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ABSTRAK 

KomariyahSiti. 2019.Analisis Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Pembantu Kabupaten Pacitan Periode Januari – 

Desember 2018. Skripsi, Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam, Pembimbing: 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh dunia bisnis yaitu perbankan 

yang terus berkembang di era modern ini. Akan tetapi Bank Syariah 

Mandiri ini terdapat kekurangan yang sangat besar yaitu dalam 

pendapatan. Kurangnya karyawan marketing mengakibatkan kendala-

kendala. Kejadian ini adalah indikator bahwa pendapatan yang diperoleh 

tidak sesuai dengan target Bank tersebut. 

Berdasarkan penelitian diatas, maka yang menjadi fokus masalah 

peneltian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme  pembiayaan 

dan perolehan yang di capai serta kendala yang di hadapi Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Pacitan periode Januari – 

Desember 2018.  

Jenis penelitian ini adalah penelitan lapangan (feld research) yang 

bersifat studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif 

dan proses penyimpulan informasi hasil penelitian dengan cara berfikir 

induktif, metode yang digunakan ialah metode kualitatif yaitu strategi 

meneliti yang lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan informasi 

secara mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Analisis ini dilakukan 

dengan cara menelaah dan mengkaji secara mendalam terhadap data yag di 

dapat, sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan 

dalam kajian ilmiah. 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mekanisme penyaluran 

pembiayaan yang mereka lakukan sudah sesuai prosedur yang ada yaitu 

berdasarkan peraturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bank 

Syariah Mandiri yaitu setiap nasabah yang datang ke Bank untuk meminta 

pembiayaan harus memenuhi semua persyaratan dari Bank serta Kantor 

Cabang Bank Syariah Mandiri, namun pada akad pembiayaan modal kerja 

dan investasi mereka menggunakan akad murâbahah tentu hal ini tidak 

sesuai dengan prinsip syariah yang menggunakan akad mudhârabah dalam 

hal pembiayaan tersebut dan dalam mekanisme penyaluran mereka juga 

menetapkan agunan yaitu sebesar 125% dari pembiayaan yang mereka 

berikan kepada nasabah dan perolehan pembiayaan yang di capai Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Pacitan pada 

Januari – Juni 2018 ternyata jauh dari target yang sudah ditetapkan oleh 

Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri. Banyaknya nasabah yang tidak bisa 

memenuhi persyaratan yang sudah di tetapkan oleh bank, serta tenaga 

kerja dari SDM yang masih kurang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengembangan atau penginvestasian aset-aset kekayaan 

merupakan salah satu prinsip islam dalam pilar ekonomi islam. 

Peningkatan penginvestasian merupakan penggairahan roda perekonomian 

ikut berperan dalam menstimulasi mobilitas perdagangan.
1
 Sebagaimana 

Allah SWT. berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275
2
 yang artinya: 

ِلَ   َٰ َذ  ۚ ِ س  َْم َن ال انل ِم َط يْ هل الش ذ طل بذ َخ َتَ ي ي  ِ ومل اَّلذ َقل ي َلذ مََكَ 
ّ
وَن ا ومل َقل ََب ََل ي ِ ر  وَن ال ل ُِكل َأ َن ي ي ِ اَّلذ

ْن  ٌة ِم َظ ْوِغ هل َم َء ا ْن َج َم َ ۚ ف ََب  ِ لر  مَ ا رذ عَ  َوَح يْ بَ ْ ال ل  لذ اَّللذ َح َوأَ  ۗ ََب  ِ ر  ْلل ال ث عل ِم يْ بَ ْ ال ا  ذَم ه
ّ
وا ا ل ال َ ْم ق ل َّنذ َ أ بِ

ا  هيَ ْ ِف ِر ۖ ُهل ذا ن ل ابل ا ْْصَ َك أَ ئِ َٰ َ ول ُ أ َ ادَ ف َ ػ ْن  َوَم  ۖ  ِ ََل اَّللذ
ّ
هل ا رل ْم َوأَ ََف  ل ا َس ََلل َم َ ىٰ  ف َ ََت ْ ن ا َ ِه ف َرب ِ

ونَ  اِِلل  خَ

Hadist ini merupakan ancaman bagi orang yang melakukan praktik 

riba, bahwa riba memang dapat mendatangkan keuntungan besar bagi 

pelakunya, tetapi suatu saat tidak akan mendapatkan berkah dari Allah 

sehingga pada akhirnya akan berkurang. Dalam Al-Qur’an ditegaskan 

bahwa Allah akan memusnahkan harta yang diperoleh dengan cara riba 

dan menghilangkan keberkahannya.
3
 

                                                             
1
Rahmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 260. 

2
Al-Qur’an, 2: 275. 

3
Ilfi Nur Diana, Hadist-Hadist Ekonomi (Malang: UIN-Malang, 2008), 138. 

1 



2 
 

 
 

Perdagangan adalah jalan mendapatkan keuntungan yang legal, 

dalam kitab Al-Umm, Imam Syafi’I menjelaskan “hokum setiap transaksi 

adalah mubah (diperbolehkan)”.
4
 Sedangkan riba atau Bunga adalah 

haram, karena didapat melalui bisnis riba adalah haram, karena didapatkan 

tanpa usaha dan kerja. Riba adalah kedzaliman dan pengeksploitasian 

bahkan lebih dari itu, Islam mengharamkan segala bentuk perbuatan dan 

usaha yang keji.
5
 Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam surat Al-

Baqarah/2: 278-279 yang artinya: 

Untuk menghindari praktek riba yang dilarang oleh Allah SWT 

maka lahirlah Bank Islam di sebut Bank Syariah yang ada diindonesia ini. 

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang dapat memperlancar 

mekanisme ekonomi disektor riil melalui jual beli atau investasi dan 

memberikan pelayanan jasa simpanan bagi masyarakat atau nasabah.
6
 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 

November  1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank 

merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit 

(pembiayaan) dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak.
7
 

                                                             
4
 Ahmad Nahrawi Abdussalam al-Indunisi, Ensiklopedia Iman Syafi’I (Jakarta: PT Mizan 

Publika, 2008), 258. 
5
Wahbbah Al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu,vol. 7, ter. Abdul Hayyie Al-Kattani 

(Jakarta: Gema Islam, 2011), 104. 
6
Adi Warman Karim, Bank Islam Analisa Fikih dan Keuangan (Damaskus: Dar Al-Fikr, 

1428H/2007M), 30. 
7
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2011), 25. 
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Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak 

perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan 

kepada nasabah. Balas jasa tersebut bisa berupa hadiah, bagi hasil, hadiah 

ataupun yang lainnya, karena bank yang akan kita bicarakan disini adalah 

bank  syariah bukan konvensional. Semakin tinggi atau banyaknya balas 

jasa yang diberikan, maka akan menambah minat masyarakat untuk 

menyimpan uangnya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan  

dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali 

kemasyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman. 

Keuntungan pertama dari bisnis perbankan ini adalah dengan cara 

bagi hasil, akadnya ditetapkan diawal perjanjian dengan persetujuan 

diantara kedua belah pihak antar bank dengan nasabah dan ketentuannya 

untung rugi dalam pembiayaan tersebut ditanggung bersama apabila kedua 

belah pihak telah menyetujui akad tersebut. Keuntungan yang didapat 

bank dari pemberian  pembiayaan tersebut ialah dari beban biaya 

pengadaan pembiayaan dan dalam hukum islam pembebanan seperti ini 

diperbolehkan jika pemberi pinjaman meminta kepada peminjam untuk 

membayar biaya-biaya operasional diluar pinjaman pokok seperti biaya 

pelayanan penjagaan, penyewaan, pemanfaatan berangkas, penyediaan 

faktur dan penulisan rekening.
8
 Selain itu pendapatan yang didapat oleh 

perbankan ialah bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan oleh nasabah 

sendiri. 

                                                             
8
 Wahbah, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, 103. 
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Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi 

dan investasi tabungan untuk pengembangan perekonomian dengan cara 

yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. 

Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena islam secara tegas 

mengutuk penimbuan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana 

secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial.
9
 

Tetapi dalam praktiknya Bank Syariah Mandiri KCP. Kab. Pacitan 

ini masih ada yang sepenuhnya belum menyalurkan dana yang mereka 

himpun dari masyarakat untuk disalurkan kepada masyarakat yang lain 

dalam bentuk pembiayaan. Padahal jumlah pendanaan tersebut yang 

mereka himpun dari masyarakat sebesar Rp. 21 M. dan sudah melebihi 

target. Tapi pada kenyataannnya bank tersebut belum dapat memenuhi 

targetnya dalam penyaluran dana pembiayaan. Idealnya seharusnya  

sebesar Rp.18 M untuk tahun 2018 dan mereka hanya bisa menyalurkan 

pembiayaan kepada masyarakat sebesar Rp. 16 M. untuk tahun tersebut. 

Sehingga sangat jelas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 

tersebut dalam target pencapaian masih kurang 2 M. 

Hal ini dikarenakan mekanismenya dalam pembiayaan terjadi 

perubahan yaitu dalam sistem kerjanya yang harus menunngu waktu 

selama 30 hari kerja untuk mendapatkan persetujuan dari kantor cabang. 

Selain itu juga terjadi kendala dalam BSM Kab. Pacitan ini yaitu 

                                                             
9
 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 

112. 
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marketingnya hanya satu orang sehingga tidak optimal dalam melakukan 

semua pembiayaan. 

Pendapatan bank terletak pada bagi hasil disetiap produk-produk 

pembiayaan. Jika bank tersebut tidak gencar menyalurkan pembiayaan ke 

masyarakat maka keuntungan yang mereka dapat tidak akan bisa 

maksimal. Dunia bisnis yang digeluti oleh perbankan saat ini, yang paling 

mereka utamakan ialah segi keuntungannya. semakin banyak nasabah 

pembiayaan maka akan semakin banyak juga keuntungan yang akan 

diperoloeh oleh bank. Selain itu pendapatan bagi hasil yang akan diterima 

oleh nasabah penabung juga akan berpengaruh karena semakin banyaknya 

pendapatan bank setiap bulannya maka bagi hasil yang akan diberikan 

bank kepada nasabah penabung juga akan meningkat. Jika pembiayaan 

dibank tersebut tidak dapat terpenuhi maka akan terjadi kesenjangan 

didalam bank tersebut. 

Tetapi pada Bank Syariah Mandiri Pacitan ini mekanisme 

penyaluran pembiayaan belum sesuai dengan aturan dan perolehan yang 

harusnya di capai belum memenuhi target karena kendalanya dalam 

marketing hanya satu orang dan dalam proses pengambilan pembiayaan 

yang diajukan masih harus menunggu satu bulan di setujui atau tidaknya 

pengajuan tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa pembiayaan menjadi 

sangat penting di perbankan karena dengan adanya produk-produk 

pembiayaan maka semua dana nasabah yang mereka percayakan di Bank 
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untuk disimpan dan dikelola dengan baik maka akan berjalan lancar sesuai 

dengan keinginan dan harapan nasabah yang ingin nmendapatkan bagi 

hasil banyak dari bank. Karena itulah penulis merasa tertarik untuk 

mencoba meneliti hal tersebut lebih mendalam dan menuangkan dalam 

sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul Analisis Pembiayaan Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Pacitan Periode 

Januari – Desember 2018. 

B. Rumusan Masalah  

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah 

diuraikan di atas agar tidak terlalu meluas, maka permasalahan yang 

diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan Bank Syariah Mandiri kantor 

cabang pembantu Kabupaten Pacitan periode Januari - Desember 

2018? 

2. Bagaimana perolehan yang dicapai serta kendala yang dihadapi dalam 

pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 

Kabupaten Pacitan periode Januari - Desember 2018? 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam 

rumusan masalah diatas, maka disini terdapat tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 



7 
 

 
 

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan Bank Mandiri Syariah 

kantor cabang pembantu Kabupaten Pacitan periode Januari – 

Desember  2018. 

2. Bagaimana perolehan yang dicapai serta kendala yang dihadapi dalam 

pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembatu  

Kabupaten Pacitan periode Januari - Desember 2018. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis: 

Bahan kajian studi ilmiah dalam disiplin ilmu perbankan 

khususnya dalam ilmu perbankan syariah, sehingga diharapkan 

memberikan wawasan keilmuan dari aspek  perbankan syariah dalam 

hal penyaluran pembiayaan. 

2. Manfaat Praktis: 

a. Sebagai bahan masukan bagi Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Pembantu di Kabupaten Pacitan dalam hal penyaluran 

pembiayaan. 

b. Bahan informasi bagi mereka yang mengadakan penelitian yang 

lebih mendalam berkenaan dengan masalah ini dari sudut 

pandang mereka yang berbeda. 

E. Studi Penelitian Terdahulu 

Setelah penulis melakukan penelusuran terdapat kajian yang 

mengangkat masalah (pembahasan) mengenai pembiayaan. Adapun 

penelitian (pembahasan) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: 
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1. Nor Hafisah (0501156846) yang meneliti mengenai “Analisa 

Pembiayaan Untuk Nasabah Kelompok Usaha Bersama (studi pada  

KJKS-BMT sejahtera unit 064)”.Dalam penelitian ini membahas 

mengenai penyelesaian pembiayaan mudharabah di BMT pacitan. 

Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan yang diberikan oleh BMT 

diharapkan dapat menumbuhkan jiwa-jiwaentrepreneur pada anggota 

yang memperoleh pembiayaan, pembiayan mudharabah diisini 

terbentuk mudharabah mutlaqah. 

2. Muhammad Fahmi Nurani (0801158963).“Analisa Pembiayaan 

Hunian Syariah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pacitan”.Dalam 

penelitian ini membahas mengenai proses hunian syariah serta akad 

yang ada didalamnya paada bank muamalat kantor cabang pacitan. 

hasil dari penelitin ini adalah proses pengajuan pembiayaannya 

terbilang mudah berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dan akad 

pembiayaan ini adalah akad Murabahah dan Musyarakah 

Mutanaqisah dan pada prakteknya mereka menjalankan pembiayaan 

ini sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. 

3. Humatun Kamilah (0901160153). “Pembiayaan KPR Indonesia BTN  

iB  Dengan Akad Istisna’ Pada BTN Kantor Cabang Syariah 

Pacitan”. Dalam  penelitian ini membahas mengenai proses 

pembiayaan  KPR iB dengan akad istisna’ pada BTN kantor Cabang 

Syariah Pacitan. hasil dari penelitian ini adalah nasabah yang ingin 

pembiayaan KPR ternyata mendatangi developer untuk mengetahui 
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harga dari tipe rumah yang mereka inginkan setelah itu developer lah 

yang nantinya datang ke BTN untuk memberikan atas pemesanan 

KPR oleh nasabah dan melakukan penawaran kerjasama untuk 

penyediaan dana dari Bank atas pemesanan KPR tersebut dengan kata 

lain disini yang mendapatkan pembiayaan adalah developer yang 

menjalin kerjasama indent dengan BTN. 

Berdasarka beberapa penelitian diatas, para peneliti sebelumnya 

meneliti mengenai pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah 

mutanaqisah, dan istisna’. Terdapat persamaan yang jelas yaitu dalam 

pembiayaan. Dan terdapat perbedaan yang jelas dalam penelitian yang 

penulis lakukan, selain dari tempat yang akan dijadikan lokasi penelitian, 

perbedaan juga terdapat pada pokok permasalahan. Dimana penulis lebih 

menfokuskan pada gambaran penyaluran pembiayaan Bank Syariah  

Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Pacitan. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 

yaitu yang bersifat studi kasus, yakni penulis langsung melakukan 

penggalian data kepada sebagian pegawai yang berhubungan dengan 

pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di 

Kabupaten Pacitan. Dalam penelitian ini peneliti mencari data langsung 



10 
 

 
 

ke Bank Syariah Mandiri Pacitan untuk menemukan fakta-fakta dan 

fenomena yang  terjadi di lapangan untuk dijadikan penelitian. 

Penelitian ini berfungsi untuk menggali permasalahan 

penyaluran pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri. Penggalian dapat 

diperoleh dari karyawan bank tersebut yaitu marketing,  ketua cabang 

dan customer serfice. 

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. 

penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya 

tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan  lainnya 

dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-konstektual 

melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri 

peneliti sebagai instrumen kunci.
10

 Penelitian kualitatif menekankan 

pada makna, pemahaman, pengertin, verstehen tentang suatu fenomena, 

kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan atau 

tidak langsung dalam  setting  yang teliti, konstektual dan 

menyeluruh.
11

 Tujuan utama pendekatan kualitatif adalah 

mengembangkan pengertian, konsep-konsep yang akhirnya menjadi 

teori. 

kenapa data-data ini kualitatif karena data-data ini verbal yaitu 

data-data yang kami peroleh dengan cara tertulis dilakukan dengan 

                                                             
10

Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualtatif : Skripsi dan Tesis (Yogyakarta: 

Suaka, 2015), 8. 
11

A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan penelitian gabungan 

(Jakarta: Kencana, 2008), 628. 
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secara tidak langsung antara komunikator dengan komunikan. Proses 

penyampaian informasi ini dilakukan dengan menggunakan data. 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti di dalam penelitan ini sangat diperlukan. 

Karena peneliti merupakan instrumen kunci keberhasilan penelitian.  

Peneliti merupakan perencana, pengumpul dan penganalisa data, 

sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitian. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Pembantu di Kabupaten Pacitan, Jl. Jend. A. Yani, Caruban, 

Sidoarjo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan. Alasan penulis memilih lokasi ini 

karena masalah yang penulis angkat berada di lokasi ini. Alasan yang 

paling mendasar yaitu Bank tersebut belum jelas dalam penyaluran 

pembiayan atas perolehan dana yang dihimpun dari masyarakat 

tersebut. Sehingga masalah ini timbul karena penyaluran yang belum 

sesuai dengan target dalam Bank tersebut. 

Subyek penelitian ini adalah karyawan Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Pembantu Kab. Pacitan. Sedangkan yang menjadi objek 

penelitian ini adalah pengakuan dan informasi atau penjelasan pegawai 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Pacitan. 
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4. Data dan Sumber Data 

Adapun data dan sumber data yang dibutuhkan oleh penulis 

untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam 

penyusunan skripsi ini adalah : 

a. Data tentang mekanisme penyaluran pembiayaan  Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Pebantu di Kab. Pacitan periode Januari – 

Juni 2018. 

b. Data tentang perolehan yang di capai serta kendala yang dihadapi 

dalam penyaluran pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Pembantu di Kab. Pacitan periode Januari – Juni 2018. 

Berdasarkan data yang penulis butuhkan, Sumber datanya 

adalah sumber data primer. 

Sumber data primer adalah sumber data yang dibutuhan dalam 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam 

hal ini sumber data diperoleh dari narasumber (informan) melalui 

wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, seperti Marketing dan 

Customer Service Bank Syariah Mandiri KCP Kab. Pacitan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

1) Teknik Wawancara 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik wawancara, artinya wawancara ini adalah percakapan 

antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara yang di 

wawancarai atau narasumber dan pewawancara peneliti untuk 
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mendapatkan pemahaman akan pandangan seseorang terkait 

dengan hal atau kegiatan tertentu. Tujuan dari wawancara adalah 

untuk mendapatkan data atau informasi dimana sang pewawancara 

mengemukakan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang 

yang diwawancarai.
12

 

Fokus yang diambil dari wawancara ini yaitu fokus pada 

penyaluran pembiayaan terhadap Bank Syariah Mandiri di 

Kabupaten Pacitan, dengan cara melakukan wawancara secara 

mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 

mendalam kepada narasumber yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan, sehingga dengan wawancara yang mendalam ini 

data-data bisa diperoleh dan data bisa dikumpulkan semaksimal 

mungkin. 

Wawancara ini merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
13

 Wawancara ini 

bertujuan untuk mengumpulkan data. Data yang di maksud yaitu 

data yang berkaitan dengan mekanisme penyaluran pembiayaan 

dan perolehan yang di capai serta kendala-kendala yang di hadapi 

dalam penyaluran pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Pembantu di Kab. Pacitan periode Januari-Juni 2018. 

 

                                                             
12

 Uhar Suharputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2012), 269. 
13

Sugiyono, Metododologi Penelitian, 258. 
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6. Teknik Analisa Data 

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya, 

mencari data, menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa 

yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.
14

 

Untuk menganalisis data penulis menggunakan metode induktif. 

Analisis data induktif adalah analisis atas data spesifik dari lapangan 

menjadi unit-unit dilanjutkan dengan kategorisasi.
15

 

a. Resduksi data, adalah proses penyederhanaan data dengan memilah 

hal-hal yang pokok sesuai dengan rumusan masalah penelitian 

yaitu tentang mekanise penyaluran pembiayaan, perolehan yang 

dicaapai serta kedala-kendala yang di hadapi dalam penyaluran 

pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Kab. Pacitan. 

b. Display data, adalah suatu proses pengorganisasian data sehingga 

mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Data yang diperoleh 

setelah direduksi kemudian diorganisasikan sesuai dengan rumusan 

masalah. 

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan 

penyaluran pembiayaan, mengangkatnya sebagai temuan peneliti, 

kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang 
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Moleong, Metodologi Penelitian,216. 
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Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 

153. 
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terhadap data yang ada. Pengelompokan data yang telah terbentuk 

dan proposisi yang telah di rumuskan. Langkah selanjutnya yaitu 

melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan temuan baru yang 

berbeda dari temuan yang sudah ada.
16

 

Dengan demikian penarikan kesimpulan pada penelitian ini 

menggunakan metode induktif, yaitu diawali dengan 

mengungkapkan fenomena khusus berkaitan dengan strategi 

pemasaran kemuadian di analisis menggunakan teori dan di tarik 

kesimpulan yang bersifat umum atau general. 

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

Pada bagian ini,, peneliti memberikan jaminan bahwa data dan 

temuan di lapangan yang dituliskan dalam lapangan penelitian adalah 

sesuai dengan realitas yang sesungguhnya. Peneliti melakukan 

perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, serta triangulasi 

(sumber dan teknik). 

a. Memperpanjang pengamatan merupakan peneliti kembali ke 

lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber 

data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan 

pengamatan ini hubungan peneliti dengan nara sumber akan 

semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga 

tidak ada informasi yang tersembunyi. 

                                                             
16

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

210. 
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b. Meningkatkan Ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti 

dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu berarti ibarat kiat 

mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, ada yang 

salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan 

maka, penelitian dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan 

sistematis tentang apa yang amati.
17

 

c. Triagulasi pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut. 

G. Sistematika Pembahasan 

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I adalah pendahuluan. Dalam bab ini merupakan 

pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini, yang 

memiliki beberapa aspek yang  terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian 

terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II adalah kajian teori yang berisi tentang sebuah penelitan 

yang berjudul analisis penyaluran pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP 

di Kab. Pacitan. Bab ini merupakan serangkaian landasan teori yang 

                                                             
17
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nantinya akan digunakan dalam menganalisa. Bab ini berisi tentang ruang 

lingkup mekanisme penyaluran pembiayaan dan perolehan yang dicapai 

serta kendala yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan. Penggunaan 

teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami 

data dan menafsirkan data yang diteliti. 

BAB III adalah paparan data dan penelitian yang berjudul analisis 

penyaluran pembiayaan yang  membahas tentang ruang lingkup 

mekanisme penyaluran pembiayaan dan perolehan yang dicapai serta 

kendala yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaanBank Syariah 

Mandiri KCP di Kab. Pacitan.  

BAB IV adalah analisis penyaluran pembiayaan Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kab. Pacitan.Merupakan mekanise 

penyaluran pembiayaan dan perolehan yang dicapai serta kendala yang 

dihadapi dalam penyaluran pembiayaan. Pada bab ini terdapat ide-ide 

untuk menciptakan strategi-strategi baru untuk meningkatkan pendapatan. 

BAB V adalah bab terakhir sebagai penutup. Dalam bab ini penulis 

memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam 

uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang 

dirasa perlu. 
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BAB II 

PEMBIAYAAN BANK SYARIAH MANDIRI 

A. Ruang Lingkup Bank Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah 

Bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan 

syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 

bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.
18

 

Pasal 2 UU tersebut menegaskan bahwa perbankan syariah 

dalam melakukan kegiatan usahanya berazaskan prinsip syariah, 

demokrasi ekonomi, dan prinsip kehatia-hatian.
19

 

Bank Syariah juga merupakan suatu lembaga keuangan yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.berfungsi 

sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang 

kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai 

dengan hukum islam.
20
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Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bank Syariah (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2014), 
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EndangPurwaningsih, Hukum Bisnis  (Bogor: Galia Indonesia, 2010), 48. 
20
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2. Sejarah Bank Syariah 

Alasan mendasar lahirnya bank syariah, yaitu bunga karena ini 

secara fikih dikategorikan sebagai riba dan  karenanya haram, maka 

mulai timbul usaha-usaha disejumlah dinegara muslim untuk 

mendirikan lembaga alternatif terhadap bank yang ribawi ini. Hal ini 

terjadi terutama setelah bangsa-bangsa muslim mendapatkan 

kemerdekaannya dari penjajahan bangsa-bangsa eropa. Usaha modern 

pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama kali di Malaysia 

pada pertengahan tahun 40-an.
21

 

Melihat sejarahnya, ide dasar sistem perbankan islam berawal 

dari sistem bunga (riba) yang dalam bank konvensional. Sistem riba 

sendiri sangat bertentangan dengan nilai-nilai islam yang terutang 

dalam ajaran Al-Qur’an dan Hadist Nabi. Oleh para ekonomi muslim 

kemudian mencari jalan keluar untuk bisa menjalankan ekonomi 

secara islam dalam mengembangkan prinsip-prinsip perbankan yang 

menganut sistem syariah. Maka bank syariah tidak membedakan dan 

memberi bunga pada orang yang meminjam dan menitipkan uang, 

melainkan mengajak berpartisipasi kaum muslimin dalam bidang 

usaha yang didanai. Para deposan bank juga mendapatkan sebagian 

dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 
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3. Peran dan Fungsi Bank Syariah 

a. Peran Bank Syariah 

Peran bank syariah juga sama seperti peran-peran bank 

lainnya. Bank syariah menurut masyarakat kota tidak hanya 

sebagai tempat meminjam dan menyimpan uang tetapi juga 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat besar.
22

 Peran-

peran itu sebagai berikut: 

1) Merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam 

menjalankan kegiatan perdagangan dan perekonomian. 

2) Menjadi tempat penyimpanan dana yang aman bagi 

perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun 

individu. 

3) Menghimpun dana masyarakat, karena merupakan lembaga 

yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam 

kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. 

4) Menyalurkan dana masyarakat yang membutuhkan dana.
23

 

b. Fungsi Bank Syariah 

Fungsi utama bank syaraiah juga sama seperti bank pada 

umumnya yang memiliki fungsi atau kegunaan yang sangat 

penting. Diantaranya fungsi-fungsi itu antara lain: 

1) Menghimpun Dana Masyarakat 
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Fungsi utama bank adalah menghimpun dana 

masyarakat yang kelebihan dana. Bank menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat 

mempercayai sebagai tempat yang aman untuk melakukan 

investasi, dan menyimpan dana (uang).  

2) Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat 

Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana 

kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Kebutuhan 

dana oleh masyarakat, akan lebih mudah diberikan oleh bank 

apabila, masyarakat yang membutuhkan dana dapat 

memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh bank. 

Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting 

bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan atas 

dana yang disalurkan. 

Pengertian penyaluran pembiayaan, penyaluran dana 

pada Bank Syariah disebut dengan pembiayaan, pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah terbagi menjadi beberapa prinsip 

yaitu berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa. 

Pembiayaan pada bank syariah sangat penting karena 

kegiatan pembiayaan ini merupakan salah satu sarana untuk 

memperoleh keuntungan juga untuk menjaga keamanan dana 

nasabah. 
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Menurut DahlanSiamat, penyaluran dana disebut 

dengan pembiayaan yaitu sebagai berikut :”Dalam 

penyaluran dana bank syariah harus berpedoman pada prinsip 

kehati-hatian. Sehubungan dengan hal itu bank diwajibkan 

meneliti secara saksama calon nasabah penerima dana 

berdasarkan azaz pembiayaan yang sehat.
24

 

Dalam kata lain penyaluran adalah pembagian atau 

pengiriman kebeberapa tempat atau ke beberapa 

orang.
25

Maksudnya dana yang didapat dari penyimpanan 

tabungan nasabah serta dana yang diperoleh serta dana yang 

diberikan oleh kantor cabang yang nantinya akan diberikan 

kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. penyaluran 

yang akan saya bahas disini adalah mekanisme dan perolehan 

dana yang disalurkan kepada nasabah, serta kendala yang 

dihadapi dalam penyaluran pembiayaan secara umum yang 

dikelola oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu di Kabupaten Pacitan mulai dari periode  Januari 

2018 - Juni 2018. 

3) Pelayanan Jasa Perbankan 

Bank juga dapat memberikan beberapa pelayanan 

jasa. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank 

yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat 
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diberikan oleh bank antara lain jasa pengiriman uang 

(transfer), pemindahbukuan, penagiahan surat-surat berharga, 

kliring, later of credit, inkaso, garansi bank, dan pelayanan 

jasa lainnya.
26

 

4. Jenis dan Kegiatan Usaha Bank Syariah 

Bank Syariah terdiri atas Bank Umun Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbedaan pokok antara keduanya adalah 

bahwa Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyaat Syariah adalah Bank Syariah 

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 
27

 

5. Risiko-risiko Bank Syariah. 

Meskipun manajer bank berusaha untuk menghasilkan 

keuntungan setinggi-tingginya, secara simultan mereka harus juga 

memperhatikan adanya  resiko yang timbul menyertai keputusan-

keputusan manajemen tentang setruktur aset dan liabilitasnya. Secara 

spesifik risiko-risiko yang akan menyebabkan bervariasinya tingkat 

keuntungan bank meliputi: 

1) Risiko Likuiditas 

Bank wajib memenuhi kebutuhan nasabah akan 

likuiditasnya apabila nasabah menarik dananya. Untk memenuhi 
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kebutuhannya maka bank wajib memelihara likuiditas aset atau 

menciptakan likuiditas dengan cara dananya dipinjam. 

Pengukuran risiko likuiditas cukup komplek. Bank memiliki dua 

sumber utama bagi likuiditasnya, yaitu aset dan liabilitasnya. 

Apabila aset ditahan bank seperti surat-surat berharga yang dapat 

dijual untuk memenuhi kebutuhan dananya, maka risiko 

likuiditasnya bisa jadi rendah.  Sementara menahan aset dalam 

bentuk surat-surat berharga  membatasi pendapatan, karena bank 

dapat memperoleh tingkat penghasilan yang lebih tinggi dari pada 

pembiayaan. 

2) Risiko Kredit (Credit Risk) 

Risiko kredit berhubungan dengan menurunnya 

pendapatan yang dapat merupakan akibat dari kerugian atas kredit 

(jual beli tangguh) atau tagihan yang gagal atas surat-surat 

berharga. Bank bisa mengendalikan risiko kredit melalui 

pelaksanaan yang konservatif melalui kegiatan usahanya, 

meskipun terhadap bidang-bidang yang menjanjikan tingkat 

keuntungan sangat menarik.
28

 

3) Risiko Modal (Capital Risk) 

Unsur lain dari risiko yang berhubungan dengan 

perbankan adalahrisiko modal (capital risk) yang merefleksikan 

tingkat leverge yang dipakai oleh bank. Salah satu fungsi modal 
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adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang 

terjadi pada bank. Jumlah modal yang dibutuhkan untuk 

melindungi para penyimpan dana berhubungan dengan kualitas 

dan risiko dari aset bank. 

Aset bank dapat diklasifikasikan sebagai asset yang kurang 

berisiko atau asset berisiko. Asset berisiko pada umumnya termasuk, 

tapi tidak terbatas, pada investasi atau pembiayaan yang tidak dijamin 

oleh pemerintah. Sedangkan aset yang kurang beresiko termasuk, tapi 

tidakterbatas, pada surat-surat berharga pemerintah atau investasi dan 

pembiayaan yang dijamin oleh pemerintah.
29

 

B. Ruang Lingkup Pembiayaan 

1. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk 

itu, sebelum masuk pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu 

bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai 

tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan 

barang produksi. Didalam bisnis modal sangat penting, jadi seorang 

pembisnis harus mempunyai sumber modal. Jika pelaku tidak 

mempunyai modal yang cukup, maka ia akan berhubungan dengan 

pihak lain, seperti bank untuk mendapatkan suntikan dana, dengan 

melakukan pembiayaan. 
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Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan menurut ekonomi 

syariah yaitu sebagai penyediaan dana atau tagihan.
30

 Dan 

pembiayaan juga diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil dan dilandaskan dengan 

hukum islam.
31

 

Pembiayaan ataufinancing, yaitu pendanaan yang diberikan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang 

direncanakan, baik pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 

investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. 

Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan 

untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. 

Menurut M. Syafi’I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan 

merupakan satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas dana 

untuk memenuhi kebutuhan phak-pihak yang merupakan deficit unit.
32

 

Pembiayaan dalam undang-undang  No. 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah yaitu pembiayaan adalah penyediaan dana 

atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
33
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a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudhârabah dan musyârakah 

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli 

dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang qard 

d. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatanantara Bank 

Syariah dan UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, 

tanpa imbalan, atau bagi hasil. 

Dari pengertian diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa 

pembiayaan merupakan pemberian pinjaman atau penyediaan dana 

yang diberikan kepada peminjam atau yang dibiayai, dan yang 

dibiayai tersebut wajib untuk membayar atau mengembalikan tagihan 

tersebut pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan 

dengan imbalan yang telah disepakati. 

Pembiayaan menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan dalam pasal 1 nomor 12 adalah: Pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 
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untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
34

 

2. Tujuan Pembiayaan 

Sehubungan dengan aktivitas Bank Syariah, maka pembiayaan 

merupakan sumber pendapatan Bank Syariah. Oleh karena itu tujuan 

pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah untuk memenuhi 

kepentingan stakeholder, yaitu: 

1) Pemilik 

Pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas 

dana yang ditanamkan diBank. 

2) Pegawai 

Para pegawai berharap memperoleh kesejahteraan dari 

Bank yang dikelola. 

3) Masyarakat  

a) Pemilik dana 

Masyarakat pemilik dana mengharapakan dana yang 

diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil. 

b) Debitur yang bersangkutan 

Dengan adanya pembiayaan, para debitur terbantu 

menjalankan  usahanya disektor produktif atau terbantu untuk 

pengadaan barang yang diinginkan.
35
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c) Masyarakat konsumen 

Masayarakat konsumen memperoleh barang-barang 

yang dibutuhkan. 

4) Pemerintah 

Dengan penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu 

dalam pembiayaan pembangunan Negara, disamping itu 

akanmemperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas 

keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-

perusahaan). 

5) Bank 

Dari penyaluran pembiayaan, bank dapat meneruskan dan 

mengembangkan usahanyaagar tetap bertahan dan meluas 

jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang 

dapat dilayaninya.
36

 

Bank Syariah dalam melaksanakan pembiayaan, harus 

memenuhi aspek syariah yaitu dalam setiap realisasi pembiayaan 

kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada 

syariat islam tidak boleh mengandung unsur, maisir, gharar, dan 

riba serta bidang usahanya harus halal. 

Aspek ekonomi, disamping mempertimbangkan  hal-hal 

syariah bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan 
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keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank 

syariah. 

3. Unsur-unsur Pembiayaan 

Pembiayaan pada bank syariah pada dasarnya diberikan atas 

dasar kepercayaan. Dengan demikian, bantuan pembiayaan ialah 

bantuan kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-

benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh peserta pembiayaan 

sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. 

Bedasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu 

meliputi: 

1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan peserta 

pembiayan.  

2) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si 

peserta pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang 

diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang 

disetujui oleh kedua belah pihak. 

3) Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan 

dengan peserta pembiayaan. 

4) Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah 

disepakati. 

5) Risiko, yaitu adanya suatu batas waktu tenggang pengembalian 

pinjaman yang telah disepakati. 
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6) Balas jasa, merupakan keuntungan atas bantuan suatu pinjaman, 

jasa tersebut yang bisa kita kenal dengan bagi hasil atau margin.
37

 

4. Prinsip Analisis Pembiayaan 

Bank Syariah harus mempunyai keyakinan atas kemampuan 

dan kemauan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh 

kewajiban, sebelum Bank Syariah menyalurkan dana kepada nasabah 

penerima fasilitas tersebut. Didalam penjelasan pasal tersebut 

dinyatakan tentang itikad baik dari nasabah penerima fasilitas untuk 

membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank 

Syariah. Kemampuan berkaitan dengan keadaan nasabah 

penerimaFasilitas, sehingga mampu membayar kembali penggunaan 

dana yang disalurkan oleh Bank Syariah. 

Supaya memperoleh keyakinan calon nasabah penerima 

fasilitas dalam melunasi seluruh kewajiban pada waktunya  atas 

kemauan dan kemampuan maka Bank Syariah wajib melakukan 

penilaian 5C
38

(character, chapacity, capital, condition, collateral) 

yang seksama terhadap watak, modal, agunan, dan prospek usaha dari 

calon nasabah penerima fasilitas. Penjelasan tersebut menyebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan penilaian seksama adalah sebagai 

berikut: 
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1) Peilaian watak calon nasabah penerima fasilitas, terutama 

didasarkan pada hubungan yang telah terjalin antara bank syariah 

dan nasabah yang bersangkutan atau informasi-informasi dari 

orang lain atau pihak lain yang dapat dipercaya sehingga bank 

syariah dapat menyimpulkan bahwa nasabah tersebut layak 

dibiayai oleh bank syariah. 

2) Penilaian kemapuan calon nasabah penerima fasilitas, bank wajib 

meneliti kemampuan calon nasabah, sehingga bank yakin usaha 

nasabah layak untuk dibiayai. 

3) Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah, bank 

syariah wajib menganalisa keseluruhan dalam keuangan calon 

nasabah baik masa lalu maupun perkiraan yang akan datang 

sehingga bank dapat mengetahui perkiraan pemodalan calon 

nasabah. 

4) Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, bank syariah harus 

menilai hak tagih atau barang proyek yang akan dibiayai dengan 

fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang atau surat-

surat yang lain sehingga jika nasabah penerima fasilitas tidak 

dapat melunasinya  bisa digunakan untuk menanggung 

pembayaran kembali pembiayaan bank syariah. 

5) Penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah penerima fasilitas, 

bank syariah harus melakuakan analisa keadaan pasar, baik masa 

lalu maupun masa yang akan datang, baikdidalam negri maupun 
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diluar negri, sehingga bank syariah dapat mengetahui prospek 

pemasaran hasil usaha calon nasabah yang akan dibiayai.
39

 

 

5. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan 

Proses pemberian pembiayaan bank syariah kepada calon 

nasabah yang dibiayai harus memperhatikan aspek-aspek sebagai 

dasar pertimbangan, yaitu: 

1) Surat Permohonan Pembiayaan  

Dalam surat permohonan pembiaayaan berisi jenis 

pembiayaan yang diminta nasabah, untuk beberapa lama, beberapa 

limit atau plafon yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan 

berasal dari mana. Selain itu surat diatas dilampiri dengan 

dokumen pendukung antara lain: identitas permohonan, legalitas 

(akta pendirian/perubahan, surat keputusan menteri, perijinan-

perijinan), bukti kepemilikan agunan (jika diperlukan). 

2) Proses Evaluasi 

Dalam penilaian suatu permohonan, Bank syariah tetap 

berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga 

diharapakan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat. 

Proses penilaian meliputi:
40
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a) Didasarkan pada surat permohonan yang lengkap dengan kata 

lain permohonan tidak lengkap tidak dapat diproses. 

b) Proses penilaian, proses ini dapat dilakukan melalui beberapa 

tahapan kantor bank syariah. Utamanya jika bank syariah 

tersebut adalah bank umum,yaitu kantor pusat/kanwil dan 

kantor cabang.
41

 

3) Format memo/nota penilaian 

Format memo/nota penilaian calon nasabah yang akan 

dibiayai oleh bank syariah, mencakup hal-hal antara lain, informasi 

umum, aspek legalitas, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek 

sosial ekonomi aspek tenaga kerja, aspek teknis, aspek keuangan, 

aspek komersil, agunan/jaminan, analisa resiko, pertimbangan, 

kesimpula, saran, dan keputusan.
42

 

6. Jenis-jenis Pembiayaan 

Jenis pembiayaaan di Bank Syariah dalam bukunya 

Adiwarman A. Karim yang berjudul Bank Islam, Analisis Fiqih dan 

Keuangan ada beberapa jenis-jenis pembiayaan Bank Syariah yaitu: 

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah 

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan 

jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk 

membiayai modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip 
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syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 

(satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
43

 

b. Pembiayaan Investsi Syariah 

Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana 

dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dikemudian hari. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan investasi adalah 

pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk 

pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk: 

1) Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan 

proyek atau pabrik dalam rangka usaha baru. 

2) Rehabilitas, yakni penggantian peralatan lama yang sudah 

rusak dengan peralatan baru  yang lebih baik. 

3) Modernisasi, yakni penggantian penyeluruhan peralatan lama 

dengan dengan peralatan baru yang tingkat tehnologinya lebih 

baik atau lebih lebih tinggi. 

4) Ekspansi, yakni penambahan mesin atau peralatan yang telah 

ada dengan mesin atau peralatan baru dengan tehnologi sama 

atau lebih baik atau lebih tinggi. 

5) Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi 

proyek secara keseluruhan (termasuk sarana penujang kegiatan 

pabrik seperti laboratorium, dan gudang) dari suatu tempat ke 

tempat lain yang lokasinya lebih tepat atau  lebih baik. 
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c. Pembiayaan Konsumtif Syariah 

Secara definitif, konsumtif adalah kebutuhan individual 

meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak 

digunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud 

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan untuk 

tujuan diluar uasaha dan umumya bersifat perorangan.
44

 

d. Pembiayaan Sindikasi 

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan 

oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek 

pembiayaan tertentu. Pembiayaan sindikasi biasanya diperlukan 

kepada nasabah korporasi karena nilai transaksinya sangat besar. 

e. Pembiayaan Berdasarkan Take Over. 

Pembiayaan berdasarkan take over adalah pembiayaan 

yang timbul sebagai akibat dari take over terhadap transaksi non 

syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas 

permintaan nasabah. Dalam pembiayaan take Overini, bank 

syariah mengklasifikasikan hutang nasabah menjadi dua macam, 

yaitu hutang pokok plus bunga dan hutang pokok. 
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f. Pembiayaan Latter of Cradit 

Pembiayaan latter of Credit adalah pembiayaan yang 

diberikan dalam rangka menfasilitasi transaksi import dan eksport 

nasabah.
45

 

Semua itu dilakukan oleh Bank dengan sedikit imbalan 

(kepada Bank) dari pihak yang bertransaksi. Bank telah 

memberikan pelayanan begitu banyak untuk orang-orang yang 

sibuk, Bank melepaskannya dari berbagai kesulitan. Bank juga 

mebantunya membayarkan berbagai pembiayaan yang 

memberatkan (kalau harus dibayar sendiri). Sebagai wakil, Bank 

berhak menerima upah sesuai dengan kontribusinya untuk 

nasabah. 

Akad pembiayaan juga sebagai salah satu syarat dalam 

melakukan pembiayaan di Bank Syariah sebagai persetujuan 

pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain (nasabah). 

Untuk sahnya suatu akad pembiayaan harus memenuhi syarat dan 

rukun akad. 

Sehubungan dengan sahnya suatu akad pembiayaan, perlu 

juga diperhatikan ketentuan aturan bea materai. Untuk lampiran-

lampiran dari akad pembiayaan perlu dibubuhi materai temple 

dan ditandatangani diatasnya setelah diberi tanggal yang sesuai 

dengan tanggal penandatanganan. Tanda tangan para pihak 
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sebagai sebagi bukti dari persetujuan para para pihak untuk 

bertanggung jawab di kemudian hari atas segala akibat sesuatu 

yang telah disetujui. 
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BAB III 

MEKANISME PEMBIAYAAN DAN PEROLEHAN YANG DI CAPAI 

SERTA KENDALA YANG DI HADAPI DALAM PEMBIAYAAN BSM 

KAB. PACITAN  

A. Sejarah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di 

Kabupaten Pacitan. 

Awal mula berdirinya Bank Syariah Mandiri KCP. Kab. Pacitan 

yakni pada tanggal 30 Desember 2010 (soft opening), yang kemudian 

melakukan grand opening pada tanggal 1 Maret 2011. Alasan dibukanya di 

Pacitan adalah tidak lain karena ingin memperluas sektor Bank Syariah 

Mandiri, melihat perekonomian masyarakat Kab. Pacitan yang dianggap 

memiliki bpendapatan yang cukup besar, serta melihat peluang besar yang 

ada di Kab. Pacitan.
46

 

Hal inilah yang menjadi acuan atau alasan para dewan komisaris 

untuk memperluas jaringan Bank Syariah Mandiri dengan membangun 

Bank Syariah Mandiri di Kab. Pacitan, meskipun hanya sebagai Kantor 

Cabang Pembantu saja. Meskipun hanya sebagai kantor Cabang Pembantu, 

untuk produk dan jasa yang ditawarkan sama saja seperti Cabang-Cabang 

Bank Syariah Mandiri yang lain dan tugas serta pelayanannya pun sama 

dengan Cabang lainnya. 

1. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di 

Kabupaten Pacitan. 
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a. Visi 

Visi Bank Syariah Mandiri  adalah, Memimpin 

Pengembangan Peradapan Ekonomi yang Mulia (To Lead The 

Development Of Noble Economic Civilization). 

b. Misi 

Sedangkan yang menjadi Misi Bank Syariah Mandiri 

adalah: 

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata 

industri yang berkesinambungan. 

2) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran 

pembiayaan pada segmen UMKM. 

3) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja 

yang sehat. 

4) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan. 

5) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal. 
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2. Struktur Organisasi BSM. Kab. Pacitan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Papan Struktur Organisasi BSM KCP Kab. Pacitan 

Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah 

Mandiri Kab. Pacitan. 

Irfaan Solihan 

Pj. Operation Officer 

Abdul Fitri 

Marketing 

Yordan Ramon 

Customer Service 

Adi Rakhman 

Back Office 

Rizky Sukma 

Wicaksono 

Teller  

Enni Mariana p.y 

     Scurity           Driver        Office Boy 

Syaifullo    Rahman     Junaidi Rasmana 

Sodiq Hanafi 
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3. Job karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di 

Kabupaten Pacitan. 

Adapun uraian jabatan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu di Kabupaten Pacitan adalah: 

a. Kepala Cabang Pembantu 

Kepala cabang pembantu bertugas memimpin, mengelola, 

mengawasi atau mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan 

mendayagunakan sarana organisasi cabang untuk mencapai tingkat 

serta volume aktivitas pemasaran, operasional dan layanan cabang 

yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan 

secara prudent. 

Adapun tanggung jawab utama adalah sebagai berikut:  

1) Memastikan tercapainya target bisnis cabang pembantu yang 

telah ditetapkan dengan unit kerja dibawah koordinasinya 

meliputi pendanaan, pembiayaan, fee based, serta laba bersih 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 

2) Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan dan prudensialitas 

aktifitas cabang pembantu.  

3) Memastikan proses pemutusan pembiayan cabang dibawah 

koordinasinya sesuai SLA (untuk cabang koordinator 

pembiayaan). 

4) Memastikan pengendalian dan pembinaan cabang  dan  

jaringan yang ada dibawah koordinasinya. 
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b. Marketing 

Tugas uumnya ialah untuk memastikan target-target 

pembiayaan, pendanaan, fee based incom cabang yang telah 

ditetapkan oleh kantor pusat. Adapun tanggung jawab utama dari 

marketing manager adalah: 

1) Merumuskan strategi pemasaran cabang. 

2) Memastikan tercapainya target pembiayaan cabang. 

3) Memastikan tercapainya target pendanaan cabang. 

4) Emastikan tercapainya target fee based income cabang. 

5) Meastikan nota analisa pembiayaan.  

6) Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi terkendali 

dan pelaksanaan pengawalan terhadap seluru nasabah cabang. 

7) Memastikan penyelamatan seluruh pembiayaan beerasalah di 

cabang. 

8) Memastikan ketepatan pembayaran seluruh kewajiban nasabah 

cabang. 

9) Memastikan seluruh implementasi standar pelayanan pria 

kepada nasabah prioritas. 

c. Pj. Operation Officer 

Tujuan atau tugas dari jabatan Pj. Operation Officer atau 

yang biasa disebut dengan OO ini adalah, mensupervisi hasil kerja 

back office, customer service, teller, scurity, driver, dan office boy 

. 
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d. Back Office 

Tujuan utama dari back office adalah untuk memastikan 

sumber daya insane, GA/logistik, pelaporan keuangan dan 

perpajakan, serta  penggunakan IT telah dilaksanakan dengan tepat 

waktu dan sesuai dengan ketentuan. Adapun yang menjadi 

tanggung  jawab utama dari back office adalah, sebagai berikut: 

1) Menyajikan data beban kerja seluruh aktivitas dicabang 

sebagai pertimbangan Manning Analysis. 

2) Mensosialisasikan peraturan perusahaandan ketentuan-

ketentuan bidang ketenaga kerjaan kepada seluruh pegawai 

cabang. 

3) Memastikan pelaksanaan rencana pendidikan dan pelatihan 

seluruh pegawai cabang. 

4) Memastikan terpenuhinya fasilitas bagi pegawai sesuai dengan 

peraturan perusahaan. 

5) Memastikan pelaksanaan pengadaan, administrasi dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana kantr sesuai dengan 

ketentuan dan tepat anggaran. 

6) Memastikan akurasi dan keabsahan pengeluaran biaya 

operasional cabang sesuai ketentuan. 

7) Emastikan akurasi dan kebenaran pelaporan kepada BI dan 

pelaporan bersifat keuangan kepada pihak lain. 

8) Melakukan supervisi dan review laporan keuangan cabang. 
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9) Melakukan pemenuhan ketentuan perpajakan cabang. 

10) Memastikan keamanan dan kelancaran penggunaan tehnologi 

informasi.  

e. Customer Service 

Tugas umum atau keseharian customer service adalah 

mengelola kegiatan operasional dan melayani nasabah yang sesuai 

dengan standar pelayanan. Adapun tanggung jawab customer 

service antara lain:  

1) Memastikan terlaksanannya kegiatan operasional dan layanan 

nasabah sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan. 

2) Memastikan kelengkapan dan akurasi data customer dan loan 

facility. 

3) Memastikan ketersediaan dan keamanan dokumen berharga 

bank, PIN, kartu ATM maupun key acces layanan e-banking 

dan lainnya. 

4) Memastikan ketersediaan kartu ATM. 

5) Mengesahkan pembukaan dan penutupan rekening nasabah 

sesuai dengan wewenangnya. 

6) Mengaktifkan dan me-non aktifkan kartu ATM. 

7) Memastikan ketersediaan laporan CSR. 

8) Memastikan pengelolaan saran dan masukan dari nasabah. 

9) Menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan nasabah. 
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f. Teller  

Tugasnya ialah untuk melayani kegiatan penyetoran dan 

penarikan uang tunai (rupiah dan valuta asing), pengambilan atau 

penyetoran non tunai dan surat-surat berharga dan kegiatan kas 

lainnya serta terselenggaranya layanan dibagian kas secara benar, 

cepat dan sesuai dengan standar pelayanan Bank. 

Adapun tanggung jawab utama teller adalah: 

1) Melakukan transaksi tunai dan non-tunai sesuai dengan 

ketentuan standar SOP (standar operasional pelayanan). 

2) Mengelola saldo kas sesuai limit yang ditentukan. 

3) Menentukan uang layak dan tidak layak edar atau uang palsu. 

4) Menjaga kemanan dan kerahasiaan kartu specimen tanda 

tangan. 

5) Melakukan cashs count (cahs of name) akhir hari. 

6) Mengisi uang tunai di mesin ATM BSM. 

7) Menyediakan laporan transaksi harian. 

g. Scurity 

Tugasnya ialah menjaga keamanan Bank pada siang dan 

malam hari, membuka pintu untuk nasabah yang akan datang dan 

yang akan pulang. Tentunya dengan Gretting Security yang sudah 

ditetapkan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. 
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h. Office Boy 

Tugasnya ialah membersihkan dan merapikan kantor serta 

mebantu kerja proliner bank syariah mandiri (contohnya seperti 

mencek barang atau slip-slip yang ada, jumlahnya berapa dan 

melakukan hal-hal lain dan sebagainya). 

i. Driver 

Tugasnya ialah untuk menjalankan mobil operasional jika 

ingin beroperasi keluar (di luar kantor). 

B. Mekanisme Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu Kabupaten Pacitan Periode Januari – Desember 2018. 

Berdasarkan hasil penulis yang di lakukan selama kurang lebih 

satu bulan terhadap kepala kantor cabang pembantu dan karyawan Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kab. Pacitan, maka penulis 

memperoleh data hasil dari wawancara tersebut. 

Bank Syariah Mandiri KCP. Kab. Pacitan ini dalam pencapaian 

pembiayaan ternyata tidak sesuai apa yang ditargetkan oleh Bank tersebut 

karena mekanisme yang berubah yaitu perubahan pada sistem kinerjanya. 

Yang biasanya 14 hari kerja setelah nasabah mengajukan pembiayaan 

persetujuan dari BSM KCP Kab. Pacitan ini sudah keluar tetapi pada tahun 

2018 ini masih harus menunggu selama 30 hari kerja karena harus 

meminta persetujuan terlebih dahulu oleh Kantor Cabang. 

Mekanisme penyaluran pembiayaan dapat dilihat dari uraian 

berikut: 
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1. Nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan. 

2. Nasabah melengkapi persyaratan pembiayaan. 

3. Pihak bank menganalisis semua data diri nasabah beserta 

kelengkapannya. 

4. Pihak bank lalu mengirim data nasabah tersebut ke kantor cabang 

untuk dilakukan penganalisissan kembali, dan nantinya pihak kantor 

cabang yang akan menentukan nasabah tersebut diterima atau tidak 

pengajuan pembiayaannya dan waktu yang diperlukan untuk proses 

ini adalah 30 hari kerja. 

5. Jika nasabah tersebut sudah dikatakan layak untuk mendapatakan 

pembiayaan, maka kantor cabang akan konfirmasi ke kantor cabang 

pembantu untuk mencairkan dana yang diminta nasabah pembiayaan. 

6. Selanjutnya kantor cabang pembantu tinggal memantau nasabah untuk 

kelancaran angsuran mereka.
47

 

Produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Pembantu di Kabupaten Pacitan adalah: 

1. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) 

Pembiayaan pemilikan rumah (PPR) adalah pembiayaan 

konsumtif yang diajukan, baik itu rumah baru ataupun bekas, dengan 

persyaratan sebagai berikut. 

Persyaratan Pegawai Swasta Badan 
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Tetap / PNS (perorangan) Hokum 

Mengisi formulir 

permohonan 

      

Foto copi KTP Suami 

isteri 

      

Foto copi akta 

pendirian perusahaan 

      

Foto  copi kartu 

keluarga dan akta nika 

      

Slip gaji 3 bulan 

terakhir dan 

penghasilan lain-lain 

    

Salinan rekening 

tabungan 6 bulan 

terakhir. 

      

Fiti copi SIUP, TDP, 

SITU, NPWP. 

     

Laporan keuangan / 

laporan kegiatan usaha. 

     

copy nota DO/SPK/ 

Kontrak kerja sama 

dengan pihak lain. 

     

Copany profile      
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(Riwayat 

usaha/perusahaan). 

Surat penawaran dan 

penjualan developer  

      

surat penetapan lokasi 

rumah. 

      

Copy bukti penetapan 

tanah dan PBB tahun 

terakhir. 

      

Copy izin mendirikan 

bangunan. 

      

 

Untuk PNS ketentuan pembayaran cicilannya maksimal 10 

tahun, sedangkan untuk pekerja swasta dan badan hukum ketentuan 

pembayaran cicilannya maksimal 5 tahun. Akad yang digunakan 

dalam pembiayaan PPR ini adalah akad Al-Murabahah yaitu akad jual 

beli, dimana harga rumah tersebut diberitahukan dimuka setelah 

keduanya sepakat (nasabah dan pihak bank) akan dilanjutkan ke tahap 

berikutnya yaitu tahap dimana perjanjian pembayaran pelunasan 

pembiayaan sesuai dengan kemampuan nasabah dan tidak menyalahi 

aturan bank yang telah ditetapkan. 
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2. Pembiayaan Pemilikan Mobil/Motor (PPM) 

Pembiayaan Pemilikan Mobil/Motor (PPM) adalah 

pembiayaan konsumtif yang diajukan nasabah kepada bank untuk 

memiliki kendaraan bermotor baik itu mobil/motor dan baik itu baru 

atau bekas, dengan persyaratan sebagai berikut:
48

 

Persyaratan Pegawai 

tetap/ PNS 

Swasta 

(perorangan) 

Badan 

Hukum 

Copy KTP suami isteri       

Copy kartu keluarga dan 

akta nikah 

     

Copy akta pendirian 

perusahaan 

     

Legalitas usaha (SIUP, 

TDP, SITU, NPWP) 

     

Laporan keuangan atau 

laporan kegiatan usaha 

     

Copy nota/DO/SPK/kontrak 

dengan perusahaan lain. 

     

Salinan rekening bank 6 

bulan terakhir. 

      

Company profile (riwayat 

hidup) 

     

                                                             
48

 Irfan Solihan, Wawancara, 07 Februari 2019. 



52 
 

 
 

Surat keterangan kerja 

/rekomendasi dari kepala 

kantor. 

    

Slip gaji 3 bulan terakhir.     

Surat penawaran dari 

penjual/ dealer. 

      

Brosur atau daftar harga dari 

dealer. 

      

Copy BPKB dan STNK 

(jika pembelian kendaraan 

bekas) 

      

 

Untuk membayar cicilan PPM tergantung pada masa 

ketahanan mesinnya yang akan didiskusikan kembali bersama pihak 

bank yang berkaitan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan PPR 

ini adalah akad Al-Murabahah yaitu akad jual beli. Dimana harga 

mobil/motor tersebut diberitahukan dimuka setelah keduanya sepakat 

(nasabah dan pihak bank) maka dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu 

tahap dimana perjanjian pembayaran pelunasan pembiayaan sesuai 

dengan kemampuan nasabah dan tidak menyalahi aturan bank yang 

telah ditetapkan. 
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3. Pembiayaan Modal Kerja/ Investasi 

Pembiayaan modal kerja/ investasi adalah pembiayaan untuk 

modal kerja ataupun investasi untuk masa yang akan datang, dengan 

ketentuan persyaratan sebagai berikut:
49

 

Persyaratan Swasta 

(perorangan) 

Badan Hukum 

Copy KTP suami isteri    

Copy kartu keluarga dan akta 

nikah 

   

Copy akta pendirian perusahaan     

Legalitas usaha (SIUP, TDP, 

SITU, NPWP) 

    

Laporan keuangan atau laporan 

kegiatan usaha 

    

Copy nota/DO/SPK/kontrak 

dengan perusahaan lain. 

    

Salinan rekening bank 6 bulan 

terakhir. 

    

Company profile (riwayat 

hidup/perusahaan) 

    

Copy bukti kepemilikan 

agunan/jaminan. 
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copy pajak bumi dan bangunan 

tahun terakhir. 

    

Copy ijin mendirikan bangunan     

 

Untuk ketentuan pembayaran cicilan pembiayaan modal kerja 

maksimal 3 tahun sedangkan untuk pembiayaan investasi maksimal 5 

tahun. Akad yang digunakan dalam pembiayaan PPR ini adalah akad 

Al-Murabahah, dimana jumlah pinjaman dibagi dengan jumlah bulan 

dalam tahun yang telah disepakati antara nasabah dan bank dalam 

pembayaran angsuran pelunasan pembiayaan yang nasabah ambil. 

Sedangkan untuk mekanisme pencairan dananya setelah 

nasabah sudah memenuhi persyaratan pembiayaan mereka maka 

berkas nasabah tersebut akan diperiksa kembali oleh pihak bank yang 

bersangkutan untuk kelengkapan data-datanya. Setelah lengkap semua 

maka dokumen nasabah tersebut dikirim ke Kantor Cabang Bank 

Syariah Mandiri.
50

 Berkas yang sudah sampai di Cabang Pacitan akan 

diperiksa kembali kelengkapan dokumen nasabah beserta agunannya 

dan kelayakan pengajuan pembiayaan, setelah semuanya memenuhi 

syarat dan layak mendapatkan pembiayaan sesuai kriteria dari cabang 

maka nasabah tersebut pembiayaanya disetujui dan dananya akan 

dicairkan oleh Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri di 

Kabupaten Pacitan melalui rekening nasabah. 
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C. Perolehan yang di Capai Serta Kendala yang di Hadapai dalam 

Pembiayaan BSM KCP Kab. Pacitan Periode Januari – Desember 

2018. 

Berdasarkan hasil yang penulis lakukan selama kurang lebih satu 

bulan terhadap kepala kantor cabang pembantu dan karyawan bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kab. Pacitan, maka penulis 

memperoleh data hasil dari wawancara tersebut.
51

 

Berdasarkan penyajian data sebelumnya yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu di Kabupaten Pacitan, adalah: 

Dapat diketahui perolehan yang dicapai Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Pembantu Kab. Pacitan ini pada periode Januari – 

Desember 2018 adalah sebesar Rp. 16 Milyar. Jumlah tersebut jauh dari 

target yang telah ditentukan oleh Kantor Cabang Pembantu BSM Kab. 

Pacitan, karena mereka menargetkan BSM Kantor Cabang Pembantu di 

Kabupaten Pacitan ini dalam satu tahun harus memenuhi target 

pembiayaan sebesar 18 Milyar rupiah,  padahal dana yang di himpun 

sudah melebihi jumlah target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 21 

M. 

Seperti halnya dengan perusahaan lain kendala pasti akan muncul 

disetiap perusahaan yang menggeluti bisnis, entah itu dari segi kecukupan 

modal, likuiditas maupun resiko pembiayaan yang tidak tercapai seperti 
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yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di 

Kabupaten Pacitan ini. 

Tidak tercapainya target pada Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Pembantu di Kabupaten Pacitan ini dikarenakan marketing yang 

menjadi jalur antara nasabah dan Bank hanyalah satu orang sehingga tidak 

akan pernah optimal target pembiayaan Bank tersebut, karena itu jika 

hanya menjadi jalur antara nasabah dan Bank hanyalah satu orang 

sehingga tidak akan pernah optimal target pembiayaaan bank tersebut, 

mengurus semua pembiayaan nasabah, melakukan pengenalan Bank 

Syariah kepada masyarakat serta melakukan penilaian terhadap nasabah 

yang pantas untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank,tentu tidak akan 

bisa marketing tersebut melakukan semuanya, walaupun bisa tentu 

memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan nasabah sesuai dengan 

target yang diharapkan oleh kantor cabang tersebut.
52

 

Kendala lainnya pun ternyata masih ada bukan hanya kendala 

seperti diatas tetapi kendala lainnya yaitu adanya perbaikan sistem dari 

cabang yang seharusnya pencairan dana dan persetujuan pembiayaan 

diurus oleh marketing dan disetujui oleh kepala kantor cabang pembantu 

sekarang beralih harus disetujui oleh kantor cabang BSM. 

Oleh sebab itu perolehan pendapatan BSM tentang penyaluran 

pembiayaan mereka sangat jauh dari target yang ditentukan selain itu 

banyak nasabah yang membatalkan pembiayaan mereka karena mereka 
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perlu dana cepat, sedangkan kantor cabang pembantu BSM tidak dapat 

mencairkan dananya dengan cepat karena adanya perubahan sistem tadi, 

sehingga dari waktu 14 hari kerja normalnya menjadi dua kali lipat dari itu 

yaitu 30 hari kerja karena adanya perbaikan sistem tadi, akibatnya para 

nasabah yang membatalkan pembiayaan di BSM ini dan lebih memilih di 

lembaga lain yang lebih cepat untuk meproses pembiayaan mereka sesuai 

dengan keinginan mereka.
53

 

informasi dari karyawan lain juga menyatakan bahwa  dampak dari 

tidak tercapainya perolehan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP 

pacitan adalah kurangnya biaya operasional untuk pembiayaan dalam hal 

pemasaran, kurangnya bonus karyawan sehingga berdampak pada kinerja 

karyawan, serta berdapak pada performa perusahaan.
54
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BAB IV 

ANALISIS PEMBIAYAAN BANK SYARIAH MANDIRI KCP. KAB. 

PACITAN PERIODE JANUARI – DESEMBER 2018 

A. Analisis Mekanisme Pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP. Kab. 

Pacitan Periode Januari – Desember2018. 

Setelah disajikan data yang berkenaan dengan mekanisme penyaluran 

pembiayaan dan perolehan yang dicapai Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Pembantu di Kabupaten Pacitan. Maka langkah selanjutnya akan 

dilakukan penganalisisan data tersebut sehingga pada akhirnya data tersebut 

akan memberikan gambaran terhadap apa yang diinginkan dalam penelitian 

ini. Berdasarkan data yang didapat  dari penelitian  pada Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Pacitan, ada beberapa 

prosedur yang harus ditempuh nasabah dalam mekanisme penyaluran 

pembiayaan. 

Analisis dalam kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kab. Pacitan ternyata juga 

berpegangan pada teori analisis penyaluran pembiayaan,yang mana mereka 

pertama, menganalisis watak calon nasabah yaitu dengan mengunjungi 

tempat nasabah akan memastikan tempat tinggal nasabah. Misalnya nasabah 

ingin melakukan pembiayaan untuk melakukan usaha mereka maka pihak 

Bank datang untuk melakukan pembiayaan untuk meluaskan usaha mereka 

maka pihak Bank datang untuk memantau usaha apa yang nasabah lakukan 

untuk memastikan bahwa nasabah tidak berbohong dan lain sebagainya. 
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Kedua, pihak Bank juga melakukan penilaian kemampuan terhadap calon 

nasabahnya dalam melakukan usaha yang telah digeluti calon penerima 

pembiayaan dan BSM sehingga pihak Bank yakin bahwa usaha yang akan 

dibiayai tepat sasaran. Ketiga, pihak Bank juga melihat modal usaha calon 

penerima fasilitas pembiayan mereka yaitu dengan cara melihat posisi 

keuangan calon nasabah secara keseluruhan, seperti modal awal nasabah, laba 

rugi yang di dapatkan oleh nasabah setiap hari atau setiap bulannya, selain itu 

pihak Bank juga bertanya dan mengumpulkan informasi tentang nasabah 

dengan orang-orang disekitar calon nasabah tersebut. Keempat, pihak Bank 

juga sudah menetapkan nilai agunan bagi calon nasabah yaitu sebesar 125% 

dari jumlah pembiayaan yang diminta nasabah. Kelima, pihak Bank juga 

melakukan survey terhadap usaha yang akan dijalankan nasabah apakah usaha 

tersebut akan tetap berjalan dengan lancar selama proses pembiayaan 

berlangsung ataukah hanya bertahan sebentar saja sehingga mengakibatkan 

kerugian yang sangat dihindari oleh pihak Bank. 

Setelah hal-hal diatas dilakukan oleh pihak Bank maka langkah 

selanjutnya adalah nasabah diminta untuk melengkapi persyaratan dan 

membayar administrasi jika memang diperlukan. 

Analisis pembiayaan ini dilakukan guna menghindari hal-hal yang 

akan merugikan pihak Bank nantinya oleh karena itu Bank sangat selektif 

dalam pemeberian fasilitas pembiayaan terhadap calon nasabah mereka. 

Setelah analisis dilakukan oleh bagian marketing, dan disetujui oleh 

kepala cabang pembantu maka seluruh dokumen nasabah akan diproses dan 
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dianalisis kembali dan di kirim ke kantor Cabang BSM. Proses tersebut 

diberlakukan setelah adanya perubahan sistem yang dilakukan oleh Kantor 

Cabang BSM yang mengharuskan semua keputusan pembiayaan berada di 

kantor Cabang. 

Dengan adanya pemberlakukan peraturan yang baru ini yang 

dikeluarkan oleh Kantor Cabang maka proses pencairan pembiayaan pun 

akan lama dari pada sebelumnya, jika sebelumnya hanya 14 hari kerja maka 

setelah adanya peraturan baru ini mengharuskan proses penganalisisan 

kelengkapan data nasabah lebih lama dari biasanya yaitu 30 hari kerja. 

1. Pencairan Pembiayaan. 

Setelah dikirim data atau dokumen calon nasabah pebiayaan 

tersebut nantinya akan diproses kembali oleh Kantor Cabang. Setelah 

adanya keputusan diterima atau ditolak dari Kantor Cabang, maka pihak 

BSM Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Pacitan akan 

menyampaikan keputusan tersebut kepada calon nasabah yang 

mengajukan pembiayaan. Jika keputusan diterima untuk direalisasikan, 

selanjutnya akan dilakukan pengikatan melalui akad yang akan 

disepakati bersama antarapihak Bank Syariah Mandiri dan nasabah 

pembiayaan yang sudah dibicarakan sebelumnya. Setelah melakukan 

penandatanganan akad atau perjanjian, maka nasabah berhak 

mendapatkan pencairan pembiayaan. 

Target adalah salah satu bentuk motivasi yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapai, untuk melakukan 
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segala sesuatu kita harus menentukan target kemana kita akan melangkah 

begitu juga dengan dunia perbankan mereka selalu dituntut untuk 

mencapai target guna melangsungkan dan meningkatkan pencitraan 

perusahaan mereka serta membantu masyarakat dalam mengatasi 

masalah. 

Diatas sudah sangat jelas diuraikan yang menjadi masalah yaitu 

dalam teori tidak diberlakukan adanya peraturan yaitu mengharuskan 

proses penganalisisan kelengkapan data nasabah lebih lama dari biasanya 

yaitu 30 hari kerja tetapi dalam bank tersebut diberlakukan sehingga 

mengakibatkan pendapatan yang tidak sesuai dengan target yang telah 

ditentukan. 

B. Perolehan yang di Capai Serta Kendala yang di Hadapi dalam 

Pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP.  Kab. Pacitan Periode 

Januari – Juni 2018. 

Untuk mengetahui perolehan yang dicapai oleh Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Pembantu dapat dilihat dari dokumen serta data 

dari hasil wawancara pribadi yang menyatakan bahwa perolehan 

pencapaian mereka pada periode januari – juni 2018 hanyalah 16 milyar 

rupiah, hal tersebut jauh dari target pembiayaan yang sudah ditentukan 

oleh Kantor Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah Kab. Pacitan yang 

sudah mereka tetapkan sebesar 18 milyar rupiah. Padahal dana yang 

dihimpun sudah melebihi taarget yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 

21 M. 
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Karena adanya perbaikan sistem di perbankan yang 

mengharuskan semua dokumen nasabah pembiayaan harus diketahui dan 

disetujui oleh Kantor Cabang BSM sehingga mengakibatkan lambatnya 

proses pencairan dana pembiayaan yang membatalkan kontrak mereka 

dengan alasan keterlambatan proses pencairan dana tersebut, selain itu 

ternyata BSM juga sangat teliti dan berhati-hati dengan calon nasabah 

pembiayaan mereka. 

Mereka tidak bisa menerima begitu saja calon nasabahnya, 

mereka juga memantau dan menganalisis tingkat sosial dan ekonomi 

calon penerima pembiayaan dan mereka juga menetapkan agunan bagi 

yang ingin mendapatkan pembiayaan yang sebesar 125% dari jumlah 

pinjaman pembiayaan yang diinginkan calon nasabah mereka, padahal 

dalam teorinya Bank Syariah boleh tidak menetapkan agunan sesbesar 

125% itu. Selain itu mereka juga meniadakan akad mudharabah dalam 

semua produk pembiayaannya. Hal ini dikarenakan mereka takut akan 

kerugian sehingga mereka meniadakan akad tersebut dan lebih memilih 

akad murabahah yang tentunya tidak memiliki resiko jikapun ada 

resikonya tentulah sangat kecil dibandingkan akad Mudharabah. 

Padahal Misi Bank Syariah Mandiri itu sendiri adalah 

mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan 

khususnya pada segmen UMKM. Tetapi pada kenyataan nya mereka 

malah menentukan  125% agunan dari pinjaman calon nasabah 

pembiayaanya serta meniadakan akad Mudharabah, hal ini tentu sulit 
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bagi para pedagang sayur, buah dan juga pedagang kaki lima yang ingin 

melebarkan sayap usaha mereka. 

Selain itu tenaga kerja marketing ternyata juga mempengaruhi 

target pencapaian pembiayaan karena tenaga marketing yang ada di 

Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri hanya satu orang 

sehingga tidak dapat banyak menjaring nasabah pembiayaan selain itu 

juga sosialisasi dan promosi  ke masyarakat dengan seharusnya. 

Sehingga dampak yang dihadapi oleh Kantor Cabang Pembantu 

Bank Syariah Mandiri pada saat ini ialah kekurangan biaya operasional, 

laba perusahaan menurun, bonus para karyawan tidak ada serta performa 

kantor menurun. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Mekanisme pembiayaan  Bank Syariah Mandiri KCP. Kab. Pacitan 

periode Januari – Desember 2018. Mekanismenya sebagian sudah 

sesuai dengan teori. Tetapi ada salah satu yang membedakannya yaitu 

dalam mekanismepersetujuan, yaitu sistemnya yang berubah, biasanya 

14 hari menjadi 30 hari karena harus meminta persetujuan dari Kantor 

Cabang. Perolehan yang dicapai dalam BSM Kab. Pacitan ini 

hanyalah 16 Milyar.  

2. Perolehan yang di capai serta kendala yang dihadapi dalam 

pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP. Kab. Pacitan periode Januari 

– Desember 2018. Perolehan tersebut ternyata jauh dari target 

pembiayaan yang sudah dibebankan terhadap mereka yang harus 

dipenuhi yaitu selama satu tahunnya sebesar 18 Milyar tetapi hanya 16 

Milyar. Hal ini dikarenakan terjadi kendala yaitu, kurangnya SDM, 

agunan yang tinggi yaitu 125% dari besar pinjaman,meniadakan akad 

mudhârabah sehingga banyak UMKM yang tidak bisa melakukan 

pembiayaan 
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B. Saran 

1. Saran yang ingin penulis sampaikan bahwa SDM di BSM KCP ini 

harus ditambah supaya target pembiayaan bisa tercapai dan performa 

kantor tidak menurun. 

2. Turunkan target yang diberikan kepada BSM KCP agar dapat 

memenuhi target yang telah ditetapkan. 

3. Bagi para peneliti berikutnya bisa melihat dengan saksama 

dikarenakan masih ada terdapat kekurangan dalam penelitian ini 

sekiranya dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai hal 

serupa. 
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