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ABSTRAK 

Kristianawati, Liska 2019. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada 

Pembiayaan Mura>bah{ah di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. Skripsi 

Jurusan Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Yunaita Rahmawati, 

M, Si., AK. 

 

Kata kunci : mura>bah{ah, Non Performing Financing,  

Sebagai lembaga keuangan syariah, kegiatan usaha BRI Syariah KCP 

Ponorogo adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman. Dalam menyalurkan pembiayaan, 

pembiayaan yang paling diminati masyarakat di BRI Syariah KCP Ponorogo yaitu 

pembiayaan mura>bah{ah. Namun dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah 

tidak bisa terlepas dari berbagai resiko salah satunya adalah pembiayaan 

bermasalah, karena dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kesehatan likuiditas 

bank dan tingkat kepercayaan para debitur kepada bank. Sehingga penelitian ini 

dilakukan untuk mengkaji strategi penanganan yang dilakukan bank terhadap 

pembiayaan bermasalah.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategi 

penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mura>bah{ah di BRI Syariah 

KCP Ponorogo? Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada 

pembiayaan mura>bah{ah di BRI Syariah KCP Ponorogo dalam prespektif ekonomi 

Islam 

Didalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan 

jenis penelitian (field research), teknik pengumpulan data dengan cara 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data menggunakan 

metode deduktif yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik 

kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Data yang menjadi sumber adalah 

BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor penyebab pembiayaan 

bermasalah dapat berasal dari nasabah dan BRI Syariah KCP Ponorogo. Strategi 

penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mura>bah{ah di BRI Syariah 

KCP Ponorogo adalah 1)Pendekatan kepada nasabah, 2)  Penagihan secara 

intensif, 3) Pemberian surat teguran yaitu SP 1 s/d 3, dan 4) Restrukturisasi 

dengan cara Rescheduling. Kemudian penanganan pembiayaan bermasalah 

dengan prespektif Islam yaitu Al-Sulh (perdamaian) seperti memberi tangguhan 

(rescheduling).  
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1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara

bagi pihak berlebihan dana dan pihak berkekurangan dana untuk kegiatan usaha

dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Bank Syariah dalam

istilah internasional dikenal dengan Islamic Banking atau Interest Free Banking

merupakan suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak

menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maysir), dan ketidakpastian atau

ketidakjelasan (garar). Bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran adanya

ketiga unsur tersebut maka bank syariah bisa menjadi alternatif sebagai sarana

peminjaman modal atau untuk meginvestasikan dana.1

Sebagai lembaga keuangan BRI Syariah KCP Ponorogo memiliki peran dan

fungsi yang sama dengan bank-bank syariah lainnya yakni penghimpun dan

penyaluran dana dari masyarakat ke masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip

syariah sekaligus sebagai intermediasi antara nasabah satu dengan nasabah yang

lainnya. BRI Syariah KCP Ponorogo salah satu kantor yang terletak di jalan

utama kota dan juga berdekatan dengan komplek pertokoan. Dengan lokasi yang

strategis ini menjadikan BRI Syariah KCP Ponorogo sebagai salah satu alternatif

pilihan untuk para pengusaha yang berada di sekitar lokasi. Salah satu bentuk

pembiayaan yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya di BRI Syariah

KCP Ponorogo adalah pembiayaan mura>bah{ah dengan jumlah nasabah 227

1 Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik (Yogyakarta: Teras, 2012), 99.
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selama tahun 2018. Menurut Bapak Gatot Wijanarko selaku pimpinan BRI

Syariah KCP Ponorogo menjelaskan bahwa pembiayaan mura>bah{ah adalah

pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat karena pembiayaan mura>bah{ah

memiliki sistem yang cepat dan relative mudah serta memiliki resiko yang kecil

dibanding dengan produk pembiayaan yang lain seperti Pembiayaan Mudharabah

serta Ijarah.2

Pembiayaan yang diberikan BRI Syariah KCP Ponorogo kepada nasabah

melalui proses yang panjang dan analisis seksama hal ini dilakukan untuk

mengurangi resiko keuangan. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa masih

banyak terjadi berbagai masalah-masalah seperti adanya kredit macet atau bisa

disebut dengan Non Performing Financing (pembiayaan bermasalah), yang dalam

hal ini banyak faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Faktor internal bank yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan

bermasalah adalah antara lain: (1) Analisis yang dilakukan oleh bank kurang

tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang terjadi dalam kurun waktu

pembiayaan berlangsung, (2) Adanya keterbatasan pengetahuan penjabat bank

terhadap jenis usaha nasabah sehingga tidak didapatkan analisis pembiayaan yang

tepat dan akurat,3 (3) Kuantitas, kualitas, dan integrasi SDM yang kurang

memadai, (4) Memberikan perlakukan khusus kepada nasabah yang kurang tepat,

(5) Kelemahan organisasi dan sistem serta prosedur pembiayaan, sehingga

memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pemutusan

persetujuan pemberian pembiayaan dan ketidakmampuan bank dalam melakukan

2 “Gatot Wijanarko, Wawancara, 11 januari 2019”.
3 Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi (Jakarta: Kencana Prenada

Media Group, 2010), 125.
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identifikasi dan pengawasan terhadap pembiayaan bermasalah secara dini.4

Sedangkan faktor internal dari pihak nasabah dilihat dari aspek manjemen/

karakter yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu: (1) Manajemen/

pengurus perusahaan tidak capable/ tidak profesional yaitu: one man show, tidak

bisa memimpin, serta lemah dalam perencanaan, (2) kesalahan dalam kebijakan

pengembangan perusahaan yaitu: teralu ekspansif, keberanian berspekulasi pada

sektor usaha yang berisiko tinggi, serta penyimpangan dari core bisnisnya, (3)

Penyimpangan dari tujuan penggunaan pembiayaan dengan cara: pembiayaan

modal kerja digunakan untuk investasi, dana yang disediakan untuk produksi

digunakan untuk konsumsi, serta pembiayaan investasi seharusnya digunakan

untuk membeli barang baru digunakan untuk membeli barang bekas, (4) Karakter/

itikad yang tidak baik yaitu: melarikan diri setalah menarik pembiayaan,

memalsukan usaha, suka berjudi, pola hidup mewah dan tidak sebanding dengan

penghasilannya, serta tidak kooperatif, (5) Turn over yanng tinggi dilevel

manajemem dan/atau terjadi perselisihan intern. Contoh: seringkali dilakukan

pergantian pemilik, lemahnya kemampuan tenaga ahli yang ada, perusahaan

dalam sengketa antara pemilik/pengurus atau dipihak lain.5

Faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah

adalah antara lain: (1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja

untuk tidak membayar kewajibanya kepada bank sehingga kredit yang diberikan

macet, (2) Adanya unsur tidak sengaja, debitur mau melaksanakan kewajiban

4Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan
Syariah (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), 130-131.

5 Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi 128
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sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga

tidak dapat membayar angsuran serta bencana alam yang dapat menyebabkan

kerugian debitur.6

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gatot Wijanarko selaku

pimpinan BRI Syariah KCP Ponorogo faktor-faktor yang menyebabkan BRI

Syariah KCP Ponorogo mengalami pembiayaan bermasalah adalah faktor internal

dan eksternal. Faktor internal yaitu bank salah menganalisa character seorang

nasabah yang diberikan pembiayaan sehingga akhirnya nasabah tersebut jadi

bermasalah dengan pembiayaan tersebut. Sedangkan faktor eksternal yaitu

nasabah yang mengalami kebakaran atau kebanjiran sehingga tidak bisa lagi

melakukan penjualan.7

Pembiayaan bermasalah memberikan dampak kurang baik bagi bank syariah

yang bersangkutan. Bahaya atas pembiayaan yang bermasalah yaitu tidak terbayar

nya kembali pembiayaan yang diberikan baik sebagian maupun keseluruhan.

Semakin besar pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank, maka akan

menurunkan pula tingkat kesehatan operasional bank tersebut. Penurunan mutu

pembiayaan dan tingkat kesehatan bank mempengaruhi likuiditas keuangan dan

solvabilitas, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah

penabung atau bahkan calon nasabah. Semakin besar jumlah pembiayaan yang

bermasalah, maka semakin besar jumlah dana cadangan yang harus disediakan,

dan semakin besar pula tanggungan bank untuk mengadakan dana cadangan,

6 Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi 128
7 “Gatot Wijanarko, Wawancara, 11 januari 2019”.
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karena kerugian yang ditanggung bank akan mengurangi modal bank. Demikian

pula yang terjadi pada BRI Syariah KCP Ponorogo.

Di BRI Syariah KCP Ponorogo dalam setiap penyaluran pembiayaan yang

diberikan selalu memperhatikan tingkat produktivitas, apabila terdapat

peningkatan produktivitas maka diharapkan ada penurunan NPF (Net Performing

Financing) atau pembiayaan bermasalah, hal ini bertujuan agar pembiayaan

berjalan dengan lancar serta resiko pembiayaan bermasalah akan berkurang.

Berikut ini merupakan tabel produktvitas BRI Syariah KCP Ponorogo tahun 2017.

Tabel 1.1 Produktivitas BRI Syariah KCP Ponorogo tahun 2017

Bulan JAN FEB MAR APR MEI JUNI
OS 6.224 6,809 5459 5710 5,7 5,502
RR 16,30% 86,20% 86,70% 86% 86,80% 85,30%
NPF (vol) 329 460,8 460,28 312 312 313
NPF (%) 5,30% 7,60% 7,70% 5,65% 5,60% 5,70%

Bulan JULI AGUST SEP OKT NOV DES
OS 5,782 5,969 5184 5118 5566 5,652
RR 86,80% 83,10% 88,80% 94,50% 96,30% 98,70%
NPF (vol) 312,5 313 70 70 70 70
NPF (%) 5,40% 5,20% 1,30% 1,40% 1,20% 1,23%

Sumber : Data Produktivitas BRI Syariah KCP Ponorogo Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas rasio keuangan BRI Syariah KCP Ponorogo setiap

bulan nya mengalami perubahan, tentunya perubahan tersebut akan memberikan

dampak pada pendapatan Bank. Sejalan dengan permasalah di atas, maka pihak

Bank BRI Syariah KCP Ponorogo diharuskan untuk mempunyai upaya yang

efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah yang dimilikinya. Berdasarkan

hasil wawancara dengan bapak Kiki selaku AO (Account Office) BRI Syariah

KCP Ponorogo menyatakan bahwa strategi penangaan pembiayaan bermasalah

pada pembiayaan mura>bah{ah adalah dengan melakukan pendekatan dengan



6

nasabah, penagihan secara intensif, pemberian surat teguran/peringatan, serta

upaya resctruturisasi dengan cara rescheduling.8 Apabila di dasarkan pada

ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, maka pihak Bank BRI Syariah

KCP Ponorogo harus menjaga jumlah pembiayaan bermasalah yang dimilikinya

tidak lebih dari 5%, sedangkan selama 3 tahun terakhir jumlah pembiayaan

bermasalah yang ada di BRI Syariah tidak mencapai 5%.  Rasio keuangan dapat

digunakan untuk mengukur rasio pembiayaan bermasalah adalah Non Performing

Financing (NPF), rasio ini mengukur kemampuan bank dalam meminimalkan

pembiayaan bermasalah yang dihadapi.

Berikut adalah data NPF Bank BRI Syariah KCP Ponorogo dalam 3 tahun

terakhir :

Tabel 1.2 Data NPF BRI Syariah KCP Ponorogo

Tahun 2016 1,55%

Tahun 2017 1,63%

Tahun 2018 1,39%

Sumber : Data NPF BRI Syariah KCP Ponorogo Tahun 2016-2018.

Dalam ketentuan Bank Indonesia tingkat NPF tidak boleh melebihi angka

5%. Pada tahun 2016 tercatat NPF (Non Performing Financing) BRI Syariah KCP

Ponorogo sebesar 1,55%, pada tahun 2017 1,63% dan pada tahun 2018 tercatat

1,39%. Angka ini memang tidak melampaui ketentuan BI, namun jika terus

8 “Kiki Agung W, wawancara, 23 Februari 2019”.
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dibiarkan akan mengakibatkan pendapatan BRI Syariah KCP Ponorogo

berkurang. Maka dibutuhkan strategi untuk penanganan pembiayaan bermasalah

tersebut. Pada tahap ini, pihak BRI Syariah KCP Ponorogo akan memberikan

peringatan secara kekeluargaan, apabila nasabah tetap saja mengalami kesulitan

untuk menyelesaikan kewajibannya, maka dengan persetujuan pihak nasabah

dapat dilakukan dengan upaya restukturisasi pembiayaan.

Dari uraian masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam

mengenai strategi yang digunakan oleh BRI Syariah KCP Ponorogo untuk

menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi pada pembiayaan mura>bah{ah.

Sehingga penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan

tersebut dengan mengambil judul “Strategi Penanganan Pembiayaan

Bermasalah Pada Pembiayaan Mura>bah{ah di Bank Bri Syariah KCP(Kantor

Cabang Pembantu) Ponorogo”.

B. Pembatasan masalah

Batasan masalah merupakan identifikasi masalah yang sengaja dibatasi dan

disesuaikan dengan kemampuan peneliti. Agar penelitian ini tidak keluar dari

pokok permasalahan yang akan diteliti, peneliti membatasi pada analisis Strategi

Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mura>bah{ah Di Bank BRI

Syariah KCP Ponorogo.
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C. Rumusan masalah

1. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan

mura>bah{ah di BRI Syariah KCP Ponorogo ?

2. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan

mura>bah{ah di BRI Syariah KCP Ponorogo dalam prespektif ekonomi Islam?

D. Tujuan penelitian

Kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana pasti mempunyai

tujuan yang diinginkan. Tujuan merupakan faktor yang sangat penting dalam

sebuah kegiatan. Oleh karena itu dengan adanya tujuan, maka kegiatan dapat

terlaksana dengan jelas dan terarah sehingga akan memperoleh keberhasilan yang

maksimal dalam kegiatan tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui,memahami dan menganalisis strategi Penanganan

pembiayaan bermasalah pada produk mura>bah{ah di Bank Bri Syariah KCP

Ponorogo.

2. Untuk mengetahui,memahami dan menganalisis strategi penanganan

pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mura>bah{ah di BRI Syariah KCP

Ponorogo dalam prespektif ekonomi Islam.

E. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengharapkan adanya manfaat secara teoritis

maupun praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

Secara praktis penulis ini mempunyai manfaat besar dalam rangka

mengetahui Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan
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Mura>bah{ah Di Bank Bri Syariah KCP Ponorogo. Harapan penulis hasil

penelitian ini menjadi bahan masukan bagi Bank Bri Syariah KCP Ponorogo

dan lembaga keuangan Syariah lainnya.

b. Manfaat Teoritis

a) Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi

lembaga keuangan Syariah khususnya para praktisi-praktisi perbankan

untuk meningkatkan kualitas profesionalnya.

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam

pengembangan teori untuk mendalami konsep prinsip-prinsip perbankan.

c) Sebagai bahan masukan untuk lembaga yang bersangkutan agar dapat

mengoreksi dan mengevaluasi kembali apa yang penulis teliti.

F. Studi Penelitian Terdahulu

Pada tahun 2018, telah dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Nur Awali

Khoirunnisa dengan judul “Implementasi Recheduling, Reconditioning, dan

Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR

Muamalat IB Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Mas Mansyur

Surabaya”. Perbandingan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian

yang dilakukan oleh Nur Awali Khoirunnisa terdapat persamaan dan perbedaan

yaitu: persamaanya adalah membahas tentang penyelesaian pembiayaan

bermasalah, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Nur Awali

Khoirunnisa lebih fokus pada penyelesaiaan pembiayaan bermasalah pada produk

KPR, sedangkan yang dilakukan oleh peneliti lebih fokus terhadap penanganan

pembiayaan bermasalah pada produk  pembiayaan mura>bah{ah. Penelitian tersebut
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menghasilkan implementasi recheduling, reconditioning, dan resctructuring

produk KPR dilakukan dengan peruntukan yaitu nasabah PT dan perorangan yang

keduanya dilakukan dengan proses yang sistematis dan berhasil menjadi solusi

pembiayaan bermasalah terbukti dari menurunnya nasabah brmasalah dan

menurunnya tingkat NPF.9

Pada skripsi Arzharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati, 2017. Dengan judul

“Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah : Kajian

Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”.

Perbandingan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan

oleh Arzharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati terdapat persamaan dan

perbedaan yaitu: persamaanya adalah membahas tentang pembiayaan bermasalah,

sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Arzharsyah Ibrahim

dan Arinal Rahmawati teknik penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk

mura>bah{ah menggunakan metode on the spot, somasi, penagihan, restukturasi,

penjualan jaminan, dan melakukan write off serta adanya penetapan terhadap

denda. Sedangkan teknis penanganan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan

penerapan pendekatan dengan nasabah, pegihan secara intensif, pemberian surat

teguran/peringata dan upaya penyehatan dengan cara rescheduling. Penelitian

tersebut menghasilkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah berasal

dari 1) nasabah, 2) internal bank, 3) faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan

sangat komperhensif mulai dari pencenggah sampai dengan penyelesain. Teknis

9 Nur Awali Khoirunnisa, “Implementasi Recheduling, Reconditioning, dan Restructuring
Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Muamalat IB Pada Bank
Muamalat Indonesia Kantor Cabang Mas Mansyur Surabaya” (Skripsi, UIN Sunan Ampel
Suarabaya, 2018), 84.
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penyelesaian dilakukan dengan metode on the spot, somasi, penagihan,

restukturasi, penjualan jaminan, dan melakukan write off serta adanya penetapan

terhadap denda.10

Pada skripsi Laili Maulistina, 2017. Dengan judul “Strategi Penyelesaian

Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah dalam Prespektif Ekonomi

Islam (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung).

Perbandingan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan

oleh Laili Maulistina terdapat persamaan dan perbedaan yaitu: persamaanya

adalah membahas tentang pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mura>bah{ah

dalam prespektif ekonomi Islam, sedangkan perbedaanya adalah penelitian yang

dilakukan Laili Maulistina dalam metode penyelesaian secara umum juga

menggunakan penyelesaian dengan reconditioning, resctructuring

penghapusbukuan (write off), Kemudian diselesaikan dengan jalur hukum yaitu

melalui pengadilan agama/umum. Penelitian tersebut menghasilakan bahwa

penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah diselesaikan dengan strategi 1)

Penagihan secara intensif, 2) Memberikan teguran lisan atau surat peringatan I s/d

III, 3) Penjadwalan kembali (rescheduling), 4) Persyaratan kembali

(reconditioning), 5) Penataan kembali (resctructuring), 6) penghapusbukuan

(write off), 7) Kemudian diselesaikan dengan jalur hukum yaitu melalui

pengadilan agama/umum.11

10 Arzharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan
Bermasalah di Bank Syariah : Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda
Aceh” (Skripsi, UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2017), 93.

11 Laili Maulistina, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad
Murabahah Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Bandar Lampung) (Skripsi, UIN Raden Intan, 2017), 117.
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Pada skripsi Anis Mufarrihah Nurrosyidah, 2016. Dengan judul “Strategi

Penyelesaiaan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi

Kasus KJKS BMT kube Colomadu Sejahtera)”. Perbandingan penelitian yang

dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Anis Mufarrihah

Nurrosyidah terdapat persamaan dan perbedaan yaitu: persamaanya adalah

membahas tentang pembiayaan bermasalah, sedangkan perbedaanya adalah

Penelitian yang dilakukan Anis Mufarrihah Nurrosyidah Teknis pencegahan

pembiayaan bermasalah pada produk murabahah dilakukan dengan adanya cash

collection. Sedangkan teknis penanganan yang dilakukan oleh peneliti

menggunakan penerapan penerapan pendekatan dengan nasabah, pegihan secara

intensif, pemberian surat teguran/peringata dan upaya penyehatan dengan cara

rescheduling. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa faktor penyebab

pembiayaan bermasalah dapat berasal dari nasabah dan BMT. Upaya pencengah

meliputi: cash collection, recheduling, reconditioning, restructuring.12

Pada skripsi Nurjanah, 2016. Dengan judul “Strategi Penyelamatan

Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri

Cabang Purwokerto”. Perbandingan penelitian yang dilakukan peneliti dengan

penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah terdapat persamaan dan perbedaan yaitu:

persamaanya adalah Membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah,

sedangkan perbedaanya adalah Penelitian yang dilakukan Nurjanah penangan

pembiayaan bermasalah menggunkan stay startegy dan exit strategy. Sedangkan

12 Anis Mufarrihah Nurrosyidah, “Strategi Penyelesaiaan Pembiayaan Bermasalah Pada
Pembiayaan Murabahah Studi Kasus KJKS BMT kube Colomadu Sejahtera” (Skripsi, Universtitas
Muhammadiyah Surakarta, 2016), 9.
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teknis penanganan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan penerapan

penerapan pendekatan dengan nasabah, pegihan secara intensif, pemberian surat

teguran/peringata dan upaya penyehatan dengan cara rescheduling. Hasil

penelitian menjelaskan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang

digunakan oleh bank mandiri cabang purwokerto ada dua yaitu stay strategy dan

exit strategy.13

Pada skripsi Anita Handayani, 2015. Dengan judul “Strategi Penanganan

Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra

Sejahtera Subah”. Perbandingan penelitian yang dilakukan peneliti dengan

penelitian yang dilakukan oleh Anita Handayani terdapat persamaan dan

perbedaan yaitu: persamaanya adalah Membahas tentang penyelesaian

pembiayaan bermasalah,sedangkan perbedaanya adalah Penelitian yang dilakukan

Anita Handayani lebih fokus pada penyelesaian pembiayaan bermasalah pada

produk mudharabah. Sedangkan yang dilakukan oleh peneliti lebih fokus terhadap

penanganan pembiayaan bermasalah pada produk  pembiayaan mura>bah{ah. Hasil

penelitian menjelaskan bahwa starategi penanganan pembiayaan bermasalah

berupa pendekatan kekeluargaan, revitalisasi, bantua manajemem, collecting

agent dan penyelesaian melalui jaminan. Serta pencegahan pembiayaan

bermasalah dilakukan dengan cara analisis kelayakan mitra anggota, survey, dan

pengawasan setelah pencairan.14

13 Nurjanah, “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan
Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2016), 98.

14 Anita Handayani, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk
Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang,
2015), 73.
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G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field

research) yaitu dengan cara mencari data secara langsung di BRI Syariah KCP

Ponorogo.15

Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah

dimana peneliti sebagai instrument kunci dan juga menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang atau

perilaku yang dialami.16 Dalam hal ini peneliti sebagai narasumber secara

langsung di BRI Syariah KCP Ponorogo untuk melakukan wawancara

langsung kepada pihak bank sehingga dapat mengasilkan data-data yang

peneliti inginkan baik berupa data lisan atau tertulis.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai aktor sentral dan

pengumpul data, sementara instrumen selain manusia hanya pendukung saja.

Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai narasumber untuk menggali data dan

informasi kepada pihak bank seperti dengan Pimpinan BRI Syariah KCP

Ponorogo, AO (Account officer) dan CS (customer service), sehingga

mendapatkan informasi baik lisan maupun tertulis.

15 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2015), 207.

16 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2015), 9.
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3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di BRI Syariah Kantor Cabang Ponorogo

yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No.2B, Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab.

Ponorogo, Jawa Timur 63413, Indonesia.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data didefinisikan sebagai suatu atribut yang melekat pada suatu objek

tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan,

dan diperoleh melalui suatu metode/instrumen pengumpulan data.17 Untuk

mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali data dari lapangan

untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, yaitu: Data tentang strategi

penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mura>bah{ah yang

dilakukan di BRI Syariah KCP Ponorogo.

b. Sumber data

Sumber data yang di peroleh peneliti langsung dari subjek penelitian, subjek

disini adalah sebagai sumber informasi yaitu dengan wawancara langsung

kepada pimpinan bank KCP ponorogo, AO (account officer), serta CS

(customer service) BRI Syariah KCP Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dapat berarti banyak hal atau wawancara memiliki banyak

definisi tergantung konteksnya. Menurut Moleong (2005), wawancara

17 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups (Jakarta: Rajawali
Press, 2015), 11-12.
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adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh

dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan

dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan

itu.18 Wawancara ini dilakukan secara terkontrol yaitu dengan memilih

informan yang mengetahui tentang masalah penelitian dalam hal ini adalah

Pimpinan bank KCP Ponorogo, AO (Accout officer), serta CS (customer

service) bank BRI Syariah KCP Ponorogo. sehingga proses wawancara bisa

mengarah kepada diperolehnya data-data valid yang dibutuhkan.19

b. Dokumentasi

Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data

meliputi letak geografis, sejarah, visi, misi, tujuan, serta struktur organisasi

di BRI Syariah KCP Ponorogo.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode deduktif, yaitu

pembahasan yang diawali dengan menggunakan teori-teori yang bersifat umum

dan selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus. Yaitu

dengan cara mengamati kejadian di lapangan kemudian dianalisis dan ditarik

kesimpulan. Dalam hal ini, setelah penulis memproleh data-data dari hasil

penelitian kemudian dianalisis tentang bagiamana strategi yang dilakukan BRI

Syariah KCP Ponorogo dalam penanganan pembiayaan mura>bah{ah yang

bermasalah serta bagiamana strategi yang dilakukan BRI Syariah KCP

18 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups (Jakarta: Rajawali
Press, 2015), 29.

19 Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, 131-132.
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Ponorogo dalam penanganan pembiayaan mura>bah{ah yang bermasalah dalam

presfpektif ekonomi Islam apakah sudah sesuai teori.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan/validity sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif demi

keaslian dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang telah terkumpul.

Teknik keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Hal ini

merupakan salah satu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu

yang lain di luar data untuk keperluan pengecekkan atau sebagai pembanding

terhadap data itu. (Moleong, 2006).20

Uji keabsahan/validity ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi

sumber. Dengan triangulasi sumber maka peneliti akan menjadikan Kepala

Pimpinan serta Acount Officer bank sebagai sumber pengumpulan data sebagai

tolak ukur keabsahan data yang akan diolah menggunakan teknik triangulasi.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari beberapa bagian yang disusun secara sistematis

meliputi :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu,

metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

20 Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, 330.
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Bab II Landasan Teori Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada

Pembiayaan Mura>bah{ah Di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo

Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan dan berkaitan

penelitian yang meliputi teori tentang kategorisasi pembiyaan bermasalah, faktor-

faktor penyebab pembiayaan bermasalah, strategi penanganan pembiayaan

bermasalah meliputi Penjadwalan kembali (Rescheduling), Persyaratan kembali

(Reconditioning), Penataan kembali (Restructuring). Teori pembiayaan

bermasalah, pembiayaan mura>bah{ah,  dan kolekbilitias serta strategi penanganan

pembiayaan bermasalah dalam prespektif ekonomi Islam.

Bab III Gambaran Umum Bri Syariah KCP Ponorogo

Bab ini berisikan tentang gambaran umum dan sejarah berdirinya bank BRI

Syariah KCP Ponorogo, visi dan misi, struktur organisasi dan tentang strategi

penanganan pembiayaan bermasalah pada produk mura>bah{ah di bank BRI Syariah

KCP Ponorogo serta strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk

mura>bah{ah di bank BRI Syariah KCP Ponorogo dalam prespektif ekonomi Islam.

Bab IV Analisis Data Dengan Teori Strategi Penanganan Pembiayaan

Bermasalah Pada Pembiayaan Mura>bah{ah Di Bank BRI Syariah KCP

Ponorogo

Dalam bab ini berisi hasil analisis dari data yang telah didapat berkaitan

dengan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk mura>bah{ah di

bank BRI Syariah KCP Ponorogo serta strategi penanganan pembiayaan

bermasalah pada produk mura>bah{ah di bank BRI Syariah KCP Ponorogo dalam

prespektif ekonomi Islam kemudian di uraikan secara terperinci.
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Bab V Penutup

Dalam bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua teori yang telah

dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu

kesimpulan dan saran.
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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

1. Pembiayaan Mura>bah{ah

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing merupakan istilah yang dipergunakan dalam

bank syariah, sebagaimana istilah kredit atau lending dalam bank

konvensional. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank dalam

menjalankan aktivitas penyaluran atau penggunaan dana. Dalam

pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek syariah dan

aspek ekonomi, yang berarti bahwa setiap realisasi pembiayaan kepada para

debitur, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam dan tetap

mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi pihak bank syariah

maupun nasabah bank syariah. 21

b. Pembiayaan Mura>bah{ah

Ba’i al Mura>bah{ah adalah jual beli barang dimana harga pokok

ditambah keuntungan (ribhun) yang telah disepakati. Pada mura>bah{ah,

penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayaran

dilakukan secara tunai, tangguh atau dicicil.22 Karakteristik mura>bah{ah

adalah bahwa penjual harus memberitahukan kepada pembeli mengenai

21 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014),
314.

22 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta: Zikrul
Hakim, 2003), 39.
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harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah

pada biaya/harga produk tersebut.

Menurut Andri Soemitra, mura>bah{ah adalah akad pembiayaan suatu

barang dengan menegaskan harga belinya kepada kepada pembeli dan

pembeli membayar nya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang

disepakati. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai

pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah

keuntungan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu

pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah

disepakati, tidak berubah selama berlakunya akad. Dalam praktik

perbankan, mura>bah{ah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran

cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad,

sementara pembayaran dilakukan secara tangguh.23

Jadi dapat disimpulkan bahwa mura>bah{ah adalah jual beli barang

dengan menyebut harga asal ditambah keuntungan yang telah disepakati

dan penyerahan barang dilakukan setelah akad sementara pembayaran

dapat dilakukan secara cicilan.

c. Jenis Mura>bah{ah

1) Mura>bah{ah berdasarkan pesanan

Mura>bah{ah berdasarkan pesanan adalah suatu penjualan dimana dua

pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk

melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan (nasabah/

23 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group,
2009), 79.
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musytari) meminta bank (ba’i) untuk membeli aset yang kemudian

dimiliki secara sah oleh pihak musytari. Musytari menjajikan kepada ba’i

membeli aset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan atas pesanan

tersebut. Janji pemesan di dalam murabahah berdasarkan pesanan bisa

bersifat mengikat dan bisa bersifat tidak mengikat.

2) Mura>bah{ah tanpa pesanan

Mura>bah{ah tanpa pesanan adalah ada yang pesan atau tidak, ada

yang beli atau tidak, bank (ba’i) menyediakan barang dagangannya.

Penyedian barang pada mura>bah{ah model ini tidak berpengaruh atau

terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.24

d. Mekanisme Pembiayaan Mura>bah{ah

Bank syariah Indonesia pada umumnya dalam memberikan pembiayaan

mura>bah{ah, menetapkan syarat-syarat yang diburtuhkan dan prosedur yang

harus ditempuh oleh musytari yang hampir sama dengan syarat dan

prosedur kredit sebagaimana lazimnya yang ditetapkan oleh bank

konvensional. Syarat dan ketentuan umum pembiayaan mura>bah{ah, yaitu:25

1) Umum, tidak hanya diperuntukan kaum muslim saja.

2) Harus cakap hukum, sesuai dengan KUHPerdata.

3) Memenuhi 5C yaitu:

a) Character (watak)

b) Collateral (jaminan)

24 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan
Syariah (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), 34-35.

25 Ibid, 60.
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c) Capital (modal)

d) Condition of economy (prospek usaha)

e) Capability (kemampuan)

4) Memenuhi kententuan Bank Indonesia dan pemerintahan sesuai yang

diatur dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

5) Jaminan (dhomman), biasanya cukup dengan barang yang dijadikan

obyek perjanjian namun karena besarnya pembiayaan lebih besar dari

harga pokok barang (karena ada mark up) maka pihak bank mengenakan

uang muka senilai kelebihan jumlah pembiayaan yang tidak tertutup oleh

harga pokok barang.

e. Ketentuan-Ketentuan Murabahah

1) Ketentuan mura>bah{ah kepada nasabah26

a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu

barang atau aset kepada bank.

b) Jika bank tidak menerima permohonan tersebut, ia harus membeli

terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada dan nasabah harus

menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat,

kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

26 Wiroso, Produk Perbankan Syariah (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), 179.
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d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk

membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal

pemesanan.

e) Jika kemudian nasabah menolak membeli barang barang tersebut,

biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

2) Jaminan dalam mura>bah{ah

a) Jaminan dalam mura>bah{ah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan

pesanannya.

b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang

dipegang.

3) Hutang dalam mura>bah{ah

a) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi

mura>bah{ah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan

nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah

menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia

tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.

b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran

berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya.

c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap

harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak

boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu

diperhitungkan.27

27 Wiroso, Produk Perbankan Syariah, 180-181
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4) Penundaan pembayaran dalam mura>bah{ah

a) Nasabah yang memliki kemampuan tidak dibenarkan menunda

penyelesaian hutangnya.

b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika

salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah

tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

5) Bangkrut dalam mura>bah{ah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya,

bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali,

atau berdasarkan kesepakatan. 28

2. Penggolongan kolektabilitas Pembiayaan

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi

hasil/profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas

pembiayaan. Secara umum kolektibilitas pembiayaan di kategorikan menjadi

lima macam yaitu :29

28 Wiroso, Produk Perbankan Syariah, 180-181.
29Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manejemen

YKPN, 2011), 312.
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Table 2.1 Tabel kolektabiltas Pembiayaan

Sumber: Buku Muhammad Manajemen Bank Syariah

Dengan penjelasan sebagai berikut :30

a. Lancar

Pembiayaan digolongkon lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil/profit

margin, atau cerukan karena penarikan.

2) Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi :

a) Belum melebihi 1 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa

angsuran nya kurang dari 1 bulan, atau

b) Belum melebihi 3 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa

angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan, atau

c) Belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya

ditetapkan 4 bulanan atau lebih.

30 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, 312-314.

KOLEKTABILITAS KETERANGAN

Kolektabilitas 1 Lancar

Kolektabilitas 2 Perhatian Khusus

Kolektabilitas 3 Kurang Lancar

Kolektabilitas 4 Diragukan

Kolektabilitas 5 Macet
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3) Terdapat tunggakan bagi hasil/profit margin, tetapi :

a) Belum melampaui 1 bulan bagi pembiayaan yang sama angsurannya

kurang dari 1 bulan, atau

b) Belum melampaui 3 bulan bagi pembiayaan yang sama angsurannya

lebih dari 1 bulan, atau

4) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum

melampaui 15 hari kerja.

b. Kurang lancar

Pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah

ini :

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang:

a) Melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi pembiayaan

dengan angsuran kurang dari 1 bulan, atau

b) Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan

yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan atau tiga

bulanan, atau

c) Melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi

pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih,

atau

2) Terdapat tunggakan bagi hasil/profit margin, tetapi:

a) Melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulanan bagi

pembiayaan dengan masa angsuran kurang 1 bulan, atau
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b) Melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi

pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.

3) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum

melampaui 15 hari kerja.

c. Diragukan

Pembiayaan digolongkan diragukan apabila pembiayaan yang

bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, seperti

tersebut pada kriteria lancar dan kurag lancar dan tetapi berdasarkan

penilaiaan dapat disimpulkan, bahwa :

1) Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-

kurangnya 75% dari utang peminjam termasuk bagi hasil/profit margin,

atau

2) Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai

sekurang-kurangnya 100% dari utang peminjam.

d. Macet

Pembiayaan digolongkan macet apabila:

1) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan, atau

2) Memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 bulan sejak

di golongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan,

atau

3) Pembiayaan tersebut penyelesaian nya telah diserahkan kepada

pengadilan negeri atau badan urusan piutang negara (BUPN) atau telah



29

diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuaransi kredit atau kalau

di Badan Arbitrase Syariah.

f. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman yang harus

diperhatikan oleh pejabat pembiayaan lembaga kauangan pada saat

melakukan analisis pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari dan

meminimalisir terjadinya kredit macet. Dimana kredit macet yang nantinya

akan menimbulkan profitabilitas dari lembaga keuangan akan berkurang.

Penilaian dengan analisa 5C adalah sebagai berikut:31

1) Character ( Karakter )

Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambilan

pembiayaan. Hal ini perlu ditekankan pada nasabah di bank syari’ah

adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah.

Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar

belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau

gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial. Dari sifat

dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah

untuk membayar.

2) Capacity (Kemampuan)

Capacity artinya analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah

dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah

dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar

31 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 118.
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belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola

usahanya. Sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam

mengembalikan kredit yang diberikan. Kemampuan keuangan calon

nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran.

Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin

baik kemungkinan kualitas pembayaran pembiayaan, artinya dapat

dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar

sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

3) Capital (Modal)

Capital untuk melihat pengunaan modal apakah efektif atau tidak,

dapat dilihat dari laporan keungan (neraca dan laporan rugi laba) yang

disajikan dengan melakukan pengukuran dari segi llikuiditas dan

solvabilitasnya, rentabilitas serta ukuran lainnya. Analisis capital juga

harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini,

termasuk prosentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek

yang dijalankan,berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4) Condition (Kondisi)

Condition dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi

ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor

masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.

Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar

memiliki yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah

relatif kecil.
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5) Colleteral (Jaminan)

Colleteral artinya jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang

bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah

kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga

jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat

dipergunakan secepat mungkin. Penilaian terhadap collateral meliputi

jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya.32

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penanganan,

sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penanganan yang dilakukan

apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau

angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan

bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.

3. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

a. Pembiayaan Bemasalah

1) Pengertian pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang

terdapat penyimpangan utama dalam pembayaran kembali sehingga

terjadi keterlambatan dalam pengembalian, diperlukan tindakan yuridis,

atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio

pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan

32 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, 118-119.
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pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut

akan memengaruhi kesehatan bank.33

2) Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Faktori internal yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan

bermasalah adalah sebagai berikut:

a) Dari Pihak Internal Bank

(1) Analisis yang dilakukan oleh bank kurang tepat, sehingga tidak

dapat memprediksi apa yang terjadi dalam kurun waktu

pembiayaan berlangsung.

(2) Adanya keterbatasan pengetahuan penjabat bank terhadap jenis

usaha nasabah sehingga tidak di dapatkan analisis pembiayaan

yang tepat dan akurat34

(3) Kuantitas, kualitas, dan integrasi SDM yang kurang memadai.

(4) Memberikan perlakukan khusus kepada nasabah yang kurang

tepat.

(5) Kelemahan organisasi dan sistem serta prosedur pembiayaan,

sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang

dalam pemutusan persetujuan pemberian pembiayaan dan

ketidakkemampuan bank dalam melakukan identifikasi dan

pengawasan terhadap pembiayaan bermasalah secara dini.35

33 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan
Aplikasi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 121.

34 Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2010), 125.

35 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan
Syariah, 130.
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b) Dari pihak nasabah

Sebab-sebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari nasabah

terdapat pada setiap pokok aspek pembiayaan, yaitu:36

(1) Aspek manjemen/ karakter

(a) Manajemem/ pengurus perusahaan tidak capable/ tidak

profesional yaitu: one man show, tidak bisa memimpin, serta

lemah dalam perencanaan.

(b) Kesalahan dalam kebijakan pengembangan perusahaan yaitu:

teralu ekspansif, keberanian berspekulasi pada sektor usaha

yang berisiko tinggi, serta penyimpangan dari core bisnisnya.

(c) Penyimpangan dari tujuan penggunaan pembiayaan dengan

cara: pembiayaan modal kerja digunakan untuk investasi, dana

yang disediakan untuk produksi digunakan untuk konsumsi,

serta pembiayaan investasi seharusnya digunakan untuk

membeli barang baru digunakan untuk membeli barang bekas.

(d) Karakter/ itikad yang tidak baik yaitu: melarikan diri setalah

menarik pembiayaan, memalsukan usaha, suka berjudi, pola

hidu mewah dan tidak sebanding dengan penghasilannya, serta

tidak kooperatif.

(e) Turn over yanng tinggi di level manajemem dan/atau terjadi

perselisisihan intern. Contoh: seringkali dilakukan pergantian

pemilik, lemahnya kemampuan tenaga ahli yang ada,

36 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan
Syariah, 131-134.
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perusahaan dalam sengketa antara pemilik/pengurus atau

dipihak lain.

(2) Aspek financial

(a) Kesalahan dalam kebijakan pembelanjaan.

(b) Debt to equality ratio terlalu tinggi sehingga beban kewajiban

nasabah sangat berat.

(c) Aktivitas usaha nasabah tidak efisien dan usaha peningkatan

penjualan/ penempatan tidak tercapai, sehingga tingkat

profitability menurun atau usahanya rugi.

(d) Pemilik perusahaan tidak mampu/ tidak bersedia menambah

modal.

(e) Piutang nasabah kepada pihak ketiga bermasalah dan/atau

persediaan/ inventory menumpuk, sehingga cash flow nasabah

tergangu.

(3) Aspek teknis/produksi

(a) Biaya produksi atau harga pokok penjualan tinggi.

(b) Target produksi tidak tercapai, contoh: karena kesulitan bahan

baku/ pembantu dan tenaga kerja serta keterbatasan kapasitas

mesin.

(c) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan AMDAL.

(d) Kelemahan teknis produksi/ ketidak mampuan untuk

menghasilkan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan

pasar.
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(e) Kesalahan penetapan lokasi industri.

(4) Aspek pemasaran

(a) Kualitas produk, harga delivery dan promosi tidak sesuai

dengan kebutuhan konsumen sehingga pangsa pasar nasabah

semakin kecil.

(b) Kondisi pasar untuk sektor usaha/ produk nasabah telah jenuh

(over supply)

(c) Adanya pesaing-pesaing baru yang sangat potensial.

(d) Kesalahan dalam starategi pemasaran.

Faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan

bermasalah adalah sebagai berikut:37

a) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah:

(1) Nasabah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran

kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam

memenuhi kewajibannya.

(2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang

dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap

keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.

(3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan

dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (side

streaming). Misalnya, dalam pengajuan kredit disebutkan kredit

37Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi, 126-127.
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untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit

dicairkan, digunakan untuk modal kerja.

b) Unsur ketidak sengajaan:

(1) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi

kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak mampu

membayar angsuran.

(2) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga

volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.

(3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak

pada usaha debitur.

(4) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

b. Penanganan pembiayaan bermasalah

Dalam proses penanganan pembiayaan dilakukan sesuai dengan

kolektabilitas pembiayaan , sebagai berikut:38

1) Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara:

a) Pembinaan anggota.

b) Pemberitahuan dengan surat teguran.

c) Kunjungan lapangan atau silahturahmi oleh bagian pembiayaan

kepada nasabah.

d) Upaya preventif dengan penanganan rescheduling, yaitu

penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil

38 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, 315.



37

jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan reconditioning, yaitu

memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

2) Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:

a) Membuat surat teguran atau peringatan

b) Kunjungan lapangan atau silahturahmi oleh bagian pembiayaan

kenapa nasabah secara lebih sungguh-sungguh.

c) Upaya penyehatan dengan cara rescheduling, yaitu penjadwalan

kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.

Juga dapat dilakukan dengan reconditioning, yaitu memperkecil

margin keuntungan atau bagi hasil.

3) Pembiayaan diragukan atau mancet, dilakukan dengan cara:

a) Dilakukan rescheduling, yaitu menjadwal kembali jangka waktu

angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.

b) Dilakukan reconditioning, yaitu memperkecil mergin keuntungan

atau bagi hasil usaha.

c) Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk

pembiayaan al-Qardhul Hasan.

Semua jenis pembiayaan dapat dilakukan penanganan atau restrukturisasi

dengan memperhatikan karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/34/DPbs tanggal 20

oktober 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank umum syariah

dan unit usaha syariah, antara lain dijelaskan mengenai proses
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restrukturisasi untuk pembiayaan dalam bentuk mura>bah{ah dan

ishtisna’dapat dilakukan dengan cara :39

1. Penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu, Restrukturisasi dilakukan

dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan.

2. Persyaratan kembali (reconditioning) yaitu, Restrukturisasi dilakukan

dengan menetapkan kembali syarat-syarat.

3. Penataan kembali (restructuring) dengan melakukan konversi akad.

B. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Prespektif

Ekonomi Islam

Islam adalah agama yang kafah (menyeluruh), sehingga islam mengatur

semua bentuk kehidupan salah satunya ialah di bidang ekonomi, setiap

muslim dianjurkan untuk hidup selalu menyeimbangkan pendapatan dan

pengeluaran, sehingga bisa terlepas dari hutang dan dapat terhindar dari

kerendahan yang disangkakan oleh orang lain. Penyelesaian pembiayaan

bermasalah dalam Islam sama halnya dalam bank syariah hanya saja

praktiknya berbeda. Dalam Islam jika nasabah berhutang maka wajib

melunasi utangnya karena sebelum berhutang nasabah telah membuat suatu

perjanjian (akad). Maka nasabah wajib memenuhi syarat-syarat perjanjian

yang telah dibuat sebelumnya, utang piutang timbul karena adanya jual beli

yaitu pembiayaan mura>bah{ah.

39 Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/34/DPbs tanggal 20 oktober 2008.
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Dalam pandangan Islam  penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat

ditempuh dengan tindakan-tindakan dan berlandaskan pada prinsip-prinsip

syariah, sebagai berikut:40

1. Secara Damai (Ash Shulhu)

Dalam bahasa Arab perdamaian di istilahkan dengan ash-shulhu

secara harfiah mengandung pengertian memutus

pertengkaran/perselisihan. Dalam pengertian syariat dirumuskan sebagai,

suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan)

antara dua orang yang berlawanan. Dalam perdamaian terdapat dua

pihak, yang sebelumnya terjadi permasalahan. Kemudian, para pihak

sepakat untuk saling melepaskan sebagaian dari tuntunannya. Hal itu

dimaksudkan agar permasalahan diantara mereka dapat berakhir.

2. Secara arbitrase (Tahkim)

Dalam prerspektif Islam arbitrase dapat di padankan dengan istilah

tahkim. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai

pencegah suatu perkara. secara umum, tahkim memiliki pengertian yang

sama dengen arbitrase yang dikenal saat ini, yakni pemutusan suatu

persengketaan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh

pihak-pihak yang bermasalah.

40 Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika,
2014), 191-208.
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3. Peradilan (al qadha)

Menurut arti bahasa al qadha berarti memutuskan atau menetapkan.

Menurut istilah berarti mentapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa

atau masalah untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat.

Sedangkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-

MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang mura>bah{ah bagi nasabah tidak

mampu membayar adalah:41

Tabel 2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-

MUI/II/2005

Menetapkan : FATWA TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG
MURABAHAH BAGI NASABAH TIDAK MAMPU
MEMBAYAR

Pertama : Ketentuan Penyelesaian
LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement)
murabahah bagi nasabah yang tidak bisa
menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah
dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

a. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual
oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan
harga pasar yang disepakati;

b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS
dari hasil penjualan;

c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka
LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;

d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang
maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;

e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa

41 www.dsnmui.or.id, diaskes tanggal 22 Mei 2019.
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utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Kedua : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan
kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di
antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah
Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan
melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.
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BAB  III

PAPARAN DATA STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN

BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MURA>BAH{AH DI BRI SYARIAH

KCP PONOROGO

A. Gambaran Umum Bank BRI Syariah KCP Ponorogo

1. Sejarah BRI Syariah KCP Ponorogo

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap

Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari

Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya

o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank

BRI syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI Syariah Tbk

merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional,

kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah

Islam.

Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk hadir mempersembahkan

sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih

bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan

menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip

syariah.42

Kehadiran PT Bank BRI syariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan

nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo

42 https://www.brisyariah.co.id/files/reports/annual_2013 (November, 2018), 4.
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perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat

terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI syariah Tbk yang mampu

melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang

digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah

dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT Bank BRI syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19

Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRI

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

Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku

Direktur Utama PT Bank BRI syariah Tbk.

Saat ini PT Bank BRI syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar

berdasarkan aset. PT Bank BRI syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi

aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus

pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI syariah Tbk menargetkan

menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan

layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI syariah Tbk

merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan

memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus

kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer

berdasarkan prinsip Syariah.
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Dalam mengembangkan bisnis, PT BRI Syariah membuka kantor cabang

pembantu dari Madiun, yang terletak di Ponorogo yaitu JL. Soekarno Hatta

NO.2B, Ponorogo, Jawa Timur – 63491. Merupakan jalan utama kota dan juga

berdekatan dengan komplek pertokoan, BRI Syariah KCP Ponorogo berdiri

sekitar lebih dari 3tahun. Pimpinan BRI Syariah KCP Ponorogo sekarang

adalah Bapak Gatot Wijanarko.

2. Visi dan Misi BRI Syariah KCP Ponorogo

a. Visi BRI Syariah

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial

sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan

lebih bermakna.

b. Misi BRI Syariah

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam

kebutuhan fianansial nasabah

2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah.

3) Menyediakan askes ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan

dimana pun.

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan

menghadirkan ketentraman pikiran.43

43 https://www.brisyariah.co.id/files/reports/annual_2013 (November, 2018), 4.
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3. Pelayanan Produk BRI Syariah

a. Pengimpunan Dana

1) Tabungan BRISyariah Ib

Produk ini merupakan produk simpanan dari BRI Syariah untuk

nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keyangan

sehari-hari. Akad yang digunakan pada produk ini adalah Wadi’ah yad

dhamanah.

2) Tabungan Impian BRISyariah iB

Produk ini merupakan produk simpanan berjangka dari BRI

Syariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan

impian nasabahnya seperti berkurban, pendidikan, liburan dan belanja

dengan terencana memakai mekanisme autodebet setor rutin bulanan.

Akad yang digunaka dalam produk ini adalah Mudharabah Muthlaqah.

3) Tabungan Haji BRI Syariah iB

Produk ini merupakan produk simpanan yang menggunakan akad

bagi hasil sesuai prinsip syariah khusus bagi calon haji yang bertujuan

untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Haji (BPIH). Akad yang

digunakan dalam produk ini adalah Mudharabah Muthlaqah.

4) Simpanan Faedah BRI Syariah iB

Produk ini merupakan simpanan dana pihak ketiga dengan akad

Mudharabah Muthlaqah dimana nasabah sebagai pemilik dana dan bank

sebagai pengelola dana, dengan pembagian hasil usaha antara kedua
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belah pihak berdasarkan nisbah dan jangka waktu yang disepakati  antara

Bank dengan Nasabah.

5) Giro BRI Syariah iB

Giro BRI Syariah merupakan bentuk simpanan yang diterima luas

dikalangan masyarakat yang memiliki kebutuhan tambahan seperti

pengelolaan dana dan kemudahan dalam melakukan kegiatan usaha

mereka.

6) Deposito BRI Syariah iB

Merupakan produk yang dipersembahkan bagi nasabah yang

memiliki keinginan untuk berinvestasi secara aman dan menguntungkan

dengan tabungan berjangka 1, 3, 6 dan 12 bulan dengan minimal dana Rp

2.500.000. Produk ini ditawarkan dengan menggunakan fasilitas ARO

(Automatic roll over) dan bilyet giro. Keunggulan dari produk ini adalah

nisbah bagi hasilnya kompetitif dan hadiah langsung untuk nominal

mulai Rp 50 juta sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Penyaluran Dana

1) Pembiayaan Mikro BRI Syariah

Pembiayaan ini merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan

akad Murabahah (jual beli) dengan tujuan pembiayaan untuk modal

kerja, investasi, dan konsumsi (setinggi-tingginya 50% dari tujuan

produktif nasabah). Pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi wirausaha

atau pengusaha dengan lama usaha minimal dua tahun untuk pembiayaan

mikro, dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR. Untuk BI checking



47

calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus dengan Track

Record Kolektibilitas lancar dan tidak terdaftar dalam DHN (Daftar

Hitam Nasional) BI. Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah

dengan rentang umur minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia

lebih besar atau sama dengan 18 tahun. Maksimal 65 tahun pada saat

akhir jangka waktu pembiayaan. Terdapat 4 jenis pembiayaan mikro,

diantaranya yaitu:

a) Mikro 25 iB

b) Mikro 75 iB

c) Mikro 200 iB

d) KUR (Kredit Usaha Rakyat)

2) KPR BRI Syariah iB

KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) BRI Syariah iB merupakan

produk syariah yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang

mempunyai impian untuk memiliki rumah sendiri. Produk ini ditawarkan

dengan akad murabahah dan wakalah. Bagi nasabah yang berpenghasilan

rendah BRI Syariah juga meluncurkan produk yang dikemas dengan

nama KPR Sejahtera BRI Syariah iB dengan batasan maksimum

pembiayaan 145 juta. Keunggulan dari KPR (Kredit Usaha Rakyat)

Sejahtera BRI Syariah salah satunya adalah uang muka yang ringan,

selain itu cicilannya meringankan dengan tenor maksimal 15 tahun.

Berbagai keperluan dapat dipenuhi melalui KPR (Kredit Usaha Rakyat)

Faedah BRI Syariah iB diantaranya pembelian rumah, apartemen, ruko,
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rukan, tanah kavling, pembangunan, renovasi, ambil alih pembiayaan

(take over) dan pembiayaan berulang (refinancing).44

3) KKB BRI Syariah iB

KKB (Kredit Kendaraan Bermontor) BRI Syariah iB merupakan

pemenuhan kebutuhan dalam duni otomotif yaitu kebutuhan masyarakat

yang terus meningkat akan kendaraan beroda empat, dengan

memasukkan pembiayaan pada sektor ini. KKB (Kredit Kendaraan

Bermontor) BRI Syariah sendiri hadir dengan skema murabahah dan

wakalah yang menawarkan berbagai fasilitas yang dimaksud untuk

memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin mewujudkan keinginan

untuk memililiki kendaraan sendiri.

Upaya yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan di sector ini

mencakup kemitraan dengan beberapa dealer disamping kegiatan

pemasaran yang dilakukan baik secara massive (above the line) maupun

kegiatan penjualan yang dilakukan secara langsung (below the line) yang

tersebar luas di pasar yang menjadi target utama.

4) KMG Purna

Produk ini ditargetkan untuk pegawai pensiun.

5) KMG BRI Syariah iB

KMG BRI Syariah merupakan kepanjangan dari Kepemilikan

Multi Guna dimana produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan

karyawan khususnya karyawan perusahaan yang telah turut berpartisipasi

44 Gatot Wijanarko, wawancara, 23 Oktober 2018.
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dalam progam kesejahteraan karyawan (EmBP) di BRI Syariah. Produk

ini menunjukkan terus menunjukkan pertunjukan yang signifikan sejak

diperkenalkan pertama kali.

4. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Ponorogo

Gambar 3.1

Struktur organisasi BRI Syariah KCP Ponorogo

Dari gambar di atas dapat dijelaskan:

1. Pimpinan cabang pembatu adalah Bapak Gatot Wijanarko sebagai pimpinan

cabang pembantu BRI Syariah KCP Ponorogo.

2. Unit Head membawahi AOM (Account Officer Mikro) di BRI Syariah KCP

Ponorogo yaitu ada Kiki Agung W, Yuli Ahyuanto dan Nico Hardian N.

3. AO (Account Officer) BRI Syariah KCP Ponorogo yaitu Moh Anshori

Pemimpin Cabang
Pembantu

Gatot Wijanarko

Unit
Head

Account Officer
Mikro

Kiki Agung W

Yuli Ahyuanto

Nico Hardian N

Account Officer
Moh Anshori

Branch Ops. Spv.

Noviana Putri N

Teller
Muh Kholid

N

Customer
Services

Devy Krisma V
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4. Branch Ops. Spv membawahi teller dan CS (Customer Service) di BRI

Syariah KCP Ponorogo yaitu teller oleh Muh Kholid N, serta CS (Customer

Service) oleh Devy Krisma V.

Tabel 3.1

Deskripsi tugas BRI Syariah KCP Ponorogo

Posisi Tugas

1. Pimpinan Cabang Pembantu Mengkoordinir, merencanakan serta

menjadikan kantor cabang berkembang

dengan pesat.

2. Unit Head Menyusun perencanaan pembiayaan serta

analisis pembiayaan

3. AOM ( Account officer mikro) Menawarkan dan menjual produk kepada

nasabah, membuat rencana kunjungan

kepada nasabah serta menjaga hubungan

baik dengan nasabah

4. AO (Account Officer) Melakukan kegiatan lending&funding

5. Branch Ops. Spv Mengkoordinir CS dan teller agar

berjalan dengan baik

6. Teller Memproses permintaan transaksi

keuangan, dan mengelola kas keuangan

7. CS (Customer Service) Konsultasi dengan nasabah, melayani

pembuatan rekening



51

B. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mura>bah{ah

di BRI Syariah KCP Ponorogo.

BRI Syariah KCP Ponorogo sebagai salah satu bank syariah yang

memberikan pembiayaan kepada nasabah,  tentunya pembiayaan tersebut tidak

selamanya lancar namun ada juga yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah

merupakan hal yang tidak diharapkan oleh bank karena berdampak pada kerugian

bank serta menurunnya pendapatan bank. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah,

bank akan berupaya untuk menyelesaikan keadaan tersebut dengan menggunakan

strategi-strategi khusus yang digunakan oleh bank. Strategi-strategi yang

dijalankan oleh BRI Syariah KCP Ponorogo untuk penanganan pembiayaan

bermasalah pada pembiayaan mura>bah{ah adalah sebagai berikut:

a. Prosedur pembiayaan mura>bah{ah di BRI Syariah KCP Ponorogo.

Sebelum melakukan pembiayaan murabahah nasabah harus melengkapi

berbagai persyaratan yang diajukan dari BRI Syariah KCP Ponorogo kepada

nasabah. Menurut Bapak Kiki selaku AOM BRI Syariah KCP Ponorogo

mengatakan bahwa:45

“Teknis pertama yang harus kita lakukan SLIK (Sistem Layanan Informasi
Keuangan) atau dikenal dengan SID (System Informasi Debitur) BI
CHECKING. Setelah hasil keluar kita dapat melihat karakter nasabah
apabila nasabah mempunyai karakter jelek maka hasil SID BI CHECKING
akan keluar jelek, karena SID (System Informasi Debitur) BI CHECKING
teramasuk kontrol untuk mengetahui karakter calon nasabah. Setelah
karakter nasabah dinyatakan baik, pihak bank akan berkunjung langsung ke
tempat usaha calon nasabah”.

Hal ini juga disampai oleh Ibu Devy selaku Customer Servise BRI Syariah

KCP Ponorogo bahwa sebelum melakukan pembiayaan nasabah harus

45 “Gatot Wijanarko, Wawancara, 11 januari 2019”.
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memenuhi kriteria dari persyaratan yang diajukan BRI Syariah adalah sebagai

berikut:46

“Sebelum melakukan pembiayaan pihak bank akan melakukan cek data
dan lain-lain di BI CHECKING. Pertama yang dilakukan marketing adalah
cek DHN dan DUKCAPIL ke Customer Servise. Apabila KTP nasabah sudah
terdaftar di DUKCAPIL selanjutnya Customer Servise akan melakukan cek
DHN melalui BI CHECKING, yang kemudian akan dilaporkan marketig ke
kantor cabang. Jika  sudah memenuhi syarat pihak bank akan memproses
lebih lanjut”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa sebelum

melakukan pembiayaan nasabah harus memenuhi kriteria dalam tahap analisa

data yang dilakukan bank. Tahap analisa dilakukan dengan cek BI

CHECKING dan DUKCAPIL oleh bank. Apabila KTP nasabah sudah

tercantum dalam DUKCAPIL serta nasabah dalam BI CHECKING tidak ter-

record mempunyai karakter jelek maka bank akan memproses lebih lanjut dan

akan mengunjungi langsung calon nasabah. Karena BI CHECKING termasuk

kontrol untuk mengetahui riwayat karakter nasabah. Sebelum proses

pencairan pembiayaan bank akan mensurvei usaha nasabah dengan

melakukan kunjungan langsung ke usaha nasabah, menurut Bapak Kiki

selaku AOM BRI Syariah KCP Ponorogo mengatakan bahwa:47

“Berkunjung yang dilakukan pihak bank ada 2 Karena ada usaha yang
berbeda tempat, kadang ada juga satu tempat itu di rumahnya dan di
belakangnya usaha. Contohnya nasabah mempunyai usaha ternak atau
punya las kontruksi, kita akan melakukan kunjungan. Apabila memang benar
usahanya ternak berapa ternaknya, setelah itu bagaimana sirkulasi cash low
keuangan dari usahanya tadi, apabila dari keuangan itu lancar tidak ada
kendala harus disertai pembuktian. Pembuktian nya yaitu dengan uang cash,
ataupun nota, ataupun rekening jika transaksinya melalui transfer. Jadi
nasabah harus berkenan menyampaikan semua informasi sebenarny, tapi kita
sebagai pihak bank harus bisa membuktikan data per data nasabah. Setalah

46 “Devy Krisma Vilandia, wawancara, 28 Februari 2019”.
47 “Kiki Agung W, wawancara, 23 Februari 2019”.
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semua data terpenuhi pihak bank baru bisa menentukan kemampuan nasabah
untuk membayar angsuran nya. Misalkan dari pembiayaan 100 juta, dengan
kemampuan keuangan nasabah saat itu maka angsuran yang wajib dibayar
nasabah sebesar 3, setelah nasabah menyetujui maka pembiayaan akan di
cairkan oleh pihak bank”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kunjungan yang

dilakukan ada 2 yaitu di rumah nasabah serta dibelakang usaha nasabah.

Karena ada usaha yang tidak berada di satu tempat. Bank harus mampu

membuktikan data-data dari nasabah, contoh: apabila nasabah mempunyai

usaha ternak, bank harus mengetahui sirkulasi cash low keuangan nasabah.

apabila nasabah mengalami kendala dalam keuangannya harus disertai

dengan penunjukan yaitu berupa uang cash, nota, atau rekening. Hal ini

dilakukan bank untuk menghitung kemampuan nasabah membayar angsuran

pembiayaan. Pemberian pembiayaan yang dilakukan BRI Syariah KCP

Ponorogo digunakan untuk pengembangan usaha nasabah yang sebelumnya

sudah berjalan dengan ketentuan tertentu yang diberikan oleh bank. menurut

Bapak Kiki selaku AOM BRI Syariah KCP Ponorogo mengatakan bahwa:48

“di BRI syariah syarat ketentuan pembiayaan adalah untuk
pengembangan usaha artinya nasabah mempunyai usaha yang sudah
berjalan kemudian nasabah ingin mengembangkan usahanya lagi, misalnya
punya usaha ayam petelur 4000 nasabah akan mengembangkan menjadi
2kali lipatnya menjadi 8000 itu diperkenankan. jadi kita membiayai untuk
pengembangan usaha”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa BRI Syariah

KCP Ponorogo menyalurkan pembiayaannya yaitu untuk pengembangan

usaha nasabah, contoh: nasabah mempunyai usaha ternak dengan jumlah

ayam petelur 4000 ekor dan nasabah ingin mengembangkan menjadi 8000

48 “Kiki Agung W, wawancara, 23 Februari 2019”.
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ekor, maka nasabah dapat mengajukan pembiayaan kepada BRI Syariah KCP

Ponorogo.

b. Kategorisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mura>bah{ah di

BRI Syariah KCP Ponorogo.

Pembiayaan yang disalurkan BRI Syariah KCP Ponorogo kepada nasabah

terkadang tidak sesuai dengan harapan yaitu menjadi pembiayaan bermasalah

menurut Bapak Gatot selaku pimpinan BRI Syariah KCP Ponorogo yang

dimaksud sebagai pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:49

“Pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Ponorogo, jika
keterlambatan angsuran nasabah lebih dari 90 hari. Secara kolektibilitas ada
beberapa kategori yaitu kol 1 lancar, kol 2 dalam perhatian khusus, kol 3
kurang lancar. Nasabah yang bermasalah termasuk kategori kol 3”.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Kiki selaku AOM BRI Syariah KCP

Ponorogo bahwa pembiayaan bermasalah terdapat beberapa kategorisasi

yaitu:50

“kol 1 itu lancar 0 hari, kol 2 dalam perhatian khusus, kol2 terdapat 2
kategori yaitu 2a terlambat angsuran 1 bulan, 2b terlambat angsuran 2 bulan,
2c terlambat angsuran 3 bulan, kol 3 kurang lancar lebih 90 hari tapi tidak
melebihi dari 120 hari, kol 4 diragukan lebih dari 120 hari tetapi tidak dari
180 hari. Apabila nasabah termasuk kategori kol 2a sudah timbul adanya
pembiayaan bermasalah, maka pihak bank akan melakukan penanganan
dengan kunjungan secara intensif”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan

bermasalah itu apabila sudah memasuki keterlambatan lebih dari 90 hari,

secara kolektibilitas yaitu termasuk kol 3 (kurang lancar) lebih dari 90 hari tapi

tidak lebih dari 120 hari. Namun apabila nasabah sudah mengalami kol 2a

49 “Gatot Wijanarko, Wawancara, 11 januari 2019”.
50 “Kiki Agung W, wawancara, 23 Februari 2019”.
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yaitu keterlambatan 1 bulan maka bank akan memberikan penangangan khusus

dengan kunjungan secara intensif.

Tabel 3.2 kolektabilitas Pembiayaan

KoleKOLEKTBILITAS KETERANGAN n

1. Lancar 0 hari

2. Perhatian khusus • 2a (30 hari)
• 2b (60 hari)
• 2c (90 hari)

3. Kurang lancar 120 hari

4. Diragukan 150 hari

5. Macet 180 hari

c. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan

Mura>bah{ah di BRI Syariah KCP Ponorogo.

Pembiayaan yang disalurkan BRI Syariah KCP Ponorogo terkadang masih

terjadi keterlambatan pengembalian oleh para nasabah sehingga menimbulkan

pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu dalam setiap pemberian pembiayaan

diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang

merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga

pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya

pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktunya sesuai dengan perjanjian.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan

bermasalah pada BRI Syariah KCP Ponorogo yaitu :
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1) Faktor Internal

Menurut bapak Gatot selaku pimpinan BRI Syariah KCP Ponorogo

mengungkapkan bahwa faktor internal yang menyebabakan pembiayaan

bermasalah yaitu:51

“faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yaitu
karakter nasabah yang memang tidak baik /tidak bagus, nasabah mau
berhutang namun tidak mau untuk membayar pengembalian utangnya.
Pihak bank diawal pemberian pembiayaan sudah melakukan analisis
dengan 5C, tetapi jika diawal pihak bank dalam menganalisis karakter
calon nasabah salah, maka nasabah akan bermasalah karena karakternya
tidak baik”.

Selain itu disampaikan oleh Bapak Kiki selaku AOM BRI Syariah KCP

Ponorogo bahwa terdapat juga beberapa faktor internal yang menyebabkan

pembiayaaan bermasalah:52

“faktor internal ketiga adalah human, manusia/nasabah yang mungkin
terlalu boros, menginginkan mempunyai istri lebih dari satu. Serta
kecenderungan yang lain yaitu adanya pihak ketiga, pihak ketiga artinya
nasabah mempunyai usaha yang sudah berjalan namun ingin
mengembangkan usaha lain tanpa disertai hitungan-hitungan tertentu.
Contohnya usaha yang dimiliki nasabah yaitu ternak, tetapi nasabah ingin
menambah omset dengan mengembangkan usaha lain seperti jasa
transportasi dengan tidak melakukan perhitungan tertentu. Dengan adanya
hal ini pihak bank akan melakukan survei langsung ke tempat usaha
nasabah menanyakan kondisi tersebut, serta penyebab apa yang membuat
nasabah terlambat bayar. Jadi di BRI Syariah KCP Ponorogo pembiayaan
bermasalah itu apabila sudah mencapai angsuran diatas 1 tahun, apabila
pihak bank melakukan analisa salah, sebelum 1 tahun bisa dipastikan
nasabah akan bermasalah. Jika dalam pemberian pembiayaan analisis 5c
tidak diterapkan, maka tidak lebih dari 1 tahun, nasabah sudah akan
bermasalah”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa faktor internal yang ada di

BRI Syariah KCP Ponorogo ada 2 yaitu faktor internal dari pihak bank serta

faktor internal dai nasabah. Faktor internal dari bank adalah pihak bank

51 “Gatot Wijanarko, Wawancara, 11 januari 2019”.
52 “Kiki Agung W, wawancara, 23 Februari 2019”.
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dalam melakukan penerapan 5C dalam pembiayaannya mengalami

kegagalan yaitu salah menganalisa karakter nasabah sehingga nasabah

tersebut menjadi bermasalah karena karakter yang tidak baik. Sedangkan

faktor internal dari nasabah yaitu nasabah yang memang mempunyai

karakter tidak baik nasabah mau berhutang namun tidak mau untuk

mengembalikan, nasabah yang terlalu boros, mempunyai istri lebih dari

satu, serta nasabah yang sudah mempunyai satu usaha namun ingin

menambah usaha lain tanpa diikuti perhitungan-perhitungan tertentu.

2) Faktor Eksternal

Selain faktor internal terdapat juga beberapa faktor eksternal yang

menyebabkan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Ponorogo,

seperti yang dikatakan oleh Bapak Gatot selaku pimpinan BRI Syariah KCP

Ponorogo mengungkapkan bahwa:53

“Selain faktor internal juga terdapat faktor eksternal. Faktor eksternal
contohnya nasabah yang mengalami penurunan usaha karena banyak
pesaing tetapi mereka masih memiliki itikad baik untuk membayar angsuran
nya, selain itu faktor eksternal seperti terjadi kebakaran atau mungkin
banjir. Sehingga nasabah tidak bisa lagi melakukan penjualan”.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Kiki selaku AOM BRI Syariah

KCP Ponorogo bahwa terdapat beberapa faktor eksternal yang

menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu:54

“Pembiayaan Bermasalah terjadi karena banyak hal, yang pertama
bencana angin puting beliung. Contohnya nasabah mempunyai kandang
ternak apabila terjadi angin puting beliung seperti yang terjadi di kota
Magetan maka akhirnya ternak nasabah akan mengalami stress sehingga
tidak akan bertelur, yang kedua terkena hama”.

53 “Gatot Wijanarko, Wawancara, 11 januari 2019”.
54 “Kiki Agung W, wawancara, 23 Februari 2019”.
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor

eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP

Ponorogo yaitu penurunan usaha nasabah karena terlalu banyaknya pesaing

yang menyebabkan nasabah mengalami kerugian. selain itu disebabkan oleh

alam yaitu terjadinya bencana alam yang menimpa usaha nya seperti banjir,

kebakaran, angin puting beliung, terdapat nya hama yang menyebakan

nasabah tidak mampu melakukan penjualan sehingga terjadi keterlambatan

bayar.

d. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan

Mura>bah{ah di BRI Syariah KCP Ponorogo.

Dalam mengatasi resiko yang terjadi pada pembiayaan bermasalah tentunya

setiap bank syariah mempunyai strategi-strategi untuk mengantisipasi

terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut. Beberapa usaha yang dilakukan

BRI Syariah KCP Ponorogo dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada

pembiayaan mura>bah{ah yang terdiri dari bebebarapa tahapan yaitu :

1) Pendekatan dengan nasabah

Menurut Bapak Kiki selaku AOM BRI Syariah KCP Ponorogo

penanganan pembiyaan bermasalah pada pembiayaan mura>bah{ah seperti

berikut:

“Sebagai pihak bank maka harus sebisa mungkin dekat dengan
nasabahnya, nasabah yang bermasalah tidak akan di lepaskan/di biarkan
oleh pihak bank karena hal itu pihak bank secara langsung merugikan
nasabah, artinya apabila nasabah dibiarkan mengalami bermasalah maka
di BI CHECKING  nasabah akan memiliki riwayat tidak bagus/jelek,
dengan begitu apabila nasabah akan melakukan pengajuan di bank lain
maka tidak akan diterima. Pihak bank mendekati nasabah dengan
memberikan solusi-solusi mengenai masalah yang dialaminya contohnya,



59

kemampuan membayar angsuran nasabah bisa penuh 3 juta, tetapi nasabah
tidak dapat langsung membayar 3 juta, nasabah akan mengansurnya 5 hari
sekali sehingga saat jatuh tempo angsuran nasabah terpenuhi sebesar 3
juta. Jadi pihak bank sebagai pendengar yang baik akan memberikan
konsultasi yang baik dengan nasabahnya juga memberikan job job yang
pasti”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa BRI Syariah KCP Ponorogo

kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah hal yang pertama

dilakukan yaitu melakukan pendekatan dengan nasabah, mengetahui

penyebab dan kondisi sebenarnya yang dialami nasabah serta menerima

konsultasi dari nasabah dan memberikan solusi agar nasabah mampu

membayar angsuran pembiayaannya sesuai dengan kemampuan nasabah.

2) Penagihan secara Intensif

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Gatot selaku pimpinan BRI

Syariah KCP Ponorogo mengungkapkan bahwa penagihan secara intensif

yang dilakukan yaitu:55

“Pihak bank dengan nasabah yang bermasalah tidak boleh
membiarkannya begitu saja, pihak bank akan tetap memlakukan penagihan
secara intensif dengan mendatangi usaha nasabah untuk mengetahui
langsung kondisi sebenarnya yang dialami nasabah. Membicarakan dengan
baik penyebab dan solusi permasalahan angsuran pembiayaan nya. Karena
kalau pihak bank tidak melakukan penagihan, yang pertama pihak bank
akan merugikan nasabah, artinya apabila nasabah suatu saat melakukan
pengajuan di bank lain tidak akan diterima karena sudah bermasalah di
SID (System Informasi Debitur) BI CHECKING”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa BRI Syariah KCP

Ponorogo kepada nasabah yang mengalami pembiayan bermasalah

melakukan penagihan secara intensif dengan mengunjungi usaha nasabah

mengetahui penyebab dan kondisi sebenarnya, membicarakan secara

55 “Gatot Wijanarko, Wawancara, 11 januari 2019”.
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kekeluargaan dan menyelesaikan permasahannya. Selain itu Penagihan

intensif yang dilakukan BRI Syariah KCP Ponorogo bertujuan agar tidak

merugikan nasabahnya apabila suatu saat nanti nasabah akan melakukan

pembiayaan pada bank lain.

3) Pemberian surat teguran

Jika nasabah tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran BRI

Syariah KCP ponorogo memberikan peringatan secara kekeluargaan,

memusyawarahkan kepada nasabah namun jika nasabah tidak kunjung

membayar maka akan diberikan surat peringatan tertulis oleh bank.

sebagaimana yang ditegaskan oleh Bapak Gatot selaku pimpinan BRI

Syariah KCP Ponorogo:56

“Jika nasabah tidak membayar angsurannya, saat jatuh tempo bank
akan mengingatkan nasabah dengan memberikan surat peringatan tertulis
atau SP 1 pada nasabah, jika keterlambatanya sudah mencapai 1 bulan.
Pihak bank akan melakukan penagihan terus-menurus dengan mengunjungi
usaha nasabah, apabila dalam 30 hari kedepan nasabah tidak mampu
bayar pihak bank akan memberikan SP 2, sampai SP 3. Tetapi apabila
nasabah sudah mendapatkan SP 1 bank intensitas kunjungan nya akan lebih
rutin. Pihak bank akan membicarakan secara kekeluargaan, memberikan
solusi agar nasabah mampu membayar angsuran nya”.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Kiki selaku AOM BRI Syariah

KCP Ponorogo juga menyampaikan bahwa:57

“Apabila nasabah sudah terlambat 1 bulan dan belum membayar
pihak bank akan mengunjungi lebih intensif dan memberikan surat
peringatan tertulis SP1, jika nasabah belum mampu membayar juga bank
akan memberikan SP 2, SP 3 biasanya akan diberikan pihak bank apabila
keterlambatan nasabah sudah mencapai 60 hari keatas. SP 1, SP 2 dan SP
3 itu dapat gugur ketika tunggakan itu terbayar semua, Jadi pihak bank
harus intensif, rutin kunjungan ke nasabah tidak boleh lengah ataupun
terlena”.

56 “Gatot Wijanarko, Wawancara, 11 januari 2019”.
57 “Kiki Agung W, wawancara, 23 Februari 2019”.
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa apabila nasabah

tidak membayar angsurannya sudah mencapai keterlambatan 1 bulan maka

BRI Syariah KCP Ponorogo tetap melakukan penagihan serta nasabah

mendapatkan SP 1, apabila 30 hari selanjutnya belum mampu membayar

angsuran maka nasabah akan mendapatkan SP 2, dan SP 3 digunakaan saat

keterlambatan sudah mecapai 60 hari ke atas atau 3 bulan lebih. Surat

peringatan yang di berikan bank kepada nasabah bisa gugur apabila nasabah

dapat melunasi/membayar semua tunggakannya, sehingga BRI Syariah KCP

Ponorogo apabila nasabah sudah mendapatkan SP 1 maka pihak bank akan

lebih intensif dalam kunjungan nya serta memusyawarah kan dengan baik

agar nasabah mampu membayar angsuran nya.

4) Proses restrukturisasi

Apabila nasabah masih mampu bertahan maka bank akan melakukan

beberapa upaya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Bapak Gatot selaku

pimpinan BRI Syariah KCP Ponorogo:58

“Pihak bank akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu mengnai
penyebab pembiayaan bermasalah itu. Terdapat 4 kategori yaitu pertama
kooperatif ada kemampuan bayar, kedua kooperatif tidak ada kemampuan
bayar, ketiga tidak kooperatif ada kemampuan bayar, ke empat tidak
kooperatif tidak ada kemampuan bayar. Jadi apabila usaha nasabah
menurun tetapi nasabah kooperatif ada kemampuan bayar ,yang selama ini
pihak bank lakukan adalah restrukturisasi”.

Bapak Kiki selaku AOM BRI Syariah KCP Ponorogo juga

menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan kepada nasabah yang

bermasalah yaitu:59

58 “Gatot Wijanarko, Wawancara, 11 januari 2019”.
59 “Kiki Agung W, wawancara, 23 Februari 2019”.
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“restrukturisari terjadi apabila nasabah mampu bayar, masih memiliki
itikad baik untuk membayar angsurannya serta usahanya masih berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat bahwa proses

restrukturisasi diberikan BRI Syariah KCP Ponorogo yaitu kepada nasabah

yang usahanya masih berjalan namun mengalami penurunan serta masih

kooperatif dan memiliki kemampuan bayar. Selain itu terdapat beberapa

kriteria nasabah dalam melakukan restrukturisasi seperti yang ditegaskan

oleh Bapak Gatot selaku pimpinan BRI Syariah KCP Ponorogo:60

“Apabila nasabah bermasalah mengalami kesulitan bayar yang pihak
bank lakukan adalah restruktur atau nasabah sendiri dapat mengajukan
restruktur kepada pihak bank, contohnya nasabah terlambat membar
angsuran 10 hari, tetapi nasabah datang ke bank untuk mengatakan kepada
pimpinan mengenai usahanya yang menurun karena terdapat banyak
pesaing. Sehingga kemampuan nasabah yang diawal mampu membayar
angsuran 10 juta dengan kondisi sekarang nasabah hanya mampu
menyisihkan 5 juta perbulan untuk membayar angsuran nya. Selain itu dari
pihak bank juga dapat mengetahui perbedaan dari nasabah, nasabah yang
awalnya selalu membayar angsuran dengan tepat waktu namun sekarang
menjadi terlambat. Dengan begitu pihak bank akan melakukan verivikasi
dengan mengunjungi usaha nasabah seacra langsung, apabila benar-benar
menaglami penurunan maka pihak bank akan melakukan restrukturisasi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa restrukturisasi dapat

dilakukan oleh pihak nasabah maupun pihak bank, pihak bank akan

memberikan penawaran kepada nasabah dengan mendatangi langsung usaha

nasabah dan memverifikasi apabila nasabah usahanya benar-benar menurun.

Sedangkan dari pihak nasabah sendiri dapat mengajukan restrukturisasi

langsung kepada bank contohnya nasabah mengalami penururn usaha

karena banyaknya pesaing sehingga omset nasabah menurun dan

kemampuan bayar nasabah pun menurun, sehingga bank akan

60 “Gatot Wijanarko, Wawancara, 11 januari 2019”.
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memverifikasi dan memberikan keringanan karena nasabah masih memiliki

itikad baik untuk membayar angsurannya. di BRI Syariah KCP Ponorogo

memiliki beberapa syarat apabila nasabah akan mengajukan restrukturisasi

ke bank  seperti yang ditegaskan oleh Bapak Gatot selaku pimpinan BRI

Syariah KCP Ponorogo:61

“Pertama adalah permohonan dari nasabah. Karena dasar melakukan
restructur adalah permohonan itu. Kemudian setelah ada permohonan,
pihak bank akan verifikasi dengan mensurvei ulang bahwa usaha nasabah
benar-benar mengalami penurunan, karena sesuai pernyataan dari nasabah
bahwa nasabah mengalami penuruan omset sehingga pendapatan nya
menurun. Pihak bank akan melihat kepasitas dari nasabah dengan
menggunakan analisis 5C lagi, apabila jaminan yang dimiliki nasabah
masih layak/ market table pihak bank akan melakukan restrukturisasi. Jadi
tahapan seperti itu membuat permohonan dan permohonan itu adalah
sebagai dasar bagi pihak bank untuk melakukan restrukturisasi. Sehingga
pihak bank akan menindak lanjuti dengan survei lagi”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan syarat pengajuan

restrukturisasi adalah pembuatan surat permohonan dari nasabah,

selanjutnya bank akan meverfikasi permohonan tersebut, melakukan survei

ulang. Apabila jaminannya masih market table maka bank akan

restrukturisasi. Dengan adanya hal tersebut maka bank melakukan

restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan melakukan rescheduling untuk

meringankan angsuran nasabah. Rescheduling dilakukan untuk upaya

perpanjangan waktu, bisa diberikan kepada nasabah yang masih memiliki

itikad baik dan masih memiliki prospek usaha yang baik, sehingga setelah

adanya perpanjangan waktu dan kesepakatan antara pihak BRI Syariah KCP

61 “Gatot Wijanarko, Wawancara, 11 januari 2019”.
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Ponorogo dengan nasabah. Rescheduling yang diberikan oleh pihak BRI

Syariah KCP Ponorogo kepada nasabah yaitu dengan:

a) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Gatot selaku pimpinan BRI

Syariah KCP Ponorogo:

“Pihak bank melakukan restruturisasi sifatnya opsional ketika
mengetahui usaha nasabah menurun, tetapi usaha nasabah masih bagus,
pihak bank akan menawarkan restructur. Contohnya nasabah sudah
terlambat bayar angsuran tetapi nasabah meminta penambahan jangka
waktu 2 bulan untuk pelunasan, maka bank akan memberikan jangka
waktu 2 bulan untuk pelunasan”.

Hal ini ditegaskan lagi oleh Bapak Gatot selaku pimpinan BRI

Syariah KCP Ponorogo:62

“Nasabah dapat melakukan perpanjangan waktu apabila nasabah
mengalami bermasalah. Contohnya nasabah mengajukan pembiayaan
100 juta dalam jangka pengambalian 3 tahun, namun pada tahun
pertama nasabah mengalami bermasalah maka dengan restrukturisasi
jangka waktunya akan berubah menjadi 5 tahun atau 6 tahun”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa bank akan

memberikan keringan kepada nasabah dengan melakukan perubahan

jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan waktu dari 3 tahun

menjadi 4 tahun atau 5 tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang

lama untuk mengembalikan angsuran pembiayaan.

b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Menurut Bapak Kiki selaku AOM  BRI Syariah KCP Ponorogo

bahwa:

“restrukturisari dilakukan apabila nasabah mampu bayar, masih
memiliki itikad baik untuk membayar angsurannya serta usahanya masih

62 “Gatot Wijanarko, Wawancara, 11 januari 2019”.
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berjalan. Contohnya jatuh tempo angsuran nasabah tanggal 25, tetapi
nasabah keberatan untuk membayar 3 juta secara langsung pada tanggal
25, nasabah meminta untuk menambah waktu angsuran dengan 5 hari
sekali diambil pihak bank 800rb yang nanti pada saat jatuh tempo
angsuran nasabah bisa terbayar 3 juta. Jadi nasabah mampu membayar
angsurannya tetapi tidak seacara langsung”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelasakan bahwa bank akan

melakukan perubahan ketentuan pembiayaan dengan perpanjang jangka

waktu angsuran. Dalam hal ini jangka waktu pembiayaannya

diperpanjang dengan penambahan jumlah angsuran. Misalnya dari

angsuran 46 kali menjadi menjadi 60 kali maka tentu saja jumlah

angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah

angsuran, sehingga nasabah mendapatkan kemudahan untuk membayar

angsurannya.

c) Memperkecil jumlah angsuran

Menurut Bapak Gatot selaku pimpinan BRI Syariah KCP

Ponorogo:63

“Apabila nasabah bermasalah mengalami kesulitan bayar yang
pihak bank lakukan adalah restruktur contohnya nasabah terlambat
membar angsuran 10 hari, tetapi nasabah datang ke bank untuk
mengatakan kepada pimpinan mengenai usahanya yang menurun karena
terdapat banyak pesaing. Sehingga kemampuan nasabah yang diawal
mampu membayar angsuran 10 juta dengan kondisi sekarang nasabah
hanya mampu menyisihkan 5 juta perbulan untuk membayar angsuran
nya”.

Hal itu juga disampaikan Bapak Kiki selaku AOM  BRI Syariah

KCP Ponorogo bahwa:64

63“Gatot Wijanarko, Wawancara, 11 januari 2019”.
64 “Kiki Agung W, wawancara, 23 Februari 2019”.
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“Restrukturisasi di berikan ketika nasabah mampu membayar
angsuran tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Contohnya
kesepakatan awal angsuran nasabah adalah 3 juta tetapi nasabah hanya
mampu membayar 2,5 juta. sehingga bank akan memberikan keringan
sesuai kemampuan bayar nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa bank akan

memberikan keringanan kepada nasabah bermasalah dengan

memperkecil jumlah pengembalian angsuran. Misalnya angsuran nasabah

3 juta menjadi 2,5 juta oleh karena itu tentunya dengan memperkecil

angsuran maka akan menambah pula waktu angsuran nasabah. Hal ini

dilakukan untuk mempermudah nasabah membayar angsurannya sesuai

dengan kemampuan yang dimiliki tanpa mengubah maksimum

pembiayaan.
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BAB  IV

ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

PADA PEMBIAYAAN MURA>BAH{AH DI BRI SYARIAH KCP

PONOROGO

A. Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan

Mura>bah{ah di BRI Syariah KCP Ponorogo.

Pengawasan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah sangat

diperlukan, hal ini bertujuan untuk mengamati, mengendalikan dana, serta

melancarkan pelaksanaan pembiayaan, sehingga tidak dapat menimbulkan

pembiayaan bermasalah. Bagi lembaga keuangan syariah pembiayaan

bermasalah bukan merupakan hal asing lagi karena setiap lembaga keuangan

pasti pernah mengalami pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu setiap

lembaga keuangan mempunyai strategi masing-masing untuk menangani

pembiayaan bermasalah tersebut. Tidak terkecuali BRI Syariah KCP

Ponorogo juga mempunyai strategi-strategi khusus untuk menangani nasabah

yang mengalami pembiayaan bermasalah. Dalam kegiatannya menyalurkan

dana kepada masyarakat salah satu produk yang paling banyak diminati oleh

masyarakat serta selalu mengalami peninggkatan setiap tahunnya adalah

pembiayaan mura>bah{ah dengan jumlah nasabah 227 selama tahun 2018,

dengan jumlah pembiayaan bermasalah mencapai 1,39%.



Tabel 4.1

Data NPF BRI Syariah KCP Ponorogo

Tahun 2016 1,55%

Tahun 2017 1,63%

Tahun 2018 1,39%

Sumber : Data NPF BRI Syariah KCP Ponorogo Tahun 2016-2018.

Dalam penelitian ini saya akan lebih memfokuskan untuk menganalisis

strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BRI

Syariah KCP Ponorogo. Strategi yang digunakan yaitu dengan restrukturisasi

menggunakan cara rescheduling. Rescheduling dilakukan dengan mengubah

jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu)

dan jumlah angsuran. Tenggang waktu yang diberikan yaitu jangka waktu

pembayaran angsuran di perpanjangan. Rescheduling upaya perpanjangan waktu,

bisa diberikan kepada nasabah yang masih memiliki itikad baik dan masih

memiliki prospek usaha yang baik, sehingga setelah adanya perpanjangan waktu

dan kesepakatan antara pihak BRI Syariah KCP Ponorogo dengan nasabah.

Sebelum pelaksanaan rescheduling terdapat beberapa strategi yang dilakukan BRI

Syariah KCP Ponorogo.

Strategi-strategi yang dilakukan BRI Syariah KCP Ponorogo dalam

menangani pembiayaan bermasalah terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan:



1. Pendekatan kepada nasabah

AO (Account Officer) saat melakukan pendekatan dengan nasabah, AO

harus lebih aktif melakukan kunjungan serta silahturohmi dengan nasabah

agar nasabah tidak lepas (contoh Formulir laporan kunjungan nasabah

terdapat pada lampiran no.4). Pendekatan yang dilakukan BRI Syariah KCP

Ponorogo yaitu, mengetahui penyebab dan kondisi sebenarnya yang dialami

nasabah serta menerima konsultasi dari nasabah dan memberikan solusi agar

nasabah mampu membayar angsuran pembiayaannya sesuai dengan

kemampuan nasabah. Menurut Muhammad (2011) Proses penanganan

pembiayaan kurang lancar/bermasalah dilakukan dengan pembinaan anggota

serta silahturahmi kepada nasabah. Oleh karena itu pendekatan yang

dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ponorogo sesuai dengan teori

Muhammad.65

2. Penagihan Secara Intensif

Penagihan intensif yang di lakukan BRI Syariah KCP Ponorogo kepada

nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu dengan penagihan

langsung dengan mengunjungi usaha nasabah untuk mengetahui kondisi

sebenarnya pada nasabah, membicarakan secara kekeluargaan dan

menyelesaikan permasahannya (contoh surat penagihan angsuran terdapat

pada lampiran no.5). Dalam melakukan kunjungan AO (Account Officer) juga

harus aktif dan rutin memantau perkembangan usaha nasabah, walaupun bank

dalam keadaan libur agar sesuai dengan target. Serta pihak bank menerima

65 Muhammad, Manajemen Bank Syariah Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta:
Sekolah Tinggi Ilmu Manejemen YKPN, 2011), 315.



konsultasi dari nasabah yang mengalami kesulitan bayar dan memberikan

solusi yang pasti agar nasabah mampu membayar angsuran. Menurut

Muhammad (2011) Proses penanganan pembiayaan kurang lancar/bermasalah

dilakukan dengan kunjungan lapangan atau silahturahmi oleh bagian

pembiayaan kepada nasabah. Maka penanganan yang dilakukan oleh BRI

Syariah KCP Ponorogo sesuai dengan teori teori Muhammad.66

3. Pemberian surat teguran

BRI Syariah KCP Ponorogo akan memberikan surat teguran atau surat

peringatan tertulis kepada nasabah nya yang mengalami keterlambatan

pengembalian angsuran. Nasabah yang mengalami keterlambatan bayar

angsuran dalam waktu 1 bulan akan mendapatakan SP (Surat Peringatan) 1,

kemudian apabila keterlambatan mencapai 2 bulan maka akan diberikan SP

(Surat Peringatan) 2 dan pemberian SP (Surat Peringatan)  3 jika nasabah

mengalami keterlambatan bayar mencapai 3 bulan. Pemberian surat

peringatan dari BRI Syariah KCP Ponorogo kepada nasabah bisa gugur

apabila nasabah melunasi/membayar semua tunggakannya. BRI Syariah KCP

Ponorogo dalam waktu satu bulan rata-rata akan mengeluarkan SP (Surat

Peringatan) sejumlah 1 kali yang diberikan oleh Account Officer kepada

nasabah (contoh surat peringatan SP (Surat Peringatan) terdapat pada

lampiran no.6). Apabila SP (Surat Peringatan) belum diterima oleh nasabah

maka pihak bank harus mengunjungi nasabah dengan aktif sehingga SP

(Surat Peringatan) dapat diterima oleh nasabah yang bersangkutan. Menurut

66 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, 315.



Muhammad (2011) Proses penanganan pembiayaan kurang lancar/bermasalah

dilakukan dengan Pemberitahuan dengan surat teguran. Sehingga penanganan

dengan pemberian surat teguran yang dilakukan BRI Syariah KCP Ponorogo

sesuai dengan teori Muhammad.67

4. Proses restrukturisasi

Account officer dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan

restrukturisasi, terlebih dahulu melakukan negosiasi penyelesaian angsuran

terhadap nasabah peminjam yang mengalami masalah dalam pembayaran

angsuran tersebut. Negosiasi penyelesaian angsuran oleh account officer pada

prinsipnya dapat dilakukan setiap saat, baik sebelum maupun sesudah analisis

dan evaluasi penanganan pembiayaan bermasalah tersebut untuk dapat di

restrukturisasi. Dalam melakukan negosiasi terkadang terdapat nasabah yang

tidak setuju dilakukan restrukturisasi namun nasabah meminta tambahan

waktu untuk melunasi semua angsurannya, sebagai pendengar yang baik

maka pihak bank akan memberikan kepastian dan kemudahan bagi nasabah

agar mampu membayar angsuran nya.

Proses restrukturisasi diberikan BRI Syariah KCP Ponorogo yaitu

kepada nasabah yang usahanya masih berjalan namun mengalami penurunan

serta masih kooperatif dan memiliki kemampuan bayar. Pelaksanaan

restrukturisai dilakukan atas permohon nasabah sendiri sehingga tidak

memberatkan, namun sebelumnya terdapat pendekatan dari pihak bank

dengan memberikan penawaran untuk melakukan restrukturisasi agar

67 Muhammad, Manajemen Bank Syariah,315.



pembiayaan kembali lancar. Nasabah yang akan melakukan restrukturisasi

harus membuat surat permohonan ditunjukan kepada bank (contoh formulir

restrukturisasi terdapat pada lampiran no.7 ), yang kemudian akan dilakukan

survei ulang oleh pihak bank.

Restrukturisasi pembiayaan di BRI Syariah KCP Ponorogo dilakukan

pada saat pembiayaan nasabah dalam kondisi kolektibilitas 2C yaitu golongan

kurang lancar, dimana nasabah mengalami gagal bayar selama 3 bulan.

Sehingga pihak bank akan melakukan pendekatan dengan memberikan solusi

berupa restrukturisasi apabila nasabah bersedia dan memenuhi kriteria dalam

restrukturisasi pembiayaan.

Menurut muhammad (2011) Pembiayaan yang digolongkan kurang

lancar yaitu melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan bagi

pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan atau

tiga bulanan. Maka penggolongan kolektibitas yang dilakukan BRI Syariah

KCP Ponorogo sesuai dengan teori Muhammad.68

Restrukturisasi yang diberikan BRI Syariah KCP Ponorogo

menggunakan cara rescheduling. Rescheduling dilakukan dengan mengubah

jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang

waktu) dan jumlah angsuran. Tenggang waktu yang diberikan yaitu jangka

waktu pembayaran angsuran di perpanjangan misal angsuran nya 56 kali

menjadi 70 kali, dengan ini jumlah angsuran nasabah pun mengecil sesuai

dengan penambahan jumlah angsuran. Hal itu dilakukan apabila terjadi

68 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, 312.



ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat oleh pihak bank dengan

kemampuan kondisi nasabah. Serta BRI Syariah KCP Ponorogo juga

memberikan perpanjangan waktu pembiayaan kepada nasabah misal

perpanjangan waktu dari 3 tahun menjadi 5 atau 6 tahun, sehingga nasabah

yang terlambat bayar mempunyai waktu yang lama untuk pengembalian

angsuran pembiayaan nya. Menurut muhammad (2011) Upaya penanganan

pembiayaan bermasalah kurang lancar yaitu dengan cara rescheduling, yaitu

penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah

angsuran. Maka upaya penanganan dengan cara rescheduling yang dilakukan

BRI Syariah KCP Ponorogo sesuai dengan teori Muhammad.69

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BRI Syariah KCP Ponorogo

terjadi kaerana terdapat beberpa faktor, adapun faktor-faktor yang

menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah yaitu faktor internal dan

faktor eksternal.

Pertama, faktor internal yang ada di BRI Syariah KCP Ponorogo ada 2

yaitu faktor internal dari pihak bank serta faktor internal dari nasabah. Dari

pihak bank yaitu salah menganalisa karakter nasabah sehingga nasabah

tersebut menjadi bermasalah karena karakter yang tidak baik. Sedangkan dari

pihak nasabah adalah nasabah yang memang mempunyai karakter tidak baik

nasabah mau berhutang namun tidak mau untuk mengembalikan, nasabah

yang terlalu boros, mempunyai istri lebih dari satu, serta nasabah yang sudah

mempunyai satu usaha namun ingin menambah usaha lain tanpa diikuti

69Muhammad, Manajemen Bank Syariah, 315.



perhitungan-perhitungan tertentu. Menurut Ismail (2010) Faktor dari internal

pihak bank yaitu Analisis yang dilakukan oleh bank kurang tepat, sehingga

tidak dapat memprediksi apa yang terjadi dalam kurun waktu pembiayaan

berlangsung.70 Serta menurut Bagya (2012) Kesalahan dalam kebijakan

pengembangan perusahaan yaitu: teralu ekspansif, keberanian berspekulasi

pada sektor usaha yang berisiko tinggi, karakter/ itikad yang tidak baik. Maka

faktor internal yang terjadi di BRI Syariah Ponorogo sesuai dengan teori.71

Kedua, faktor eksternal yaitu penurunan usaha nasabah karena terlalu

banyaknya pesaing yang menyebabkan nasabah mengalami kerugian serta

terjadi bencana alam yang menimpa nasabah sehingga mengalami kesulitan

bayar. Menurut Ismail (2010) faktor ekstenal pembiayaan bermasalah yaitu

Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan

menurun dan perusahaan rugi serta bencana alam yang dapat menyebabkan

kerugian debitur. Maka faktor eksternal yang terjadi di BRI Syariah Ponorogo

sesuai dengan teori Muhammad.72

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan yang bermasalah

sebenarnya dapat di minimalisir oleh pihak bank dengan memberikan strategi-

strategi khusus untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut.

70 Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2010), 125.

71 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan
Syariah (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), 131.

72 Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi, 126-127.



B. Analisis Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan

Murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo dalam prespektif ekonomi

Islam

Islam adalah agama yang kafah (menyeluruh), sehingga Islam mengatur

semua bentuk kehidupan salah satunya ialah di bidang ekonomi. Setiap

muslim dianjurkan untuk hidup selalu menyeimbangkan pendapatan dan

pengeluaran, sehingga bisa terlepas dari hutang. Hutang akan berdampak

negatif bagi setiap individu, mencemarkan diri sendiri dan agama juga

mempersulit hidupnya termasuk masyarakat. Seorang yang berhutang juga

sibuk memikirkan nya dan melunasinya, sebaiknya umat muslim menghindari

hutang agar selamat dunia akhirat. Penyelesaiaan pembiayaan bermasalah

dalam Islam sama halnya dalam bank syariah hanya saja prakteknya berbeda.

Dalam Islam jika nasabah berhutang wajib untuk melunasi hutangnya karena

sebelum berhutang nasabah telah membuat suatu perjanjian (akad) yang telah

disepakati sebelumnya. Utang piutang tersebut timbul karena adanya

hubungan jual-beli yaitu pembiayaan mura>bah{ah. 73

Dalam pandangan Islam penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat

ditempuh dengan tindakan-tindakan berlandaskan prinsip-prinsip syariah yaitu

dengan Al-sulh (secara damai). Menurut Suhrawardi (2014) Al-sulh (secara

damai) yaitu suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan

(perselisihan) antara dua orang yang berlawanan. Dalam perdamaian terdapat

dua pihak, yang sebelumnya terjadi permasalahan. Kemudian, para pihak

73 Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika,
2014), 191



sepakat untuk saling melepaskan sebagaian dari tuntunannya. Hal itu

dimaksudkan agar permasalahan diantara mereka dapat berakhir.74

Seperti halnya yang dilakukan di BRI Syariah KCP Ponorogo dalam

menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan tahap-tahapan sebagai berikut:

1. Pendekatan dengan nasabah

Apabila nasabah tidak mampu membayar pembiayaan sesuai dengan

waktu yang ditetapkan, maka untuk mengetahui permasalahan yang

dialami nasabah, pihak bank akan mendiskusikan dan bermusyawarah

secara kekeluargaan untuk memberikan alternatif solusi dalam mengatasi

permasalah dalam pembayaran pembiayaan.

2. Penagihan Secara Intensif

Penagihan dilakukan karena nasabah tetap belum membayar

pembiayaan nya dengan kesengajaan atau tidak dengan kesengajaan. Maka

pihak bank akan melakukan kunjungan lapangan untuk penagihan secara

langsung sehingga pihak bank akan mengetahui kondisi sebenarnya dan

mengetahui penyebab permasalahnya.

3. Pemberian surat teguran

Pihak bank akan memberikan surat teguran atau surat peringatan tertulis

kepada nasabah nya yang mengalami keterlambatan pengembalian

angsuran. Nasabah yang mengalami keterlambatan bayar angsuran dalam

waktu 1 bulan akan mendapatakan SP (Surat Peringatan) 1, kemudian

apabila keterlambatan mencapai 2 bulan maka akan diberikan SP (Surat

74 Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, 191.



Peringatan) 2 dan pemberian SP (Surat Peringatan)  3 jika nasabah

mengalami keterlambatan bayar mencapai 3 bulan.

4. Proses restrukturisasi

Proses restrukturisasi diberikan BRI Syariah KCP Ponorogo yaitu

kepada nasabah yang usahanya masih berjalan namun mengalami

penurunan serta masih kooperatif dan memiliki kemampuan bayar.

Restrukutisasi yang diberikan BRI Syariah KCP Ponorogo menggunakan

cara rescheduling. Rescheduling dilakukan dengan mengubah jangka

waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu)

dan jumlah angsuran.

Dengan melihat tahap-tahapan strategi penanganan yang di lakukan BRI

Syariah KCP Ponorogo untuk menangani pembiayaan bermasalah, pihak bank

berusaha menyelesaikan permasalah yang di alami nasabah dengan cara-cara

damai tanpa merugikan dan menyingung salah satu pihak. Sehingga Strategi

penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Mura>bah{ah di BRI

Syariah KCP Ponorogo dalam prespektif ekonomi Islam sesuai dengan teori

Suhrawardi yaitu mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang

berlawanan dengan cara damai (Al-Sulh).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penanganan

pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP

Ponorogo. Pihak BRI Syariah KCP Ponorogo mampu menjaga angka NPF

yang dimilikinya tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank

Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa strategi yang digunakan efektif

dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat di tarik

kesimpulan yaitu:

5. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Mura>bah{ah di

BRI Syariah KCP Ponorogo melalui beberapa tahapan yaitu: a. Pendekatan

kepada nasabah yaitu memberikan solusi agar nasabah mampu membayar

angsuran pembiayaannya sesuai dengan kemampuan nasabah, b. Penagihan

secara intensif  yaitu penagihan langsung dengan mengunjungi usaha nasabah

untuk mengetahui kondisi sebenarnya pada nasabah dan menyelesaikan

permasahannya, c. Pemberian surat teguran (surat peringatan 1 sampai 3), d.

Proses restrukturisasi (melalui recheduling yaitu perpanjangan waktu jatuh

tempo nasabah).

6. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Mura>bah{ah di

BRI Syariah KCP Ponorogo dalam prespektif ekonomi Islam yaitu dengan

Al-Sulh (perdamaian) yaitu kesepakatan untuk mengakhiri perselisihian antara
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dua orang yang bermasalah secara damai. Dalam menyelesaikan pembiayaan

bermasalah di BRI Syariah KCP Ponorogo juga menggunakan Al-Sulh

(perdamaian) yaitu dengan: pendekatan dengan nasabah untuk mengetahui

permasalahan yang di alami nasabah, penagihan secara intensif/penagihan

langsung turun ke lapangan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut,

dengan pendekatan pemberian surat peringatan kepada nasabah yang masih

belum bisa membayar pembiayaan nya, serta BRI Syariah KCP Ponorogo

memberikan keringanan dengan penjadwalan kembali (recheduling) kepada

nasabah. Dalam prosedur penanganan pembiayaan bermasalah pada

pembiayaan Mura>bah{ah di BRI Syariah KCP Ponorogo sudah sesuai dan

tidak bertentangan dengan ekonomi Islam.

B. Saran

1. Untuk BRI Syariah KCP Ponorogo dalam memberikan pembiayaan

mura>bah{ah hendaknya penilaian pembiayaan dengan 5C dilakukan sebaik

mungkin untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan

bermasalah pada pembiayaan mura>bah{ah, serta hendaknya BRI Syariah

KCP Ponorogo selalu melakukan monitoring angsuran nasabah secara

berkala agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Dalam penanganan

rescheduling hendaknya BRI Syariah KCP Ponorogo lebih teliti dalam

menganalisa kendala yang dialami nasabah sehingga faktor penghambat

dalam pelaksanaan pembiayaan dapat berkurang dan di atasi dengan baik.

2. Untuk masyarakat/calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan

mura>bah{ah sebaiknya mempersiapkan pembiayaan nya sebaik mungkin dan



memenuhi semua perjanjian diawal agar tidak terjadi gagal bayar atau

pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan BRI Syariah KCP Ponorogo

maupun nasabah sendiri.

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dijadikan literatur

dalam penelitian selanjutnya dengan objek dan sudut pandang yang berbeda,

sehingga dapat menambah pengetahuan.
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