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ABSTRAK

Perbankan syariah sebagaimana halnya dengan perbankan konvensional di
Indonesia adalah lembaga intermediary yang berfungsi mengumpulkan dana dan
menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan.
kegiatan penyaluran pembiayaan disisi lain mengandung risiko yaitu tidak
kembalinya dana/pembiayaan yang disalurkan tersebut karena tidak seluruh
nasabah yang memperoleh pembiayaan mampu mengembalikan pembiayaan
dengan baik dan tepat pada waktunya. Bank BRI syariah KCP metro dalam
menyalurkan pembiayaan memperhatikan analisa pembiayaan untuk menilai
kelayakan calon debiturnya, Melakukan analisis pembiayaan bank dapat
menegetahui kondisi debitur secara keseluruhan/utuh sesusai dengan ketentuan
Bank Indonesia untuk memperkecil derajat risiko pembiayaan. Bentuk penerapan
prinsip kehati-hatian adalah penyaluran pembiayaan kepada debitur yang
didasarkan pada prinsip 5C yang meliputi: Character, Capacity, Capital,
Collateral, dan Condition of Economic. Dalam hal ini penulis tertarik meneliti
peran agunan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan apakah Bank
BRI Syariah KCP Metro sudah sesuai dengan prespektif Islam dalam
menyelesaikan masalah pada pembiayaan yang masuk pada kategori macet.
Berdasarkan dari kenyataan ini penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian dengan merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah peran
agunan dalam Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada Bank BRI
Syariah KCP Metro? Dan Bagaimanakah Bank BRI Syariah KCP Metro
menyelesaikan pembiayaan bermasalah dalam presepktif Islam? “.Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk ntuk mengetahui peran agunan dalam Penyelesaian
Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada Bank BRI Syariah KCP Metro, dan untuk
mengetahui Bank BRI Syariah KCP Metro dalam menyelesaikan pembiayaan
bermasalah sesuai presepktif Islam.
Untuk memecahkan masalah yang ada penulis menggunakan jenis
penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode
interview, observasi, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, peneliti
merangkum hasil penelitian dengan cara mempokuskan pada hal-hal yang penting
atau mencari tema dari penelitian, kemudian peneliti menyajikan hasil
penelitiannya dalam bentuk uraian singkat yang mudah untuk dipahami.
Hasil penelitian dalam hal ini Bank BRI Syariah KCP Metro sudah melakukan
analaisis agunan sesuai SOP, tetapi masih ada 9 sampai 13 nasabah dari 227 nasabah
yang dikategorikan macet dengan data NPF/pembiayaan bermasalah yang mengalami
flukuatif pada periode April 2016- Mei 2017. Dilihat dari hanya beberapa nasabah yang
bermasalah dan dapat menggantikan kewajiabannya dengan di lelang/disitanya agunan
yang dijaminkan maka Agunan berperan dalam menyelesaikan pembiayaan mikro
bermasalah di Bank BRI Syariah KCP Metro dan Bank BRI Syariah KCP Metro dalam
menyelesaikan masalah terutama pada pembiayaan bermasalah sudah sesuai dengan
perspektif Islam karena dari prosesnya Bank BRI Syariah KCP Metro menerapkan rasa
simpati,empati,dan keadilan yang mana tidak ada pihak yang dirugikan,semuanya sudah
sesuai dengan asas-asas Islam.

MOTTO

           

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanatamanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS AlAnfal:27)1

1

180.

Mushaf Aisyah, Al-Quran dan Terjemah untuk Wanita, (Bandung: Jabal, 2010), h.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Sebelum kita sampai pada pokok pembahasan dari judul skripsi ini, maka
perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa makna
istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut
diharpakan dapat menghindari kesalah pahaman pengertian dikalangan pembaca,
disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok
permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah “PERAN
AGUNAN

DALAM

PENYELESAIAN

PEMBIAYAAN

MIKRO

BERMASALAH PADA BANK BRI SYARIAH KCP METRO DALAM
PERSPEKTIF ISLAM”.
1. Peran
Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang
pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Pengertian
peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang
melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia
menjalankan suatu peran. Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan
tanpa peran. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal
dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus bearti bahwa peran
menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan apa
yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. 2

2

Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar ( Jakarta, 2012), h. 212.

2. Agunan/ Collateral (jaminan)
Collateral (jaminan) adalah barang jaminan yang diserahkan oleh
calon debitur sebagai agunan (jaminan) kredit yang diterimanya. Jaminan
yang dimaksud meliputi jaminan yang berupa benda bergerak atau tidak
bergerak. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui berapa nilai
harta / kekayaan yang digunakan sebagai jaminan oleh debitur. barang
yang dijaminkan hendaknya

melebihi jumlah kredit yang diberikan.

Jaminan juga harus diteliti

keabsahannya sehingga jika terjadi suatu

masalah maka jaminan yang diagunkan dapat dipergunakan secepat
mungkin. 3
3. Pembiayaan Mikro
Pembiayaan mikro adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak
bank kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. 4 Menurut Undangundang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah, bahwa
usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perorangan dan
badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur
dalam UU ini, usaha mikro memiliki aset maksimal 50 juta dan omset
sebesar 300 juta.5
4. Pembiayaan Bermasalah

3

Pandi Afandi, “Analisis Implementasi 5c Bank Bpr Dalam Menentukan Kelayakan
Pemberian Kredit Pada Nasabah”. (Jurnal, STIE AMA Salatiga,2010)
4
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syrariah (jogjakarta: Unit penerbit dan
percetakan, 2005), h. 17.
5
Ade Ihwan Anshori, “Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Warung Mikro Dalam
Upaya Menarik Minat Nasabah “. (Skripsi Program Konsentrasi Perbankan Syariah Uin Syarif
Hidayatullah, Jakarta, 2014), h. 27.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak dapat atau
berpotensi untuk tidak mampu mengembalikan pembiayaan berdasar kan
syarat-syarat yang telah disetujui dan ditetapkan bersama secara tiba-tiba
tanpa menunjukkan tanda-tanda terlebih dahulu. Pembiayaan bermasalah
berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau
memenuhi target yang diinginkan pihak bank, seperti: pengembalian
pokok atau bagi hasil yang bermasalah; pembiayaan yang

memiliki

kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank; pembiayaan
yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta
golongan

lancar

yang

berpotensi

terjadi

penunggakkan

dalam

pengembalian. 6
Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
dengan judul “Peran Agunan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Mikro
Bermasalah Pada Bank BRI Syariah KCP Metro Dalam Perspektif Islam “,
yaitu suatu penelitian ilmiah yang berkenaan dengan peran agunan Dalam
Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada Bank BRI Syariah KCP Metro
Dalam Perspektif Islam.
B. Alasan Memilih Judul
Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut:
1. Alasan Objektif

6

Mufqi Firald, “Analisis Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing
Financing (Npf) Dan Tingkat Inflasi Terhadap Total Pembiayaan Yang Diberikan Oleh Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Indonesia (Periode Januari 2007-Oktober2012)”.
(skripsi,UIN syarif, 2013).

Tingkat penghasilan dari pembiayaan merupakan tingkat penghasilan
tertinggi bagi bank. 7 kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang
diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank
harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti
keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi
kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting
yang harus diperhatiakan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut,
sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama
terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah
debitur.8 Berdasarkan uraian diatas Bank BRI Syariah KCP Metro sebagai
bank yang taat dalam menjalankan ketentuan BI serta mematuhi aturan yang
diberikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengambil keputusan
pembiayaan sangat memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Pembiayaan yang
paling sering digunakan di Bank BRI Syariah KCP metro adalah pembiayaan
murabahah. Bank BRI Syariah KCP Metro juga sudah menerapkan prinsip
kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan kepada debitur didasari dengan
prinsip 5C yang meliputi: Character, Capacity, Capital, Collateral, dan
Condition of Economic. Namun data mununjukkan pada periode April 2016Mei 2017

disetiap bulan nya data NPF fluktuatif dan dari data tersebut

menunjukkan juga ada 9-13 nasabah dari 227 nasabah yang dikategorikan

7

Muhammad,Op.Cit, h.274.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan
mudharabah (qiradh)
8

macet. Dalam hal ini peneliti penulis tertarik meneliti peran agunan dalam
menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
2. Alasan Subjektif
a. Karena judul skripsi ini sesuai dengan spesialisasi keilmuan penulis
yaitu pada jurusan Perbankan Syariah serta didukung oleh tersedianya
literature baik primer maupun sekunder dan data penelitian yang
menunjang dalam penelitian ini.
b. Adanya motivasi untuk turut serta menyumbangkan pemikiran berupa
karya ilmiah yang bermanfaat.

C. Latar Belakang Masalah
Sistem ekonomi syariah atau biasa disebut dengan Ekonomi Islam,
semakin popular bukan hanya di negara-negara Islam tapi bahkan juga di negaranegara barat. Banyak kalangan melihat, Islam dengan sistem nilai dan tatanan
normatifnya sebagai faktor penghambat pembangunan. Penganut paham
liberalisme dan pragmatisme sempit menilai bahwa kegiatan ekonomi dan
keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilainilai normatif dan rambu-rambu Ilahi. 9
Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari munculnya
bank-bank Islam di berbagai Negara. Mengenai Bank syariah tertuang dalam UU
no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pinsip syariah dan menurut jenisnya
9

Wuri Arianti Novi Pratami, “analisis pengaruh dana pihak ketiga (DPK), capital
adequacy ratio(CAR), Non Performing Finance (NPF), dan Return on asset (ROA) terhadap
pembiayaan pada Perbankan Syariah”. (skripsi,UNDIP Semarang,2011)

terdiri dari atas Bank Umum dan Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah. Perbankan syariah sebagaimana halnya dengan perbankan
konvensional di Indonesia adalah lembaga intermediary yang berfungsi
mengumpulkan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk
fasilitas pembiayaan. 10
Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva
produktif, menurut ketentuan bank Indonesia adalah penanaman dana bank
syariah

baik

dalam

rupiah

maupun

valuta

asing

dalam

bentuk

pembiayaan,piutang,qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan
modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening
administratife serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.
Pada aspek penyaluran dana Bank syariah juga mempunyai produk-produk
yang mempunyai daya tarik tersendiri, dari segi proposi pengembalian dana sudah
sangat bersaing, dari segi pelayanan tidak menyulitkan meskipun harus ada
beberapa aspek yang dilengkapi. 11
Pembiayaan memberikan manfaat kepada bank yaitu berupa margin yang
diterima dari debitur. Pembiayaan juga di manfaatkan oleh pemerintah untuk di
pergunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi,
maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat pendapatan masyarakat.
Oleh karena itu peranan perbankan syariah itu sendiri cukup mampu menggerakan
sector rill dalam rangka meningkatkan laju perekonomian di Indonesia.
Aspek ekonomi, pada dasarnya bank merupakan lembaga yang
berorientasi pada keuntungan (profit oriented). Disamping mempertimbangkan
10
11

Muhammad, Op.Cit,h.302
Wuri,Op.cit, h.4.

aspek kesyariahannya, bank tentu akan mempertimbangkan lagi keuntungan yang
akan didapat dalam melakukan pembiayaan.
Kendatipun perbankan syariah adalah lembaga yang berorientasi pada
keuntungan (profit oriented), perbankan Islam juga akan menghadapi persoalan
tentang risiko pembiayaan macet. Artinya setiap kali pihak perbankan syariah
menyalurkan dananya kepada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan pada
saat itu juga risiko gagal bayar kemungkinan akan terjadi selain itu juga faktor
kondisi perekonomian juga menjadi pendorong terjadinya pembiayaan macet.
Aktifitas pembiayaan bank yang berkualitas dan sehat memberikan
pendapatan operasional terbesar bagi bank jika dibandingkan dengan aktivitas
lainnya seperti penyediaan layanan jasa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan
pendapatan dan menjaga kelangsungan bank maka pemberiaan pembiayaan
merupakan aktivitas yang secara terus menerus akan dilakukan seperti penjelaan
diatas, kegiatan penyaluran pembiayaan disisi lain mengandung risiko yaitu tidak
kembalinya dana/pembiayaan yang disalurkan tersebut karena tidak seluruh
nasabah yang memperoleh pembiayaan mampu mengembalikan pembiayaan
dengan baik dan tepat pada waktunya. Dampak derajat risiko pembiayaan yang
diterima bank akan mengganggu tingkat likuiditas bank tersebut.
Risiko diatas sudah tertera dan menjadi acuan perbankan syariah yaitu
pada penjelasan pasal 8 ayat (1) UU No.7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan
UU No.10 tahun 1998 tentang pembiayaan dan UU No. 21 tahun 2008 tentang
perbankan, dinyatakan bahwa: “ kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam
pelaksanaannya

bank

harus

memperhatikan

asas-asas

perkreditan

atau

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko
tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk
melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor
penting yang harus diperhatiakan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan
tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang
seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari
nasabah debitur.
Derajat resiko pembiayaan dapat ditekan dengan jalan melakukan analisa
pembiayaan secara komprehensif dan mendalam baik dari segi kuantitatif maupun
kualitatif terhadap setiap pemohon pembiayaan yang diterima oleh bank.analisa
pembiayaan yang komprehensif sangat menentukan keberhasilan aktivitas
penyaluranpembiayaan dan menekan derajat risiko pembiayaan. Tujuan utama
analisa pembiayaan yang dilakukan oleh sebuah bank adalah untuk memperkecil
gangguan dalam pengembalian dana yang dipinjam oleh debitur.
Menilai

kemampuan

dan

kesediaan

calon

debitur

untuk

mengembalikan/memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan
harus berdasarkan pada analisa pembiayaan, pihak bank syariah dapat
memperkirakan tinggi rendahnya derajat risiko yang akan ditanggung olehnya bila
menyetuji permohonan pembiayaan yang di ajukan oleh calon debitur.
Bank BRI Syariah KCP Metro merupakan salah satu bank syariah yang
mulai beroperasi di kota Metro. Kegiatan utama yang dilakukan oleh bank BRI
syariah KCP metro adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
tabungan dan deposito yang kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan

juga pemberian jasa perbankan yang lainnya. Bank BRI syariah KCP metro dalam
menyalurkan pembiayaan memperhatikan analisa pembiayaan untuk menilai
kelayakan calon debiturnya. Analisa pembiayaan bertujuan untuk menentukan
besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada calon debitur. Melakukan
analisis

pembiayaan

bank

dapat

menegetahui

kondisi

debitur

secara

keseluruhan/utuh sesusai dengan ketentuan Bank Indonesia untuk memperkecik
derajat risiko pembiayaan. Berdasarkan ketentuan BI penyaluran pembiayaan
didasarkan pada prinsip kehati-hatian (pasal 35 UU No.21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah).
Bentuk penerapan prinsip kehati-hatian adalah penyaluran pembiayaan
kepada debitur

yang didasarkan pada prinsip 5C yang meliputi: Character,

Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic. Sedangkan
berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pembiayaan
menjelaskan bahwa semua bentuk pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank
syariah kepada calon debitur harus tidak menyalahi hukum syariat Islam dalam
tindakan maupun transaksi-transaksi yang lainnya. Disamping itu juga, pernyataan
ini di perkuat dengan adanya pasal 8 ayat (1) UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana
diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang pembiayaan maupun dalam
penjelasan 37 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. 12
Pembiayaan yang diberikan Bank selalu memiliki potensi resiko kegagalan
pembayaran yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Untuk mengurangi
resiko yang timbul dari pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip

12

Syaiful anwar, “analisis factor 5c + 1s dalam pemberian pembiayaan mikro sebagai
upaya mencegah timbulnya pembiayaan Macet di Bank BRI Syariah Cabang Surabaya Gubeng”.
(Skripsi, UIN,2015) .

syariah, maka perlu penanganan secara maksimal terhadap kredit masalah. Upaya
dari perbankan syariah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah prinsipnya
hamper sama dengan yang dilakukan oleh perbankan konvensional. Upaya
tersebut seperti restrukturisasi pembiayaan, jaminan eksekusi (menjual agunan),
dan penyelesaian memlalui pengadilan. Salah satu upaya yang dianggap sebagai
metode yang paling efektif untuk mengatasi pembiayaan bermasalah adalah
penjualan barang agunan tersebut digunakan untuk membayar kembali
pembiayaan.
Tingkat terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah biasanya
diproksikan dengan rasio Non Performing Financing (NPF) yang berarti
pembiayaan yang dikategorikan dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan,
dan macet, atau yang dikatagorikan nasabah kurang baik, cukup baik, dan tidak
baik. 13 Sebagaimana dijelaskan pada tabel 1 berikut:
Tabel 1
Kriteria Kolektibilitas NPF
Angka NPF
Kolektibilitas
< 2%
Sangat Baik
2% - 5%
Baik
5% - 8%
Cukup Baik
8% - 12%
Kurang Baik
> 12%
Tidak Baik
Sumber: Peraturan Bank Indonesia 14/15/PBI/2012
Berdasarkan uraian diatas Bank BRI Syariah KCP metro sebagai bank
yang taat dalam menjalankan ketentuan BI serta mematuhi aturan yang diberikan
oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengambil keputusan pembiayaan
sangat memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Pembiayaan yang paling sering

13

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

digunakan di Bank BRI Syariah KCP Metro adalah pembiayaan murabahah. Bank
BRI Syariah KCP Metro juga sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam
menyalurkan pembiayaan, dan menganalisis agunan sesuai prosedur yang ada
agar dapat menyelesaikan pembiayaan mikro bermasalah Namun pada tahun 2016
setiap bulan nya data NPF fluktuatif, dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2
Data NPF Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syaraiah KCP Metro
Periode April-mei/ 2016-2017
No.
1.

Tahun

NPF

APRIL

3,12%

2.

Mei

5, 16%

3.

Juni

4,57%

4.

Juli

4,44%

5.

Agustus

2,59%

6.

September

2,63%

7.

Oktober

3,70%

Januari

3,27%

9.

Februari

3,34%

10.

Maret

5,17%

11.

April

5,16 %

12.

Mei

3,48%

8.

2016

Bulan/20162017

2017

Sumber: Bank BRI Syariah KCP Metro
Oleh karenanya penulis dalam penelitian ini berusaha mengetahuai
bagaimana peran agunan (colleteral) dalam penyelesaian pembiayaan mikro
bermasalah pada Bank Bri Syariah Kcp Metro dalam perspektif Islam. Mengacu
pada pada hal tersebut penulis tertarik mengambil judul penelitian “Peran Agunan

(Colleteral) Dalam Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada Bank BRI
Syariah KCP Metro dalam perspektif Islam”.
Dalam hal ini penulis tertarik meneliti peran agunan dalam menyelesaikan
pembiayaan bermasalah dan apakah Bank BRI Syariah KCP Metro sudah sesuai
dengan prespektif Islam dalam menyelesaikan masalah pada pembiayaan yang
masuk pada kategori macet.
D. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah peran agunan dalam Penyelesaian Pembiayaan Mikro
Bermasalah Pada Bank BRI Syariah KCP Metro?
2. Bagaimanakah Bank BRI Syariah KCP Metro menyelesaikan pembiayaan
bermasalah dalam presepktif Islam?
E. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup dari penelitian ini ada sebagai berikut:
1. Ruang lingkup objek
Objek penelitian ini adalah agunan dan pembiayaan bermasalah pada
Bank BRI Syariah KCP Metro.
2.

Ruang lingkup subjek
Subjek penelitian ini adalah produk pembiayaan mikro dengan akad

murabahah dan digunakan untuk modal kerja,investasi,dan konsumtif bagi
nasabah di Bank BRI Syariah KCP Metro.
3. Ruang lingkup tempat
Penelitian ini dilakukan di Bank BRI Syariah KCP Metro , Jl. AH
Nasution No.186, Yosorejo, Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34124.
4. Ruang lingkup waktu

Penelitian dilakukakan pada tahun 2017 dan menggunakan laporan pada
data periode April 2016-Mei 2017.
F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui peran agunan dalam Penyelesaian Pembiayaan
Mikro Bermasalah Pada Bank BRI Syariah KCP Metro
b. Untuk

mengetahui

Bank

BRI

Syariah

KCP

Metro

dalam

menyelesaikan pembiayaan masalah sesuai presepktif Islam
2. Manfaat Penelitian
a. Secara teoritis penelitian ini di harapkan mampu memberikan
pemikiran bagi pengembangan ilmu perbankan syariah pada umumnya
dan keuangan khsusnya serta menjadi rujukan penelitian berikutnya
tentang apresiasi para nasabah dalam menentukan pembiayaan yang
mereka ambil.
b. Secara praktis
a) Bagi penulis, memberikan wawasan pengetahuan mengenai
pembiayaan di Bank Syariah
b) Bagi masyarakat, menambah wawasan dan pengetahuan
tentang pembiayaan di Bank Syariah
c) Bagi Bank BRI Syariah KCP Metro, hasil penelitian ini dapat
digunakan sebagai bahan masukan mengenai peran agunan
dalam Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada Bank
BRI Syariah KCP Metro dalam perspektif Islam.

G. Metode Penelitian
Agar dalam penelitian dan penulisan skripsi ini terlaksana dengan
objektif dan ilmiah serta hasil yang optimal, maka diperlukan adanya
rumusan-rumusan untuk bertindak serta berfikir menurut aturan aturan yang
ilmiah disebut metode. 14
Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan sesuatu
masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati hati, tekun dan
tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka
metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara
untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan melakukan penelitian.
1. Jenis dan sifat Penelitian
a. Jenis penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) atau
biasa disebut penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau uraian dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. 15
Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada
kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument
kunci. 16
b. Sifat penelitian

14

Soejono soekanto, pengantar penelitian hokum ( jakarta, 1998) h. 6.
S. Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 36.
16
Sugiyono, Metode Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 15.
15

Menurut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis.
Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang memaparkan data
yang didapat di lapangan dan selanjutnya dilakukan analisa dengan
menggunakan pendekatan landasan teori yang ada sebagai pijakan
dalam menganalisis. 17
2. Lokasi penelitian
Penelitian ini dilakukan di Bank BRI Syariah KCP Metro , Jl. AH
Nasution No.186, Yosorejo, Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34124.
3. Sumber Data Penelitian
a. Data primer
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data.18 Sumber data ini bisa diperoleh dari
seseorang yang dimintai informasi (peneliti).data yang diperoleh
langsung dari salah satu staff Bank BRI Syariah KCP Metro, serta
pihak-pihak bank lainnya yang menurut peneliti dapat memberikan
informasi mendukung mengenai penelitian yang diteliti.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan
data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat
dokumen. 19 data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi-skripsi,
laporan-laporan tahunan di Bank BRI Syariah KCP Metro, serta data

17

Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
1998), h. 22.
18
Sugiyono. Op.Cit., h. 308.
19
Ibid.

lainnya yang dapat membantu ketersediaan data yang relevan dengan
tema penelitian.
4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam
penelitian ini adalah:
a. Wawancara (interview), yaitu suatu cara pengumpulan data untuk
memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian
ini, wawancara dilakukan dengan pihak yang memiliki keterkaitan
dengan masalah yang hendak diteliti,dalam hal ini yang akan kami
wawan cara yakni beberapa staf atau karyawan pada divisi
pembiayaan dan pimpinan cabang Bank BRI Syariah KCP Metro.
b. Dokumentasi,

yaitu

suatu

cara

pengumpulan

data

untuk

memperoleh data langsung dari objek penelitian, meliputi laporan
perusahaan, foto-foto, film dokumenter, dan data-data lainnya yang
relevan dengan penelitian. Dokumentasi didapat dari Bank BRI
Syariah KCP Metro.

Tabel 3
Metode Pengumpulan Data
NO.
1.

2.

3.

DATA Non Performing
Finance (NPF) Bank BRI
Syariah KCP Metro Periode
April-April Tahun 2016-2017
Mengapa Agunan & prospek
usaha?

Agunan

Metode
Wawancara
-

Wawancara kepada
pihak marketing
pembiayaan mikro
Bank BRI Syariah
-

Data Dokumentasi
Laporan tahunan
pembiayaan mikro
di Bank BRI
Syariah KCP Metro.
-

SOP Bank BRI
Syariah KCP Metro

4.

Prospek usaha

-

5.

Proses pembiayaan
murabahah

Wawancara kepada
pihak marketing
pembiayaan mikro
Bank BRI Syariah

6.

Sejarah Bank BRI Syariah di
Lampung,visi misi, dan
struktur organisasi
Proses analisis manajemen
pembiayaan murabahah
(bagan)
Bank bri syariah menerapkan
prinsip kehati-hatian dalam
memberikan pinjaman

7.

8.

SOP Bank BRI
Syariah KCP Metro
-

Dokumen Bank BRI
Syariah KCP Metro
Dokumen Bank BRI
Syariah KCP Metro.
Wawancara kepada
pihak marketing
pembiayaan mikro
Bank BRI Syariah

5. Metode Pengolahan Data
Setelah penulis mengadakan penelitian kemudian data yang sudah
terkumpul akan dianalisis. Sebagaimana data tersebut diperoleh baik melalui
dokumen maupun pertanyaan akan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai
berikut: 20
a. Editing atau pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang
terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau
relevan dengan masalah.
b. Tabulasi adalah memasukan data kedalem tabel tabulasi setelah
diklasifikasikan dan dihitung presentasenya.
c. Interprestasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil observasi
sehingga memudahkan penulis untuk menganalisis dan menarik
kesimpulan.

20

Deni Pramana, “ analisis penyelesaian pembiayaan murabahah bagi nasabah yang
tidak mampu membayar dalam perspektif etika ekonomi islam”. (skripsi,IAIN Raden Intan
Lampung,2016) , h.16.

6. Metode Analisis data
Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya
penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Data
tersebut di analisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat
deskriftif kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu
yang dapat dikelola, mensistensinya, mencari dan menemukan apa yang
penting dan apa yang di pelajari dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kepada orang lain.

21

dalam hal ini, penulis akan menggunakan

teknik analisa data dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu
berangkat dari pengetahuan yang sifat nya umum dan bertitik tolak pada
pengetahuan yang umum itu ketika hendak menilai suatu kejadian
khusus.22yang dimaksud dengan metode ini adalah data-dat pendapat atau
teori-teori yang berkaitan dengan Peran Agunan Dan Prospek Usaha
Dalam Meminimalisir Non Performing Finance (NPF)pembiayaan mikro
Pada Bank BRI Syariah KCP Metro.

21

Lexi j. moleong, metode penelitian kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya,2004), h. 248.
22
Sutrisno hadi, metode penelitian, Jilid I (Jogjakarta: Andi offset, 1989), h.. 42.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Bank Syariah
Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam
melakukan akad (transaksi) keuangannya dilakukan dengan berdasarkan prinsip
bagi hasil. 23 Menurut Surat keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No.
792 Tahun 1990 tentang ‘Lembaga Keuangan”, Lembaga keuangan diberi batasan
sebagai semua badan yang kegiataanya dibidang keuangan, melakukan
penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna
membiayai investasi peruhasaan. Meskipun dalam peraturan tersebut lembaga
keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun peraturan
tersebut tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan hanya
untuk investasi perusahaan.
Salah

satu

lembaga

keuangan

di

Indonesia

adalah

Perbankan

Syariah,menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah,Bank syaraiah
adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan
menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah. 24
Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan
pada bunga.Bank syariah atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah
lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan
berlandaskan pada Al-quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Atau dengan kata
23

Totok Budisantoso, Nuritomo, “Bank dan Lembaga Keuangan Lain” (Jakarta, Salemba
Empat, 2006), h. 5.
24
Wuri Arianti, Op.Cit.

lain, Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan
pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran
uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.
Karakteristik utama bank syariah adalah ketiadaan bunga sebagai representasinya
dari riba yang diharamkan. Karakteristik inilah yang menjadikan perbankan
syariah lebih unggul pada beberapa hal termasuk pada sistem operasional yang
dijalankan.
B. Pembiayaan Di Bank Syariah
1.

Pembiayaan
Pembiayaan merupakan system penyaluran dana bank atau lembaga

keuangan syariah kepada nasabah, sama halnya pemberian kredit oleh bank
konvensional ke nasabahnya, kredit atau pembiayaan merupakan tugas pokok
perbankan. Setiap lembaga keuangan syariah harus melakukan rutinitas
penyaluran dana kenasabah guna untuk memenuhi kebutuhan pihak lembaga
keuangan sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengguna dana yang
akhirnya dapat menguntungkan pihak lembaga maupun nasabah. 25
Istilah pembiayaan dapat diartikan sebagai I belive, I trust, “saya percaya”
atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya
kepercayaan (trust), bearti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh
kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.
Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan
ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua

25

Kamsir, manajemen perbankan (Jakarta: rajawali pers,2002), h. 73.

belah pihak,26 sebagaimana firman allah SWT dalam terjemahan Surat Annisa [4]: 29
“hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu saling memakan
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh dirimu; sesungguhnya allah maha penyayang kepadamu”. 27
Salah satu fungsi dan kegiatan bank syariah adalah menyalurkan dana
dalam bentuk pembiayaan .pembiayaan secara luas bearti financing atau
pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.
Alokasi dana dalam bentuk pembiayaan mempunyai beberapa tujuan yaitu
mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah,dan
mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi
likuiditas tetap aman. 28
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. Praktik pembiayaan yang sebenarnya
dijalankan oleh lembaga keuangan Islam adalah pembiayaan denga sistem
bagi hasil atau syirkah.Praktik syirkah ini terkemas dalam dua jenis
pembiayaan,
26
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pembiayaan

Veithzal Rifai dan Andria Pertama, islamic management (jakarta: raja grafindo
persada, 2008), h. 3.
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h. 141.
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Aulia Fuad Rahman &Ridha Rochmanika,
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Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank
Umum Syariah di Indonesia”. (jurnal,UNBRA).

musyarakah.Jenis pembiayaan lainnya adalah terkemas dalam pembiayaan
berakad/ sistem jual beli, yiatu pembiayaan murabahah, bai‘ as-salam, dan
bai‘ al-istisna.
Menurut M. Syafi’I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan
salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi
kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.29 Sedangkan menurut
Muhammad pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan
oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di
rencanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain,
pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi
yang telah direncanakan.30
Dari pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa
uang atau tagihan yang nialinya diukur dengan uang, misalnya pembiayaan
untuk membeli peralatan dan sebagainya. Kemudian adanya kesepakatan
antara bank dan penerima pembiayaan (debitur) dengan perjanjian yang telah
disepakati bersama dalam perjanjian tersebut tercakup hak dan kewajiban
masing-masing termasuk jangka waktu, margin, fee dan nisbah bagi hasil
yang diperoleh.
Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana, bank
syari’ah perlu memerhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis
kelayakan pembiayaan. Secara umum, analisis kelayakan pembiayaan
tersebut terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:
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Veithzal, Op. Cit, h. 3.
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Pendekatan analisis pembiayaan. Ada beberapa pendekatan analisis
pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syari’ah dalam
kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan, yaitu: 31
a. Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu
memerhatikan kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh peminjam.
b. Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh
terkait dengan karakter nasabah.
c. Pendekatan

kemampuan

pelunasan,

artinya

bank

menganalisis

kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah
diambil.
d. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memerhatikan
kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memerhatikan fungsinya
sebagai lembaga intermediarykeuangan, yaitu mengatur mekanisme dana
yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan Di Perbankan Syariah
a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
1) Murabahah
Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan
tambahan keuntungan (margin) yang disepakati antara kedua belah
pihak. Akad murabahah memberi banyak manfaat kepada Bank Syariah
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Rahmat Ilyas, “Konsep pembiayaan Dalam perbanKan syari’ah”. (jurnal penelitian,
STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, 2015).

yang salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga
beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.32
2) Bai’ As-salam
Bai’ As-salam berarti pembelian barang yang diserahkan di
kemudian hari, sehingga pembayaran dilakukan pada saat awal
transaksi dilakukan. 33
3) Istishna
Transaksi istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli
dan pembuat barang. Dimana pembuat barang menerima pesanan dari
pembeli, kemudian si pembuat barang membuat sesuai spesifikasi
yang telah disepakati. 34
b. Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah)
Pembiayaan

ini

ditujukan

untuk

mendapatkan

jasa,

dimana

keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas
barang atau jasa yang disewakan. Prinsip sewa ini adalah akad ijarah dan
ijarah muntahia bit tamlik (IMBT).35
c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
1) Musyarakah
Prinsip musyarakah adalah akad kerja sama antara dua
pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing
pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa
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keuntungan

dan

risiko

akan

ditanggung

bersama

sesuai

kesepakatan. 36
2) Mudharabah
Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau
berjalan. Yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana
shahibul maal (pemilik modal) mempercayakan jumlah modalnya
kepada mudharib (pengelola) dengan suatu perjanjian pembagian
keuntungan. Sementara kerugian apabila bukan diakibatkan oleh si
pengelola maka kerugian ditanggung si pemilik modal. 37
d. Pembiayaan dengan akad pelengkap
1) Hawalah
Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang
berutang kepada oranglain yang wajib menanggungnya. Dalam
istilah para ulama hal ini merupakan pemindahan beban utang dari
muhil (orang yang berutang) menjadi tanggungan muhal ‘alaih
(orang yang membayar hutang).38
2) Rahn
Rahn biasa dikenal dengan gadai, dimana rahn adalah
menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas
pinjaman yang diterimanya. Rahn disini bisa berupa uang, mas,
dan surat berharga lainnya sesuai dengan peraturan bank masingmasing. 39
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3) Qard
Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat
ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan
tanpa mengharapkan imbalan. Aplikasi qardh antaralain adalah
seperti pinjaman talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu
kredit syariah. 40 Adapun ketentuan Qard dalam al-quran yaitu:
            

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

4) Wakalah
Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian
mandat kepada oranglain maupun kepada lembaga keuangan
syariah lainnya. Aplikasi wakalah dalam penyaluran dana di
perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank
untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti
L/C, inkaso, dan transfer uang. 41 Sebagaimana firman Allah:
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Artinya: berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara
(Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai
menjaga, lagi berpengetahuan". (Q.S. Yusuf: 55)

5) Kafalah
Kafalah

merupakan

jaminan

yang

diberikan

oleh

penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak
kedua atau yang ditanggung. 42
            

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

3. Pembiayaan Murabahah
Secara bahasa, kata murabahah berasal dari kata (Arab) rabaha,
yurabihu, murabahatan, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti
ungkapan “tijaratun rabihah, wa baa’u asy-syai murabahatan” yang artinya
perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang
memberi keuntungan. Secara istilah, menurut para ahli hukum Islam
(fuqaha), pengertian murabahah adalah “al-bai bira’sil maal waribhun
ma’lum” artinya jual beli dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan
yang diketahui. 43
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Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga
Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 180.
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Murabahah dalam fiqh Islam yang berarti suatu bentuk jual beli
tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga
barang dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang
tersebut, dang tingkat keuntungan yang diinginkan. 44 Sedangkan menurut
Muhammad Syafi’i Antonio murabahah adalah jual beli barang atau jasa
dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual
beli murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli kepada
calon nasabah (debitur) dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai
tambahannya yang akan disepakati oleh calon nasabah. 45
Dasar hukum pelaksanaan murabahah mengacu pada Al-quran yaitu:
            
            

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS An-Nisaa: 29)
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Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian
itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus
berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya
(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba),
Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275).

Akad murabahah juga dibenarkan dalam fatwa Dewan Syariah
Nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa dalam jual
beli murabahah adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang
diharamkan oleh syariah Islam. 46
4. Skema Murabahah
Adapun skema pembiayaan murabahah di Bank Syariah yaitu sebagai
berikut: 47
Gambar 1
Skema Bai’ Al-Murabahah
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5. Akad jual beli
Bank

Nasabah

1. Bayar
2.Terima
barang &
dokumen

Supplier
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Syariah, Ed. 2 (Jakarta: Selemba Empat, 2014), h. 160.
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4.Beli barang

3. Kirim

Sumber: Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah
Berdasarkan gambar diatas maka jual beli murabahah terdiri dari :
a. Tiga pihak yang terkait, yaitu :
1) Pemasar (nasabah)
2) Penjual barang (Supplier)
3) Lembaga Keuangan (Bank)
b. Dua akad transaksi, yaitu :
1) Akad dari penjual barang kepada lembaga keuangan
2) Akad dari lembaga keuangan kepada pemesan.
c. Tiga janji, yaitu :
1) Janji dari lembaga keungan untuk membeli barang
2) Janji mengikat dari lembaga keungan untuk membeli barang untuk
nasabah
3) Janji mengikat dari nasabah untuk membeli barang dari lembaga
keuangan.
5. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan
Jaminan pembiayaan yang di berikan nasabah kepada bank hanyalah
merupakan tambahan, terutama untuk melindungi pembiayaan yang macet
akibat musibah. Akan tetapi apabila suatu pembiayaan yang di berikan
telah di lakukan penilitian secara mendalam, sehingga nasabah sudah di
katakan layak untuk memperoleh pembiayaan, maka fungsi jaminan
tersebut hanyalah untuk berjaga jaga. Oleh karna itu dalam pemberian

pembiayaannya bank harus memperhatikan prinsip prinsip pemberian
pembiayaan yang benar.48
Prinsip-prinsip yang lazim digunakan dalam menganalisis pembiayaan
adalah prinsip yang disebut 5 C. Sebagai berikut :

49

a. Character (watak/sipat)
Karakter merupakan sipat atau watak seseorang, sifat watak
seseorang yang diberikan pembiayaan benar-benar harus bisa
dipercaya, untuk membaca watak atau sifat dari calon nasabah
dapat dilihat dari latar belakang. Baik yang bersifat pekerjaan atau
yang bersifat pribadi. Dari watak nasabah ini dapat diukur tentang
kemauan nasabah untuk membayar.
b. Capacity (kemampuan)
Analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam
membayar kredit. Terlihat dari kemampuan nasabah dalam
mengelola bisnis dan kemampuan ini dihubungkan dengan latar
belakang pendidikan nasabah dan pengalaman dalam mengelola
usahanya. Hingga akhir terlihat kemampuan capability nasabah
untuk membayar pembiayaan yang disalurkan.
c. Capital (modal)
Untuk melihat kegunanaan modal apakah efektif atau tidak,
dapat dilihat dari laporan keuangan (laporan keuangan dan laporan
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rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti
likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas, dan ukuran lainnya.
d. Condition of economy (situasi dan kondisi)
Condition of Economy adalah kondisi politik, ekonomi, sosial
dan budaya yang dapat mempengaruhi perekonomian pada kurun
waktu

tertentu yang secara langsung atau tidak langsung

mempengaruhi kegiatan usa hanya. Tujuan dari penilaian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana prospek usaha calon debitur dimasa
yang akan datang. Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai
kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk dimasa yang
akan datang sesuai sektor masing–masing. Bidang usaha yang
dibiayai hendaknya memiliki prospek yang

baik sehingga

kemungkinan terjadinya kredit bermasalah relatif kecil. 50
Sebelum persetujuan permohonan kredit diberikan, dan
untuk meyakinkan bank bahwa pemberian kredit tersebut akan
bersifat aman, maka terlebih dahulu bank wajib melakukan analisis
kredit. Analisis yang dimaksud adalah mengenai latar belakang
perusahaan dan pemiliknya, prospek perusahaan kedepannya,
jaminan yang digunakan,dll. Analisis kredit ini wajib dilakukan
untuk mencegah terjadinya kredit macet oleh debitur.Apabila
terjadi kasus kredit macet atau kredit bermasalah,salah satu upaya
yang dapat dilakukan untuk meminimalkan kerugian yang akan
diakibatkan adalah dengan melakukan restrukturisasi kredit untuk
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debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau
bunga kredit namun masih memiliki prospek usaha yang baik dan
mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan restruktuirisasi. . 51
Cara mengukur peluang usaha adalah dengan melakukan
analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Peluang itu
mengandung keselarasan, keserasian, dan keharmonisan antara
siapa aku (SDM), bisnis apa yang akan dimasuki, pasarnya
bagaimana,kondisi, situasi, dan perilaku pasarnya. Kemudian ada
beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru
yaitu:52
a.

Bidang usaha dan jenis usaha yang akan dirintis

b.

Bentuk dan kepemilikan usaha yang akan dipilih

c.

Tempat usaha yang akan dipilih

d.

Organisasai usaha yang akan digunakan

e.

Jaminan usaha yang mungkin diperoleh

f.

Lingkungan usaha yang akan berpengaruh

Untuk mengelolah usaha tersebut harus diawali dengan:
a. Perencanaan usaha
b. Pengelolaan keuangan
c. Aksi strategis usaha
d. Teknik pengembangan usaha.
e. Collateral (jaminan) / Agunan
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Collateral (jaminan) adalah barang jaminan yang diserahkan oleh
calon debitur sebagai agunan (jaminan) kredit yang diterimanya. Jaminan
yang dimaksud meliputi jaminan yang berupa benda bergerak atau tidak
bergerak. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui berapa nilai
harta / kekayaan yang digunakan sebagai jaminan oleh debitur. barang
yang dijaminkan hendaknya

melebihi jumlah kredit yang diberikan.

Jaminan juga harus diteliti

keabsahannya sehingga jika terjadi suatu

masalah maka jaminan yang diagunkan dapat dipergunakan secepat
mungkin. 53
Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur tersebut, maka
sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian secara
seksamaterhadap 7 (tujuh) hal yang dikenal dengan istilah 7P (Party,
Purpose,

Payment,

Profitability,

Protection,

Personality,

and

Prospect).Salah satu hal yang dipersyaratkan bank sebagai kreditur dalam
pemberian kredit yaitu adanya protection atau perlindungan berupa
jaminan yang harus diberikan debitur guna menjamin pelunasan utangnya
demi keamanan dan kepastian hukum, khususnya apabila setelah jangka
waktu yang diperjanjikan, debitur tidak meluasi hutangnya atau melakukan
wanprestasi. Sesuai dengan tujuannya, barang jaminan baik berupa benda
bergerak maupun benda tidak bergerak tersebut bukan untuk dimiliki
secara pribadi oleh kreditur, karena perjanjian utang-piutang atau
perjanjian kredit bukanlah merupakan suatu perjanjian jual beli yang
mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang, akan tetapi
53
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barang jaminan tersebut dipergunakan untuk melunasi utang dengan cara
sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, yaitu barang dijual
secara lelang dimana hasilnya untuk melunasi utang debitur, dan apabila
terdapat sisa maka hasilnya akan dikembalikan kepada Debitur 54
Prinsip 5 C itu biasanya masih ditambah dengan 1C, yaitu constraint atau
batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan
pada suatu tempat tertentu. Misalnya, pendirian suatu usaha pompa bensin yang
sekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bara. Dari keenam
prinsip diatas yang peling perlu mendapatkan perhatian Account officer adalah
character, dan apabila prinsip ini tidak terpenuhi, maka prinsip lainnya tidak
bearti, atau dengan kata lain, permohonannya harus ditolak. 55
6. Prosedur Pemberian Pembiayaan
Prosedur pemberian dan penilian pembiayaan oleh dunia perbankan secara
umum antar bank yang satu dengan bank lainnya tidak jauh berbeda. Yang jadi
perbedaannya mungkin hanya terletak pada tujuan bank tersebut serta persyaratan
yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.
Adapun prosedur-prosedurnya sebagai berikut: 56
a. Berkas-berkas
Dalam hal ini pertama kali kita mengajukan permohonan pembiayaan
yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian di lampirkan dengan
berkas berkas lainnya yang dibutuhkan.
b. Penyelidikan berkas pinjaman
54
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Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan
sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika menurut perbankan
belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera
melengkapinya dan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan
tidak sanggup melengkapi maka sebaliknya permohonan pembiayaan
dibatalkan.
c. Wawancara
Menyiapkan penyelidikan

yang

dilakukan

pihak

bank

untuk

meyakinkan berkas-berkas yang dikirim sudah lengkap dan sesuai
dengan yang diajukan pihak perbankan.
d. On the spot
Kegiatan pemeriksaan kelapangan dangan meninjau berbagai objek
yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian dicocokan dengan
hasil wawancara. Pada saat akan melakukan on the spot nasabah
sebaiknya jangan diberitahu, sehingga apa yang ada dilapangan sesuai
dengan kondisi yang sebenarnya.
e. Keputusan pembiayaan
Keputusan pembiayaan adalah menentukan apakah pembiayaan akan
diberikan atau ditolak. Jika diterima akan disiapkan adinistrasinya
dalam keputusan pembiayaan ini biasanya akan mencakup jumlah
uang yang akan diterima jangka waktu pembiayaan dan biaya-biaya
yang harus dibayar.
f. Penandatanganan akta pembiayaan

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan pembiayaan maka
sebelum pembiayaan itu dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah
menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dan surat
perjanjian, penandatangan dilaksanakan antara bank dengan debitur
secara langsung atau melalui notaries.
g. Realisasi pembiayan
Realisasi pembiayaan ini diberikan setelah penandatanganan suratsurat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di
bank yang bersangkutan.
7. Tujuan Pembiayaan
Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk
meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan
nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dinikmati oleh sebanyak –
banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian dan
perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi
dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi
kebutuhan dalam negeri maupun export. 57
Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari
pembiayaan, yaitu :58
a. Profitability, tujuan untuk meperoleh hasil dari pembiayaan
berupa keuangan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh
dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karna itu, bank
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hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha yang
diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang
telah diterima. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini
tersimpul unsure keamanan (safety) dan sekaligus juga unsur
keuntungan (profitability) dari suatu pembiayaan sehingga
kedua unsure tersebut saling berkaitan. Dengan demikian,
keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang
terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.
b. Safety, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan
harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitabikity dapat
benar-benar tercapai tanpa hambatan yang bearti. Oleh karna
itu, dengan keamana ini dimaksudkan agar prestasi yang
diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul
terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (profitability)
yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.
8. Fungsi Pembiayaan
Keberadaan

lembaga

keuangan

syariah

yang

menjalankan

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari
keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan Indonesia, tetapi juga untuk
menciptakan lingkungan bisnis diantaranya:59
a. Memberikan

pembiayaan

dengan prinsip

syariah

yang

merupakan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.

59

Yusuf, Op.Cit., h. 69.

b. Membantu

kaum

dhuafa

yang

tidak

tersentuh

bank

konvensional kerena tidak mampu memenuhi persyaratan yang
ditetapkan bank konvensional.
c. Membantu
dipermainkan

masyarakat
oleh

ekonomi

rentenir

lemah

dengan

yang

pembantu

selalu
melalui

pendanaan untuk usaha yang dilakukan.
C. Pembiayaan Bermasalah
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah
Resiko Kredit adalah risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan
kegagalan pihak peminjam dana memenuhi kewajibannya atau risiko bahwa
debitur tidak membayar kembali utangnya. Tingginya risiko kredit tecermin
dari posisi rasio pembiayaan bermasalah. 60
Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak dapat atau
berpotensi untuk tidak mampu mengembalikan pembiayaan berdasar
kansyarat-syarat yang telah disetujui dan ditetapkan bersama secara tiba-tiba
tanpa menunjukkan tanda-tanda terlebih dahulu. Pembiayaan bermasalah
berarti pembiayaan yang dalam

pelaksanaannya belum mencapai atau

memenuhi target yang diinginkan pihak bank, seperti: pengembalian pokok
atau bagi hasil yang bermasalah; pembiayaan yang memiliki kemungkinan
timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank; pembiayaan yang termasuk
golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang
berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian. 61

60
61

Mufqi Firald, Op.Cit.
Kasmir,Op.Cit , h. 109.

Non Performing Financing dalam perbankan Syariah atau Non Performing
Loans dalam perbankan konvensional adalah jumlah kredit yang tergolong
tidak lancar/macet yaitu dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet
berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif.
Status NPF pada prinsipnya didasarkan pada ketepatan waktu bagi nasabah
untuk membayarkan kewajiban, baik berupa bunga maupun pengembalian
pokok pinjaman. Proses

pemberian dan pengelolaan kredit yang baik

diharapkan dapat menekan NPF sekecil mungkin, dengan kata lain tingginya
NPF sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank-bank syariah dalam
menjalankan proses pemberian kredit dengan baik maupun dalam hal
pengelolaan kredit, termasuk tindakan pemantauan (monitoring) setelah kredit
disalurkan dan tindakan pengendalian bila terdapat indikasi penyimpangan
kredit maupun indikasi gagal bayar.
Tingkat terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah biasanya
diproksikan dengan rasio Non Performing Financing (NPF) yang berarti
pembiayaan yang dikategorikan dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan,
dan macet, atau yang dikatagorikan nasabah kurang baik, cukup baik, dan
tidak baik.62 Sebagaimana dijelaskan pada tabel 1 berikut:
Tabel 4
Kriteria Kolektibilitas NPF
Angka NPF
Kolektibilitas
< 2%
Sangat Baik
2% - 5%
Baik
5% - 8%
Cukup Baik
8% - 12%
Kurang Baik
> 12%
Tidak Baik
Sumber: Peraturan Bank Indonesia 14/15/PBI/2012
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NPL/NPF kredit atau pembiayaan UMKM adalah penjumlahan kredit atau
pembiayaan dengan kualitas kurang lancer, diragukan, dan macet yang
disalurkan Bank umum kepada pelaku
UMKM. Perhitungan

usaha yang memenuhi kriteria

rasio NPL/NPF kredit atau pembiayaan UMKM

dilakukan dengan membandingkan NPL/NPF kredit atau pembiayaan UMKM
terhadap total kredit atau pembiayaan UMKM Bank Umum. 63
Yang dimaksud dengan NPL/NPF adalah NPL/NPF yang dihitung secara
gross.Rasio NPL/NPF kredit atau pembiayaan UMKM dihitung dengan
rumus :
/

2.

100%

Penanganan Pembiayaan Pembiayaan Bermasalah
Penanganan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang

dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah
yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang
dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha baik, namun
mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau kewajiban-kewajiban
lainnya.64
Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang
melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa
ketentun Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi
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pembiayaan, yaitu: Peraturan Bank Indonesia No 10/18/PBI/2008 tentang
restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
a. Restrukturisasi Pembiayaan
Restrukturisasi

pembiayaan

adalah

salah

satu

bentuk

upaya

penyelamatan yang lazim dilakukan oleh pihak perbankan dalam rangka
membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi akadnya
agar dapat menyelesaikan kewajibannya terhadap bank. Restrukturisasi
pembiayaan ini dilakukan ololeh bank untuk membantu nasabah
pembiayaan dalam mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi sehingga
nasabahnya memiliki kemampuan menjalankan aktivitas bisnisnya
kembali. 65

Restrukturisasi

Pembiayaan

dapat

dilakukan

dengan

menggunakan beberapa metode, yaitu: 66
1) Rescheduling
Rescheduling, yaitu perubahan jadwalan pembayaran nasabah,
yaitu menggunakan cara:
a) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan
Dalam hal ini debitur diberi keringanan dalam masalah jangka
waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu
pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur
mempunyai waktu lebih lama untuk mengembalikannya.
b) Memperpanjang jangka waktu angsuran
Dalam hal ini debitur diberi keringanan dalam hal jangka waktu
angsuran pembiayaannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali
65
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dan hal ini tentu saja jumlah angsuran si nasabah pun mengecil
seiring dengan penambahan jumlah angsuran.
2) Reconditioning
Reconditioning yaitu dengan cara mengubah berbagai persyaratan
yang ada oleh pihak bank, seperti:
a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
c) Pengurangan suku bunga yang ditetapkan oleh bank
d) Pembebasan suku bunga, yaitu diberikan kepada nasabah
dengan pertimbangan nasabah tidak mampu lagi membayar
angsurannya. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai
kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai
lunas.

3) Restructuring (Penanganan Kembali)
Restructuring, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak
terbatas pada rescheduling dan reconditioning, yang meliputi
penambahan dana fasilitas pembiayaan bank dan konversi akad
pembiayaan.
4) Penyitaan jaminan
Disuatu bank jaminan

biasa disebut sebagai agunan, yangitu

barang yang dijadikan jaminan oleh si nasabah. Dimana
jaminannya ini harus bisa menutupi jumlah nilai pembiayaan si

nasabah. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila
nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik atau sudah
tidak mampu membayar semua utang-utangnya. Dalam penyitaan
jaminan ini dilakukan dengan cara sebagaimana yang diajarkan
menurut ajaran Islam, seperti: 67
a) Simpati: yaitu dengan sifat yang sopan, menghargai, dan
fokus ketujuan penyitaan.
b) Empati: menyelami keadaan nasabah, bicara seakan untuk
kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran nasabah
c) Menekan: tindakan ini dilakukan oleh pihak bank apabila dua
tindakan sebelumnya tidak dihiraukan oleh si nasabah.
d) Keadilan: Allah memerintahkan umatnya untuk bersikap adil
dalam segala kondisi dan seluruh aspek hidup (QS. 6: 152;
5:9). Adil adalah sikap tengah yang berseimbangan dan jujur
(Zarkasyi,2003). Penerapan prinsip keadilan dalam bidang
ekonomi dan bisnis dapat dilihat dari sikap pertengahan islam
terhadap individu dan masyarakatnya, tidak menganiaya
masyarakat terutama yang lemah dan tidak pula menganiaya
hak-hak dan kebebasan individu. Tidak menolak dunia tetapi
juga

tidak

menjadikannya

sebagai

tujuan.

Tidak

membolehkan hidup bermewah-mewah dan tidak pula
menganjurkan hidup miskin. Tida membolehkan sikap Israf
(berlebih-lebihan)
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dan

Tabzir

(boros)

juga

tidak

membolehkan sikap Bathil (kikir) dan tamak kepada harta.
Penerapan prinsip keadilan ini akan menghapus berbagai
kesenjangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dengan
tidak menerapkan system denda.68
e) Kebaikan: Beekun (1997) mendefinisikan Ihsan sebagai
perilaku atau tindakan yang baik dan bermanfaat bagi orang
lain tanpa mengharapkan balasan. Dalam makna luas Ihsan
mencakup tingkah laku yang baik, jujur, bersikap simpati,
berkerjasama, pendekatan yang berkemanusiaan dan ikhlas,
mementingkan orang

lain,

menjaga

hak orang

lain,

memberikan sesuatu kepada orang lain walaupun melebihi
yang sepatutnya diterima oleh seseorang itu dan berpuas hat
dengan sesuatu walaupun nilainya kurang dari semestinta
(zarkasyi,2003). Suatu kegiatan bisnis yang dijalankan
dengan prinsip Ihsan akan menghasilkan pelayanan yang baik
dan mendorong pelaku bisnis untuk bekerjasama dengan
pihak lain untuk kebaikkan bersama.
b. Likuiditasi Agunan
Likuiditasi agunan merupakan pencairan agunan atas fasilitas
pembiayaan nasabah pembiayaan untuk melunaskan kewajiban
nasabah pembiayaan kepada bank. Likuiditas agunan dapat dilakukan
dengan cara:
1) Penjualan agunan
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a) Penjualan agunan dibawah tangan
Penjualan ini dapat dilakukan oleh pemilik agunan sendiri
dengan persetujuan nasabah pembiayaan sepanjang diperoleh
harga tertinggi dan telah mendapat persetujuan bank.
b) Penjualan agunan dengan cara lelang
Penjualan agunan dengan cara lelang adalah penjualan agunan
melalui pelelangan umum dengan harga minimal sebesar nilai
limit lelang yang telah ditentukan. Penjualan secara lelang ini
dibagi menjadi dua yaitu lelang sukarela dan lelang eksekusi.
2) Penebusan agunan
Penebusan agunan yaitu penarikan agunan pembiayaan oleh
pemilik agunan dalam rangka penyelesaian pembiayaan dengan
menyetor sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh bank.
D.

Bisnis & Pemberian Kredit Dalam Presepktif Islam
Menurut Haneef (1992) tuntunan islam yang berkaitan dengan
ekonomi sangat banyak dibandingkan agama maupun paham lain dengan
bukti berkembangnya bank islam, lembaga keuangan islam, asuransi islam
dan aplikasi syariah islam pada bidang politik, ekonomi dan kehidupan
sosial muslim. 69
Aspek

pemberian kredit

merupakan

bagian

penting

bagi

perkembanga dunia usaha. Para ahli ekonomi islam sepakat bahwa
keberadaan lembaga permodalan tetap penting untuk menjalankan
perekonomian

69
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sehingga

pemecahannya

adalah

dengan

membuka

alternatif-alternatif lembaga keuangan yang dijalankan tidak dengan
menggunakan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil. Dalam
sistem ini pemeberian dana kepada pelaku usaha dipandang sebagai
investasi terhadap usaha sehingga resiko kegagalan usaha menjadi
tanggung jawab kedua belah pihak.
Analisis kredit memiliki 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan
khusus. Tujuan umum analisis kredit adalah pemenuhan jasa pelayanan
terhadap

kebutuhan

masyarakat

dalam

rangka

mendorong

dan

melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa bahkan konsumsi yang
kesemuanya ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Sedangkan tujuan khusus analisis kredit adalah untuk menilai kelayakkan
usaha calon peminjam untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya
pembiayaan dan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.
Karakteristik aktivitas bisnis islam yakni islam meyakini dan
mendorong bisnis tetapi kegiatan bisnis itu harus dilakukan sesuai prinsip
yang diatur dalam syariah. Apa yang dianggap halal dan haram untuk
berbagai aspek kegiatan bisnis telah diatur. Aturan syariah mencakup
semua kegiatan dagang yaitu menjelaskan sifat perdagangan barang dan
jasa yang dibenarkan sebagai mana juga penjelasan moral dari kegiatan
bisnis.
Bisnis secara syariah tidak hanya berkaitan dengan larangan bisnis
yang berhubungan erat dengan masalah seperti: alcohol,pornografi,
perjudian dan aktivitas lain yang menurut pandanagan Islam tidak
bermoral dan antisocial. Akan tetapi bisnis secara syariah islam ditunjukan

untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan socialekonomi masyarakat yang lebih baik. Bisnis secara syariah dijalankan
untuk mencapai iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan.
Yusanto dan kanebet (2002) mendefinisiskan bisnis islam sebagai
serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi
jumlah kepemilikkan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya namun
dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karna
aturan halal dan haram. Bisnis secara syariah adalah aktifitas bisnis yang
syarat dan berorientasi pada nilai. Dengan demikian palaporan atas
aktifitas dan hasilnya harus dilaporkan atau dilakukan berdasarkan prinsipprinsip syariah islam. Menurut Muhammad (2000) prinsip-prinsip bisnis
secara syariah adalah sebagai berikut :
a. Larangan menerpakan bunga pada semua bentuk dan jenis
transaksi.
b. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan
pada kewajaran dan keuntungan yang halal.
c. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.
d. Larangan menjalankan monopoli.
e. Bekerjasama dalam membangun masyarakat melalui aktifitas
bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.
Islam pada dasarnya suatu etika dan moral (yaya dan hameed,
2004). Pernyataan tersebut berlandaskan hadits yang diriwayatkan abu
hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk memperbaiki akhlak.
Istilah etika sendiri seringkali dipandang identik dengan istilah moral

karena keduanya merujuk pada suatu maksud yang sama. Hal ini dapat
dipahami karena pada dasarnya secara etimologi keduanya memiliki arti
yang sama yaitu dapat diartikan sebagai akhlak, kebiasaan dan adat istiadat
(zarkasyi,2003).
Sukarman (2003), mengemukakan pendekatan stakeholders dalam
etika ekonomi. Pendekatan ini menekankan bahwa perusahaan harus
memperhatikan tidak hanya kepentingan pemilik perusahaan atau kalangan
yang terkait langsung dengan perusahaan itu tetapi juga

kepentingan

semua kalangan yang terkait secara tidak langsung. Mereka yang
berkepentingan langsung adalah mereka yang ada di perusahaan itu
sendiri, pemilik perusahaan, para karyawan termasuk buruh dengan
keluarga mereka, para konsumen, pelanggan dan pemasok. Sedngkan
mereka yang berada diluar perusahaan adalah masyarakat yang berada
disekitarnya, dari segi kesempatan kerja, dari segi apakah perusahaan itu
menguntungkan atau merugikan local business people, dari dampaknya
terhadap kualitas hidup mereka, lingkungan hidup, Negara bahkan umat
manusia.
Keadilan (Adalah) dan kebaikan (Ihsan) (QS. 5:8) oleh siddiqi
dalam Yaya dan Hameed (2004) dianggap sebagai nilai moral utama
dalam aktifitas ekonomi yang diturunkan dari Alquran. Siddiqi
berpendapat bahwa kedua nilai tersebut merupakan nilai dasar yang
memandu hamper setiap aktivitas hidup muslim bahkan bisnis Islam
seharusnya juga di karakteristikkan dengan keadilan dan kebaikkan.

BAB III
PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Sejarah Singkat Bank BRI Syariah di Lampung
Sejarah singkat dan perkembangan berawal dari akuisisi PT Bank BRI
terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan
izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya
10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT.Bank
BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI Syariah
merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional,
kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah
Islam. Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan
sebuah bank retail modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai
kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih
bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellent) dan
menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan syariah. 70
Kehadiran PT Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan
nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo
perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat
terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah yang mampu
melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang
digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang
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merah dengan brand PT Bank Rakyat Indonesia. Aktivitas PT Bank BRI
Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta
pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia, untuk melebur ke
dalam PT Bank BRI Syariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada
tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir
selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia, dan Bapak Ventje
Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah.
Saat ini PT Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar
berdasarkan aset. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT.Bank
BRI Syariah menargetkan menjadi bank retail modern terkemuka dengan
berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat
ini PT Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia.
Dalam mengembangkan bisnis, PT Bank BRI Syariah membuka kantor
cabang dilampung pada tahun 2005 masih menjadi Unit Usaha Syariah yang
berlokasi di JL kartini, dan pada tahun 2010 pindah lokasi di JL Jendral
Sudirman No 21 Enggal Bandar Lampung dan menambah kantor cabang
pembantu di Metro, Pringsewu, Bandar Jaya dan Sribawono, kemudian pada
tahun 2013 menambah kantor cabang pembantu Natar dan Tulang Bawang. 71
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2. Visi, dan Misi
a. Visi
Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan
finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah
untuk kehidupan lebih bermakna.
b. Misi
1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam
kebutuhan finansial nasabah
2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3) Menyediakan

akses

ternyaman

melalui

berbagai

sarana

kapanpun dan dimanapun.
4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas
hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.72
3. Struktur Organisasi
Dalam sebuah organisasi dibutuhkan orang-orang yang mampu
melaksanakan tugas dan wewenang badan usahanya, dan agar lebih jelas
dalam melakukan tujuannya maka dibutuhkan sebuah struktur organisasi
dalam suatu lembaga tersebut. Adapun struktur organisasi Bank BRI Syariah
KCP Metro terlampir:73

72
73

Ibid.
Ibid.

B. Produk-Produk Bank BRI Syariah KCP Metro
a. Produk Pendanaan
1) Tabungan BRI Syariah Ib
Merupakan tabungan dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan
yang menggunakan prinsip titipan,yang menginginkan kemudian
dalam transaksi keuangan sehari-hari.
2) Tabungan Impian BRI Syariah iB
3) Adalah tabungan berjangka dari BRI Syariah dengan prinsip bagi
hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian dengan terencana
serta pengelolaan dana sesuai syariah dilindungi asuransi.
4) Tabungan Haji BRI Syariah iB
Merupakan tabungan bagi calon haji yang bertujuan memenuhi
kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dengan prinsip bagi
hasil.
5) Giro BRI Syariah iB
Merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan
pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (wadi’ah yadḍamanah) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan
Cek atau Bilyet Giro.
6) Deposito BRI Syariah iB
Merupakan produk investasi berjangka kepada deposan dalam mata
uang tertentu. Keuntungan yang diberikan adalah dana dikelola
dengan prinsip syariah sehingga shahibul maal tidak perlu khawatir

akan pengelolaan dana. Fasilitas yang diberikan berupa ARO
(Automatic Roll Over) dan Bilyet Deposito.
b. Produk Penyaluran
1) Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRI Syariah iB
Merupakan layanan pinjaman (qarḍ) untuk perolehan nomor porsi
pelaksanaan ibadah haji, dengan pengembalian yang ringan dan
jangka waktu yang fleksibel beserta jasa pengurusannya.
2) Gadai BRI Syariah iB
Untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi
kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha
dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah.
3) KKB BRI Syariah iB
Merupakan produk jual beli yang menggunakan system
murabahah, dengan qarḍ jual beli barang dengan menyatakakn
harga perolehan keuntungan dan nasabah sebagai harga jual.
4) KPR BRI Syariah iB
Merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan
untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian
dengan mengunakan prinsip jual beli (murabahah) dimana jual beli
barang dilakukan dengan menyertakan harga perolehan ditambah
margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

5) PMKR BRI Syariah iB
Merupakan pembiayan modal kerja revolving yang digunakan
untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek suatu perusahaan
dengan plafon yang bersifat revolving.
6) Linkage BRI Syariah iB
Merupakan produk Pembiayaan keuangan yang ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan lembaga keuangan non bank dan BPRS
7) EmBP BRI Syariah iB,
Suatu produk untuk memenuhi kebutuhan/pegawai khususnya
karyawan dari perusahaan swasta/instansi pemerintah yang bekerja
sama dengan PT Bank BRI Syariah dalam program kesejahteraan
karyawan (EmBP).
8) Pembiayaan Mikro
Merupakan pembiayaan PT Bank BRI Syariah usaha kecil dengan
proses cepat, syarat mudah, margin rendah, pinjaman sampai
dengan RP 500.000.000 bonus cashback tiap 6 bulan.
c. Produk Jasa
1) Remittance BRI Syariah
Kemudahan melakukan pengiriman uang tunai dengan fasilitas
transfer tanpa perlu memiliki rekening di bank untuk dapat
menerima kiriman uang dan cukup menggunakan telepon seluler.

2) Internet Banking
PT Bank BRI Syariah hadirkan sebuah kemudahan, kenyamanan
serta keamanan akses perbankan tanpa batas melalui Internet
Banking. Agar nasabah bisa bertransaksi dimana dan kapan saja.
3) Call BRI Syariah
Merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi nasabah
untuk menghubungi PT Bank BRI Syariah melalui telepon. 74
C. Proses Pembiayaan Murabahah
Proses penerapan manajemen pembiayaan yang dilakukan oleh Bank
BRI Syariah KCP Metro, adalah :
a. Ketika mendapat nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan
murabahah, maka bagian Salles Officer menjelaskan beberapa hal
penting antara lain :
1) Perbedaan sistem kredit pada Bank Syariah dengan Bank
Konvensional.
2) Pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KCP Metro.
b. Setelah semua dijelaskan tindakan yang dilakukan selanjutnya adalah :
1) Nasabah mengisi formulir aplikasi pembiayaan dan melampirkan
dokumen pendukung sesuai ketentuan yang dibuat oleh pihak bank.
2) Salles Officer memeriksa kelengkapan berkas nasabah.
c. Apabila berkas awal nasabah sudah lengkap maka Salles Officer
menyerahkan ke pihak Costomer Service untuk melakukan registrasi.
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d. Costomer Service menyerahkan data calon nasabah kepada Financing
Support, kemudian Financing Support melakukan BI Checking untuk
meneliti calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer
online dengan Bank Indonesia. BI Checking dilakukan untuk
mengetahui apakah calon nasabh termasuk nasabah bermasalah
ataukah si calon nasabah masuk DHN (Daftar Hitam Nasional),
e. Setelah hasil BI Checking menyatakan bahwa calon nasabah tidak
terdaftar DHN (Daftar Hitam Nasional) maka bank akan melanjutkan
pemeriksaan jaminan calon nasabah secara teliti.
f. Tahap selanjutnya yaitu perivikasi usaha yang dituangkan ke usulan
pembiayaan lalu di input secara online ke aplikasi APP (Aplikasi
Penunjang Pembiayaan), setelah di input secara otomatis akan keluar
memorandum usulan pembiayaan yang akan diisi oleh calon nasabah.
Memorandum pembiayaan berisi tujuan Pembiayaann yang harus
dijabarkan dengan jelas, latar belakang calon nasabah. kondisi usaha,
analisis keuangan calon nasabah, analisis agunan (jaminan), dan
analisis risiko pembiayaan yang akan dihadapi calon nasabah.
g. Setelah memorandum di isi oleh calon nasabah, memorandum
diserahkan ke pejabat BWPP (Batas Wawenang Persetujuan
Pembiayaan), yang diusulkan oleh Account Officer, disetujui oleh
Manajer

Manajemen

dan

Manajer

Manajemen

melaporkan

kepimpinan cabang.
h. Setelah pembiayaan di setujui oleh Manajer Manajemen maka tahap
selanjutnya Financing Support melakukan survey lapangan untuk

mengetahui apakah lokasi tersebut benar di huni atau tidak, pihak
bank juga mendatangi tempat usaha dan tempat kerja calon nasabah.
i.

Apabila survey telah dilakukan lalu pihak bank melakukan rapat
komite pembiayaan, apabila pembiayaan dinyatakan layak maka pihak
bank memberitahu nasabah untuk melakukan akad dihari yang telah
ditentukan oleh pihak bank, biasanya 1 minggu setelah survey
dilakukan. Jika ditolak pihak Bank memberitahu alasan penolakan.

j.

Bank BRI Syariah KCP Metro memberikan berkas berupa surat atau
jaminan yang harus diisi nasabah dengan materai sebagai penguat, lalu
nasabah menandatangani akad pembiayaan.

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

Pihak bank menyerahkan berkas yang dibutuhkan nasabah, lalu
nasabah melakukan pembayaran sesuai akad yang sudah disepakati. 75
Berikut bagan proses analisis manajemen pembiayaan murabahah

yang dilakukan di Bank BRI Syariah KCP Metro:76
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Dokumen, Bank BRI Syariah KCP Metro.

Gambar 2
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D. Analisa Agunan
Analisa terhadap tingkat resiko dari tingkat kecukupan nilai agunan
yang diberikan calon nasabah dengan besarnya pembiayaan yang akan
diberikan serta kekuatan pengikatan terhadap agunan yang diagunkan.
Analisa terhadap agunan ini hanya diperuntukan bagu jenis produk
pembiayaan yang diisyaratkan adanya agunan/jaminan dan wajib
dilakukan kunjungan terhadap agunan yang diajukan. 77
Nama produk pembiayaan mikro dengan skema murabahah
adalah:
a. Mikro 25 iB
1) Jenis Jaminan :Tidak menggunakan jaminan, sehingga tidak
menghitung FTV
2) Rasio pembiayaan terhadap nilai jaminan (FTV) :Tidak dihitung
karena tidak menggunakan jaminan. 78
b. Mikro 75 iB
1) Jaminan:
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Kendaraan bermotor (mobil dan motor)



Kios, los, lapak, dasaran



Tanah kosong



Tanah & bangunan



Deposito BRISyariah

2) Financing to value ratio (FTV) - Rasio pembiayaan terhadap nilai
jaminan


Mengikuti ketentuan mengenai penilian jaminan



Pembiayaan dengan tujuan konsumsi (beragunan properti
dan kendaraan bermotor) mengukuti surat edaran BI



Untuk tanah dan bangunan / tanah kosong dimana bentuk
dokumen jaminannya berupa non strata title, maksimal
plafon yang dapat diberikan sebesar 70%

3) Dokumen jaminan


BPKB mobil/motor



Girik,petok, letter C



AJB / APHB / Hibah dari girik, petok D, Letter C dan
sejenisnya



AJB / APHB / HIBAH dari sertifikat



SHM, SHGB, SHMSRS



Bilyet Deposito BRISyariah
Untuk dokumen jaminan diluar dari ketentuan yang
ditetapkan harus mendapat persetujuan dari komite
kebijakan pembiayaan (KKP)

4) Dokumen legalitas/perizinan jaminan


SIPTB, SIPTU atau sejenis (kios/los/lapak/dasaran)



IMB-Tidak wajib

5) Persyaratan tambahan dokumen jaminan kios/los dan tanah non
sertifikat



Dokumen kios/los/dasaran/lapak yang akan dijadikan
sebagai agunan wajib disampaikan dalam dokumen
persetujuan analisa pasar dan mendapat persetujuan dari
reviewer cabang (FRM) dan pimpinan cabang



Apabila UMS akan mengambil dokumen surat tanah non
sertifikat selain yang telah tercantum dalam ketentuan yang
berlaku maka UMS harus mengajukan permohonan terlebih
dulu kepada micro banking group untuk dilanjutkan ke
komite kebijakan pembiayaan.79

c. Mikro 500 iB
1) Jaminan:


Kendaraan bermotor (mobil dan motor)



Kios, los, lapak, dasaran



Tanah kosong



Tanah & bangunan



Deposito BRISyariah

2) Financing to value ratio (FTV) - Rasio pembiayaan terhadap nilai
jaminan


Mengikuti ketentuan mengenai penilian jaminan



Mengikuti ketentuan BI dan/atau OJK

3) Dokumen Jaminan
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BPKB mobil



Dokumen sertifikat seperti SHM, SHGB, SHMSRS, SHP

4) Dokumen legalitas/perizinan jaminan


SIPTB, SIPTU atau sejenis (kios/los)



Tanpa

IMB

bangunan

yang

sudah

selesai

fisik

bangunannya dapat dinilai 100% dengan persetujuan
sampai dengan PINCA dan terdapat bukti pengurusan IMB
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5) Persyaratan tambahan dokumen jaminan kios/los/ dan tanah non
sertifikat


Dokumen kios/los/dasaran/lapak yang akan dijadikan
sebagai agunan wajib disampaikan dalam dokumen
persetujuan analisa pasar dan mendapat persetujuan dari
reviewer cabang (FRM) dan pimpinan cabang. (baik target
market maupun jaminan)



Apabila UMS akan mengambil dokumen surat tanah non
sertifikat selain yang telah tercantum dalam ketentuan yang
berlaku maka UMS harus mengajukan permohonan terlebih
dulu kepada micro banking group untuk dilanjutkan ke
komite kebijakan pembiayaan.80

E. Hasil Wawancara Tentang Peran Agunan Dalam Penyelesaian
Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada Bank BRI Syariah KCP Metro
Dalam Perspektif Islam
1. Ketepatan Pembayaran Oleh Nasabah Pada Pembiayaan Mikro Bank
Syariah KCP Metro.
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Untuk mengetahui bahwa pembiayaan dari nasabah tergolong dalam
pembiayaan bermasalah maka dapat dilihat dari tingkat kolektibilitasnya.
Kriteria kolektibilitas yang ada di BRI Syariah KCP Metro adalah:
a. Lancar, pembayaran angsuran nasabah pembiayaan sesuai dengan
perjanjian yang ditetapkan.
b. Perhatian khusus, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran
dalam jangka waktu 1-90 hari.
c. Kurang lancar, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam
jangka waktu 91-180 hari.
d. Diragukan, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam
jangka waktu 181-270 hari.
e. Macet, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka
waktu lebih dari 270 hari. 81
Ada 9-13 nasabah dari 227 nasabah yang masuk dalam kategori
macet.
2. Penanganan Pembiayaan bermasalah
Langkah-langkah yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Metro dalam
melakukan pengelolaan terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan sesuai
dengan kolektibilitas pembiayaan, yaitu sebagai berikut:
a. Untuk Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara Pemantauan usaha
nasabah, dan Pembinaan anggota
b. Pembiayaan dalam perhatian khusus, dilakukan dengan cara
Pembinaan anggota,Pemberian surat peringatan ini meliputi (surat
81
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peringatan) SP 1 untuk nasabah yang tidak membayar angsurannya
selama 1 bulan, Apabila si nasabah tidak membayar angsurannya
selama lebih dari 1-3 bulan maka si nasabah akan di kenakan SP 2,
dan Kunjungan lapangan dengan tujuan lebih ke silaturahmi dan
menanyakan keluhan nasabah.
c. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara Pemberitahuan
dengan surat peringatan (SP) Pemberian surat peringatan untuk
pembiayaan kurang lancar yaitu SP (Surat Peringatan) 3 karena dalam
kasus ini si nasabah sudah menunggak dalam pembayar angsurannya
lebih dari 3 bulan, dan Kunjungan lapangan sebagai pembiayaan
terhadap nasabah dengan bersungguh-sungguh.
d. Pembiayaan diragukan/macet, dilakukan dengan cara Dilakukan
rescheduling, Dilakukan reconditioning, dan Qardhul Hasan 82
Selain dilihat dari tingkat kolektibilitas nasabah diatas, penanganan
pembiayaan Non Performing Financing (NPF) di Bank BRI Syariah KCP
Metro adalah: 1) Rescheduling (penjadwalan kembali) Rescheduling adalah
solusi bagi anggota pembiayaan Non Performing Financing (NPF) yang tidak
mampu membayar pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati dengan
pihak bank karena alasan yang dapat diterima oleh pihak bank, maka Bank BRI
Syariah KCP Metro membuat kebijakan perubahan jadwal waktu angsuran,
merubah besarnya angsuran, atau memperpanjang jangka waktu angsuran.
Mekanisme perubahan itu nasabah tidak diperbolehkan merubah atau
memperpanjang semaunya melainkan harus disesuaikan dengan yang
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sebelumnya,, pembiayaan mikro,modal kerja, dan investasi bias melakukan
rescheduling namun ketentuannya sama seperti diatas tidak merubah semaunya
melainkan sesuai dengan yang sebelumnya. Dengan penyelesaian pembiayaan
Non Performing Financing (NPF) menggunakan metode penjadwalan kembali
bank tidak diperbolehkan menambah jumlah tagihan pembiayaan yang tersisa.
Hal ini dimaksudkan agar tidak menambah beban bagi nasabah. 2)
Reconditioning (persyaratan kembali) Reconditioning adalah solusi bagi
anggota yang usahanya mengalami kegagalan atau terjadi kendala yang tidak
diinginkan seperti musibah kebakaran, kemalingan, kematian, atau yang
lainnya, yang mengakibatkan si nasabah tidak dapat membayar angsuran dalam
beberapa waktu, maka dari itu pihak bank BRI Syariah KCP Metro melakukan
penyelamatan pembiayaan dengan cara persyaratan kembali dengan penurunan
suku bunga atau margin, penundaan pembayaran margin, dan penjadwalan
ulang pembiayaan nasabah. 3)Restructuring (penataan kembali) Yaitu Bank
BRI Syariah KCP Metro membarikan solusi perubahan yang lebih luas, yaitu si
nasabah dapat menambah pinjamannya atau konversi jenis pembiayaannya ke
yang lainnya. Namun penataan kembali ini tidak dapat dilakukan begitu saja
oleh pihak bank, ada prosedur yang harus dilakukan ulang oleh pihak bank
seperti survey ulang terhadap nasabah pembiayaan Non Performing Financing
(NPF), serta analisis kelayakan dan perifikasi ulang terhadap nasabah yang
mengajukan penataan kembali. 4) Penyitaan barang jaminan ialah Jika caracara sebelumnya tidak dapat menyelesaikan masalah pembiayaan Non
Performing Financing (NPF), dan cara tersebut tidak direspon baik oleh
debitur yang bersangkutan, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan

yaitu dengan menyita serta melelang barang yang dijadikan jaminan. Adapun
prosedur yang dilakukan yaitu bank akan memberitahu kepada nasabah yang
tergolong Non Performing Financing (NPF) bahwa cara-cara sebelumnya tidak
dapat membantu nasabah dalam menyelesaikan permasalahannya, maka
tindakan terakhir yang dilakukan bank untuk menyelesaikan tunggakan
nasabah yaitu menyita dan melelang barang yang telah dijadikan jaminan. 83
3. Mekanisme lelang agunan Pada Pembiayaan Mikro di Bank BRI
Syariah KCP Metro.
Langkah yang diambil oleh pihak Bank adalah menyarankan nasabah
untuk menjual asset yang dia miliki untuk menutupi hutang yang
tertunggak atau dilunasi. Jika tidak ada asset jaminan yang dijadikan
jaminan di Bank dijual sesuai keinginan harga yang diinginkan nasabah
jika tidak ada peminatnya maka baru didaftarkan lelang.Dengan lelang
proses pertama dilelang dengan harga yang diinginkan nasabah, jika
tidak ada yang minat dilakukakm lelang kedua,dilelang sesuai menurut
harga jual bank (pokok hutang + margin),jika tidak ada yang minat
dilakukakn lelang ketiga,dilelang sesuai pokok hutangnya saja, jika tidak
ada yang minat juga maka dilakukan AYDA (Agunan yang diambil alih)/
menjadi asset bank.
Prosedur atas lelang eksekusi tersebut adalah pengajuan permohonan
tertulis perihal eksekusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang (KPKNL), yang merupakan instansi pemerintah yan
berada di bawah direktorat jendral kekayaan Negara pada kementrian
83
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keuangan. Dalam hal ini bank juga dapat meminta menggunakan jasa pra
lelang dari balai lelang swasta.
Sebelum pada tahapan dilelang dan disita pihak Bank menganjurkan
nasabah yang masuk kategori macet melakukan penjualan asset yang dia
miliki,sampai waktu 2 bulan kemudian jika tidak ada atau tidak terjualnya
asset naabah maka kemudian dilakukan proses lelang

aguanan yang

dijaminkan. Dalam jangka waktu tersebut pihak Bank tidak menerapkan
denda kepada nasabah yang menunggak. 84
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BAB IV
ANALISIS
A. Peran Agunan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada
Bank BRI Syariah KCP Metro
Collateral (jaminan) adalah barang jaminan yang diserahkan oleh calon
debitur sebagai agunan (jaminan) kredit yang diterimanya. Jaminan yang
dimaksud meliputi jaminan yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak.
Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui berapa nilai harta /
kekayaan

yang digunakan sebagai jaminan oleh debitur. barang yang

dijaminkan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga
harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan
yang diagunkan dapat dipergunakan secepat mungkin.
Adapun jenis agunan di Bank BRI Syariah KCP Metro adalah :


Kendaraan bermotor (mobil dan motor)



Kios, los, lapak, dasaran



Tanah kosong



Tanah & bangunan



Deposito BRI Syariah

Prosedur Analisis Agunan di Bank BRI Syariah KCP Metro

a. Financing to value ratio (FTV) - Rasio pembiayaan terhadap nilai
jaminan


Mengikuti ketentuan mengenai penilaian jaminan



Pembiayaan dengan tujuan konsumsi (beragunan properti dan
kendaraan bermotor) mengukuti surat edaran BI



Untuk tanah dan bangunan / tanah kosong dimana bentuk dokumen
jaminannya berupa non strata title, maksimal plafon yang dapat
diberikan sebesar 70%

b. Dokumen jaminan


BPKB mobil/motor



Girik,petok, letter C



AJB / APHB / Hibah dari girik, petok D, Letter C dan sejenisnya



AJB / APHB / HIBAH dari sertifikat



SHM, SHGB, SHMSRS



Bilyet Deposito BRISyariah
Untuk dokumen jaminan diluar dari ketentuan yang ditetapkan
harus mendapat persetujuan dari komite kebijakan pembiayaan
(KKP)

c. Dokumen legalitas/perizinan jaminan


SIPTB, SIPTU atau sejenis (kios/los/lapak/dasaran)



IMB-Tidak wajib (mikro 25iB & mikro 75iB)



Tanpa IMB bangunan yang sudah selesai fisik bangunannya
dapat dinilai 100% dengan persetujuan sampai dengan PINCA
dan terdapat bukti pengurusan IMB sesuai dengan ketentuan
yang berlaku (mikro 500iB)

d. Persyaratan tambahan dokumen jaminan kios/los dan tanah non sertifikat



Dokumen kios/los/dasaran/lapak yang akan dijadikan sebagai
agunan wajib disampaikan dalam dokumen persetujuan analisa
pasar dan mendapat persetujuan dari reviewer cabang (FRM) dan
pimpinan cabang.



Apabila UMS akan mengambil dokumen surat tanah non sertifikat
selain yang telah tercantum dalam ketentuan yang berlaku maka
UMS harus mengajukan permohonan terlebih dulu kepada micro
banking group untuk dilanjutkan ke komite kebijakan pembiayaan.

Data nasabah yang masuk dalam kategori macet di Bank BRI Syariah
KCP Metro.

NO
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10.
11.
12.
13.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Tabel 5
Data nasabah dalam kategori macet
NAMA
PLAFOND
SISA hutag
Rp. 75.000.000
Rp. 44.570.000
Rp. 30.000.000
Rp. 20.050.000
Rp. 40.000.000
Rp. 19.230.000
Rp. 52.040.000
Rp. 66.710.000
Rp. 201.000.000
Rp. 88.970.000
Rp. 200.000.000
Rp. 21.460.000
Rp.125.000.000
Rp. 86.630.000
Rp. 54.840.000
Rp. 46.810.000
Rp. 100.000.000
Rp. 51.880.000
Rp.50.000.000
Rp. 6.570.000
Rp.100.000.000
Rp. 22.610.000
Rp. 159.000.000
Rp. 28.780.000
Rp. 225.000.000
Rp. 103.830.000

Dilihat dari data yang didapat dari Bank BRI Syariah KCP Metro
bahwasannya dari pembiayaan mikro pada akad murabahah terdapat 227 nasabah

pada periode April 2016-Mei 2017 dan ada 9 sampai 13 orang dari 227 nasabah
yang dikategorikan macet setiap bulannya.
Kasus Nasabah X mengajukan pembiayaan sebesar Rp.350.000.000
kemudian tidak dapat membayar kewajibannya ketika sisa Rp.210.000.000 sisa
pokok hutangnya kemudian agunannya di sita oleh pihak Bank. Maka dari itu
pihak nasabah dapat memenuhi kewajibannya terhadap Bank dan memininalisir
pembiayaan macet.
Agunan yang di berikan nasabah kepada pihak bank akan dijual jika
nasabah tidak dapat melunasi hutangnya dalam jangka waktu 3 bulan atau 90 hari.
pihak nasabah dan bank akan menjual asset yang dipunya atau jaminan yang
diagunkan secara bersama dalam kesepakatan, jika tidak ditemukan pembelinya
dengan sesuai kesepakatan bersama, maka baru akan dilakukan lelang.
Langkah yang diambil oleh pihak Bank adalah menyarankan nasabah
untuk menjual asset yang dia miliki untuk menutupi hutang yang tertunggak atau
dilunasi. Jika tidak ada asset jaminan yang dijadikan jaminan di Bank dijual
sesuai keinginan harga yang diinginkan nasabah jika tidak ada peminatnya maka
baru didaftarkan lelang.Dengan lelang proses pertama dilelang dengan harga
yang diinginkan nasabah, jika tidak ada yang minat dilakukakm lelang
kedua,dilelang sesuai menurut harga jual bank (pokok hutang + margin),jika tidak
ada yang minat dilakukakn lelang ketiga,dilelang sesuai pokok hutangnya saja,
jika tidak ada yang minat juga maka dilakukan AYDA (Agunan yang diambil
alih)/ menjadi asset bank.
Data Non Performing Finance (NPF) Bank BRI Syariah KCP Metro.

Tabel 6
Data NPF Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syaraiah KCP Metro Periode
April 2016-mei 2017
No.
1.

Tahun

NPF

Keterangan

April

3,12%

Baik

2.

Mei

5, 16%

Cukup Baik

3.

Juni

4,57%

Baik

4.

Juli

4,44%

Baik

5.

Agustus

2,59%

Baik

6.

September

2,63%

Baik

7.

Oktober

3,70%

Baik

Januari

3,27%

Baik

9.

Februari

3,34%

Baik

10.

Maret

5,17%

Cukup Baik

11.

April

5,16 %

Cukup Baik

12.

Mei

3,48%

Baik

8.

2016

Bulan/20162017

2017

Sumber: Bank BRI Syariah KCP Metro
Dari data diatas NPF Bank BRI Syariah KCP Metro yakni 3-5% dan ini
menunjukkan Bank BRI Syariah KCP Metro masuk kedalam kategori cukup baik.
Prosedurnya Agunan di Bank BRI Syariah harus lebih besar nilai nya dari
pembiayaanya, Untuk sertifikat 80% dan untuk BPKB 70%, dalam hal ini nasabah
memberikan jaminannya ada yang nilainya lebih tinggi,sedang,dan mendekati dari
pembiayaan yang diajukan.
Dalam hal ini Bank BRI Syariah KCP Metro sudah melakukan analisis
agunan sesuai SOP, tetapi masih ada 9 sampai 13 nasabah dari 227 nasabah yang
dikategorikan macet dengan data NPF/pembiayaan bermasalah yang mengalami
flukuatif pada periode April 2016- Mei 2017. Dilihat dari hanya beberapa nasabah
yang

bermasalah

dan

dapat

menggantikan

kewajiabannya

dengan

di

lelang/disitanya agunan yang dijaminkan, maka Agunan berperan dalam
menyelesaikan pembiayaan mikro bermasalah di Bank BRI Syariah KCP Metro.
B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perspektif Islam Pada
Bank BRI Syariah KCP Metro.
Restrukturisasi pembiayaan adalah salah satu bentuk upaya penyelamatan
yang lazim dilakukan oleh pihak perbankan dalam rangka membantu nasabah
yang mengalami kesulitan dalam memenuhi akadnya agar dapat menyelesaikan
kewajibannya terhadap bank. Restrukturisasi pembiayaan ini dilakukan ololeh
bank untuk membantu nasabah pembiayaan dalam mengatasi kesulitan usaha
yang dihadapi sehingga nasabahnya memiliki kemampuan menjalankan aktivitas
bisnisnya kembali. 85 Restrukturisasi Pembiayaan dapat dilakukan dengan
menggunakan beberapa metode, yaitu: 86

5) Rescheduling
Rescheduling, yaitu perubahan jadwalan pembayaran nasabah,
yaitu menggunakan cara:
c) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan
Dalam hal ini debitur diberi keringanan dalam masalah jangka
waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu
pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur
mempunyai waktu lebih lama untuk mengembalikannya.
d) Memperpanjang jangka waktu angsuran

85

Modul Sertifikasi Pembiayaan Syariah 1 LSPP-IB,, h. 131.
Kasmir, Op.Cit., h. 109

86

Dalam hal ini debitur diberi keringanan dalam hal jangka waktu
angsuran pembiayaannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali
dan hal ini tentu saja jumlah angsuran si nasabah pun mengecil
seiring dengan penambahan jumlah angsuran.
6) Reconditioning
Reconditioning yaitu dengan cara mengubah berbagai persyaratan
yang ada oleh pihak bank, seperti:
e) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
f) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
g) Pengurangan suku bunga yang ditetapkan oleh bank
h) Pembebasan suku bunga, yaitu diberikan kepada nasabah
dengan pertimbangan nasabah tidak mampu lagi membayar
angsurannya. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai
kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai
lunas.
7) Restructuring (Penanganan Kembali)
Restructuring, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak
terbatas pada rescheduling dan reconditioning, yang meliputi
penambahan dana fasilitas pembiayaan bank dan konversi akad
pembiayaan.
8) Penyitaan jaminan
Disuatu bank jaminan

biasa disebut sebagai agunan, yangitu

barang yang dijadikan jaminan oleh si nasabah. Dimana
jaminannya ini harus bisa menutupi jumlah nilai pembiayaan si

nasabah. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila
nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik atau sudah
tidak mampu membayar semua utang-utangnya. Dalam penyitaan
jaminan ini dilakukan dengan cara sebagaimana yang diajarkan
menurut ajaran Islam, seperti: 87
f) Simpati: yaitu dengan sifat yang sopan, menghargai, dan
fokus ketujuan penyitaan.
g) Empati: menyelami keadaan nasabah, bicara seakan untuk
kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran nasabah
h) Menekan: tindakan ini dilakukan oleh pihak bank apabila dua
tindakan sebelumnya tidak dihiraukan oleh si nasabah.
i) Keadilan: Allah memerintahkan umatnya untuk bersikap adil
dalam segala kondisi dan seluruh aspek hidup (QS. 6: 152;
5:9). Adil adalah sikap tengah yang berseimbangan dan jujur
(Zarkasyi,2003). Penerapan prinsip keadilan dalam bidang
ekonomi dan bisnis dapat dilihat dari sikap pertengahan islam
terhadap individu dan masyarakatnya, tidak menganiaya
masyarakat terutama yang lemah dan tidak pula menganiaya
hak-hak dan kebebasan individu. Tidak menolak dunia tetapi
juga

tidak

menjadikannya

sebagai

tujuan.

Tidak

membolehkan hidup bermewah-mewah dan tidak pula
menganjurkan hidup miskin. Tida membolehkan sikap Israf
(berlebih-lebihan)

87

Muhammad, Op.Cit, h.170.

dan

Tabzir

(boros)

juga

tidak

membolehkan sikap Bathil (kikir) dan tamak kepada harta.
Penerapan prinsip keadilan ini akan menghapus berbagai
kesenjangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dengan
tidak menerapkan system denda.88
j) Kebaikan: Beekun (1997) mendefinisikan Ihsan sebagai
perilaku atau tindakan yang baik dan bermanfaat bagi orang
lain tanpa mengharapkan balasan. Dalam makna luas Ihsan
mencakup tingkah laku yang baik, jujur, bersikap simpati,
berkerjasama, pendekatan yang berkemanusiaan dan ikhlas,
mementingkan orang

lain,

menjaga

hak orang

lain,

memberikan sesuatu kepada orang lain walaupun melebihi
yang sepatutnya diterima oleh seseorang itu dan berpuas hat
dengan sesuatu walaupun nilainya kurang dari semestinta
(zarkasyi,2003). Suatu kegiatan bisnis yang dijalankan
dengan prinsip Ihsan akan menghasilkan pelayanan yang baik
dan mendorong pelaku bisnis untuk bekerjasama dengan
pihak lain untuk kebaikkan bersama.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh BRI Syariah KC. Tanjung Karang
dalam melakukan pengelolaan terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan sesuai
dengan kolektibilitas pembiayaan. Selain dilihat dari tingkat kolektibilitas nasabah
diatas, penanganan pembiayaan Non Performing Financing (NPF) di Bank BRI
Syariah KCP Metro adalah:
88

Husna Alia & Rizal Yaya, “Persepsi Analis Kredit Bank Konvensional Dan Bank Syariah Terhadap
Akuntansi Dalam Perspektif Syariah”. (Jurnal, UMY,2006)

a. Rescheduling (penjadwalan kembali)
Rescheduling adalah solusi bagi anggota pembiayaan Non
Performing Financing (NPF) yang tidak mampu membayar pada tanggal
jatuh tempo yang telah disepakati dengan pihak bank karena alasan yang
dapat diterima oleh pihak bank, maka Bank BRI Syariah KCP Metro
membuat kebijakan perubahan jadwal waktu angsuran, merubah besarnya
angsuran,

atau

memperpanjang

jangka

waktu angsuran.

Dengan

penyelesaian pembiayaan Non Performing Financing (NPF) menggunakan
metode penjadwalan kembali bank tidak diperbolehkan menambah jumlah
tagihan pembiayaan yang tersisa. Hal ini dimaksudkan agar tidak
menambah beban bagi nasabah.
b. Reconditioning (persyaratan kembali)
Reconditioning adalah solusi bagi anggota yang usahanya
mengalami kegagalan atau terjadi kendala yang tidak diinginkan seperti
musibah kebakaran, kemalingan, kematian, atau yang lainnya, yang
mengakibatkan si nasabah tidak dapat membayar angsuran dalam beberapa
waktu, maka dari itu pihak bank BRI Syariah KCP Metro melakukan
penyelamatan pembiayaan dengan cara persyaratan kembali dengan
penurunan suku bunga atau margin, penundaan pembayaran margin, dan
penjadwalan ulang pembiayaan nasabah.
c. Restructuring (penataan kembali)
Yaitu Bank BRI Syariah KCP Metro membarikan solusi perubahan
yang lebih luas, yaitu si nasabah dapat menambah pinjamannya atau
konversi jenis pembiayaannya ke yang lainnya. Namun penataan kembali

ini tidak dapat dilakukan begitu saja oleh pihak bank, ada prosedur yang
harus dilakukan ulang oleh pihak bank seperti survey ulang terhadap
nasabah pembiayaan Non Performing Financing (NPF), serta analisis
kelayakan dan perifikasi ulang terhadap nasabah yang mengajukan
penataan kembali.
d. Penyitaan barang jaminan
Jika cara-cara sebelumnya tidak dapat menyelesaikan masalah
pembiayaan Non Performing Financing (NPF), dan cara tersebut tidak
direspon baik oleh debitur yang bersangkutan, maka langkah selanjutnya
yang akan dilakukan yaitu dengan menyita serta melelang barang yang
dijadikan jaminan. Adapun prosedur yang dilakukan yaitu bank akan
memberitahu kepada nasabah yang tergolong Non Performing Financing
(NPF) bahwa cara-cara sebelumnya tidak dapat membantu nasabah dalam
menyelesaikan permasalahannya, maka tindakan terakhir yang dilakukan
bank untuk menyelesaikan tunggakan nasabah yaitu menyita dan melelang
barang yang telah dijadikan jaminan.
Sebelum sampai pada tahapan dilelang dan disita pihak Bank
menganjurkan nasabah yang masuk kategori macet melakukan penjualan
asset yang dia miliki,sampai waktu 2 bulan kemudian jika tidak ada atau
tidak terjualnya asset naabah maka kemudian dilakukan proses lelang
aguanan yanh dijaminkan dalam jangka waktu tersebut pihak Bank tidak
menerapkan denda kepada nasabah yang menunggak
Dalam hal ini Bank BRI Syariah KCP Metro dalam menyelesaikan
masalah terutama pada pembiayaan bermasalah sudah sesuai dengan perspektif

Islam karena dari prosesnya Bank BRI Syariah KCP Metro menerapkan keadialan
dan tidak menambahkan beban bagi nasabah yang masuk dalam kategori macet,
yang mana tidak ada pihak yang dirugikan,semuanya sudah sesuai dengan asasasas Islam dimana Islam, dan Dalam penyitaan jaminan ini dilakukan dengan cara
sebagaimana

yang

diajarkan

menurut

empati,simpati,keadilan,dan kebaikan.

ajaran

Islam,

seperti

rasa

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian dengan metode interview (wawancara),
survey, dan juga literatur-literatur yang mendukung, penulis dapat memberikan
kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam hal ini Bank BRI Syariah KCP Metro sudah melakukan analaisis
agunan sesuai SOP, tetapi masih ada 9 sampai 13 nasabah dari 227
nasabah yang dikategorikan macet dengan data NPF/pembiayaan
bermasalah yang mengalami flukuatif pada periode April 2016- Mei
2017. Dilihat dari hanya beberapa nasabah yang bermasalah dan dapat
menggantikan kewajiabannya dengan di lelang/disitanya agunan yang
dijaminkan maka Agunan berperan dalam menyelesaikan pembiayaan
mikro bermasalah di Bank BRI Syariah KCP Metro.
2. Dalam hal ini Bank BRI Syariah KCP Metro dalam menyelesaikan
masalah terutama pada pembiayaan bermasalah sudah sesuai dengan
perspektif Islam karena dari prosesnya Bank BRI Syariah KCP Metro
menerapkan rasa simpati,empati,keadilan,dan kebaikkan, yang mana
tidak ada pihak yang dirugikan,semuanya sudah sesuai dengan asas-asas
islam.

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa
saran sebagai berikut :

1. Kepada Pihak Bank BRI Syariah KCP Metro harus lebih berhati-hati dalam
menerima calon nasabah pembiayaan mikro pada akad murabahah.
2. Kepada Pihak Bank BRI Syariah KCP Metro harus meningkatkan lagi sistem
menganalisis agunan agar semakin minimnya nasabah yang menunggak
3. Bank harus cepat mengambil iktikad baik dan tidak kooperatif dalam
pembiayaan agar bank tidak mengalami kerugian akibat dari tidak mampuan
pihak nasabah dalam membayar angsuran atau margin yang telah disepakati
dalam akad.
4. Adanya pembinaan kepada masyarakat terutama kepada calon nasabah
bahwasannya kita harus menaati perintah Allah dan Rosul dalam menepati
janji.
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