran 

angsuran hingga lunas. Apabila pembiayaan tidak lancar, maka 

pihak bank melakukan penagihan atau hingga 

eksekusi/penjualan jaminan dengan tujuan untuk memperoleh 

pelunasan dari nasabah 

g) Setelah pembiayaan dinyatakan lunas, maka pihak bank akan 

menyerahkan agunan/jaminan milik nasabah 

Contoh aplikasi transaksi pembiayaan murabahah nasabah Pegawai 

Nama : Siti Aisyah 

Nasabah : Nasabah 

Jamianan : Sebidang Tanah Berikut Segala Sesuatu Yang Diatasnya  

      Luas Tanah 351 M2 

Skim Pembiayaan Al-Murabahah 

Penggunaan Pembelian Barang Usaha/Dagang 

Harga beli Rp. 20.000.000 

Margin keuntungan Rp. 10.800.000 

Harga Jual Rp. 30.800.000 

Jangka Waktu 28 Bulan 

Angsuran Perbulan Rp. 641.667 

Biaya-Biaya  



 

Administrasi Rp. 200.000 

Provisi Rp. 100.000 

Asuransi Rp. 150.000 

  

 

Sebelum melalui tahapan yang lebih jauh dan merealisasikan 

pembiayaan murabahah kepada nasabah, account officer (AO) 

melakukan analisis melalui analisis 5C kepada calon nasabah. Pada 

dasarnya analisis kelayakan pembiayaan berlaku untuk semua akad 

dalam pembiayaan, jadi bukan hanya dilakukan pada akad 

murabahah saja. Berikut Implimentasi 5C pada pembiayaan 

murabahah di BPR Syariah Bandar Lampung: 

a. Character  (watak / sifat) 

 Pada BPR Syariah Bandar Lampung aspek karakter sangat 

penting untuk mengetahi watak atau sifat seseorang, karena 

salah satu keberhasilan dalam pemberian pembiayaan sangat 

tergantung pada tingkat kejujuran maupun itikad baik dari calon 

nasabah. Di sini pihak AO menilai character calon nasabah 

dengan cara:
65

 

1. Personal checking yaitu AO mewancarai calon nasabah 

untuk mengetahui secara langsung karakter dari calon 

nasabah, karakter tersebut dapat dilihat dari cara bicara, 

tingkah laku dan sikap ketika diwawancarai oleh AO 
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2. Sejarah masa lalu calon nasabah dalam mengangsur 

pembiayaan pada  BPR Syariah Bandar Lampung 

3. Meminta bank to bank information (Sistem informasi 

debitur) yaitu dengan melihat data nasabah melalui 

komputer online dengan Bank Indonesia (BI checking) 

Apakah bersangkutan mempunyai kewajiban ke bank lain 

atau tidak, dari sini akan melihat karakter yang 

bersangkutan 

 

a. Capicity (kemampuan bayar) 

 Yang dimaksud capacity di sini, adalah kemampuan calon 

nasabah dalam melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan 

usaha yang dilakukan atau yang dibiayai oleh bank.  Cara BPR 

Syariah Bandar Lampung melakukan penilaian untuk  kapasitas 

nasabah dalam pembayaran kembali dilakukan dengan metode 

survei lapangan. Di sini pihak A0 menilai capacity dengan 

cara:
66

 

1. Pendapatan bersih atas gaji calon nasabah 

2. Kartu keluarga (KK), untuk mengetahui seberapa banyak 

anggota memiliki tangungan dalam kelurganya 
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3. Jika yang mengajukan pembiayaan adalah nasabah lama 

maka harus dilihat sejarah masa lalu nasabah dalam 

menggangsur pembiayaan di BPR Syariah Bandar Lampung 

b. Capital (modal) 

 Dalam menganalisis modal yang dimiliki anggota, pihak 

AO melakukan beberapa analisis:
67

 

1. Melihat nilai dari asset yang dimiliki 

2. Jangka waktu yang diambil calon nasabah dalam 

permohonan pembiayaan  

c. Collateral ( jaminan / agunan) 

Jaminan menjadi faktor penting dalam pemberian 

pembiayaan. Dikatakan faktor penting karena karena jaminan 

merupakan jalan keluar kedua dalam pembayaran pembiayaan 

setelah angsuran. 

Pada BPR Syariah Bandar Lampung tidak semua 

pembiayaan menggunakan jaminan, karena pembiayaan 

dibawah 2 juta tidak menggunakan jaminan, sedangkan 

menggunakan jaminan pembiayaan diatas 2 juta. Jaminan yang 

ada di BPR Syariah Bandar Lampung biasanya adalah SK, 

SHM, BPKB, HGB dan SKT. 

Dalam memberikan pembiayaan terhadap calon nasabah 

BPR Syariah Bandar Lampung memberikan nilai taksiran 
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sebesar 50% jika agunan merupakan barang bergerak dan 70% 

nilai taksiran atas barang tetap, kebijakan ini diambil karena 

pihak BPR Syariah Bandar Lampung mengambil harga 

ekonomis, karena mempermudah dalam melakukan penjualan 

jika calon nasabah sewaktu-waktu bermasalah dan 

meminimalisir kerugian jika suatu saat harga turun. Akan tetapi 

pihak BPR Syariah Bandar Lampung jika ada nasabahnya yang 

mengalami pembiayaan bermasalah tidak langsung 

mengeksekusi agunan yang ada akan tetapi dilakukan dengan 

cara kekeluargaan yaitu dengan mendatangi rumah nasabah 

dengan mencari solusi bersama yang dapat menguntungkan 

bersama.
68

 

d. Condition (Kondisi) 

Penilaian ini dilakukan oleh pihak AO dengan mencari 

informasi tentang nasabah pada kantor tempat ia bekerja. 

Apakah calon nasabah memiliki masalah atau tidak pada 

lingkungan kantornya yang dapat mengakibatkan kegagalan 

dalam membayar pembiayaan. 

Di sini pihak AO menilai kondisi calon nasabah dengan cara:
69

 

1. Melihat kondisi calon nasabah memiliki penilaian sikap 

baik atau tidak 
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2. Berapa lama  masa bekerja dan pensiun calon nasabah 

3. Melihat kelancaran dan etikat baik calon nasabah terhadap 

lingkungan kantor  

2. Hasil Wawancara/Interview NasabahTentang 5 C 

a. Tanggapan nasabah tentang implementasi 5 C 

Salah seorang nasabah yang telah melakukan pembiayaan untuk 

penambahan modal usaha konter, beliau bernama Riski Agustian 

yang sudah berumur kurang lebih 34 tahun. Beliau adalah salah satu 

pegawai yang bekerja di salah satu perkantoran pemerintah di 

Bandar Lampung, beliau menceritakan pengalamannya saat 

mengajukan pembiayaan murabahah di BPRS Bandar Lampung, 

yaitu pegawai yang bertugas menurut beliau cukup ramah dan sangat 

baik, dalam memberikan penjelasan seputar pembiayaan yang ingin 

beliau jalankan, dalam penerapan 5 C menurut bapak Riski BPRS 

Bandar Lampung sudah cukup baik dikarenakan BPRS Bandar 

Lampung menjalankanya tidak membuat kesulitan beliau dalam 

melakukan pembiayaan murabahah, beliau melakukan pembiayaan 

sebesar Rp.15 juta rupiah selama pelunasan 36 bulan untuk 

keperluan pribadi dalam pembelian barang. Namun dari keterangan 

beliau pihak bank tidak melakukan survey tempat usaha (condition ) 

hal itu justru membuat bapak Rizki membantu 
70
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Hasil wawancara dengan bapak Marsono seorang pegawai 

perkantoran. Beliau melakukan pembiayaan murabahah sejak 

terhitung tanggal 5 oktober 2012 dan jatuh tempo 5 oktober 2016 

atau lebih tepatnya 48 bulan dengan besar pembiayaan  Rp. 16 juta  

rupiah. Alasan beliau melakukan pinjaman dikarenakan BPRS 

Bandar Lampung dalam melakukan pencairan dana lebih cepat dan 

tidak menyulitkan asalkan kita juga tidak memberikan kesulitan pula 

dalam melakukan pembayaran seperti memberikan anggunan yang 

sesuai, pak Marsono mengalami musibah anak beliau jatuh sakit 

sehingga membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk kesembuhan 

anaknya. Setelah anaknya dinyatakan sembuh beberapa bulan lalu 

pak Marsono melakukan pembiayaan murabahah yang memang 

sengaja beliau melakukan untuk melakukan pembelian barang yang 

terjual untuk pembiayaan anaknya sakit kemarin, barang itu berupa 

sepeda motor untuk beliau bekerja. Demi  untuk menyambung hidup, 

dan kemudahan saya untuk ke kantor saya harus berusaha keras 

untuk mendapat uang, pembiayaan ini memang sangat membantu 

meskipun ada anggunan tapi sekarang siapa yang mau meminjamkan 

uang sebesar itu, tutur beliau.
71

 

 Bapak Juned adalah salah seorang nasabah pegawai di Tanjung 

Bintang.  Beliau melakukan pembiayaan Murabahah dikarenakan 

beliau ingin menambah keperluan usahanya yang dijalani beliau 
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sekitar 1 tahun yang lalu, beliau terpaksa melakukan pembiayaan di 

BPRS Bandar Lampung agar mampu membeli kendaraan yang lebih 

baik agar usahanya dapat mengalami kemajuan jika ada kendaraan 

yang baik untuk mengankut barang dagangan beliau sehingga 

usahanya tersebut mendapatkan hasil maksimal, beliau melakukan 

pembiayaan sebesar 15 juta rupiah yang di angsuranya selama 30 

bulan, beliau mengatakan hal itu juga dia lakukan untuk 

memudahkan ekonomi beliau membaik sehingga beliau tidak perlu 

menyewa jasa angkutan lagi, dari keterangan bapak Juned pihaknya 

memberikan jaminan SK kepeda BPRS Bandar Lampung dan pihak 

BPRS pun langsung mencairkan dana tersebut.
72

 

Bapak Antoni dan dan Bapak Salim juga merupakan nasabah 

pegawai, alasan mereka melakukan pembiayaan Murabahah sama, 

yaitu karena kekurangan modal untuk membeli mobil baru untuk 

dinas keluar, mereka selalu menyewa mobil apabila ada dinas luar, 

mereka berniat melakukan pembiayaan di BPRS Bandar Lampung 

dengan harapan bisa lebih hemat, dan yang membuat mereka 

melakukan pembiayaan karena sistem pembayaran langsung 

dipotong dari gaji bulanan mereka sehingga mereka tidak perlu 

repot-repot melakukan pelunasan.
73

   

                                                             
72

 Bapak Juned, Nasabah BPRS Bandar Lampung, Wawancara, Pada tanggal 23 Juli 

Sampai 3 Agustus  2016 
73

 Bapak Antoni dan Bapak Salim, Nasabah BPRS  Bandar Lampung, Wawancara, Pada 

tanggal 23 Juli 2016 



 

Ibu Linda,Ratna dan Diana merupakan nasabah pegawai, mereka 

melakukan pembiayaan murabahah untuk membeli motor. Mereka 

melakukan pembiayaan murabahah sebesar Rp.15.000.000 dengan 

jaminan SK. Nasabah tersebut senang melakukan pembiayaan di 

BPRS Bandar Lampung karena proses cepat. jika syarat yang 

diajukan lengkap pembiayaan tersebut langsung cair.
74

 

Ibu Nia seorang nasabah pegawai yang memiliki usaha butik 

baju. Beliau melakukan pembiayaan murabahah di BPRS Bandar 

Lampung sebesar Rp. 8.000.000.
75

 

Bapak Hardi seorang pegawai dan penjual kios buah dengan 

mengajukan pembiayaan murabahah sebesar Rp. 5.000.000, proses 

penilaian AO sama yang dilakukan di atas.
76

 

Selanjutnya nasabah atas nama Bapak Anwar beliau adalah 

nasabah pegawai yang memiliki usaha sembako dengan mengajukan 

pembiayaan murabahah sebesar Rp. 20.000.000 selama 60 bulan.
77

 

Nasabah ataas nama Ibu Ismi melakukan pembiayaan sebesar 

Rp. 3000.0000 di BPRS Bandar Lampung
78

. Kemudian Bapak 

Angga dan Bapak Wardi melakukan pembiayaan murabahah untuk 
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toko sembakonya sebesar Rp.10.000.000 dengan jaminan SK yang 

dimilikinys.
79

 

Nasabah atas nama Ibu Tarti melakukan pembiayaan sebesar 

Rp.3.000.000 jaminan SK, beliau  melakukan pembiayaan untuk 

usaha sembako nya.
80

 Ibu Nisa dan Ibu Ririn adalah nasabah 

pegawai dan melakukan pembiayaan untuk usaha yang baru 

dilakukan sebesar Rp. 3.500.000.
81

 

Bapak Aji seorang nasabah yang memiliki usaha bengkel motor, 

beliau melakukan pembiayaan murabahah sebesar RP.15.000.000 

dengan jangka waktu 5 tahun.
82

 Kemudian nasabah atas nama Bapak 

Yono beliau seorang penjual telor mengajukan pembiayaan 

murabahah sebesar Rp 20.000.000.
83

 Dan nasabah terakhir atas nama 

Ibu Naila seorang nasabah pegawai yang melakukan pembiayaan 

murabahah untuk usaha sampingan keripiknya sebesar Rp. 

7.000.000. proses penilaian yang dilakukan nasabah di atas sama 

dengan proses yang dilakukan nasabah pertama dan terakhir dan 

proses yang dilakukan mudah dan cepat.
84
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D. Faktor Penerapan 5C Pada Pembiayaan  Murabahah di BPR Syariah 

Bandar Lampung 

Analisis 5C merupakan faktor yang penting sebelum pihak BPR 

Syariah Bandar Lampung mengeluarkan pembiayaan kepada calon nasabah. 

Dan faktor yang mendasari diterapkannya analisis 5C adalah:
85

 

1. Untuk mencegah terjadinya suatu pembiayaan bermasalah 

2. Untuk memutuskan menerima atau menolak pembiayaan yang diajukan 

calon nasabah 

3. Untuk meningkatakan pofitabilitas 

4. Untuk mengetahui keadaan calon nasabah sebelum pembiayaan 

dikeluarkan oleh BPR Syariah Bandar Lampung. Dengan melihat dari 

berbagai segi:
86

 

a. Character 

Yaitu bagaimana sikap kepribadian nasabah. Hal ini bisa 

dilihat dari hasil wawancara Account Officer (AO) kepada calon 

nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan, mengenai sifat dan 

tingkah laku nasabah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan 

tempat calon nasabah tinggal. Calon nasabah harus mempunyai 

kepribadian yang baik, memiliki sifat shiddiq, amanah, tabligh, 

dan fathonah. 
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b. Capacity 

Yaitu bagaimana kemampuan nasabah dalam menjalankan 

keuangan terhadap usaha yang dimilikinya. Apakah calon nasabah 

pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya 

atau tidak yang akan mempengaruhi calon nasabah mengembalikan 

pembiayaan terhadap bank. 

c. Capital 

Yaitu terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, 

khususnya calon nasabah yang memiliki sebuah usaha. Dilihat juga 

dari jenis usaha yang akan dijalankan, apakah akan menghasilkan 

profit yang maksimal atau tidak bagi kedua belah pihak antara 

nasabah dan BPR Syariah Bandar Lampung. 

d. Collateral 

Analisis ini perlu diperlukan bagi para calon nasabah ketika 

mereka tidak dapat memenuhui kewajibannya dalam 

mengembalikan pembiayaan dari pihak BPR Syariah Bandar 

Lampung. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan 

yang ada, pihak BPR Syariah Bandar Lampung bisa saja menyita 

aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan. 

e. Condition  

Analisis ini dipengaruhi  oleh di luar dari pihak calon 

nasabah dan bank. Kondisi perekonomian suatu daerah dan negara 

memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, dimana 



 

usaha yang dijalankan calon nasabah sangat tergantung pada 

perekonomian. 

  



 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

Analisis Implimentasi 5C pada Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah 

Bandar Lampung 

 

Analisis 5C adalah sebuah prinsip untuk menentukan pemberian 

pembiayaan pada perbankan, baik itu perbankan syariah maupun perbankan 

konvensional, adapun prinsip-prinsipitu terdiri dari character yaitu sifat atau 

karakter nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun usaha, karakter 

ataupun sifat seseorang sangat menentukan itikat baik orang itu dalam 

melakukan sesuatu dalam Islam juga menuntut seseorang itu memiliki sifat 

baik dan mulia hal ini tergambar dalam Q.S Ibrahim (14) : 24-25 

                           

                      

Artinya: 

“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Telah membuat perumpamaan 

kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya 

(menjulang) ke langit, Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim 

dengan seizin Tuhannya.Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu 

untuk manusia supaya mereka selalu ingat”
87

. 

 

Dari pemaparan ayat diatas menyerukan bahwa karakter baik itu bukan 

hanya digambarkan dalam perkataan namun itikat baik dan perbuatan juga 

harus dimiliki, penerapan 5C di BPRS Bandar Lampung sudah memenuhi 

prinsip agar berjalanya meknisme bank dengan baik. 
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Capacityadalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan 

mengembalikan pinjaman yang diambil. Penerapan prinsip 5C ini juga 

diterapkan pada BPRS Bandar Lampung dalam mengambil keputusan untuk 

memberikan pembiayaan terhadap nasabah.Jika seorang nasabah tidak mampu 

memenuhi kewajiban yang disebabkan ketidakmampuan bayar maka pihak 

BPRS Bandar Lampung menunggu nasabah sampai mampu membayar 

angsurannya. Pihak BPRS Bandar lampung lebih menganalisis mendalam 

terhadap nasabah yang tidak mampu bayar. Sebagaimana tercantum dalam 

Q.S Al-Baqarah (2): 280 

                 

 

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. 

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu 

dilakukan analisis yang lebih mendalam, adapun cara BPRS Bandar Lampung 

dalam menerapkan prinsip capital yaitu di ukur dari pendapatan nasabah 

dalam setiap bulannya baik itu gaji maupun usaha sampingannya, prinsip ini 

diterapkan sejalan dengan printah Allah tentang permodalan dalam usaha, 

tercantum dalam Q.S Az Zumar (39):39 

 



 

               

Artinya: 

“Katakanlah:"Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, 

Sesungguhnya Aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui” 
 

Ayat diatas menerangkan bahwa salah satu modal dari diri sendiri yaaitu 

pekerjaan atau bekerja maka dari hal itu dapat menghasilkan penghasilan 

untuk menghidupi kehidupannya dengan baik. Selanjunya adalah prinsip 

collateral,prinsip collateral merupakan agunan yang diberikan calon nasabah 

atas pembiayaan diajukan. Agunanmerupakan sumber pembayaran 

kedua.Prinsip ini diterapkan di BPRS Bandar lampung yaitu memeberikan 

anggunan berupa barang ataupun surat berharga dan jika pegawai yaitu 

kelayakan gaji yang diterima. Landasan dari prinsip ini diterapkan karena 

diperbolehkan dalam Islam berdasarkan Q.S Baqarah (2) : 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 (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian 

kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan 

barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang 

yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 



 

Prinsip yang terakhir adalah prinsip Condition of Economy, Condition 

yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi 

usaha calon debitur di kemudian hari. Bank syariah dalam penyaluran 

pembiayaan diwajibkan untuk melakukan analisis yang berhubungan dengan 

latar belakang nasabah untuk memperoleh kebenaran bahwa nasabah tersebut 

layak untuk menerima fasilitas pembiayaan. Landasan ini berdasarkan Q.S 

AL-Hujarat (49) : 6 

                           

       

Sebagai lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah, kegiatan BPR 

Syariah Bandar Lampung adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk 

pembiayaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu produk 

pembiayaan di BPR Syariah Bandar Lampung yang diminati oleh nasabah 

adalah murabahah, yaitu perjanjian jual beli dengan nasabah. Bank syariah 

membeli barang yang yang diperlukan nasabah yang bersangkutan sebesar 

harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara 

bank syariah dan nasabah. 

Dalam prateknya, BPR Syariah menggunakan produk murabahah dengan 

konsep wakalah bertujuan untuk membantu dan memudahkan calon nasabah 

dalam membeli barang yang dikehendakinya. Dengan mendapatkan tambahan 

modal yang diberikan bank kepada calon nasabah pencairan dana dilakukan 



 

dengan  mentransfer langsung ke rekening calon nasabah, calon nasabah dapat 

memenuhi kebutuhan akan pembelian barang dengan segera. 

Melihat kenyataan di lapangan bahwa produk murabahah disertai dengan 

wakalah, selain karena memang sudah diatur dalam fatwa DSN, hal ini juga 

mempunyai alasan mendasar yang perlu untuk diketahui yaitu untuk melayani 

sekian banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan, akan sangat banyak 

pula sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk menanganinya. Dan 

hal ini tidak dapat dijangkau oleh BPR Syariah Bandar Lampung, Berlian 

selaku AO mengatakan 

“karena SDM yang kita miliki kurang, kita tidak mungkin melayani nasabah 

satu per satu dan keterbatasan waktu untuk membeli yang dibutuhkan 

nasabah, makanya kita wakilkan.” 

Dari perkataan AO di atas dapat diketahui bahwa yang menyebabkan 

bank harus menyertakan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah adanya 

sumber daya manusia yang kurang (SDM) ditambah lagi terbatasnya jam kerja 

yang ada.Mengenai akad murbahah disertai dengan wakalah di dalam hukum 

Islam diperbolehkan seperti dijelaskan dalam Al-Qur‟an yaitu QS Al-Kahfi 

(18) :19 

                         

                      

                          

Artinya:  



 

“Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di 

antara mereka sendiri.berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa 

lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) 

sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih 

mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah 

seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu 

ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka 

hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku 

lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada 

seorangpun.” 

Dan diperkuat lagi dengan adanya Fatwa DSN yaitu No. 04/DSN-

MUI/IV/2000 bab murabahah tentang ketentuan perwakilan dari bank kepada 

nasabah, disana disebutkan bahwa “ jika bank hendak mewakilkan kepada 

nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah 

harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank”.  

Pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utama bank yang 

mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan bank khususnya 

pembiayaan murabahah. Namun mengingat sebagai intermediasi, sebagian 

besar dana  bank berasal dari nasabah, maka pemberian pembiayaan 

perbankan banyak dibatasi oleh ketentuan undang-undang ketentuan Bank 

Indonesia. UU perbankan  telah mengamanatkan agar bank senantiasa 

berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakaan kegiatan 

usahanya, termasuk dalam memberikan pembiayaan. Oleh karena itu, untuk 

mencegah dan mengurangi pembiayaan murabahah bermasalah pihak BPR 

Syariah Bandar Lampung sangat selektif dan hati-hati dalam menganalisis 

terhadap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah. 



 

Berdasarkan hasil penelitian, menurut penulis bahwa: tujuan 

diberlakukannya prinsip kehati-hatian yang terdapat dalam penerapan 5C tidak 

lain adalah agar BPR Syariah Bandar Lampung  selalu  dalam keadaan sehat. 

Setiap lembaga keuangan yang menyediakan produk penyaluran dana 

kepada nasabah yang berdasarkan kepercayaan tentunya tidak sembarangan 

dalam memilih nasabah, ada beberapa ketentuan yang dilakukan BPR Syariah 

Bandar Lampung yaitu dengan melakukan prinsip 5C terhadap calon nasabah, 

dengan penerapan 5C ini pihak bank dapat menilai apakah calon nasabah 

layak diberikan pembiayaan atau tidak. Seperti dalam ketentuan pasal 8 ayat 1 

undang-undang perbankan disebutkan bahwa bank dalam memberikan kredit 

atau pembiayaan, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 

mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan calon nasabah untuk 

melunasi utangnya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. 

Analisis 5C yaitu character, capacity, capital, collateral dan 

conditiondigunakan untuk menilai calon nasabah. Seperti dalam Al-Qur‟an 

surat Al-Anfal (8) :58 dijelaskan bagaimana kita berhati-hati dalam 

melakukan tindakan,sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi: 

                        

      

Artinya : Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan 

seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya Hanya tumbuh 

merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi 

orang-orang yang bersyukur. 



 

BPR Syariah Bandar Lampung menggunakan analisis 5C dalam menilai 

calon nasabah, hal ini untuk menentukan pengajuan pembiayaan pada 

murabahah yang disetujui atau ditolak, dari ke lima analisis diatas,account 

officer BPR Syariah Bandar Lampung lebih mementingkancharacter, dan 

apabila ini tidak terpenuhi analisis lainnya tidak berarti. Dengan perkataan lain 

pengajuan pembiayaan terhadap murabahaah harus ditolak. 

Terdapat dua jenis  nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di 

BPR Syariah Bandar Lampung yaitu nasabah umum dan nasabah pegawai, 

sejauh ini CV maupun PT belum ada yang mengajukan pembiayaan 

murabahah di BPR Syariah Bandar Lampung. 

Dalam praktiknya, untuk nasabah umum 5C dilakukan pada saat AO 

terjun langsung ke lapangan sedangkan untuk nasabah pegawai, AO hanya 

melihat izin/rekomendasi dari Instansi  tempat pegawai bekerja, dari 

rekomendasi tersebut AO dapat menilai character calon nasabah. Berbeda 

dengan nasabah umun, colleteral terhadap nasabah pegawai cukup SK saja. 

Prinsip 5C belum sepenuhnya diterapkan di BPR Syariah Bandar 

Lampung khususnya pegawai, karena AO tidak perlu sepenuhnya melakukan 

analis 5C terhadap calon nasabah pegawai dan melakukan on thespot tehadap 

calon nasabah pegawai yang memiliki usaha. Dikarenakan BPR Syariah 

Bandar Lampung lebih fokus terhadap calon nasabah pegawai dibandingkan 

nasabah umum yang mengajukan pembiayaan murabahah. Pencairan dana 

untuk nasabah umum membutuhkan waktu 3 hari sedangkan nasabah pegawai 

paling cepat  3 Jam sudah masuk ke rekening nasabah. 



 

Pada saat penulis melakukan wawancara dengan AO. Permasalahan yang 

timbul dalam analisis 5C ini adalah  character nasabah. Yaitu nasabah 

melakukan pinjaman di bank lain, yang menyebabkan pembiayaan bermasalah 

di BPR Syariah Bandar Lampung. 

Namun menurut peneliti selain character permasalahan 5C pada 

implementasi di BPRS Bandar Lampung terletak pada conditionkarena pihak 

BPRS tidak melakukan survey bagi nasabah pegawai yang memiliki usaha 

sampingan dalam melakukan pembiayaan murabahah. Hal ini justru akan 

membawa akibat buruk jika keadaan usaha tersebut tidak dilihat prospek 

kedepannya, karena jika usaha tersebut mengalami failit maka dalam 

pelunasan pembayaran pun akan bermasalah juga. 

Dalam implementasi 5C pada BPRS Bandar Lampung on the spot ke 

tempat usaha bagi nasabah pegawai pun alangkah baiknya jika di 

implementasikan untuk meneliti secara fisik kebenaran data pemohon 

pembiayaan atas usaha nasabah guna meminimalisir kesalahan penilaian 

terhadap nasabah yang akan merugikan pihak BPRS Bandar Lampung. 

Maka selain analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Colleteral, dan 

Condition) BPRS Bandar Lampung perlu menerapkan prinsip 5P untuk 

penyaluran pembiayaan yang tepat.  Prinsip 5P mencangkup beberapa hal 

seperti berikut: 

1. Personality atau kepribadian 

Mirip dengan character, kepribadian ini lebih mengarah analisa riwayat 

hidup, hobi dan gaya hidup nasabah 



 

2. Purpose atau tujuan 

Tujuan penggunaan pembiayaan adalah factor terpenting dalam analisis 

suatu pembiayaan, jangan sampai pembiayaan yang dilakukan untuk uang 

muka kredit/pembiayaan yang lainnya. Bank seharusnya menyelidiki buat 

apa sebenarnya pembiayaan itu.  

3. Prospect atau potensi 

Maksudnya adalah potensi usaha dan pekerjaan yang dilakukan calon 

nasabah menjadi faktor analisa penunjang pembiayaan yang diajukan 

calon nasabah.Prinsip ini umumnya dipakai ketika calon nasabah ingin 

mencari pembiayaan untuk pengembangan usahanya. 

4. Payment atau pembayaran 

Analisa bertujuan untuk melihat dan memastikan cara calon nasabah 

membayar pembiayaan sampai lunas. Calon nasabah yang tidak memiliki 

cicilan di tempat lain akan lebih diterima oleh pihak bank daripada yang 

masih harus bayar pembiayaan lain. Lunasi dulu pembiayaan tempat lama 

baru ajukan pembiayaan baru. 

5. Party atau golongan 

Analisa pembiayaan mempunyai format berdasarkan dari data calon 

nasabah dan wawancara. Mereka akan mengelompokkan calon nasabah 

dari segi modal, loyalitas dan karakternya. Cara ini berguna untuk 

memudahkan mengambil keputusan disetujui atau ditolaknya calon 

nasabah.Kondisi ideal tentu saja modal atau asset yang dimiliki 



 

banyak.Dengan begitu, kecil kemungkinan calon nasabah akan laridari 

tanggung jawab dan dapat memudahkan persetujuan dalam pembiayaan. 

Analisis 5C dilaksanakan oleh seorang account officer (AO).. 

Account officer (AO) adalah petugas yang melakukan pemasaran 

pembiayaan, alangkah baiknya jka seorang AO lebih berhati-hati kepada 

nasabah yang memiliki pinjaman di bank lain dan pemeriksaan langsung 

ke tempat calon nasabah untuk meneliti secara fisik kebenaran data atas 

usaha calon nasabah, kebenaran tersebut perlu ditempuh yaitu dengan 

meneliti calon nasabah dengan cara pihak account officer ( AO) BPRS 

Bandar Lampung menanyakan langsung kepada masyarakat tentang 

tempat dan character calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan 

langsung, dan rekan usahanya agar tidak membawa berbagai masalah bagi 

pihak BPRS Bandar Lampung dikemudian hari. 

 

  



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis serta analisis terhadap hasil 

penelitian lapangan di BPR Syariah Bandar Lampung, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa : 

Analisis 5C mempunyai peranan sangat penting, karena diterapkannnya 

prinsip 5C diupayakan agar terhindar dari pembiayaan bermasalah atau macet. 

Pembiayaan murabahah sendiri di BPR Syariah Bandar Lampung memberikan 

surat kuasa/wakalah kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan. 

Yang bertujuan untuk membantu atau memudahkan calon nasabah agar dapat 

mendapatkan hak atas kepemilikan atas suatu barang yang dikehendaki 

nasabah. Faktor yang mendasari diterapkannya analisis 5C pada pembiayaan 

murabahahadalah banyaknya pengajuan pembiayaan murabahah yang terjadi 

di BPR Syariah Bandar Lampung. Analisis 5C yang diterapkan oleh BPR 

Syariah Bandar Lampung dalam menganalisis pembiayaan murabahah sudah 

diterapkan, hanya saja terhadap calon nasabah pegawai pihak AO (Account 

Officer) tidak perlu melakukan on the spot, jika calon nasabah tersebut 

memiliki usaha.  

B. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan yang bertujuan untuk kebaikan dan 

kemajuan BPR Syariah Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 



 

1. Diharapkan dapat melakukan aplikasi pembiayaan murabahah sesuai 

dengan ketentuan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu bahwa 

bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah. 

2. Hendaknya  selalu menerapkan prinsip 5C, baik nasabah umum maupun 

nasabah pegawai, karena merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menseleksi calon nasabah. 

3. Disarankan agar lebih prudential dalam masalah menilai character calon 

nasabah terhadap pembiayaan murabahah, agar tidak terjadi penunggakan 

atau masalah pembayaran pembiayaan. 

4. Disarankan agar melakukan on the spot juga terhadap nasabah pegawai 

sehingga dalam menilai condition dan character sangat maksimal dan 

meminimalisisr kesalahan yang akan terjadi. 
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LAMPIRAN 

 

 

  



 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai pembiayaan Murabahah di BPRS 

Bandar Lampung ? 

2. Berapa lama anda melakukan pinjaman Murabahah di BPRS Bandar 

Lampung? 

3. Apakah anda mengalami keterlambatan pembayaran pembiayaan pada 

pembiayaan Murabahah ini ? 

4. Apakah anda memberikan anggunan atas pembiayaan Murabahah ? 

5. Apakah anda merasa pihak BPRS Bandar Lampung sangat selektif dalam 

memberikan keputusan pembiayaan ? 

6. Siapakah yang menanyakan langsung personafikasi anda saat melakukan 

pembiayaan ?  

7. Apakah anda merasa pihak BPRS sangat berbelit-belit dalam pencairan 

dana ? 

8. Apakah anda merasa puas atas pelayanan AO BPRS Bandar Lampung ? 

9. Bagaimana pihak AO BPRS Bandar Lampung melakukan pengecekan 

data anda ? 

10. Apakah anda memberikan data yang sesuai ? 

 


