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ABSTRAK 

 
Rahayu, Rina Puji, 2019. Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Keberhasilan
 Pembiayaan Mikro iB di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP)
 Ngawi. Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis

 Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H.

 Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. 
 

Kata Kunci: Penerapan prinsip 5C, Pembiayaan Mikro iB. 

 

Prinsip 5C ini dalam dunia perbankan memiliki peranan sangat penting 

dalam pemberian pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah. BRI 

Syariah KCP Ngawi menerapkan prinsip 5C nasabah dengan menggunakan sistem 

checklist dan kunjungan berkala oleh Account Officer Micro (AOM) kepada 

masing-masing nasabahnya. Hal ini menjadi menarik untuk dianalisis sebab data 

nasabah diproses dalam aplikasi untuk menunjang proses pembiayaan mikro iB 

dari BRI Syariah yaitu aplikasi APPLE (Aplikasi Penunjang Pembiayaan Online). 

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: Bagaimana penerapan analisis 

prinsip 5C terhadap pelaksanaan pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP 

Ngawi, Bagaimana dampak penerapan prinsip 5C terhadap keberhasilan 

pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Ngawi. 

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode 

kualitatif. Dalam hal ini teknik yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, 

dan observasi. Metode analisis yang digunakan cenderung kepada metode 

deduktif, yaitu metode yang menekankan pada teori prinsip 5C kemudian 

disinkronkan dengan pengamatan atau hasil penelitian di lapangan, sehingga dapat 

ditarik kesimpulan berdasarkan teori dengan fakta di BRI Syariah KCP Ngawi. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam penilaian character calon nasabah, 

BRI Syariah KCP Ngawi melihat watak serta daftar riwayat hidup calon nasabah 

dari hasil wawancara maupun informasi dari lingkungan tempat tinggal, serta 

reputasi calon nasabah di lingkungan kerja, serta melalui BI Checking. Dalam 

penilain capacity calon nasabah, dilihat dari omset penjualan setiap hari maupun 

setiap tahun, dan apabila calon nasabah seorang pegawai, maka akan dilihat dari 

slip gajinya. Dalam penilain capital calon nasabah, dilihat besar kecilnya modal 

yang dimiliki oleh calon nasabah baik dalam bentuk uang tunai, tanah, dan 

sebagainya. Dalam penilaian condition calon nasabah, dicari informasi serta 

prospek usaha calon nasabah di masa sekarang dan yang akan datang. Dalam 

penilaian collateral calon nasabah, BRISyariah KCP Ngawi melihat dari aspek 

ekonomi dan aspek yuridis. Setelah melewati langkah-langkah tersebut dan 

ternyata hasilnya bagus serta layak maka pembiayaan akan direalisasi. Penerapan 

prinsip 5C di BRI Syariah KCP Ngawi cukup berdampak terhadap keberhasilan 

Pembiayaan mikro iB. Dibuktikan dengan menurunnya tingkat NPF setelah 

dilakukan fokus pengawasan pihak bank terhadap nasabah bermasalah. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, 

semakin meningkat pula permintaan/kebutuhan pendanaan untuk 

membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, dana pemerintah yang 

bersumber dari APBN sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dana di 

atas, karenanya pemerintah menggandeng dan mendorong pihak swasta 

serta berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa.1 

Dewasa ini perkembangan perbankan pada umumnya banyak yang 

menjalankan operasionalnya dengan menggunakan prinsip syariah, baik 

dengan melakukan konversi sistem perbankan dari konsep konvensional 

menjadi syariah, maupun pembukaan cabang syariah yang dilakukan oleh 

pihak bank-bank konvensional.2 

Bank Islam atau yang disebut dengan bank syariah adalah bank 

yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat 

diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan 

produknya dikembangkan berlandasan Al-Qur’an dan hadits. Antonio dan 

Perwaatmadja membedakan dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank 

                                                           
1 Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 250. 
2 Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 

2009), 4. 
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yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam.3 Bank Islam adalah bank 

yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam dan tata cara beroperasinya 

mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan hadits. Adapun bank 

yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam adalah bank yang 

dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, 

khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. 

Sistem bank bebas bunga atau bank syariah memang tidak khusus 

diperuntukan untuk sekelompok orang, namun sesuai landasan Islam yang 

“Rah{matan lil’a>lami>n”, didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa 

membedakan keyakinan yang dianut. Selain itu diharapkan memberikan 

alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat 

maupun bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, 

investasi yang beretika, dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan 

dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif 

dalam bertransaksi keuangan.4 

Dalam kegiatan menyalurkan dananya, bank syariah memberikan 

pelayanan dengan pembiayaan. Pembiayaan atau financing yaitu 

pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan. Selain itu terhadap pengembangan 

sektor produktif, bank syariah juga berperan aktif dalam permodalan usaha 

mikro di Indonesia.5 

                                                           
3 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15.   
4 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: YKPN, 2005), 15. 
5 Ibid., 16. 
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Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat 

digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas 

permohonan pembiayaan nasabah. Penerapan prinsip dasar dalam 

pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam, perlu dilakukan oleh 

bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya 

sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali 

sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.6 Dalam perbankan syariah, 

pada umunya menganalisis proses pemberian pembiayaan kepada nasabah 

yaitu menggunakan prinsip 5C, dimana prinsip tersebut digunakan untuk 

menilai apakah calon nasabah bernilai layak atau tidak untuk mendapatkan 

pembiayaan yang akan diberikan. Adapun prinsip 5C terdiri dari character 

(watak/sifat), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (jaminan), 

dan condition of economi (kondisi ekonomi). 

Dalam Bank BRI Syariah Pembiayaan mikro iB dibagi menjadi tiga 

yakni mikro 25iB, mikro 75iB dan mikro 200iB.7 Pembiayaan mikro iB 

merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memiliki 

usaha dan membutuhkan modal kerja dengan ketentuan lama usaha 

minimal dua tahun yang pada umumnya bersifat perorangan dan 

memberikan fasilitas pinjaman, dimana peminjam/pengaju pembiayaan 

diharuskan untuk memberikan agunan atau jaminan. Transaksi pembiayaan 

mikro iB menggunakan dua paduan akad, yaitu akad mura>bah{ah bil 

                                                           
6 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011), 120. 
7 www.BRI Syariah.co.id/produkperbankan.php?f=personal (diaskes tanggal 02 Oktober 

2018 pukul 06.22 WIB) 

http://www.brisyariah.co.id/produkperbankan.php?f=personal
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wakalah. Secara sederhana, mura>bah{ah berarti suatu penjualaan barang 

seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.8 Sedangkan 

wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain 

dalam barang yang diwakilkan. Jadi mura>bah{ah bil wakalah adalah 

pembiayaan yang dilakukan dengan akad mura>bah{ah yang kemudian 

diikuti dengan akad wakalah untuk melengkapinya.9 

Pembiayaan mikro iB ini juga disebut dengan bisnis maintance atau 

bisnis monitoring. Pembiayaan yang selalu dalam pengawasan bank sampai 

angsuran pembiayaan tersebut selesai. Pembiayaan mikro iB tidak hanya 

melakukan jual beli saja, ketika bank sudah mencairkan dana pembiayaan 

kepada nasabah pihak bank tetap melakukan monitoring secara berkala. 

Dengan adanya monitoring, pihak bank dapat mengetahui perkembangan 

usaha nasabah, apakah mengalami kendala-kendala atau berjalan lancar. 

Ketika nasabah mengalami pembiayaan bermasalah, pihak bank 

mempunyai kewajiban untuk mencarikan solusi pada masalah yang 

dialaminya.  

Prinsip 5C sering disebut dengan prudential principle. Istilah 

prudent itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana. 

Namun, dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-

hatian. Prinsip 5C ini dalam dunia perbankan memiliki peranan sangat 

                                                           
8 Adiwarman Azwar Karim, Bank Islam “Analisis Fiqih dan Keuangan” (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2014), 113. 
9 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 

2001), 120. 
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penting dalam pemberian pembiayaan yang akan diberikan kepada calon 

nasabah, untuk menilai apakah calon nasabah layak atau tidak untuk 

mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Selain itu bank juga tetap 

harus menjaga kestabilan NPF (Non Performing Financing), semakin kecil 

NPF (Non Performing Financing) maka keadaan bank akan semakin baik 

dan maksimal, begitupun sebaliknya. 

Sementara itu dalam menilai serta dalam mengetahui layak atau 

tidaknya pemberian pembiayaan mikro yang akan diberikan kepada calon 

nasabah, BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi (selanjutnya 

penulis singkat menjadi BRI Syariah KCP Ngawi) menerapkan prinsip 5C 

nasabah dengan menggunakan sistem checklist dan kunjungan berkala oleh 

Account Officer Micro (AOM) kepada masing-masing nasabahnya. Hal ini 

menjadi menarik untuk dianalisis sebab terdapat aplikasi tersendiri dari 

BRI Syariah yaitu aplikasi APPLE (Aplikasi Penunjang Pembiayaan 

Online) untuk menganalisis data nasabah. Salah satunya di dalam aplikasi 

tersebut terdapat formulir Laporan Penilaian Barang Jaminan (LPBJ), 

Intruksi Realisasi Pembiayaan Mikro (IRPM), Dokument Checlist dan 

Lembar Kunjungan Nasabah (LKN) yang diisi oleh AOM.10  

Keberhasilan pembiayaan untuk jenis pembiayaan mikro IB 

tentunya tidak terlepas dari proses penilaian pihak bank kepada nasabah 

yang diimplementasikan dengan menerapkan prinsip 5C. Terlebih karena 

pembiayaan ini diberikan untuk usaha yang masih tergolong muda atau 

                                                           
10 Bagus Arif Prasetya (Account Officer Micro), Wawancara, 23 Oktober 2018.. 
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diperuntukkan bagi pengusaha pemula dengan lama usaha minimal dua 

tahun. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik 

untuk menganalisa lebih lanjut tentang bagaimanakah penerapan prinsip 

5C pada pemberian pembiayaan mikro IB dengan mengambil judul 

“Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Keberhasilan Pembiayaan Mikro iB 

di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ngawi”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan analisis prinsip 5C terhadap pelaksanaan 

pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Ngawi? 

2. Bagaimana dampak penerapan prinsip 5C terhadap keberhasilan 

pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Ngawi? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui penerapan analisis prinsip 5C terhadap pelaksanaan 

pembiayaan mikro iB oleh karyawan BRI Syariah KCP Ngawi. 

2. Mengetahui dampak penerapan 5C nasabah terhadap keberhasilan 

pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Ngawi. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis yakni agar berguna untuk 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi peneliti selanjutnya 

atau penelitian yang sejenis. Serta sebagai kontribusi bagi para 

akademisi tentang bagaimana penerapan prinsip 5C untuk keberhasilan 
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pembiayaan mikro iB. Bagi mahasiswa, skripsi ini dapat dijadikan 

bahan rujukan dalam penelitian mengenai prinsip 5C pada nasabah 

pembiayaan mikro iB.  

2. Secara praktis 

a. Sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan perihal 

mekanisme perolehan dana pembiayaan mikro iB di BRI Syariah 

KCP Ngawi, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca 

yang ingin mengajukan pembiayaan. 

b. Sebagai bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah khususnya 

BRI Syariah KCP Ngawi agar terus berkembang dan melakukan 

pekerjaan sesuai dengan ketepatan sehingga bank syariah semakin 

maju. 

 

E. Studi Penelitian Tedahulu 

Penelitian terkait penerapan prinsip 5C pada pembiayaan di bank 

syariah dan analisis pembiayan mikro iB bank syariah sudah dilakukan oleh 

beberapa peneliti, sehingga untuk menghindari kesamaan maupun plagiasi, 

maka penulis mencoba untuk mengkaji beberapa penelitian terdahulu, 

diantaranya: 

Tugas akhir yang ditulis oleh Nashikatur Rofi’ah, dengan judul 

“Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 500 iB 

BRI Syariah Kcp.Ungaran”. Dalam tugas akhir ini secara keseluruhan 

menganalisis tentang aplikasi serta penanganan pembiayaan bermasalah 
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pada produk mikro 500 iB di BRI Syariah Kcp. Ungaran. Dari penelitian 

tersebut terdapat kesimpulan faktor- faktor penyebab pembiayaan 

bermasalah yang ada di BRI Syariah Kcp. Ungaran adalah: petugas jarang 

mendatangi nasabah, marketing dikejar target, marketing memberikan 

pembiayaan kepada keluarganya sendiri atau orang yang dikenal, 

marketing melakukan pembiayaan tidak secara hati-hati, tidak mengecek 

secara mendetail barang jaminan.11 

Tugas akhir yang ditulis oleh M.Khasan Badrudin, dengan judul 

“Analisa Implementasi Prinsip 5C Dalam Meningkatkan Kualitas 

Pembiayaan Mikro iB (Studi pada PT. Bank BRI Syariah kantor cabang 

Kediri)”. Penelitian tersebut terfokus pada analisa Charakter, Capacity, 

capital, Condition dan collateral nasabah sebelum memberikan 

pembiayaan.12 

Skripsi oleh Elfi Rahmayani Siregar, dengan judul "Analisis 

Implementasi 5C Pada Pembiayaan Mura>bah{ah di BPRS Bandar 

Lampung”. Skripsi ini membahas bagaimana BPRS Bandar Lampung 

menerapkan prinsip 5C, akan tetapi penggunaanya lebih ditenkankan pada 

pembiayaan murābaḥah yang ada di BPRS tersebut dibandingkan dengan 

pembiayaan yang lainya.13 

                                                           
11 Nashikatur Rofi’ah, “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 

500 iB BRI Syariah Kcp.Ungaran” Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016) 
12 M. Khasan Badrudin, “Analisa Implementasi Prinsip 5C Dalam Meningkatkan Kualitas 

Pembiayaan Mikro iB (Studi pada PT. Bank BRI Syariah kantor cabang Kediri)”, Skripsi 

(Tulungangung: IAIN Tulungagung, 2018) 
13 Elfi Rahmayani Siregar, “Analisis Implementasi 5C Pada Pembiayaan Murābaḥah Pada 

BPRS Bandar Lampung”, Skripsi (Lampung: IAIN Raden Intan, 2017) 
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Skripsi oleh Yulia Artiningsih, dengan judul “Peranan Penilaian 

Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang 

Yogyakarta”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi 

prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan di BTN Syariah Cabang 

Yogyakarta. Ditarik kesimpulan bahwa penilaian prinsip 5C dapat 

meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.14 

Tugas akhir oleh Setiana Fatimah, dengan judul “Analisis 

Kelayakan Pembiayaan Mikro iB dengan Akad mura>bah{ah di BRI Syariah 

KCP Sragen”. Tugas akhir ini fokus pada analisis kelayakan pembiayaan 

mikro dengan akad mura>bah{ah saja. Ditarik kesimpulan bahwa BRI 

Syariah KCP Sragen dalam menganalisis kelayakan nasabah menggunakan 

prinsip 5C dan sangat hati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada 

calon nasabah agar tidak mengalami kerugian bahkan sampai terjadi 

pembiayaan macet.15 

Setelah menelaah beberapa penelitian di atas, penulis akan 

melakukan penelitian yang terfokus pada analisis penerapan prinsip 5C 

dalam keberhasilan pembiayaan pada salah satu penyaluran pembiayaan, 

yaitu pembiayaan mikro iB dan dilakukan di BRI Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Ngawi. Secara teori yang dipakai penelitan ini sama dengan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu penelitian prinsip 5C 

                                                           
14 Yulia Artiningsih, “Peranan Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan di BTN 

Syariah Cabang Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016) 
15 Setiana Fatimah, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro iB dengan Akad Murabahah 

di BRI Syariah KCP Sragen” Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016) 



10 
 

 

yang dijabarkan dengan deskripsi kualitatif. Akan tetapi penulis 

mengambil analisis dari sudut pandang yang berbeda, yaitu mengenai 

keberhasilan pembiayaan mikro iB yang disertai analisa prinsip 5C nasabah 

yang tepat. Penelitian ini dibuat sesuai dengan realita yang terdapat di 

tempat penelitian, Bank BRI Syariah KCP Ngawi. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Alasan peneliti melakukan pendekatan kualitatif adalah 

untuk menganalisis terkait character, capacity, capital, condition dan 

collateral dalam keberhasilan pembiayaan mikro iB di BRIS KCP 

Ngawi dengan prosedur analisis yang tidak mengguakan prosedur 

analisis statistik. Singkatnya penelitian ini menyajikan data dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.16 

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian langsung ke 

lapangan atau ke tempat yang menjadi bagian dari penelitian (BRI 

Syariah KCP Ngawi) sehingga penelitian ini difokuskan untuk 

menelusuri dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta 

relevan dengan permasalahan yang diangkat.  

                                                           
16 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2014), 6. 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ngawi Sudirman yang 

beralamatkan di Jalan PB. Sudirman No.54, RT 009/RW 02 Ngawi 

Jawa Timur. 

3. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis terfokus pada data-data mengenai 

pengaplikasian prinsip 5C yang diterapkan di BRI Syariah KCP Ngawi. 

Yaitu tentang bagaimana penerapan prinsip 5C serta dampak 

penerapan prinsip 5C dalam keberhasilan pembiayaan mikro iB di BRI 

Syariah KCP Ngawi. Berikut sumber data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini: 

a. Wawancara Prasetya Agung W. (UH) 

b. Wawancara Bagus Arif P (Account Officer Mikro) 

c. Wawancara Arik Setiono (BOS BRI Syariah KCP Ngawi) 

d. Observasi nasabah pembiayaan mikro iB 

e. Dokumen checklist 

f. Dokumen Lembar Kunjungan Nasabah (LKN) Mikro 

g. Dokumen Lembar Penilaian Barang Jaminan (LPBJ) 

h. Brosur dan arsip buku BRI Syariah KCP Ngawi 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang 

ditetapkan.17 

a. Wawancara 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara 

terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur untuk 

mewawancarai pihak-pihak yang dianggap penting untuk 

memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan dalam 

menggali informasi. 

Daftar narasumber yang telah diwawancarai dalam penelitian 

ini adalah Prasetya Agung selaku Unit Head (UH) pembiayaan 

mikro, Bagus Arif Prasetya selaku Account Officer Mikro yang 

berinteraksi secara langsung dengan nasabah yang akan dianalisis 

dalam penelitian ini, Arik Setiono selaku Bagian Operasional 

Sistem (BOS) BRI Syariah KCP Ngawi. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari catatan 

yang sudah berlalu, dan dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, 

                                                           
17 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 401. 
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foto, maupun karya-karya monumental dari seseorang.18 

Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi 

dengan tujuan untuk mendapatkan segala informasi atau data. 

Disini penulis telah memperolehnya dari dokumen-dokumen yang 

ada seperti arsip, brosur, serta beberapa referensi yang berasal dari 

buku panduan BRIS, dan browsing di web resmi BRI Syariah. 

c. Observasi  

Observasi digunakan bila penelitian berkaitan dengan 

perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan responden yang 

diamati tidak terlalu besar.19 Pengamatan yang dilakukan penulis 

berlangsung di salah satu nasabah pembiayaan mikro iB BRI 

Syariah KCP Ngawi. Kegiatan yang telah diobservasi antara lain 

penerapan prinsip 5C pada nasabah, proses pelaksanaan akad 

kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro dan 

monitoring serta kunjungan nasabah pembiayaan mikro. 

 

 

 

 

                                                           
18 Sugiyono, Metode Penelitian, 329. 
19 Ibid., 412. 
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5. Teknik Pengolahan Data 

Tahapan-tahapan pengolahan data penelitiaan ini ada tiga 

tahapan, ditambah tahapan terakhir yaitu tahapan penulisan laporan 

penelitian, dengan perincian sebagai berikut: 

a. Pemaparan data berdasarkan pada sistematika yang telah 

ditetapkan (display). 

b. Memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan 

(reduction). 

c. Melakukan penarikan kesimpulan (conclusion). Penting membuat 

kesimpulan terhadap data yang dipaparkan. Misalnya setelah 

mengutip beberapa definisi tentang faktor-faktor ekonomi dari 

beberapa tokoh, penulis membuat sebuah kesimpulan dengan 

kalimatnya sendiri. 

 

6. Analisis Data 

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan menuntaskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.20 

                                                           
20 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 248. 
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Metode analisis yang digunakan cenderung kepada metode 

deduktif, yaitu metode yang menekankan pada teori kemudian 

disinkronkan dengan pengamatan atau hasil penelitian di lapangan, 

sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan teori dengan fakta di 

lapangan tersebut. Dalam hal ini, penulis menganalisis antar teori 

penerapan prinsip 5C yang  umumnya digunakan dalam dunia 

perbankan dengan data yang penulis dapat ketika melakukan penelitian 

secara langsung di BRI Syariah KCP Ngawi. 

Setelah semua data terkumpul dari hasil observasi, wawancara, 

maupun dokumentasi, tahap selanjutnya penulis menganalisis data 

secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran fakta-fakta 

yang ada mengenai Penerapan prinsip 5C pada Pembiayaaan Mikro iB 

di BRI Syariah KCP Ngawi, dan nantinya dapat diperoleh kesimpulan. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan 

pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, 

kajian kasus negative dan pengecekan anggota.21 Dalam penelitian ini, 

uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif dilakukan dengan teknik triangulasi sebagai berikut: 

a. membandingkan data hasil pengamatan ketika penulis bersama 

dengan AOM melakukan kunjungan nasabah dengan data hasil 

                                                           
21 Ibid,. 327. 
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wawancara dari pihak AOM, BOS, ataupun UH Micro mengenai 

prinsip 5C yang diterapkan di BRI Syariah KCP Ngawi;  

b. membandingkan apa yang dikatakan karyawan satu dengan 

karyawan yang lain mengenai penerapan prinsip 5C yang 

diterapkan di BRI Syariah KCP Ngawi;  

c. membandingkan hasil wawancara karyawan mengenai 

pengaplikasian prinsip 5C dengan isi dokumen checklist, lembar 

kunjungan nasabah, lembar penilaian barang jaminan dan dokumen 

lain yang berkaitan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas mengenai 

penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penelitian ini disusun 

berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi: latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, metode penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 

data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan lalu dirangkai dengan 

sistematika pembahasan.  

Bab kedua berisi kajian teori yang menjelaskan tentang pengertian 

prinsip 5C, pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan 
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dan jenis pembiayaan mikro, serta kriteria pembiayaan berhasil dan 

bermasalah dalam pembiyaan mikro. 

Bab ketiga mengemukakan dengan jelas hasil penelitian lapangan 

tentang gambaran umum BRI Syariah KCP Ngawi, meliputi sejarah, 

struktur organisasi, tugas bagian, konsep operasional dan produk-produk 

BRI Syariah KCP Ngawi. Kemudian sub bab kedua tentang Penerapan 

Prinsip 5C dalam keberhasilan pembiayaan mikro iB di BRI KCP Ngawi 

serta dampak penerapan prinsip 5C terhadap keberhasilan pembiayaan 

mikro iB. 

Bab keempat mengemukakan hasil analisis penelitian yaitu analisis 

penerapan prinsip 5C dalam keberhasilan pembiayaan mikro IB serta 

dampak penerapan prinsip 5C terhadap keberhasilan pembiayaan mikro iB 

di BRI syariah KCP Ngawi. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan 

masalah dan untuk menganalisis hasil penelitian telah dilakukan. 

Bab kelima skripsi ini akan diakhiri dengan penutup yang berisi 

kesimpulan dan saran. Bab ini memaparkan kesimpulan atas rumusan 

masalah yang dibahas serta saran apa yang bisa diberikan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

PRINSIP 5 C DALAM PROSES PENGAJUAN 

PEMBIAYAAN PERBANKAN 

 

A. Prinsip 5C 

1. Pengertian Prinsip 5C 

Prinsip 5C yang sering disebut dengan prudential principle. Istilah 

prudent itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti 

bijaksana. Namun, dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk 

asas kehati-hatian. Oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah 

pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian atau manajemen bank 

berdasarkan asas kehati-hatian. Selanjutnya istilah prudent atau asas 

kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dan dalam kontek yang 

berbeda-beda.  

Prinsip 5C ini dalam dunia perbankan memiliki peranan sangat 

penting dalam pemberian pembiayaan yang akan diberikan kepada 

calon nasabah. Dengan adanya penilaian serta studi kelayakan dalam 

suatu usaha dapat diketahui sampai seberapa jauh gagasan usaha yang 

akan dilaksanakan mampu menutupi segala kewajiban-kewajibannya 

serta prospek di masa yang akan datang.1 Berdasarkan penilaian ini pula 

bank menentukan apakah calon nasabah layak atau tidak untuk 

                                                           
1 Yacob Ibrahim, Studi Kelayakan Bisnis, edisi revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 

2009), 4. 
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mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Selain itu bank juga tetap 

harus menjaga kestabilan NPF (Non Performing Financing), semakin 

kecil NPF maka keadaan bank akan semakin baik dan maksimal, 

begitupun sebaliknya.2 

 

2. Analisis Prinsip 5C 

Dengan adanya analisis pembiayaan, dapat dicegah secara dini 

kemungkinan terjadinya default oleh calon debitur. Default adalah 

kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi 

pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan kesepakatan yang sudah 

disepakati dan diperjanjikan bersama.3 Adapaun prinsip 5C pada 

perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada calon 

nasabah, adalah sebagai berikut:4 

a. Character (Karakter) 

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat 

dideteksi secara numerik, namum merupakan pintu gerbang utama 

proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter 

calon nasabah akan berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan 

pada orang yang beritikad buruk. Untuk memperkuat data ini dapat 

dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

                                                           
2 Permadi Gandapraja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2004), 21 .  
3 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 88.   
4 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta: Zikrul 

Hakim, 2003), 144. 
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1) BI (Bank Indonesia) Checking5 

BI Checking dilakukan untuk mengetahui riwayat 

pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah berikut status 

nasabah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. BI Checking 

dilaksanakan secara personal antara sesama officer bank, baik 

dari bank yang sama maupun bank yang berbeda, karena 

biasanya setiap officer bank memiliki pengalaman tersendiri 

dalam berhubungan dengan calon nasabah. 

2) Trade Checking 

Analisa dilakukan terhadap usaha-usaha sejenis, pesaing, 

pemasok dan konsumen. Pengalaman kemitraan semua pihak 

terkait pasti meninggalkan kesan tersendiri yang dapat 

memberikan indikasi tentang karakter calon nasabah, terutama 

masalah keuangan seperti cara pembayaran. 

3) Wawancara 

Karakter seseorang dapat dideteksi dengan melakukan 

verifikasi dan interview. 

 

 

 

                                                           
5 Ibid., 144 
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b. Capacity (Kapasitas)6 

Capacity ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan 

calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu 

pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan 

keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah 

bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan 

calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama 

pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, 

maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, 

artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank 

syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang 

diperjanjikan. 

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk 

memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis, karena watak 

yang baik saja tidak menjamin seseorang mampu menjalankan 

bisnis dengan baik. Untuk perseorangan, dapat terindikasi dari 

referensi atau curicullum vitae yang dimilikinya, dapat 

menggambarkan pengalaman bisnis yang bersangkutan. 

Untuk perusahaan dapat terlihat dari laporan keuangan dan past 

performance usaha untuk mengetahui kemapuan perusahaan 

memenuhi semua kewajibanya termasuk pembayaran pelunasan 

                                                           
6 Ismail, Perbankan Syariah, 121. 
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pembiayaan. Untuk mengetahui kapasitas nasabah, bank harus 

memperhatikan:7 

1) Angka-angka hasil produksi. 

2) Angka-angka penjualan dan pembelian. 

3) Perhitungan rugi laba perusahaan saat ini dan proyeksinya. 

4) Data finansial perusahaan beberapa tahun terakhir yang 

tercermin dalam neraca laporan keuangan. 

 

c. Capital (Modal)8 

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Bank 

perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon 

nasabah dalam memenuhi kewajibanya setelah bank syariah 

memberikan pembiayaan. 

Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir. 

2) Melakukan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, 

solvabilitas, dan rentabilitas dari perusahaan tersebut. 

3) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan calon nasabah, dan 

survei langsung ke lokasi usaha calon nasabah. 

                                                           
7 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, 145. 
8 Ibid., 146. 
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Adapun cara lain yang bisa ditempuh bank yaitu dengan 

melihat laporan keuangan nasabah.9 Perusahaan dianggap kuat 

menghadapi resiko apabila jumah modal sendiri yang dimiliki 

cukup besar. Analisis rasio keuangan dapat dilakukan oleh bank 

untuk dapat mengetahui modal perusahaan. Analisis rasio keuangan 

ini dapat dilakukan apabila nasabah adalah perusahaan.  

 

d. Collateral (Jaminan) 

 Analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan oleh 

nasabah. Jaminan yang dimaksud harus mampu mengcover resiko 

bisnis calon nasabah. Penilaian terhadap jaminan itu harus ditinjau 

dari dua sudut yaitu sudut ekonomisnya yaitu nilai ekonomis dari 

barang yang akan dijaminkan, dan aspek yuridis yaitu apakah 

barang jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat hukum untuk 

dipakai sebagai barang jaminan. 

 Analisa yang dilakukan terhadap jaminan diantaranya 

sebagai berikut: 

1) Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan. 

2) Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan. 

3) Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu 

relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya. 

                                                           
9Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi (Jakarta: 

Prenadamedia Grup, 2010), 114.  
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4) Memperhatikan pengikatanya, sehingga secara legal bank dapat 

dilindungi. 

5) Risiko jaminan terhadap jumlah pembiayaan. Semakin tinggi 

rasio tersebut, maka semakin tinggi pula kepercayaan bank 

terhadap kesungguhan calon nasabah. 

6) Marketabilitas jaminan yaitu jenis dan lokasi jaminan sangat 

menentukan marketable suatu jaminan.10 

e. Condition (Kondisi)11 

Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung 

maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah. 

Kondisi yang harus diperhatikan pihak bank antara lain: 

1) Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan 

usaha calon nasabah. 

2) Kondisi usaha calon nasabah, perbandinganya dengan usaha 

sejenis dan lokasi lingkungan wilayah usahanya. 

3) Keadaan perusahaan dari hasil usaha calon nasabah. 

4) Prospek usaha di masa yang akan datang. 

5) Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri 

dimana perusahaan calon nasabah terkait di dalamnya. 

Di dalam prinsip 5C, setiap permohonan kredit calon debitur 

(nasabah pembiyaan) telah dianalisis secara mendalam sehingga 

                                                           
10 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah. 148. 
11 Ibid,. 147. 
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hasil analisis sudah cukup memadai.12 Sebagai contoh, permohonan 

kredit untuk kredit konsumtif, maka bank hanya melakukan analisis 

terhadap 5C. Dari analisis tersebut, maka akan diperoleh gambaran 

mengenai debitur dan kemungkinan kreditnya.  

 

B. Kualitas Pembiayaan dan Faktor Penyebab Kredit Bermasalah 

1. Kualitas Pembiayaan 

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang 

Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 

9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai 

berdasarkan aspek-aspek:13 Prospek usaha, kinerja (performance) 

nasabah, kemampuan membayar/kemampuan manyerahkan barang 

pesanan. 

Berdasarkan penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan 

ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian 

khusus, kurang lancar,diragukan, dan macet. 

Dalam parktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan 

lancar disebut golongan I (satu), untuk golongan dalam perhatian 

khusus disebut golongan II (dua), untuk golongan kurang lancar disebut 

golongan III (tiga), untuk golongan diragukan disebut golongan IV 

                                                           
12 Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi, 116. 
13 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah 

(Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 67. 
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(empat) dan untuk golongan macet disebut golongan V (lima). Adapun 

penjelasannya adalah sebagai berikut:14 

a. Kategori Golongan Lancar 

Kategori ini apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak 

ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu 

menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta 

dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan 

kuat. 

b. Kategori Golongan dalam Perhatian Khusus 

Kategori golongan ini apabila terdapat tunggakan pembayaran 

angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan 

puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur 

dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan 

agunan kuat, serta pelanggaran persyaratan perjanjian piutang tidak 

prinsipil. 

c. Kategori Golongan Kurang Lancar 

Kategori golongan ini apabila terdapat tunggakan pembayaran 

angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan 

puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, 

penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, 

dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan 

agunan kuat, terjadi pelangggaran terhadap persyaratan pokok 

                                                           
14 Ibid,. 69-71. 
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perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang 

untuk menyembunyikan kesulitas keuangan. 

d. Kategori Golongan Diragukan 

Kategori golongan ini apabila terdapat tunggakan angsuran 

pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan 

puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. 

Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat 

dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan 

pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil 

terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang. 

e. Kategori Golongan Macet 

Kategori golongan ini apabila terdapat tunggakan 

pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 

270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian 

piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada. 

2. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah15 

a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang 

akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. 

Misalnya kredit yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, 

sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran melebihi 

kemampuan.  

                                                           
15 Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi, 126. 
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b. Keterbatasan pengetahuan karyawan bank terhadap jenis usaha 

debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan 

akurat.  

c. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit 

debitur. 

d. Kesengajaan penyelewengan yang dilakukan oleh nasabah 

e. Unsur ketidaksengajaan dari semua pihak. 

C. Pembiayaan Mikro 

1. Pengertian Pembiayaan Mikro 

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan 

dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. 

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan 

yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana 

percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan 

yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat 

kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan 

berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya 

sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam akad 

pembiayaan.16 

Pembiayaan (financing) merupakan istilah yang dipergunakan 

dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut 

dengan kredit (lending). Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga 

                                                           
16 Ismail, Perbankan Syariah, 105. 
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(interest based), sedangkan dalam pembiayaan (financing) berbasis 

keuntungan riil yang dikehendaki (margin) ataupun bagi hasil (profit 

sharing). Sedangkan pembiayaan menurut Muhammad adalah pendanaan 

yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun 

lembaga.17 Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang 

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. 

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, 

pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada 

pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang 

digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam. 

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka pihak bank 

harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa pembiayaan yang diberikan 

benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil 

penilaian atau analisa pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut 

diberikan. Penilaian atau analisa pembiayaan oleh pihak bank dapat 

                                                           
17 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, 17.  
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dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan suatu keyakinan 

tentang nasabahnya.18 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah bahwa pembiayaan 

adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia 

Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan 

bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Pembiayaan mikro adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan 

untuk membiayai kegiatan usaha mikro. Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, 

dan menengah bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 

usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Kriteria 

usaha mikro adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

atau  

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah).19 

                                                           
 18 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 91. 

 19 Selfi Safitri & Arrison Hendry, Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan 

Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih, (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, 

Depok, Jawa Barat) Jurnal, 2015, 43.  
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Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang menggunakan akad 

mura>bah{ah (jual beli) dan akad wakalah. Pembiayaan mikro ini bahkan 

menggunakan kedua akad tersebut secara bersamaan, yakni mura>bah{ah 

bil wakalah. Dimana bank tidak berlaku sebagai penjual melainkan 

mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang disebutkan 

dalam akad sendiri. 

 

2. Akad pada Pembiayaan Mikro iB 

Pembiayaan di bank syariah terikat prinsip-prinsip syari’ah dengan 

memilah dan memilih objek serta tujuan penggunaan dananya. 

Pengajuan pembiayaan di bank syari’ah mempunyai tujuan pembiayaan 

yang berbeda. Perbedaan penggunaan dana ini akan memunculkan 

klausul akad yang berbeda.20 Maka di bank syari’ah dikenal berbagai 

akad sesuai tujuan penggunaan dananya. Berikut akad-akad yang 

digunakan dalam pembiayaan mikro iB: 

a. Mura>bah{ah 

Murābaḥah yaitu suatu perjanjian dimana bank membiayai 

barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran yang 

ditangguhkan. Selain itu pembiayaan murābaḥah dilakukan dengan 

cara bank membeli dan memberi kuasa kepada nasabah atas nama 

bank, dan pada saat yang bersamaan bank menjual barang tersebut 

                                                           
20 Edi Susilo, Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah, Jilid 2, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 68.  
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kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah 

keuntungan, atau margin untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka 

waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian antara bank dengan 

nasabah.21 Dalam memproses permohonan pembiayaan murabahah 

bank wajib melakukan analisis mengenai kelengkapan administrasi 

yang disyaratkan, aspek hokum, aspek personal, aspek barang yang 

akan diperjualbelikan dan aspek keuangan.22 

b. Wakalah 

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah 

memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan 

pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C (Letter of Credit), 

inkaso dan transfer uang. 

Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian 

kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila 

dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C dapat 

dilakukan dengan pembiayaan mura>bah{ah, salam, ija>rah, 

mudharabah, atau musya>rakah.23 

                                                           
21 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: Tazkia 

Institute, 2000), 110. 
22 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2006) 236. 
23 Adiwarman A.Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, 107. 
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BAB III 

PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM KEBERHASILAN PEMBIAYAAN 

MIKRO IB DI BRI SYARIAH KCP NGAWI 

A. Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Ngawi 

1. Sejarah BRI Syariah 

Berawal dari akuisi PT Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk 

terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan berdasarkan 

izin Bank Indonesia tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat 

No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. 

Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi sekaligus mengubah kegiatan 

usahanya dari sebuah bank konvensional menjadi bank yang beroperasi 

berdasarkan prinsip syariah Islam.1 

PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh ketika pada tanggal 19 

Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan (spin off) Unit Usaha 

Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan kemudian melebur 

ke dalam PT Bank BRI Syariah berlaku efektif tanggal 1 januari 2009. 

Penandatanganan akta dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur 

utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), dan Bapak Ventje Rahardjo 

selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah. Saham PT Bank BRI 

Syariah dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), dan Yayasan 

Kesejahteraan Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 

                                                           
1 Arik Setiono (BOS), wawancara, 25 Oktober 2018. 
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Mencanangkan visi untuk menjadi bank ritel modern, PT Bank BRI 

Syariah melakukan berbagai strategi pengembangan dan penjualan produk-

produk inovatif sesuai kebutuhan nasabah. Kantor cabang yang 

representative dibuka diberbagai kota besar dan strategis di seluruh 

Indonesia demi memberikan layanan yang mudah dijangkau nasabah. Logo 

PT Bank BRI Syariah dengan pendar cahaya benar-benar menjadi acuan 

perusahaan dalam mengembangkan usahanya sehingga PT Bank BRI 

Syariah menjadi bank yang dituju karena dapat memenuhi berbagai 

kebutuhan nasabah.2 

Sejak tahun 2010 PT Bank BRI Syariah behasil mendudukkan diri 

sebagai bank syariah ketiga terbesar dari sisi asset di Indonesia. Karim 

Consulting Indonesia memberikan penghargaan Islamic Finance Award 

kepada PT Bank BRI Syariah sebagai The 3rd Rank Full Fledged Sharia 

Bank in Indonesia pada tahun 2010.  

Secara konsisten PT Bank BRI Syariah terus mengembangkan 

berbagai strategi dan inisiatif untuk meningkatkan dan mengambangkan 

usaha perusahaan. Salah satunya adalah membangun kerjasama strategis 

dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dalam bentuk 

memanfaatkan jaringan PT Bank rakyat Indonesia (Persero), Tbk. untuk 

membangun kantor layanan syariah perusahaan yang berfokus pada 

kegiatan penghimpunan dana masyarakat. Pada tahun 2013, PT Bank BRI 

Syariah merintis usaha dalam upaya meningkatkan status bank sebagai 

                                                           
2 Ibid. 
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bank devisa untuk direalisasikan pada tahun 2014 sesuai izin Bank 

Indonesia No.15/2272/Dpbs.3 

PT. BRI Syariah (kantor pusat) terletak di Gd. BRI II Lt. 5 Jl. Jend. 

Sudirman Kav. 44-46 Jakarta.  Untuk BRI Syariah KCP Ngawi sendiri 

berdiri pada tahun 2015 dan beralamatkan di Jalan PB. Sudirman No.54, 

RT 009/RW 02 Ngawi Jawa Timur. Walaupun dengan usianya yang baru 

terhitung jari, BRI Syariah KCP Ngawi mampu bersaing dengan bank-bank 

yang ada di sekitarnya. Produk unggulan BRI Syariah KCP Ngawi adalah 

produk pembiayaan mikro iB dan Tabungan Faedah yang paling banyak 

diminati oleh masyarakat. 

2. Visi dan Misi BRI Syariah 

Visi : menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan 

financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan lebih bermakna.4 

Misi : 

a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan financial nasabah. 

b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai prinsip-prinsip syariah 

c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun 

dan dimanapun. 

                                                           
3 Profil Perseroan BRI Syariah, Bisnis review, 2013. 
4 Ibid. 



36 
 

 

3. Produk BRI Syariah KCP. Ngawi 

a. Penghimpunan Dana (Funding) 

BRI Syariah KCP Ngawi memiliki produk-produk 

penghimpun dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 

sehingga masyarakat yang menyimpan dananya di BRI Syariah 

KCP Ngawi akan merasa puas dan nyaman ketika menyimpan 

dananya. Di BRI Syariah KCP Ngawi, produk penyimpan dananya 

menggunakan dua prinsip, yaitu prinsip titipan dengan akad 

Wadi<‘ah dan prinsip kerjasama dengan akad mudharabah.  

1) Simpanan dengan Prinsip Wadi <’ah  

Wadi<‘ah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari 

pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban 

bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau 

barang titipan sewaktu-waktu. Ada 2 (dua) jenis wadi<‘ah: 5 

a) Wadi<‘ah yad ama<nah yaitu pihak yang menerima titipan 

tidak diperkenankan mengambil manfaat dari barang yang 

ditiipkan (contoh: safe deposit box)  

b) Wadi<‘ah yad dhama<nah yaitu pihak yang menerima titipan 

boleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan 

(contoh: giro dan tabungan).  

 

                                                           
5 Ibid.  
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Simpanan wadi<‘ah merupan titipan dana nasabah di Bank 

Syariah dengan menggunakan akad wadi<‘ah yad dhamanah, 

dimana bank boleh memanfaatkan dana tersebut dan nasabah 

dapat mengambil dananya sewaktu-waktu ketika dibutuhkan. 

Timbal balik yang didapat oleh nasabah yang telah 

menyimpan dananya dengan prinsip wadi<‘ah adalah berua 

bonus yang besarnya sesuai kebijakan bank.  

Dari sekian produk penghimpun dana yang ada di BRI 

Syariah, yang menggunakan prinsip wadi<‘ah adalah produk 

Tabungan Faedah, TabunganKU, Simpanan Pelajar BRI 

Syariah iB, dan Giro BRI Syariah iB. 

a) Tabungan Faedah 

Tabungan Faedah merupakan tabungan yang paling 

diminati oleh nasabah dari tabungan lainnya. Persyaratan 

yang mudah dan banyaknya fasilitas yang diberikan 

menjadikan tabungan faedah menjadi produk unggulan di 

BRI Syariah KCP Ngawi. Hanya dengan fotocopy kartu 

identitas dan uang Rp. 100.000 masyarakat dapat membuka 

Tabungan ini. 

b) Simpanan Pelajar iB 

Simpanan pelajar iB merupakan tabungan untuk siswa 

guna mendorong budaya menabung sejak dini yang 

diterbitkan dengan persyaratan mudah dan sederhana serta 
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fitur yang menarik. Persyaratannya hanya perjanjian 

kerjasama antara BRI Syariah dengan sekolahan, kemudian 

mengisi kelengkapan aplikasi pembukaan rekening, dan 

melengkapi dokumen pembukaan rekening (siswa: 

KK/NISN/NIS dan orang tua/wali:KTP). Akad yang 

digunakan adalah akad wadi<‘ah (titipan), Giro BRI Syariah 

iB  

c) Giro BRI Syariah iB 

Giro BRI Syariah iB merupakan simpanan bagi para 

nasabah pengusaha dimana nasabah akan menemukan 

berbagai fasilitas dan keuntungan diantaranya: Onlinerea 

time di seluruh kantor BRI Syariah dan Laporan dana berupa 

rekening Koran setiap bulannya. Untuk persyaratan Giro 

BRI Syariah iB adalah:  

(1) Setoran awal Rp. 2.500.000 (Perorangan) dan Rp. 

5.000.000 (Perusahaan),  

(2) Biaya saldo minimal Rp. 20.000  

(3) Saldo mengendap minimal Rp. 500.000  

2) Simpanan dengan Prinsip Mud{a>rabah   

Simpanan mud{a>rabah  merupakan simpanan dana nasabah 

di bank syariah yang bersifat investasi, sehingga nasabah berhak 

mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi bagi 
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hasil yang disepakati. Nasabah hanya boleh mengambil dananya 

ketika sudah jatuh tempo sesuai waktu yang disepakati.  

Di BRI Syariah KCP Ngawi, produk simpanan yang 

menggunakan prinsip mud{a>rabah  adalah Tabungan Haji, 

Tabungan Impian, dan Deposito BRI Syariah iB. 6 

a) Tabungan Impian  

Tabungan Impian BRI Syariah iB adalah tabungan 

berjangka dari BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil yang 

dirancang untuk mewujudkan impian anda dengan terencana. 

Tabungan Impian BRI Syariah iB memberikan ketenangan 

serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berhak 

karena pengelolan dana sesuai syariah serta dilindungi 

asuransi. 

b) Tabungan Haji  

Tabungan Haji BRI Syariah ini didedikasikan untuk 

masyarakat Indonesia, khusunya masyarakat yang ingin 

melakukan perjalanan ibadah haji guna menunaikan rukun 

Islam yang ke-5 dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk 

investasi. Adapun manfaat dari tabungan haji BRI Syariah 

yakni ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam 

penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai 

                                                           
6 Panduan Buku Produk dan Pembiayaan BRI Syariah 2015 
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syariah. Para calon nasabah yang ingin menabung di BRI 

Syariah harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut: 

(1) Fotocopy KTP yang masih berlaku.  

(2) Setoran awal minimal Rp. 50.000  

(3) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000 

c) Deposito Mud{a>rabah   

Deposito adalah simpanan dana nasabah yang bersifat 

investasi dan dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 1, 3, 6, 

dan 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis. Nasabah 

berhak mendapatkan bagi hasil yang telah disepakati. Deposito 

BRI Syariah iB memberikan banyak kemudahan dan fasilitas 

bagi para nasabah.Usaha Anda dalam mengembangkan dana 

terbaik sewajarnyalah dikelola dengan cara yang terbaik. 

Deposito BRI Syariah iB adalah salah satu jenis simpanan 

berdasarkan prinsip bagi hasil. Hasil nvestasi anda tidak hanya 

menguntungkan, tetapi juga akan membawa berkah. 

 

b. Penyaluran Dana (Financing) 

Penyaluran Dana Bank Syariah kepada para nasabahnya 

adalah untuk membiayai berbagai sektor ekonomi, seperti: Sektor 

Industri, Konstruksi, Perdagangan, Jasa Dunia Usaha, dan Sektor 

Lainnya. Dari sector ekonomi tersebut dibagi menjadi berbagai 

jenis penggunaan dana, seperti modal kerja, investasi, konsumsi.  
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Produk Penyaluran Dana (Financing) BRI Syariah KCP 

Ngawi meliputi:  

1) Mura>bah{ah  (Jual Beli)  

Pembiayaan mura>bah{ah adalah jenis pembiayaan untuk 

transaksi jual beli barang dimana pihak penjual (bank) dan 

pembeli (nasabah) masing-masing mengetahui harga pokoknya 

dan tambahan keuntungan/margin serta sistem pembayarannya 

dilakukan tangguh atau angsuran.  

Pada BRI Syariah produk pembiayaan yang menggunakan 

akad ini yaitu; Pembiayaan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah), 

KKB (Kredit Kendaraan Bermotor), pembiyaan Mikro, dan 

Employee Benefit Program (EmBP). 

a) Kredit Pemilikan Rumah (KPR)  

Di dalam pembiayaan KPR terdapat berbagai jenis KPR 

yang ditawarkan, yaitu: KPR Sejahtera, KPR ini terdiri dari 

KPR Sejahtera Syariah Tapak dan KPR Sejahtera Susun.  

b) Pembiayaan KKB (Kredit Kendaraan Bermotor)  

KKB BRI Syariah adalah pembiayaan kepemilikan 

mobil dari BRI Syariah kepada nasabah perorangan untuk 

memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan 

prinsip jual beli (mura>bah{ah ) dengan akad mura>bah{ah  bil 

wakalah dimana pembayarannya secara angsuran dengan 
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jumlah angsuran yang telah ditetapkan disemua dan dibayar 

setiap bulannya.  

c) Pembiayaan Mikro  

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang 

diperuntukan orang yang membutuhkan modal kerja dan 

mempunyai usaha minimal 2 tahun. Pembiayan mikro pada 

BRI Syariah KCP Ngawi menggunakan perpaduan dua akad 

yaitu akad mura>bah{ah  bil wakalah. Di mana dalam 

pembiayaan ini nasabah melakukan akad jual beli akan 

tetapi bank mewakilkan kepada nasabah untuk mencari atau 

membeli barang sendiri yang diinginkan. 

Mikro iB dibagi menjadi tiga, dengan resiko produk 

yang berbeda yaitu:7 

Produk Plafon (juta) Jaminan 

Mikro 25 iB 5-25 Tanpa jaminan 

Mikro 75 ib 5-75 

Dengan jaminan tidak 

diikat sempurna 

Mikro 200 iB 75-200 

Dengan jaminan diikat 

sempurna 

 

 

                                                           
7 Buku Panduan Karyawan BRI Syariah 2013, 10. 
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d) Employee Benefit Program (EmBP)  

Employee benefit program adalah program 

kerjasama dengan suatu perusahaan yang dituangkan dalam 

Master Agreement berupa pemberian fasilitas pembiayaan 

langsung kepada karyawan atau karyawati dari perusahaan 

yang memenuhi kriteria bank BRI Syariah, dengan 

persyaratan yang relative mudah dan ringan bagi karyawan.  

2) Mud{a>rabah   

Pembiayaan mud{a>rabah  adalah kerjasama usaha 

antara dua pihak yaitu pihak pemilik dana (bank) dengan 

pihak pengelola usaha (nasabah). Pembagian keuntungan 

(bagi hasil) sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang 

telah disepakati. Pada BRI Syariah, akad mud{a>rabah  

diterapkan dalam pembiayaan linkage atau pembiayaan 

yang ditujukan untuk Koperasi dan BPRS yang 

membutuhkan tambahan dana. Maksimal dana yang dapat 

diberikan adalah tiga kali dari modal koperasi maupun 

BPRS. 

3) Musha>rakah  

Pembiayaan musha>rakah adalah kerjasama usaha 

antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak 

memberikan konstribusi modal dengan ketentuan bahwa 

keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai dengan 
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kesepakatan dimuka. Pada BRI Syariah akad ini digunakan 

untuk pembiayaan modal kerja. 

 

4. STRUKTUR ORGANISASI DAN PEMBAGIAN KERJA BRI 

SYARIAH KCP NGAWI 

 

PINCAPEM   : Muh. Hasbi Komaruddin 

BOS    : Arik Setiono 

UH (Unit Head)  : Prasetya Agung W. 

AO (Account Officer)  : Sigit Ariyanto 

CS (Customer Service) : Ria Pratiwi 

TELLER   : Toni Eko Wahyudi 

BDP    : Imam Mustofa 

      Cicik Suhartono 

      Zainal Arifin 

AOM (AO Micro)  : Yasin Pangaribuan 

      Dani Yudha P. 

      Kholilurrahman 

      Sapto Nugroho 

      Bagus Arif P. 

 

Berikut akan dijelaskan mengenai ringkasan pekerjaan tugas dan 

tanggung jawab dari masing-masing jabatan: 
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a. Customer Service 

1) Ringkasan Pekerjaan 

Memberikan layanan kepada setiap nasabah/tamu dengan 

baik dan islami serta memberikan informasi yang dibutuhkan 

secara jelas, baik secara langsung ataupun tidak langsung. 8 

2) Tugas dan Tanggung Jawab 

a) Memberikan pelayanan dan penjelasan tentang produk dan 

informasi lainnya yang diperlukan.  

b) Meregristrasikan data nasabah, menginput data master 

nasabah pada program/system.  

c) Membuat laporan bulanan sesuai instruksi kepala bagian 

operasional.  

d) Melakukan tugas-tugas yang diberikan kepala 

bagian/direksi.  

e) Bertanggung jawab kepada kepala bagian 

operasional/direksi 

b. Teller 

1) Ringkasan pekerjaan  

Membantu dan melayani nasabah dalam menerima setoran, 

penarikan uang, dan transaksi lainnya berhubungan dengan 

bank yang dilakukan dalam customer teller. 9 

                                                           
8 Arik Setiono (BOS), wawancara, 26 Oktober 2018. 
9 Ibid. 
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2) Tugas dan Tanggung Jawab  

a) Sebagai pemeriksaan seluruh transaksi harian teller dan 

semua tiket serta dokumen lainnya yang dibuat pada 

seksi kas.  

b) Melaksanakan cash count akhir pada seksi kas atau pada 

saat pergantian teller.  

c) Mengambil atau menyetorkan uang tunai pada main 

vault.  

d) Mencatat dan membuat daftar posisi kas setiap akhir 

tahun. 

e) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Operasional. 

c. Security 

1) Ringkasan pekerjaan  

Melakukan penjagaan gedung dan seisinya serta 

bertanggung jawab pada keamanan bank. 

2) Tugas dan tanggung jawab  

a) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian. 

b) Bertanggung jawab kepada kepala bagian. 

d. Account Officer Micro (AOM) 

1) Ringkasan Pekerjaan 

Memasarkan produk sesuai syariat Islam dan memberikan 

pelayanan prima kepada nasabah sehingga memberikan 
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kontribusi terhadap laba perusahaan dengan memperhatikan 

kelancaran dan keamanan atas pembiayaan yang telah diberikan 

dengan limit pembiayaan kurang dari 200 juta. 

2) Tugas dan Tanggung Jawab 

a) Melakukan kegiatan pemasaran dan memproses 

pembiayaan sesuai segmen dan target pembaiayaan yang 

dikelola. 

b) Melakukan kegiatan pemasaran untu mencapai portofolio 

pembiayaan dan funding yang berkembang, sehat dan 

menguntungkan serta menjalankan disiplin proses sales. 

c) Melakukan analisa kelayakan pembiayaan dengan baik dan 

benar sesuai ketentuan yang berlaku 

d) Mempersiapkan dan melakukan serta menetapkan prioritas 

pembinaan account pembiayaan untuk mencapai portofolio 

pembiayaan yang berkembang, sehat dan menguntungkan 

pembinaan terhadap komunitas melalui pembinaan dan 

pelatihan yang terprogram. 

e) Melakukan komite pembiayaan di kantor cabang. 

f) Melakukan akad dengan calon nasabah pembiayaan. 

g) Mengurus semua proses pencairan pembiayaan sampai 

dengan selesai dan melakukan monitoring setelah pencairan 

dana pembiayaan. 
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B. Praktik Penerapan Prinsip 5C Dalam Keberhasilan Pembiayaan Mikro iB 

di BRI Syariah KCP Ngawi 

1. Penerapan Analisis Prinsip 5C dalam Pelaksanaan Pembiayaan Mikro 

di BRI Syariah KCP Ngawi 

Bank BRI Syariah KCP Ngawi dalam memberikan pembiayaan 

tidaklah hanya sebatas memberikan dana kepada calon nasabah, akan 

tetapi dalam perbankan mempunyai prosedur yang menjadi acuan 

marketing dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah 

nantinya. Keseluruhan data-data dalam proses tersebut akan disimpan 

di aplikasi APPLE BRI Syariah. Adapun prosedur pemberian 

pembiayaan mikro iB kepada calon nasabah adalah sebagai berikut:10 

a. Permohonan Pembiayaan Mikro 

Permohonan pembiayaan mikro ini dilakukan secara tertulis 

dan langsung dengan account officer mikro dengan mengisi form 

pengajuan pembiayaan. Dalam proses permohonan pembiayaan ini 

calon nasabah harus menyertakan persyaratan antara lain Foto copy 

KTP (Suami/Istri), Foto copy kartu keluarga, Foto copy Akta 

nikah/cerai, Foto copy slip gaji selama 3 bulan terakhir, Asli SK 

terakhir/sertifikat hak milik + IMB (Izin Medirikan Bangunan) bagi 

perusahaan, Surat persetujuan suami istri (bila sudah menikah) atau 

surat pernyataan (bila belum menikah) dan NPWP.  

 

                                                           
10 Bagus Arif Prasetya (Account Officer Micro), wawancara, 23 Oktober 2018. 
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b. Pemeriksaaan Dokumen calon nasabah oleh AOM dan UH 

Pemeriksaan dokumen ini wajib dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 11 

1) Cek kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan untuk 

memastikan semua dokumen sudah terkumpul. 

2) Jika dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap, 

maka dilanjutkan dengan proses pemeriksaan dokumen dan 

lakukan Registrasi Aplikasi Permohonan Pembiayaan.  

3) Pemeriksaan dokumen identitas harus diverifikasi dengan 

dokumen asli saat kunjungan terhadap calon nasabah.  

4) Nama calon nasabah harus sama dengan nama yang tercantum 

pada dokumen-dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat 

Nikah dan NPWP serta pastikan dokumen-dokumen tidak 

kadaluarsa (masa aktif). Jika terdapat perbedaan nama atau 

tempat tanggal lahir maka atas perbedaan tersebut harus 

dilakukan BI Checking dan dimintakan surat keterangan dari 

instansi terkait (contoh: Kelurahan/Kecamatan, Catatan Sipil 

atau Kantor Urusan Agama/KUA). 

c. Penyelidikan calon nasabah menggunakan Sitem Informasi Debitur 

dari OJK  

Penyelidikan calon nasabah menggunakan system informasi 

debitur ini sangat penting untuk dilakukan, karena untuk 

                                                           
11 “Prasetya Agung W (Unit Head micro), wawancara, 4 Maret 2019” 
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mengetahui bagaimana reputasi calon nasabah di bank lain. Apakah 

calon nasabah mempunyai historikal pembiayaan yang lancar atau 

mengalami pembiayaan yang bermasalah.  

d. Pelaksanaan analisa calon nasabah oleh UH (Unit Head) 

UH wajib melakukan kunjungan/OTS (On The Spot) ke 

calon nasabah untuk melakukan cek karakter dan tujuan 

pembiayaan kepada calon nasabah. Verifikasi karakter calon 

nasabah dapat dilakukan dengan cara menanyakan karakter si calon 

nasabah kepada masyarakat setempat, misalnya tetangga calon 

nasabah/lingkungan sekitar tempat tinggal calon nasabah atau 

bahkan menanyakan langsung ke Ketua RT/RW apakah calon 

nasabah mempunyai karakter yang negative atau tidak.  

Sedangkan verifikasi tujuan pembiayaan kepada calon 

nasabah dilakukan berdasarkan data yang diisi pada formulir 

aplikasi pembiayaan dari calon nasabah. Hasil verifikasi tujuan 

pembiayaan ini harus sesuai dengan apa yang dikatakan secara 

langsung oleh calon nasabah dan apa yang telah dicantumkan dalam 

form aplikasi pembiayaan.  

e. Persetujuan pembiayaan oleh komite pembiayaan 

Setelah dilakukan analisa terhadap calon nasabah maka tahap 

selanjutnya adalah tahap diputuskannya persetujuan suatu 

permohonan oleh komite pembiayaan. Apakah permohonan 

pembiayaan tersebut akan diterima ataupun ditolak. Apabila 
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permohonan pembiayaan diterima maka tahap selanjutnya adalah 

pembuatan surat penegasan persetujuan kepada pemohon 

pembiayaan, maka akan diserahkan kepada analisis pembiayaan 

dengan persetujuan komite pembiayaan. 12 

f. Pembukuan rekening nasabah 

Pembukaan rekening nasabah dilakukan bagi calon nasabah 

yang belum memiliki rekening BRI Syariah. Rekening ini atas nama 

individu bukan nama instansi.  

g. Penandatanganan akad 

Penandatangan akad dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ngawi 

secara lengkap sebelum dilakukan penandatangan oleh calon 

nasabah. Penandatanganan akad pembiayaan ini wajib 

didokumentasikan dalam bentuk foto atau image yang dilakukan 

oleh AOM saat penandatangan dilakukan oleh calon nasabah. 

h. Pencairan  

Apabila pembiayaan disetujui oleh komite pembiayaan 

maka tahap selanjutnya adalah pencairan. Pencairan dana ini akan 

dikirim secara langsung ke rekning calon nasabah.  

 

 

 

                                                           
12 “Arik Setiono (BOS), wawancara, 24 Oktober 2018” 
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Adapun analisis penerapan prinsip 5C di bank BRI Syariah KCP 

Ngawi adalah sebagai berikut: 

a. Character 

Character atau sifat calon nasabah merupakan penilaian yang 

sangat penting dalam pemberian pembiayaan. Di BRI Syariah KCP 

Ngawi lebih mengutamakan dan menekankan penilaian calon 

nasabah pada characternya. Apabila character calon nasabah bagus 

dan dapat dipercaya untuk mengemban amanah insyaalloh 

kedepannya dalam menjalankan pembiayaan akan berjalan lancar 

dan beritikad baik untuk memenuhi kewajiban setiap bulannya. 

Pada BRI Syariah KCP Ngawi untuk mengetahui informasi tentang 

character calon nasabah dapat dilakukan melalui 3 cara, yakni:13 

1) Sistem Informasi Debitur 

Sistem informasi debitur merupakan sumber informasi yang 

didapatkan dari OJK untuk mengetahui character nasabah 

ketika melakukan pembiayaan pada bank lain. Sistem informasi 

debitur ini juga merupakan rapot nasabah untuk mengetahui 

apakah calon nasabah yang akan dibiayai mempunyai 

hambatan-hambatan dalam melakukan angsuran pembiayaan 

atau tidak. 

 

 

                                                           
13 Ibid.  
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2) Track Checking 

Track checking ini merupakan sumber informasi 

character nasabah yang didapat secara langsung dengan 

menanyakan kepada masyaraat sekitar, keluarga, teman dekat, 

tokoh masyarakat ataupun orang-orang yang mempunyai 

hubungan dengan calon nasabah yang akan dibiayai. Apakah 

respon dari pihak lain baik atau tidak. Apabila informasi yang 

didapat tidak baik maka secara tidak langsung pembiayaan 

tidak dapat diteruskan, begitu pun sebaliknya. 

3) Supplier  

Selain informasi melalui sistem informasi debitur dan 

track checking di atas bank juga melakukan penilaian character 

calon nasabah melalui survey kepada supplier. Penilaian dari 

supplier ini dilakukan untuk mengetahui adakah piutang yang 

dimiliki oleh calon nasabah kepada para pelanggannya. Selain 

itu juga untuk mengetahui apakah pola pembayarannya berjalan 

lancar atau tidak. 

 

b.  Capacity 

Analisis capacity atau kemampuan ini untuk mengetahui 

kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setiap 

bulannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. 

Analisis capacity ini meliputi analisis tentang pendapatan, 
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pengeluaran dan  manajemen keuangannya. Pada bank BRI Syariah 

KCP Ngawi dalam pembiayaan untuk pendapatan harus lebih besar 

dari pada pengeluarannnya. Selain itu, account officer micro juga 

mempertimbangkan omset kesehariannya. Jika pendapatan 

bersihnya lebih kecil dari pada pengeluarannya maka pembiayaan 

yang diajukan tidak bisa dilanjutkan atau ditolak.14 

Apabila calon nasabah seorang pegawai atau karyawan, maka 

pihak bank akan melihat slip gaji yang dimilikinya. Pihak bank akan 

mempertimbangkan berapa besar gaji calon nasabah dan berapa 

jumlah pembiayaan yang akan diambil. Selanjutnya pihak bank 

akan memperhitungkan gaji calon nasabah dikurangi dengan biaya-

biaya yang dikeluarkannya. Dengan itu akan terlihat kemampuan 

calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya.15 

 

c. Capital 

Capital atau modal ini adalah ketersediaanya modal awal 

yang dimiliki oleh calon nasabah sebelum mengajukan pembiayaan. 

Analisis  capital atau modal ini untuk mengetahui seberapa persen 

modal yang dimiliki oleh calon nasabah dalam membiayai 

usahanya. 

                                                           
14 “Bagus Arif P, Observasi, 24 Oktober 2018” 
15 “Bagus Arif Prasetya (Account Officer Micro), wawancara, 23 Oktober 2018” 
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Pada prakteknya bank BRI Syariah KCP Ngawi dalam 

melakukan analisis capital pada pembiayaan mikro iB ini tidak 

terlalu ditekankan. Bank lebih menekankan pada analisis prinsip 

character, capacity  dan collateral calon nasabah. Akan tetapi, 

bukan berarti analisis capital dan condition of economy tidak 

dilaksanakan. Menurut unit head micro bank BRI Syariah KCP 

Ngawi, jika marketing sudah melakukan analisis terhadap ketiga 

prinsip (character, capacity, dan collteral) tersebut sudah mewakili 

apakah calon nasabah yang mengajukan pembiayaan akan layak 

dibiayai atau tidak. Unit head micro bank BRI Syariah KCP Ngawi 

juga mengungkapkan bahwa capacity lebih penting dibandingkan 

dengan capital. Karena, capacity nasabah akan menunjukan 

bagaimana kesungguhan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban 

setiap bulannya selama melakukan pembiayaan. 

 

d. Collateral 

Collateral atau jaminan merupakan analisis pembiayaan yang 

sangat penting selain character dan capacity. Karena collateral ini 

merupakan jalan terakhir ketika terjadi pembiayaan bermasalah 

yang sudah tidak dapat diselesaikan. 

Pada BRI Syariah KCP Ngawi untuk penilaian jaminan atau 

collateral ini harus bisa mengcover senilai dengan plafond yang 

diajukan, dengan artian harga assetnya lebih besar dari pada jumlah 
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pembiayaan yang diajukan. Jaminan yang sering digunakan yaitu 

jaminan BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah dan sertifikat 

rumah. Jaminan tersebut merupakan jaminan yang sah di pandang 

dari segi ekonomis dan hukum dan masa keaktifan barang jaminan 

tersebut. 

 

e. Condition of economy 

Analisis condition of economy merupakan analisis terhadap 

kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor 

usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi di masa 

sekarang dan di masa yang akan datang. 

Pada prakteknya bank BRI Syariah KCP Ngawi dalam 

melakukan analisis condition of economy ini dengan cara melihat 

kondisi ekonomi sekitar, karena kondisi ekonomi ini sangat penting 

demi keberlangsungan usaha calon nasabah kedepannya. Pihak 

marketing harus benar-benar bisa melihat apakah prospek usaha 

calon nasabah kedepannya akan lebih maju atau tidak. Jika prospek 

usaha calon nasabah kedepannya kurang baik secara otomatis 

nantinya akan menimbulkan pembiayaan bermasalah.16 Sebelum 

terjadi pembiayaan bermasalah pihak bank mengambil keputusan 

untuk menolak pembiayaan yang diajukan. 

                                                           
16 Ibid,. 
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Berikut gambaran umum nasabah pembiayaan mikro iB di 

BRI Syariah KCP Ngawi yang akan penulis analisis: 

Nama nasabah  : Darmanto (bukan nama asli) 

Nama pasangan  : xxxxxx 

Alamat nasabah  : Gedangan RT 01 RW 03 Desa 

Kwadungan Lor, Kecamatan Padas 

Ngawi 

Usaha    : Truk tanah uruk 

Jenis Usaha   : Perdagangan 

Tahun mulai usaha  : 2005 

Jabatan   : Direktur/ pemilik 

Nama perusahaan  : DUMP TRUK 

Alamat perusahaan  : Gedangan RT 01 RW 03 Desa 

Kwadungan  Lor,  Kecamatan Padas 

Ngawi 

Status rumah tinggal : Milik sendiri 

Jumlah karyawan  : 5 orang 

Jenis valuta   : Indonesia - IDR 

Lokasi proyek  : 1223 – Kab Ngawi 

Jenis piutang/pembiayaan : Murābaḥah Investasi  

*Data di dapat dari document checklist nasabah yang tersimpan pada 

aplikasi APPLE BRI Syariah KCP Ngawi. Data ini bersifat penting dan 

rahasia* 



58 
 

 

2. Dampak Penerapan Prinsip 5C terhadap Keberhasilan Pembiayaan 

Mikro iB di BRI Syariah KCP Ngawi 

Di dalam perkembangannya Bank BRI Syariah KCP Ngawi terus 

mengalami perkembangan. Beroperasi mulai tahun 2015 Bank ini telah 

mengalami pasang surut dalam keberhasilan pembiayaan. Menurut data 

yang kami dapatkan dari unit head micro Di akhir 2018 terjadi 

perbaikan yang drastis. Bank fokus terhadap penyelesaian pembiayaan 

macet dan bermasalah dengan melakukan kunjungan mauapun 

pendampingan yang diikuti dengan analisis 5C. Analisis yang 

dilakukan oleh bank kepada nasabah di input dan kemudian diproses 

dalam aplikasi APPLE. 

Penanganan yang dilakukan BRI Syariah KCP Ngawi cukup 

berdampak baik. Dimana nasabah yang semula memiliki masalah dalam 

pembiayan atau pembayaran yang nunggak sudah mulai mengangsur.17 

Hal ini berarti pembiayaan bermasalah sudah mulai menurun. Bank BRI 

Syariah mengambil Penagihan serta kunjungan nasabah memakan 

waktu yang extra. Dengan hal itu fokus Bank terpecah sehingga 

menyebabkan pemasaran menurun dan fokus untuk memperbaiki 

nasabah bermasalah. Hal ini terbukti bahwa dalam waktu 6 bulan NPF 

BRI Syariah KCP turun 5% sehingga tinggal kurang lebih 190 juta.18 

                                                           
17 “Prasetya Agung W (Unit Head micro), Wawancara, 4 Maret 2019” 
18 Ibid.  
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Akan tetapi pada mulai awal januari sudah mulai perbaikan lagi NPF 

BRI Syariah KCP Ngawi menurun.  

Nasabah bermasalah disebabkan oleh berbagai factor. Salah satu 

faktornya adalah omset usaha yang turun. Atau mungkin juga 

disebabkan oleh ekonomi global di Indonesia, factor ini merupakan 

salah satu yang sangat berpengaruh. Semisal tiba-tiba BBM naik. 

Keuntungan turun, terus dari karakter manuasianya juga bisa. Misal dia 

punya uang untuk mengangsur tapi tidak digunakan untuk mengangsur. 

Dia gunakan untuk kebutuhan konsumtif atau jalan-jalan. 

Untuk menanggulangi pembiayaan yang macet Bank BRI Syariah 

KCP Ngawi memiliki beberapa program. BRI Syariah KCP Ngawi 

melakukan Kunjungan Nasabah secara berselang bersama karyawan 

lain maupun sendiri-sendiri. Kunjungan tersebut juga salah satu bentuk 

laporan Bank yang diwujudkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah 

(LKN). Dengan kunjungan ini diharapkan bisa menjadi strategi 

pengawasan bagi operasional nasabah.19 

Selain itu juga dilakukan program angsuran ringan (penurunan 

angsuran). Misalkan, dari sebulan 15 juta menjadi 10 juta. Jadi tenor 

waktu pembiayaan diperpanjang. Yang kedua untuk menanggulangi 

nasabah yang malas mengangsur adalah dikunjungi dan diberikan 

pengertian. Agar nasabah berpikiran panjang untuk bisnisnya kedepan 

jika sewaktu-waktu membutuhkan pembiayaan bank lagi dan menjalin 

                                                           
19 Ibid. 
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kerjasama dengan baik. Kalau nasabah yang sudah pergi, belum 

melunasi angsuran, maka dijual asset jaminannya.20 

 

                                                           
20 Ibid.  
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BAB IV 

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM KEBERHASILAN 

PEMBIAYAAN MIKRO IB DI BRI SYARIAH KCP NGAWI 

A. Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Mikro di BRI Syariah 

KCP Ngawi 

Dari pembahasan antara teori dan praktek yang sudah dipaparakn 

oleh penulis, maka penulis akan membuat sebuah analisa terhadap proses 

pembiayaan BRI Syariah KCP Ngawi kepada Mitra Usaha Truk dan tanah 

Uruk milik bapak Darmanto (bukan nama sebenarnya). Bapak Darmanto 

memiliki usaha mobil truk dan tanah uruk yang berlokasi di Gedangan Desa 

Kwadungan Lor, Kecamatan Padas Ngawi. Lokasi tempat usaha yang 

dimiliki oleh bapak Darmanto ini bersebelahan dengan rumah tinggalnya. 

Bapak Darmanto sudah mempunyai istri dan dikaruniai satu anak. Usaha 

angkut tanah uruk ini sudah berjalan selama kurang lebih 12 tahun (usaha 

mengalami hidup dan mati). Bapak Sutrino berencana ingin menambah 

angkutan truk untuk usahanya tersebut. Akan tetapi, bapak Darmanto 

hanya memiliki modal 30%, sehingga bapak Darmanto berencana untuk 

mengajukan pembiayaan mikro iB kepada bank BRI Syariah KCP Ngawi 

dengan plafond senilai Rp. 200 juta. Pembiayaan ini diambil dengan jangka 

waktu 24 bulan dan jaminan berupa sertifikat tanah bangunan seluas 250 

m2. Pembiayaan yang diajukan oleh bapak Darmanto menggunakan akad 

murābaḥah bil wakalah. 
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Dari gambaran tersebut maka penulis akan melakukan analisis 

penerapan prinsip 5C pada pembiayaan yang diajukan oleh bapak 

Darmanto, adapun analisis penerapan prisip 5Cnya adalah sebagai berikut: 

1. Character 

Sesuai dengan teori penilaian character nasabah dapat dilakukan 

dengan melakukan BI checking, trade checking dari kemitraan maupun 

semua pihak yang perbah terkait dengan nasabah terutama dalam hal 

pembiayaan, serta wawancara untuk mengetahui karakter nasabah. 

Pihak bank melakukan analisis melalui pengecekan melaui Sistem 

Informasi Debitur bahwa bapak Darmanto (calon nasabah) pernah 

memiliki peminjaman di bank BRI Ngawi dengan tingkat pembiayaan 

lancar hingga lunas. Selain itu pihak bank juga melakukan track 

checking melalui tetangga nasabah dan masyarakat sekitar. Setelah 

bank melakukan berbagai cara untuk mengetahui character calon 

nasabah ini. Terbukti bahwa calon nasabah (bapak Darmanto) pernah 

masuk penjara di tahun 2013 sebab kasus pencurian kayu gelondongan 

milik Perhutani Kabupaten Ngawi. Dengan demikian, calon nasabah 

dalam segi character ini memiliki sifat yang tidak jujur dan tidak 

amanah serta bermental kriminal, akan tetapi disertai pertimbangan-

pertimbangan yang lain Bapak Darmanto layak untuk dibiayai dengan 

usahanya yang jelas dan sudah berlangsung lama. 
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2. Capacity (kemampuan) 

Untuk mengetahui kapasitas nasabah, bank harus memperhatikan 

angka-angka hasil produksi, angka-angka penjualan dan pembelian, 

perhitungan rugi laba perusahaan saat ini dan proyeksinya, data 

finansial perusahaan beberapa tahun terakhir yang tercermin dalam 

neraca laporan keuangan. 

Berikut analisis capacity dari pendapatan dan pengeluaran dari 

bapak Darmanto setiap bulannya.1 

Tabel 

Pendapatan dan pengeluaran perbulan calon nasabah 

pembiayaan mikro iB 

 

 

                                                           
1 Data di dapat dari Lembar Kunjungan Nasabah (LKN) oleh AOM yang tersimpan pada 

aplikasi APPLE BRI Syariah KCP Ngawi. Data ini bersifat penting dan rahasia. 

 

Keuntungan usaha Rp. 79.625.000 

Penghasilan lainnya 0 

Pengeluaran:  

Pajak dan retribusi Rp. 250.000 

Belanja rumah tangga Rp. 3.000.000 

Pendidikan  Rp. 500.000 

Tagihan telepon, listrik dan air Rp. 500.000 
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Bapak Darmanto dalam setiap bulannya mempunyai sisa 

penghasilan bersih sebesar Rp. 52.975.000. Dengan keadaan yang 

lancar bapak Darmanto dapat memenuhi kewajibannya untuk 

membayar angsuran. Ia juga bisa merenovasi tempat usaha dan lain-lain 

dari kenaikan pendapatannya ini. Oleh karena itu, bapak Darmanto 

berniat menambah lagi pembiayaan di Bank BRI Syariah untuk 

mendirikan usaha toko baju. Manajemen keuangan bapak Darmanto 

terbilang cukup baik. 

 

3. Capital 

Analisa capital (modal) diarahkan untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. BRI 

Syariah KCP Ngawi melakukan analisa capital dengan survey langsung 

ke tempat usaha nasabah dan melakukan tanya jawab dengan nasabah. 

Transportasi  Rp. 1.000.000 

Pengeluaran lainnya Rp. 2.000.000 

Total pengeluaran  Rp. 7.250.000 

Sisa penghasilan Rp. 72.375.000 

Angsuran pinjaman saat ini Rp. 19.400.000 

Sisa penghasilan (disposable 

income) 

Rp. 52.975.000 
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Bapak Darmanto memiliki usaha angkutan truk dan tanah uruk dengan 

lama usaha kurang lebih 8 tahun. Dalam mengajukan pembiayaan 

bapak Darmanto mempunyai modal 30% senilai harga truk, dimana 

modal ini menunjukan kesungguhan calon nasabah dalam melakukan 

pembiayaan. 

Sesuai dengan panduan Analisa modal diarahkan untuk mengetahui 

seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya 

sendiri. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan dalam 

proyek yang dibiayai oleh calon debitur dalam objek pembiayaan akan 

semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam 

melakukan pembiayaan. Bapak Darmanto memaparkan perencanaan 

keuangan usahanya saat ini dan dengan ditambah pembiayaan dari 

Bank. Menurut AOM rencana keuangan Bapak Darmanto ini logis dan 

layak untuk dibiayai. 

 

4. Collateral 

Penilaian terhadap jaminan itu harus ditinjau dari dua sudut yaitu 

sudut ekonomisnya yaitu nilai ekonomis dari barang yang akan 

dijaminkan, dan aspek yuridis yaitu apakah barang jaminan tersebut 

memenuhi syarat-syarat hukum untuk dipakai sebagai barang jaminan. 

Agunan yang diberikan oleh bapak Darmanto berupa bangunan yang 

luasnya 250 m2 dengan status tanah milik sendiri yang berada di pinggir 

jalan raya (jalan provinsi) dan terletak dekat dengan fasilitas umum 
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seperti masjid, sekolah dll.  Diperkirakan harga tanah per meter adalah 

1,4 juta. Kondisi lingkungan yang berhadapan dengan pasar hal ini 

memungkinkan harga agunan yang akan mengalami kenaikan setiap 

tahunnya. Kesimpulannya agunan bersifat sangat marketable. 

 

Hasil Penilaian Agunan atau Jaminan2 

Agunan Luas/ m2 Nilai market 

Tanah dan bangunan 300 m2 275.000.000 

 

Berdasarkan tabel di atas untuk pembiayaan yang diajukan 

dengan plafond Rp. 200 juta dan agunan berupa tanah dan bangunan 

seluas 300 m2  yang dinilai harga marketnya sebesar Rp. 275.000.000. 

Jaminan ini sangat memenuhi nilai kemampuan untuk dijadikan uang 

dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilai dari jaminan 

itu sendiri. Sesuai dengan Marketabilitas jaminan yaitu jenis dan lokasi 

jaminan sangat menentukan marketable suatu jaminan.3 Hal tersebut 

membuktikan bahwa agunan yang diajukan bisa mengcover senilai 

plafond yang diajukan oleh bapak Darmanto. 

 

                                                           
2 Data di dapat dari Laporan Penilaian Barang Jaminan (LPBJ)  yang tersimpan pada 

aplikasi APPLE BRI Syariah KCP Ngawi. Data ini bersifat penting dan rahasia. 

3 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, 148. 
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5. Condition of economy 

Kondisi yang harus diperhatikan pihak bank dalam menilai kondisi 

nasabah antara lain adalah keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi 

perkembangan usaha calon nasabah, kondisi usaha calon nasabah, 

perbandinganya dengan usaha sejenis dan lokasi lingkungan wilayah 

usahanya, keadaan perusahaan dari hasil usaha calon nasabah, prospek 

usaha di masa yang akan datang. 

Kondisi ekonomi untuk prospek usaha ke depannya baik, karena 

usaha yang dijalankan berkembang dengan baik dari tahun ke tahun. 

Selain itu, usaha yang dijalankan oleh bapak Darmanto merupakan 

kebutuhan dalam jumlah besar sebuah proyek ataupun masyarakat 

perseorangan. Dengan demikian, prospek usaha bapak Darmanto 

kedepannya akan baik. akan tetapi semakin banyaknya saingan 

menuntut bapak Darmanto untuk terus meningkatkan pelayanan, 

kepercayaan dan kemudahan bagi pembelinya. 

Dengan demikian BRI Syariah KCP Ngawi cukup baik dalam 

penilaian analisis kondisi ekonomi calon nasabah. 
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B. Analisis Dampak Penerapan Prinsip 5C terhadap Keberhasilan Pembiayaan 

Mikro iB di BRI Syariah KCP Ngawi 

Pembiayaan Mikro iB yang dilakukan Bank BRI Syariah KCP 

Ngawi tidak selalu menemui keberhasilan. Hal ini disebabkan oleh factor 

intern maupun ekstern. Bank BRI Syariah telah menunjukkan kesungguhan 

dalam menyelesaikan kasus-kasus pembiayaan bermasalah. Hal tersebut 

dibuktikan dengan tingkat NPF (Non Performing Financing) yang 

mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2018 sampai di angka 5%.  

Bank BRISyariah KCP Ngawi melakukan berbagai cara agar dapat 

meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yang terjadi, yaitu dengan 

cara melakukan analisis 5 C yang lebih teliti lagi. Hal tersebut sangat tepat 

dilakukan sebab salah satu penyebab pembiayaan bermasalah adalah 

analisis yang kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang 

akan terjadi dalam kurun waktu selama pembiayaan. Ketika bank 

melakukan analisis secara tepat maka pembiayaan dapat diberikan dengan 

tepat dan nasabah mampu membayar angsuran hingga pembiayaan selesai. 

Untuk menanggulangi pembiayaan yang macet Bank BRI Syariah 

KCP Ngawi melakukan Kunjungan Nasabah secara berselang bersama 

karyawan lain maupun sendiri-sendiri. Kunjungan tersebut juga salah satu 

bentuk laporan Bank yang diwujudkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah 

(LKN). Hal tersebut sangat baik dilakukan sebab salah satu faktorn intern 

yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah kelemahan dalam 

melakukan pembinaan dan monitoring kredit. Dengan melakukan 
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monitoring kembali terhadap kondisi nasabah bank dapat terhindar dari 

penyalahgunaan pembiayaan nasabah yang seharusnya digunakan 

mengangsur tetapi disalahgunakan untuk kebutuhan konsumtif yang 

mewah. 

Selain bank melakukan monitoring dan maintance kepada nasabah 

yang intensif untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yang 

terjadi, bank juga melakukan analisa nasabah yang lebih baik dan lebih 

teliti lagi demi keberlangsungan pembiayaan yang akan dibiayai agar tidak 

terjadi pembiayaan yang bermasalah di kemudian hari. 

Dalam praktiknya pembiaaan mikro yang termasuk dalam jenis akad 

murābaḥah bil wakalah merupakan pembiayaan favorit atau bisa disebut 

pembiayaan yang mendominasi di BRI Syariah KCP Ngawi. Akan tetapi 

akad pembiayaan tentunya memliki banyak resiko gagal. 

Meski demikian resiko-resiko tersebut dapat diantisipasi dengan 

analisis prinsip 5C serta fokus karyawan dalam kunjungan kepada nasabah 

pembiayaan mikro. Walaupun aktivitas tersebut memakan waktu extra 

karyawan dan menyempitkan waktu untuk pemasaran. Hal ini terbukti 

berhasil dengan turunnya NPF BRI Syariah KCP Ngawi dari tahun 2017 ke 

2018. Penurunan NPF hingga ke angka 5% ini menunjukkan bahwa 

kesehatan bank lebih baik. Dalam segi pembiayaan misalnya, pembiayaan 

bermasalah sudah menurun. Nasabah yang semula dalam perhatian khusus 

atau macet telah kembali membayar angsuran dan pembiayaan-

pembiayaan berjalan sebagaimana perjanjian awalnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi atau penerapan prinsip 

5C pada pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Ngawi adalah sebagai 

berikut: 

1. Penilaian prinsip 5C pada BRI Syariah KCP Ngawi dalam menilai 

character calon nasabah yaitu dengan melihat watak serta daftar riwayat 

hidup calon nasabah dari hasil wawancara maupun informasi dari 

lingkungan tempat tinggal, serta trade record atau reputasi calon 

nasabah di lingkungan kerja, serta melalui BI Checking. Dalam penilain 

capacity calon nasabah, BRI Syariah KCP Ngawi melihat dari omset 

penjualan serta laba yang diperoleh oleh calon nasabah setiap harinya 

maupun setiap tahun, dan apabila calon nasabah seorang pegawai, maka 

akan dilihat dari slip gajinya. Dalam penilain capital calon nasabah, BRI 

Syariah KCP Ngawi melihat besar kecilnya modal yang dimiliki oleh 

calon nasabah baik dalam bentuk uang tunai, tanah, dan sebagainya. 

Dalam penilaian condition calon nasabah, BRI Syariah KCP Ngawi 

mencari informasi dan melihat bagaimana kondisi ekonomi calon 

nasabah dari slip gaji, tanggungan atau biaya-biaya pokok yang 

dikeluarkan nasabah, serta prospek usaha calon nasabah di masa 

sekarang dan yang akan datang. Dalam penilaian collateral calon 



71 
 

 

nasabah, BRI Syariah KCP Ngawi melihat dari aspek ekonomi dan 

aspek yuridis. Setelah melewati langkah-langkah tersebut dan ternyata 

hasilnya bagus serta layak maka pembiayaan akan direalisasi. 

2. Dampak penerapan prinsip 5C terhadap keberhasilan pembiayaan 

mikro iB di BRI Syariah KCP Ngawi cukup terlihat. Dibuktikan dengan 

menurunnya tingkat NPF setelah dilakukan kunjungan serta fokus 

pengawasan pihak Bank terhadap nasabah bermasalah. 

 

B. Saran 

Adapun saran-saran yang penulis berikan yang sekiranya dapat 

menjadi bahan pertimbangan kedepanya, sebagai berikut: 

1. BRI Syariah KCP Ngawi perlu menerapkan strategi inovatif untuk 

membantu nasabah memperluas usahanya serta menstabilkan omset 

usaha agar nasabah terhindar dari pembiayaan macet atau bermasalah. 

2. Implementasi prinsip 5C yang telah berjalan dengan baik harus selalu 

dipertahankan dan ditingkatkan, mengingat bahwa pembiayaan yang 

dicairkan tidak sedikit dan melalui prosedur yang cukup ketat. Selain itu 

juga untuk meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah yang ada di 

BRI Syariah KCP Ngawi. 
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