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ABSTRAK 

 

Desianti, Arista Candra, 2019. Analisis Mekanisme Penyelesaian Non-

Performance Financing (NPF) Melalui Metode Restrukturisasi dan 

Dampaknya Terhadap Kinerja BRI Syariah Ponorogo (Studi Kasus BRI 

Syariah KCP Ponorogo). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo.Pembimbing Bapak Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag. 

 

Kata Kunci: NPF, Restrukturisasi, Dampak, Kinerja 

 Dalam pembiayaan yang disalurkan oleh bank tidak menutup 

kemungkinan akan terjadinya penyimpangan dalam pembayaran yang 

menyebabkan keterlambatan pembayaran. Kondisi seperti ini yang disebut dengan 

pembiayaan bermasalah atau NPF (Non-Performance Financing). NPF (Non-

Performance Financing) merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank 

kepada nasabah, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan 

angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Salah satu bank yang 

mengalami kasus NPF (Non-Performance Financing) adalah BRI Syariah KCP 

Ponorogo. Dalam menanggulangi kasus NPF (Non-Performance Financing), BRI 

Syariah KCP Ponorogo menempuh cara restrukturisasi yaitu perpanjangan yang 

dilakukan untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah. 

 Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme 

penyelesaian NPF (Non-Performance Financing) melalui metode restrukturisasi 

di BRI Syariah KCP Ponorogo, Bagaimana dampak metode restrukturisasi 

terhadap kinerja BRI Syariah KCP Ponorogo. Adapun penelitian yang digunakan 

adalah penelitian kualitatif dengan data yang digunakan berasal dari hasil 

wawancara dengan pihak BRI Syariah KCP Ponorogo. Selanjutnya, kemudian 

dianalisis secara kualitatif deduktif diolah dengan pola pikir induktif yang 

berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian diteliti, dianalisis, 

dan disimpulkan sehingga mampu berlaku secara umum. 

 Berdasarkan hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme 

restrukturisasi di BRI Syariah KCP Ponorogo dilakukan dengan prosedur yang 

terarah. Dampak positif dari pelaksanaan metode restrukturisasi: a) Kepercayaan 

nasabah terhadap bank terjaga, b) Bank memiliki reputasi yang baik, c) 

Restrukturisasi dianggap sudah menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang 

kemungkinan akan terjadi. Dampak Negatif: a) Membuat pihak bank harus 

melakukan pekerjaan secara berulang. Karena pembiayaan yang sudah tersalurkan 

kepada nasabah mengalami kemacetan sehingga membuat pihak harus melakukan 

tindakan penyelidikan kepada nasabah guna mengetahui apa yang sebenarnya 

terjadi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 

tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab 1 dan Pasal 1 serta ayat 2 

dijelaskan bahwa, Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun pada Ayat 1 

dijelaskan tentang definisi perbankan, perbankan adalah segala sesuatu 

yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.1 

Menurut Undang-undang No.10 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah pada Pasal 1 dan Ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah 

Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah 

dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah2. Salah satunya adalah PT. BRI Syariah, BRI 

Syariah merupakan salah satu anak perusahaan PT. BRI (Persero) yang 

menjalankan aktivitas sebagai Kantor Layanan syariah dalam 

                                                           
1 Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Kencana, 2004), 302. 
2 Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik, Praktik dan Kritik (Yogyakarta: Teras, 2012), 

101. 
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mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan 

dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah.3 

Kegiatan menghimpun dana yang dimaksudkan adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito 

berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. Sedangkan kegiatan penyaluran dana yang 

dimaksud adalah pembiayaan.4 Menurut UU No.10 Tahun 1998, 

pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 

bermacam-macam yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 

(mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah), 

prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), 

atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa 

pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas 

barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). 

Pembiayaan yang dilakukan oleh BRI Syariah sampai saat ini terus 

menunjukkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas terhadap fungsi 

bank dengan baik. Tercatat dalam laporan keuangan perseroan per-kuartal 

                                                           
3 Sejarah BRI Syariah, dalam www.brisyariah.co.id (diakses pada tanggal 14 September 

2018). 
4 Kasmir, Pemasaran Bank “Usaha Bank Umum Pasal 6.a” (Jakarta: Kencana, 2004), 

255.  

http://www.brisyariah.co.id/
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I-2018, jumlah aset BRI Syariah meningkat sebesar 11,6% menjadi Rp 

1.064 T. Pertumbuhan jumlah aset ini tercatat dari laba bersih pada kuartal 

I-2018 sebesar Rp 7,42 T naik 11,4% yoy (year on year), selain itu biaya 

operasional turun 5% yoy menjadi Rp 9,1 T. Dari fungsi intermediasi, 

sampai kuartal I-2018 penyaluran kredit BRI Syariah sebesar Rp 757,68 T 

naik 11,2% yoy.5 Angka pertumbuhan ini menunjukan bahwa semakin 

banyak para investor yang ingin menginvestasikan uangnya di BRI 

Syariah baik dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah 

maupun valuta asing, yang dikategorikan sebagai Dana Pihak Ketiga 

(DPK). 

Seiring dengan bertumbuhnya DPK, maka bank harus semakin 

produktif dalam mengelola dana-dana tersebut, salah satunya dengan cara 

menjual produk pembiayaan kepada para pengusaha, yang mana hasil dari 

pembiayaan ini akan menjadi pendapatan bank. Akan tetapi tidak menutup 

kemungkinan akan terjadinya penyimpangan dalam pembayaran yang 

menyebabkan keterlambatan pembayaran atau pengembalian. Kondisi 

seperti ini yang disebut dengan kredit macet atau pembiayaan bermasalah 

atau dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah Non-Performing 

Financing (NPF). 

NPF (Non-Performance Financing) merupakan pembiayaan yang 

telah disalurkan oleh bank kepada nasabah, dan nasabah tidak dapat 

melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian 

                                                           
5 BRI Syariah, “Laporan Kuartal I-2018”, dalam www.amp.kontan.co.id (diakses pada 

tanggal 14 September 2018). 

http://www.amp.kontan.co.id/
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yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.6 Non-Performing 

Financing (NPF) merupakan pembiayaan yang kualitasnya berada dalam 

golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. NPF dari segi 

produktivitasnya (performance-nya) yaitu dalam kaitannya dengan 

kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang 

atau menurun  dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi 

bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya 

pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).7 

Bapak Gatot selaku pimpinan cabang pembantu BRI Syariah KCP 

Ponorogo mengatakan bahwa “pembiayaan bermasalah itu terjadi ketika 

bank telah melakukan pembiayaan kepada nasabah lalu di kemudian hari 

nasabah mengalami masalah sehingga membuat keterlambatan dalam 

pengembalian pinjaman dalam bentuk angsuran”.8 

Menurut aturan PBI No. 17/11/PBI/2015 rasio NPF total 

pembiayaan bank secara bruto harus kurang dari 5%, baik untuk bank 

umum konvensional maupun bank umum syariah.9 Selama NPF total 

pembiayaan suatu bank masih berada di bawah 5%, maka bank tersebut 

masih dianggap dalam kondisi sehat dan memiliki kinerja terhadap fungsi 

bank yang baik. Dalam annual report BRI Syariah tahun 2017, tercatat 

NPF Net sebesar 4,72%. NPF Net adalah NPF yang hanya 

                                                           
6 Ismail, Manajemen Perbankan (Jakarta: Kencana, 2010), 125. 
7 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank syariah (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012), 66. 
8 Gatot Wijanarko, Wawancara, BRI Syariah Kantor Cabang Ponorogo, 5 November 

2018.  
9 Muhammad Sadi, Konsep Hukum Perbankan Syariah (Malang: Setara Press, 2015), 80.   
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membandingkan pembiayaan berstatus macet dengan total pembiayaan 

yang disalurkan.10 Dari angka tersebut dapat terlihat bahwa meskipun 

tingkat NPF BRI Syariah memenuhi ketentuan batas NPF PBI, yaitu di 

bawah 5%, tetap saja harus dilakukan penanganan supaya angka NPF ini 

terus menurun dan membaik. Semakin kecil prosentase NPF suatu bank 

akan semakin kecil pula kemungkinan kerugian yang akan dialaminya. 

Dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah atau Non-

Performing Financing (NPF) dapat dilakukan upaya-upaya yang bersifat 

preventif dan bersifat refresif atau kuratif. Bersifat preventif (pencegahan) 

dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, 

pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan 

perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin 

kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap 

pembiayaan yang diberikan. Bersifat refresif atau kuratif adalah upaya-

upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian 

terhadap pembiayaan bermasalah Non-Performing Financing (NPF). 

Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi 

Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah antara lain yaitu 

penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali 

(reconditioning), penataan kembali (restructuring).11 

                                                           
10 BRI Syariah, “Laporan Tahunan 2017”, dalam www.brisyariah.co.id (diakses pada 

tanggal 15 September 2018). 
11 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Jakarta : 

Sinar Grafika, 2012), 82. 

http://www.brisyariah.co.id/
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Salah satu bank yang melakukan kegiatan penanggulangan Non-

Performance Financing (NPF) dengan cara restrukturisasi adalah BRI 

Syariah KCP Ponorogo. BRI Syariah KCP Ponorogo merupakan satu-

satunya Kantor Cabang BRI Syariah yang berada di Ponorogo. Kantor 

BRI Syariah KCP Ponorogo terbilang cukup kecil dibandingkan dengan 

kantor bank lainnya. Ini terlihat dari segi tempatnya yang hanya seperti 

ruko biasa tetapi memiliki dua lantai. Walaupun kantor BRI Syariah KCP 

Ponorogo terbilang cukup kecil, tetapi memiliki jumlah nasabah yang 

cukup banyak yaitu dapat terlihat dari jumlah nasabah yang mencapai  

10.270 nasabah dalam kurun waktu tahun 2018. Dengan letaknya yang 

cukup strategis yaitu di Jl. Soekarno Hatta No.2B Kab.Ponorogo lebih 

tepatnya diapit oleh dua kios yaitu Indomart dan Sate Bagong. Dengan 

jumlah nasabah yang sangat banyak tidak menutup kemungkinan akan 

terjadinya pembiayaan yang bersifat kurang lancar atau macet. 

Menurut Bapak Gatot selaku Kepala BRI Syariah KCP Ponorogo 

menjelaskan “bahwa di BRI Syariah KCP Ponorogo tidak tertagihnya 

piutang oleh nasabah bisa dikategorikan dalam dua hal yaitu karena 

adanya gangguan usaha atau  karena karakter nasabah. Adanya gangguan 

usaha yang dimaksud adalah seperti usahanya menurun, kiosnya terbakar 

atau karena terkena bencana alam, maka pihak bank akan membantu 

dengan cara bekerja sama dengan pihak asuransi untuk memberikan 

kesempatan kepada nasabah tidak mengangsur selama 3 bulan tetapi 

dengan catatan bahwa diawal akad telah dicantumkan asuransi. Dalam hal 
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ini yang dimaksud dengan asuransi adalah barang jaminan yang berbentuk 

bangunan bukan dalam bentuk tanah kosong, dan yang akan mengurus 

asuransi adalah pihak bank. Sedangkan apabila piutang tidak tertagih 

karena adanya karakter nasabah yang tidak mau membayar maka akan 

dilakukan jual aset yaitu dengan dua cara JJSR (Jual Jaminan Suka Rela) 

dan lelang. JJSR yang dimaksud adalah pihak bank memberikan pilihan 

kepada nasabah untuk menjual jaminannya sendiri atau dijual oleh bank, 

jika nasabah memilih untuk menjual jaminannya sendiri maka akan 

diberikan waktu selama 2 bulan, tetapi jika nasabah sudah angkat tangan 

dengan jaminannya maka oleh pihak bank jaminan tersebut akan di 

lelang.”12 

Di BRI Syariah KCP Ponorogo restrukturisasi atau perpanjangan 

yang dilakukan untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah dilakukan 

sebanyak 3x. Adapun restrukturisasi yang dilakukan adalah penjadwalan 

kembali (rescheduling) dan persyaratan kembali (reconditioning), jika 

restrukturisasi tidak berhasil maka selanjutnya bank akan melakukan 

penjualan agunan, dan ketika hasil dari penjualan agunan ini masih belum 

cukup menutup kewajiban debitur kepada bank, maka bank akan 

melakukan hapus buku. Tetapi di dalam BRI Syariah KCP Ponorogo 

sendiri selama ini belum pernah melakukan tindakan hapus buku, karena 

pihak bank sangat berhati-hati dalam melakukan pembiayaan kepada 

                                                           
12 Gatot Wijanarko, Wawancara, BRI Syariah Kantor Cabang Ponorogo, 5 November 

2018.  



8 

 

 

nasabah dan sangat memperhatikan jaminan yang diberikan nasabah 

dengan pembiayaan yang dilakukan. 

Peraturan Pemerintah terdapat dalam Undang-Undang No.7 Tahun 

1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 

No.10 Tahun 1998 pasal 37 yaitu “Dalam hal suatu bank mengalami 

kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank 

Indonesia dapat melakukan tindakan agar bank menghapusbukukan kredit 

yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya”. Dan 

juga dalam pasal 29 ayat 4 menyebutkan bahwa “Dalam memberikan 

kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-

cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang 

mempercayakan dananya kepada bank”. 13 

Dari pernyataan Undang-Undang di atas dapat diketahui bahwa 

kegiatan restrukturisasi sebenarnya merupakan kegiatan yang merugikan 

bank karena bank yang bersangkutan harus melakukan penyelamatan 

untuk menghindari resiko terjadinya pembiayaan macet. Uraian diatas 

dapat  menimbulkan beberapa pertanyaan yaitu mengenai bagaimana 

analisis mekanisme penyelesaian Non-Performance Financing (NPF) dan 

bagaimana metode restrukturisasi yang pada akhirnya kemungkinan dapat 

menimbulkan dampak terhadap kinerja BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Dari uraian diatas, maka penulis perlu mengkaji latar belakang 

tersebut, oleh karena itu penulis mengambil judul Analisis Mekanisme 

                                                           
13 Kasmir, Pemasaran Bank “UU No.10 Tahun 1998 Pasal 37” (Jakarta: Kencana, 2004), 

266. 
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Penyelesaian Non-Performance Financing (NPF) Melalui Metode 

Restrukturisasi dan Dampaknya Terhadap Kinerja BRI Syariah 

Ponorogo (Studi Kasus BRI Syariah KCP Ponorogo) 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian Non-Performance Financing 

(NPF) melalui metode restrukturisasi di BRI Syariah KCP Ponorogo ? 

2. Bagaimana dampak metode restrukturisasi terhadap kinerja BRI 

Syariah KCP Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penyelesaian Non-Performance 

Financing (NPF) melalui metode restrukturisasi di Bank Syariah KCP 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari metode 

restrukturisasi terhadap kinerja BRI Syariah KCP Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

memperluas wawasan mengenai bagaimana Bank BRI Syariah KCP 

Ponorogo memanajemen kesehatan bank-nya melalui pembiayaan 

yang disalurkan, mengkaji tentang bagaimana operasionalisasi Bank 

BRI Syariah KCP Ponorogo dalam menghimpun dan menyalurkan 

dana ke masyarakat, menambah dan memperluas wawasan mengenai 

teori Non-Performance Financing (NPF), mengkaji tentang bagaimana 
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Bank BRI Syariah KCP Ponorogo dalam menangani kasus Non-

Performance Financing (NPF) dengan metode restrukturisasi, serta 

mengkaji tentang bagaimana bank mengelola dan memperkecil 

kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan yang akan dan sudah 

disalurkan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat menjadi tambahan informasi, pertimbangan, dan masukan 

bagi perusahaan dalam penyaluran dana melalui produk 

pembiayaan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan 

pembiayaan bermasalah dan dalam upaya-upaya penanganan 

pembiayaan bermasalah khususnya melalui metode restrukturisasi 

serta dampak dari metode tersebut. 

b. BRI Syariah KCP Ponorogo dapat mempertimbangkan kelebihan 

dan kekurangan dari  pelaksanaan metode restrukturisasi. 

E. Studi Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini berjudul “Analisis Mekanisme Penyelesaian Non-

Performance Financing (NPF) Melalui Metode Restrukturisasi dan 

Dampaknya terhadap kinerja BRI Syariah KCP Ponorogo”. Penelitian ini 

tentunya tidak lepas dari beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan 

sebagai pandangan dan referensi serta acuan dalam penyusunannya. 

Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurkhosidah dalam 

skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Variabel Non-Performance 
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Financing (NPF), Penyisihan Ratio Penghapusan Aktiva Produktif, 

Financing To Deposit Ratio, Biaya Operasional Perpendapatan 

Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri”. 

Penelitian ini meneliti apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari NPF, 

PPAP, FDR, dan BOPO terhadap profitabilitas bank yang dinyatakan 

dengan Return on Asset (ROA). Hasil penelitian ini menyatakan hasil uji F 

dapat disimpulkan bahwa NPF, PPAP, FDR, dan BOPO berpengaruh dan 

signifikan, sedangkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa dari keempat 

variabel independen hanya dua variabel yang berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas yaitu NPF dan BOPO.14 

Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang saya 

lakukan dalam hal penelitian saya bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

dari penyelesaian pembiayaan Non-Performance Financing (NPF) melalui 

metode restrukturisasi terhadap kinerja BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim dalam 

jurnal yang berjudul “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan 

Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Bank Murabahah di Bank 

Muamalat Indonesia Banda Aceh”. Penelitian ini membahas tentang 

faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank 

Muamalat Indonesia (BMI) Banda Aceh dan kebijakan yang diambil untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

                                                           
14 Siti Nurkhosidah, “Analisis Pengaruh Variabel Non-Performance Financing (NPF), 

Penyisihan Ratio Penghapusan Aktiva Produktif, Financing To Deposit Ratio, Biaya Operasional 

Perpendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri” Skripsi 

(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009). 
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faktor penyebab terjadinya pembiayaan murbahah bermasalah berasal dari 

nasabah, internal bank, dan faktor fiktif.15 

Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang saya 

lakukan dalam hal penelitian saya melihat dari sisi tekhnis metode 

restrukturisasi dan bertujuan untuk melihat segala faktor yang 

menyebabkan terjadinya pembiayaan macet sehingga harus dilakukan 

tindakan restrukturisasi. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Natasya dalam skripsi yang 

berjudul “Analisis Terhadap Dampak Penghapusbukuan Dan 

Penghapustagihan Bagi Bank Dan Debitur Sebagai Salah Satu Upaya 

Penyelesaian Kredit Macet (Tinjauan Pada Bank X)”. Penelitian ini 

meneliti lebih lanjut proses pelaksanaan penghapusbukuan dan 

penghapustagihan pada Bank BUMN. Hasil dari penelitian ini menyatakan 

proses penghapusbukuan dan penghapustagihan dilaksanakan sesuai 

dengan kebijakan internal masing-masing Bank BUMN dan membawa 

dampak baik positif maupun negatif bagi bank dan debitur.16 

Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang saya 

lakukan dalam hal penelitian saya bertujuan untuk menganalisa dampak 

positif maupun negatif yang terjadi pada bank atas restrukturisasi yang 

dilakukan berdasarkan kebijakan internal BRI Syariah KCP Ponorogo dan 

                                                           
15 Azharsyah Ibrahim, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank 

Syariah: Kajian Pada Bank Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”, Jurnal 

Iqtishadia, Vol. 10, No. 1 (2017). 
16 Natasya, “Analisis Terhadap Dampak Penghapusbukuan Dan Penghapustagihan Bagi 

Bank Dan Debitur Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Kredit Macet (Tinjauan Pada Bank X)” 

Skripsi (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014). 
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upaya yang dilakukan oleh bank untuk tetap melakukan penagihan 

terhadap debitur dengan harapan adanya i’tikad baik dari debitur terkait 

untuk melakukan pengembalian hutang apabila memperoleh tambahan 

rezeki. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Caesar Nawawi 

Syahid dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Faktor Eksternal Dan 

Internal Terhadap Kredit Bermasalah Serta Dampaknya Terhadap 

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Menurut PSAK 55”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengukur pengaruh proksi faktor eksternal dengan 

menggunakan BI Rate, Inflation, Exchange Rate (Exchange), growth of 

Gross Domestic (GDP) dan Faktor Internal dengan menggunakan Capital 

Adequacy Ratio (CAR), loan-deposit ratio (LDR) Return on Assets (ROA), 

terhadap kredit bermasalah serta dampaknya terhadap Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai (CKPN) menurut PSAK 55. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa BI Rate, Inflasi, pertumbuhan GDP DAN ROE tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki arah negatif terhadap 

NPL sedangkan nilai tukar dan BOPO tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan dengan arah yang positif terhadap NPL. Dilain sisi, faktor 

ekternal, faktor internal dan NPL secara simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap CKPN.17 

Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang saya 

lakukan dalam hal penelitian saya bertujuan untuk meneliti faktor internal 

                                                           
17 Dwi Caesar Nawawi Syahid, “Pengaruh Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Kredit 

Bermasalah Serta Dampaknya Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Menurut PSAK 55”, 

Jurnal Perbanas, (2016). 
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penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dimulai dari proses analisis 

pembiayaan hingga proses penagihan, dan faktor eksternal baik itu 

disebabkan oleh manajemen keuangan debitur yang kurang baik ataupun 

karena adanya force major. 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Maidalena dalam jurnal 

yang berjudul “Analisis Faktor Non-Performing Financing (NPF) pada 

Industri Perbankan Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi dan menganalisa pengaruh Capital Adequacy Ratio 

(CAR) terhadap Kredit Non-Performing (NPL) industri perbankan. Hasil 

dari penelitian ini adalah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh 

terhadap Non-Performing Financing (NPF), dan juga dipengaruhi oleh 

faktor lainnya.18 

Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang saya 

lakukan dalam hal penelitian saya bertujuan untuk mengetahui mekanisne 

penyelesaian Non-Performance Financing (NPF) melalui metode 

restrukturisasi dan dampaknya terhadap kinerja BRI Syariah KCP 

Ponorogo. 

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Agusra Rahmat dalam 

skripsi yang berjudul “Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Bank 

Perkreditan Rakyat VII Koto Pariaman”. Penelitian ini meneliti semua 

upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan Koperasi BPR VII Koto 

Pariaman yang terdiri dari penagihan rutin, peringatan lisan, surat tagihan 

                                                           
18 Maidalena, “Analisis Faktor Non-Performing Financing (NPF) pada Industri 

Perbankan Syariah”, Jurnal Human Falah, Vol. 1, No. 1 (2014). 
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atau surat tunggakan, surat peringatan, pemutusan hubungan kredit, hapus 

buku, penjualan agunan, dam penyelamatan kredit.19 

Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang saya 

lakukan dalam hal penelitian saya hanya akan terfokus pada penyelesaian 

pembiayaan macet melalui upaya restrukturisasi saja. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian secara 

langsung ke lapangan yaitu ke BRI Syariah KCP Ponorogo untuk 

membuktikan apakah memang terjadi pembiayaan bermasalah yang 

berstatus diragukan, kurang lancar atau macet didalam BRI Syariah 

KCP Ponorogo, sehingga menyebabkan bank harus melakukan 

tindakan restrukturisasi. Peneliti menjadikan beberapa teori yang 

berkaitan dengan pembiayaan bermasalah dan teori yang berkaitan 

dengan restrukturisasi sebagai pijakan atau pedoman untuk peneliti 

melakukan penelitian dan membuktikan kebenaran yang terjadi 

dilapangan. 

Maka dapat disimpulkan penelitian ini termasuk penelitian 

lapangan (field research) dimana peneliti harus terjun langsung ke 

lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat dan peneliti harus 

                                                           
19 Agusra Rahmat, “Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat VII 

Koto Pariaman” Skripsi (Padang: Universitas Andalas, 2011). 



16 

 

 

memiliki pengetahuan tentang kondisi, situasi dan pergolakan hidup 

partisipan dan masyarakat yang diteliti.20 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak 

diperoleh melaui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan 

bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui 

pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti 

sebagai instrumen kunci.21 Penelitian Kualitatif menekankan pada 

makna, pemahaman, pengertian, verstehen tentang suatu fenomena, 

kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan 

atau tidak langsung dalam setting yang teliti, kontekstual, dan 

menyeluruh.22 Tujuan utama pendekatan kualitatif adalah 

mengembangkan pengertian, konsep-konsep yang pada akhirnya 

menjadi teori. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengungkapkan fakta kejadian, keadaan, fenomena, variabel dan 

keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan 

apa yang sebenarnya terjadi di BRI Syariah Ponorogo. 

2. Kehadiran Peneliti 

                                                           
20 Jozef Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya 

(Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2010), 9. 
21 Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : Skripsi dan Tesis 

(Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 8. 
22 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan 

(Jakarta: Kencana, 2014), 328. 
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Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

berperan sebagai pengamat, sebab peranan peneliti yang menentukan 

keseluruhan skenarionya. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus 

pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. 

Peneliti melakukan penelitian langsung ke BRI Syariah KCP Ponorogo 

pada tanggal 29 Oktober 2018 - 5 November 2018. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah BRI Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo, yang beralamat lengkap di Jl. Soekarto Hatta 

No.2B Kab.Ponorogo. Penelitian dilakukan ditempat ini karena 

merupakan satu-satunya cabang BRI Syariah di Ponorogo dan 

merupakan salah satu bank yang melakukan tindakan restrukturisasi 

guna penyelamatan pembiayaan bermasalah. 

4. Data dan Sumber Data 

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data 

tentang mekanisme penyelesaian non-performance financing (NPF) 

melalui metode restrukturisasi dan dampaknya terhadap kinerja BRI 

Syariah KCP Ponorogo. Untuk melengkapi data tersebut maka 

diperlukan sumber informan dari BRI Syariah KCP Ponorogo yaitu 

sebagai berikut : 

a. Bapak Gatot Wijanarko, selaku Pimpinan BRI Syariah KCP 

Ponorogo. 
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b. Bapak Kiki Agung W, selaku Account Officer Mikro di BRI 

Syariah KCP Ponorogo. 

5. Tehnik Pengumpulan data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah interview (wawancara) dan dokumentasi.23 Tehnik tersebut 

digunakan peneliti, karena fenomena akan dapat dimengerti maknanya 

secara baik, apabila peneliti melakukan interaksi dengan subyek 

peneliti dimana fenomena tersebut berlangsung dan disamping itu 

untuk melengkapi data, diperlukan dokumentsi (tentang bahan-bahan 

yang ditulis oleh atau tentang subjek). 

a. Wawancara 

Wawancara  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara tidak terstruktur, artinya wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya, melainkan hanya menggunakan berupa garis-garis besar 

permasalahannya yang akan ditanyakan.24 Dalam penelitian ini, 

peneliti akan melakukan proses tanya jawab secara langsung 

dengan dengan staff / karyawan Bank BRI Syariah Ponorogo yang 

terkait dan terlibat dalam proses penyelesaian pembiayaan 

bermasalah. 

b. Dokumentasi 

                                                           
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D (Bandung: Alfabeta, 

2007), 225. 
24 Ibid., 140.  
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Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya 

catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, boigrafi, peraturan, 

kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya  foto, gambar 

hidup, sketsa dan lainnya.25 Penggalian data yang dilakukan 

dengan menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

penghapusbukuan pada pembiayaan bermasalah, seperti laporan 

keuangan perusahaan pada periode waktu tertentu. 

6. Analisis Data 

Data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis 

secara kualitatif deduktif yaitu dari umum ke khusus, karena berawal 

dari sebuah teori. Teori yang diajukan dijadikan sebagai standar untuk 

menyatakan sesuai atau tidaknya sebuah gejala yang terjadi.26 

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir 

induktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat 

khusus untuk kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga 

mampu berlaku secara umum. 

Fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 

mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian Non-Performance 

Financing (NPF) melalui metode restrukturisasi dan dampaknya 

terhadap BRI Syariah KCP Ponorogo. 

                                                           
25 Ibid., 240. 
26 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 

56. 
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7. Pengecekan Keabsahan Data 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan 

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, 

diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative dan pengecekan 

anggota atau membercheck.27 Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data 

atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan 

dengan: 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif bertindak sebagai human 

instrument (instrumen kunci). Maka dalam melakukan penelitian, 

peneliti terjun langsung ke BRI Syariah KCP Ponorogo sebagai 

pengamat untuk melakukan penelitian. Dalam hal ini pengamatan 

tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan 

perpanjangan pengamatan untuk meningkatkan kepercayaan atau 

kredibilitas data. Maka dari itu peneliti kembali lagi ke BRI 

Syariah KCP Ponorogo guna melakukan pengamatan, wawancara 

lagi dengan narasumber yang pernah ditemui maupun yang baru 

ditemui. Dengan perpanjangan pengamatan, peneliti mengecek 

kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan 

data yang sudah benar atau tidak. Setelah melakukan perpanjangan 

pengamatan maka akan menambah fokus penelitian, sehingga 

                                                           
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif...., 270. 
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memerlukan tambahan informasi baru lagi. Data yang pasti adalah 

data yang valid yang sesuai dengan apa yang terjadi. 

b. Peningkatan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan, maka kepastian data dan 

urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 

Demi meningkatkan ketekunan maka peneliti harus melakukan 

pengecekan kembali ke BRI Syariah KCP Ponorogo apakah data 

yang telah ditemukan itu benar atau tidak dan peneliti dapat 

memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa 

yang diamati di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

c. Triangulasi 

Teknik triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat 

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan 

waktu.28 Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan 

pemanfaatan sumber. Teknik  triangulasi sumber yaitu dengan cara 

mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti 

memanfaatkan beberapa narasumber guna melakukan pengecekan 

data yang telah diperolehnya dari BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Kemudian data yang telah dianalisis oleh peneliti akan 

menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dimintakan 

                                                           
28 Ibid., 273. 
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kesepakatan (member check) kepada pihak BRI Syariah KCP 

Ponorogo. 

d. Mengadakan Membercheck 

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang 

diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan membercheck dapat 

dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau 

setelah mendapat suatu temuan, atau kesimpulan. Disini peneliti 

datang ke BRI Syariah KCP Ponorogo atau melalui forum diskusi 

kelompok. Dalam pelaksanaan membercheck, mungkin ada data 

yang disepakati, ditambah, dikurangi atau ditolak oleh pihak BRI 

Syariah KCP Ponorogo. Setelah data disepakati bersama maka 

pihak bank BRI Syariah KCP Ponorogo diminta untuk 

menandatangani supaya data lebih otentik. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk menghasilkan suatu tulisan yang teratur dan terarah, peneliti 

akan menguraikan penelitian ini dalam lima bab yang akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai 

gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan 

proposal, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus 
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penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II berisi kajian teori tentang teori pembiayaan Non-

Performance Financing (NPF) dan metode penyelesaiannya yang 

didalamnya membahas mengenai manajemen pembiayaan, manajemen 

resiko, kesehatan bank, dan metode penyelamatan Non-Performance 

Financing (NPF) dengan keseluruhan data berasal dari studi literatur. 

Bab III berisi tentang temuan penelitian. Yaitu deskripsi data yang 

berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif, meliputi gambaran 

umum mengenai BRI Syariah KCP Ponorogo, laporan keuangan, 

mekanisme penyelesaian Non-Performance Financing (NPF) melalui 

metode restrukturisasi, serta dampak restrukturisasi terhadap kinerja BRI 

Syariah KCP Ponorogo. 

Bab IV berisi hasil analisis dari data yang telah didapat berkaitan 

dengan mekanisme penyelesaian Non-Performance Financing (NPF) 

melalui metode restrukturisasi dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja 

BRI Syariah KCP Ponorogo yang kemudian diuraikan secara terperinci. 

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini berfungsi mempermudah 

para pembaca dalam mengambil inti dalam skripsi ini dan berisi 

kesimpulan dan saran.    
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BAB II 

PEMBIAYAAN NON-PERFORMANCE FINANCING (NPF) DAN 

METODE PENYELESAIANNYA 

A. Pembiayaan Non-Performance Financing (NPF) 

Berkembangnya zaman saat ini menunjukkan kemajuan dalam 

kegiatan perekonomian. Banyaknya lembaga keuangan memberi 

kemudahan kepada masyarakat sebagai lembaga perantara keuangan 

antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang 

kekurangan dana. Masyarakat yang memiliki dana berlebih dapat disimpan 

di bank, karena dana yang disimpan akan aman dan terhindar dari 

kehilangan atau kerusakan. Sebaliknya bagi masyarakat yang kekurangan 

dana atau membutuhkan dana dapat melakukan pembiayaan kepada bank 

dalam bentuk angsuran beserta bunga yang ditetapkan.1 Hal ini tentu tidak 

sepaham dengan pandangan Islam karena bunga merupakan riba, dan riba 

adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT dan harus dihindari. Munculnya 

lembaga keuangan syariah memberikan angin segar bagi umat Islam, 

khususnya di Indonesia. 

Dalam lembaga keuangan syariah, istilah pinjaman uang ini 

disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 

                                                           
1 Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Kencana, 2004), 11. 
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jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.2 Sedangkan 

Undang-Undang RI No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 

pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank 

Syariah/UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau 

diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan atau bagi hasil.3 

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi kedalam dua 

hal, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan 

produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik 

usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Sedangkan pembiayaan 

konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan.4 Oleh karena itu, bank berfungsi sebagai perantara keuangan, 

dalam hal ini faktor kepercayaan dari masyarakat merupakan faktor utama 

dalam menjalankan bisnis perbankan.5 

Sebagai lembaga perantara keuangan, bank harus selalu berhati-

hati dalam mengelola sumber dana masyarakat, karena kesalahan dalam 

mengelola sumber dan kesalahan dalam mengalokasikan dana akan 

                                                           
2 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 81. 
3 Bank Indonesia, “UU RI No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” 
4 M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 

160. 
5 Kasmir, Manajemen, 4. 
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berakibat pada penurunan kepercayaan masyarakat kepada bank.6 Maka 

bank dianjurkan harus menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential 

banking principle) yang merupakan suatu asas atau prinsip yang 

menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya 

wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana 

masyarakat yang dipercayakan pada pihak bank. Hal tersebut dapat dilihat 

dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa 

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi 

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.7 

Bisnis yang dijalankan dalam kegiatan perbankan merupakan 

kegiatan bisnis yang penuh dengan risiko (full risk business) karena 

aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat.8 Maka 

bank syariah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam melaksanakan 

manajemen risiko secara efektif dan efisien demi menekan risiko yang 

akan ditimbulkan dalam aktivitasnya, terutama jenis risiko pembiayaan 

yang rentan terjadi di perbankan syariah. Terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan timbulnya risiko pembiayaan pada bank yaitu : 

1. Dari Pihak Perbankan 

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek 

kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan 

perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang 

                                                           
6 Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi (Jakarta: Kencana, 2016), 

11.  
7 Zulfi Diane Zaini, Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah 

(Bandung: Keni Media, 2012), 63. 
8  Ibid., 62. 
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seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu 

kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan 

pihak debitur sehingga dalam analisnya dilakukan secara tidak 

objektif. 

2. Dari Pihak Nasabah 

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah disebabkan dua hal 

berikut: 

a. Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau 

membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang 

diberikan dengan sendiri macet. 

b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan 

untuk membayar tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang 

dibiayai terkena musibah misalnya kebanjiran atau kebakaran9 

Sedangkan dalam penilaian layak atau tidaknya suatu pembiayaan 

disalurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian pembiayaan. Adapun 

aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas 

pembiayaan antara lain : 

1. Aspek Hukum 

Dalam aspek ini, tujuannya adalah menilai keaslian dan keabsahan 

dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian 

aspek hukum ini juga dimaksudkan agar jangan sampai dokumen yang 

diajukan palsu atau dalam kondisi sengketa, sehingga menimbulkan 

                                                           
9 Kasmir, Manajemen, 120. 
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masalah. Penilian dokumen-dokumen ini dilakukan ke lembaga yang 

berhak untuk mengeluarkan dokumen tersebut.10 

2. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Merupakan aspek untuk menilai apakah kredit yang dibiayai akan laku 

dipasar dan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan. Dalam 

aspek ini yang akan dinilai adalah prospek usaha sekarang dan dimasa 

yang akan datang.11 

3. Aspek Keuangan 

Untuk menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari Laporan 

Keuangan yaitu Neraca dan Laporan Rugi dan Laba 3 tahun terakhir. 

Analisis Keuangan meliputi analisis dengan menggunakan rasio-rasio 

keuangan seperti rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio 

profitabilitas dan analisis pulang pokok.12 

4. Aspek Teknis/Operasi 

Dalam aspek ini yang dinilai adalah masalah lokasi usaha, kemudian 

kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki, termasuk layout 

gedung dan ruangan.13 

5. Aspek Manajemen 

Untuk menilai pengalaman peminjam dalam mengelola usahanya 

termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya.14 

6. Aspek Ekonomi Sosial 

                                                           
10 Ibid., 109. 
11 Ibid., 
12 Ibid., 110. 
13 Ibid., 
14 Ibid., 110 
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Untuk menilai dampak usaha yang diberikan terutama masyarakat 

luas, baik ekonomi maupun sosial.15 

7. Aspek AMDAL 

Aspek ini sangat penting dalam rangka apakah usaha yang dibuatnya 

sudah memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan terhadap darat, 

air dan udara sekitarnya.16 

Dalam hal pemberian pembiayaan, masing-masing bank bersikap 

sangat hati-hati agar dana yang disalurkannya bisa digunakan sebagaimana 

seharusnya, serta bisa menghasilkan pengembalian berupa bunga atau bagi 

hasil yang jelas. Tidak hanya melihat aspek-aspek yang perlu dinilai dalam 

pemberian pembiayaan tetapi pihak bank sebelum memutuskan pemberian 

pembiayaan harus melakukan analisis terhadap calon debitur yang dikenal 

dengan asas 5C (the five c principles) yaitu : 

1. Analisis watak (character), yaitu berhubungan dengan keyakinan 

pihak bank bahwa calon debitur mempunyai watak, moral dan sifat-

sifat yang positif serta tanggung jawab, khususnya terhadap 

pembiayaan yang diberikan. 

2. Analisis kemampuan (capability), yaitu penilaian bank terhadap 

kemampuan calon debitur untuk melunasi kewajiban-kewajibannya. 

3. Analisis permodalan (capital), yaitu penilaian pihak bank terhadap 

jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. 

                                                           
15 Ibid., 
16 Ibid., 
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4. Analisis jaminan (collateral), yaitu penilaian pihak bank terhadap 

barang-barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas 

pembiayaan yang diterimanya. 

5. Analisis kondisi atau prospek usaha (condition of economies), yaitu 

analisis terhadap situasi dan kondisi perekonomian makro dan 

pengaruhnya terhadap perkembangan usaha calon debitur.17 

Meskipun dalam meyalurkan dana kepada nasabah telah dilakukan 

penilaian kredit dengan tepat dan benar, akan tetapi tidak menutup 

kemungkinan akan terjadinya permasalahan khususnya untuk produk di 

bidang pembiayaan. Penyimpangan dalam pembayaran yang 

menyebabkan keterlambatan pembayaran atau pengembalian yang biasa 

disebut dengan resiko pembiayaan. Ketika risiko pembiayaan tidak dapat 

dihindari, maka bank akan mengalami kredit bermasalah yang dikenal 

dalam perbankan konvensional dengan istilah Non-Performance Loan 

(NPL) dan juga dikenal dalam sistem perbankan syariah dengan istilah 

Non-Performance Financing (NPF).18 

NPF (Non-Performance Financing) merupakan pembiayaan yang 

telah disalurkan oleh bank kepada nasabah, dan nasabah tidak dapat 

melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian 

yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.19 Non-Performing 

Financing (NPF) merupakan pembiayaan yang kualitasnya berada dalam 

                                                           
17 Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2017), 215-216. 
18 Ibid., 204. 
19 Ismail, Manajemen Perbankan (Jakarta: Kencana, 2010), 125. 
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golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.20 Pembiayaan bermasalah 

atau NPF akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak 

diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan yang 

tidak dapat diterima. 

Pembiayaan Non-Performance Financing (NPF) ini terjadi karena 

adanya kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab 

kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi menjadi dua faktor : 

1. Faktor Internal 

Adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama 

yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-

kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor 

manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam 

kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan 

pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang 

berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup. 

2. Faktor Eksternal 

Adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen 

perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam 

kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan 

teknologi dll.21 

Non-Performance Financing (NPF) dari segi produktivitasnya 

(performance-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya 

                                                           
20 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank syariah (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012), 660 
21 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, 2012, 259. 
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menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun  dan 

bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu 

mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan yaitu PPAP 

(Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, 

mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi.22 Setiap bank diharuskan mencadangkan risiko kredit dalam 

bentuk PPAP yang besarnya tergantung pada klasifikasi kredit pada saat 

itu. Bahkan kredit lancarpun harus dicadangkan sebesar 1% dari nilai 

kredit totalnya. Jadi, sejak awal memang didasari bahwa risiko kredit sulit 

dihindari dan kemungkinan munculnya selalu ada.23 

Bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) 

terhadap Aktiva Produktif (cadangan umum dan cadangan khusus) dan 

Aktiva Non Produktif (cadangan khusus) yang sesuai dengan isi dari Pasal 

38 PBI No.8/21/PBI/2006. Pembentukan PPA berlaku sebagai berikut : 

1. Cadangan Umum, berlaku sekurang-kurangnya sebesar 1% dari 

seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan lancar, kecuali untuk 

aktiva produktif dalam bentuk Sertikat Wadiah Bank Indonesia, surat 

berharga diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, serta 

bagian aktiva produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan 

agunan tunai. 

2. Cadangan Khusus PPA ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar: 

                                                           
22 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank syariah (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012), 66. 
23 Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank (Jakarta: 

Macanan Jaya Cemerlang, 2009), 184.  
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a. 5% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan Dalam Perhatian 

Khusus setelah dikurangi nilai agunan. 

b. 15% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan Kurang Lancar 

setelah dikurangi nilai agunan. 

c. 50% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan Diragukan 

setelah dikurangi nilai agunan. 

d. 100% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan Macet setelah 

dikurangi nilai agunan. 

Istilah PPAP untuk transaksi pembiayaan murabahah diganti 

menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atau CKPN. Dalam 

penghitungan CKPN, pembentukan atau penyisihan dana dinilai dari hasil 

evaluasi pembiayaan nasabah yang dilakukan oleh bank. Jika menurut 

suatu bank terdapat bukti objektif bahwa pembiayaan dari debitur itu 

mengalami implaiment (penurunan), bank itu harus membentuk dana atau 

cadangan atas pembiayaan tersebut. Mengingat hasil evaluasi pembiayaan 

nasabah tersebut didasarkan kepada keputusan masing-masing bank, maka 

tiap-tiap bank memiliki kebijakan tersendiri dalam membentuk cadangan 

dana untuk pembiayaannya. Walaupun begitu, kebijakan bank itupun tidak 

boleh menyimpang dari beberapa kriteria yang terdapat dalam PAPI 

(Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia) setelah adanya revisi PSAK 

55. Adapun ketentuan pengukuran cadangan menurut CKPN berdasarkan 

PAPI Revisi 2008 dapat dibagi menjadi : 

1. Individual 
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Setiap bank dapat memilih perhitungan untuk mengukur nilai CKPN 

Individual dengan menggunakan metode seperti berikut : 

a. Discounted Cash Flow, estimasi arus kas masa akan datang 

(pembayaran pokok + margin) yang didiskonto dengan tingkat 

margin efektif. 

b. Fair Value of Collateral, dengan memperhitungkan nilai arus kas 

atas jaminan atau agunan pada masa yang akan datang. 

c. Observable Market Price, ditentukan dari harga pasar dari 

pembiayaan tersebut. 

2. Kolektif 

Ada beberapa ketentuan dalam menentukan nilai CKPN pada 

kelompok kolektif ini : 

a. Dilihat dari perhitungan arus kas kontraktual kreditur pada masa 

yang akan datang. 

b. Dilihat dari perhitungan tingkat kerugian historis dari pembiayaan 

debitur setelah dikurangi tingkat pengembalian pembiayaannya. 

B. Metode Penyelesaian NPF (Non-Performance Financing) 

Pembiayaan bermasalah atau Non-Performance Financing (NPF) 

pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar 

janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak 

mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera 

dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan). Penyebab 

debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (di luar kemampuan dan 
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kemauan debitur), maupun akibat iktikad tidak baik debitur. Wanprestasi 

juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian 

kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.24 

Apabila telah terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah 

harus melakukan tindakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah 

tersebut agar dana yang telah disalurkan kepada nasabah dapat diterima 

kembali oleh bank. Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, 

langkah yang dilakukan oleh bank adalah berupaya menyelamatkan kredit 

tersebut dengan berbagai cara tergantung dari kondisi nasabah atau 

penyebab kredit tersebut macet.25 Dalam Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 36 menyatakan bahwa 

dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, 

Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan 

Bank Syariah atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan 

dananya karena dana yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan 

pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan dibank.26 

Adanya Non-Performance Loan (NPL) atau Non-Performance 

Financing (NPF) harus bisa diatasi, karena hal ini sangat menentukan 

tingkat kesehatan bank. Bank dengan tingkat Non-Performance Loan 

(NPL) dan Non-Performance Financing (NPF) rendah akan lebih 

dipercaya masyarakat dibanding dengan bank dengan tingkat Non-

                                                           
24 Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2017), 206.  
25 Kasmir, Manajemen, 83. 
26 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 22. 
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Performance Loan (NPL) atau Non-Performance Financing (NPF) tinggi. 

Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas perbankan terkait dengan 

ini permasalahan ini telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank 

Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam bagian menimbang disebutkan 

bahwa salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah 

pembiayaan, Bank Syariah dan UUS dapat melakukan restrukturisasi 

pembiayaan atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan atau 

kemampuan membayar. Restrukturisasi pembiayaan dimaksud harus 

memerhatikan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.27 

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank 

dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, 

antara lain meliputi : 

1. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal 

pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. 

2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau 

seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal 

pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan 

sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus 

dibayarkan ke bank. 

                                                           
27 Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah, 204.  
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3. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan 

pembiayaan tidak terbatas pada recheduling atau reconditioning, 

antara lain : 

a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank 

b. Konversi akad pembiayaan 

c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka 

waktu menengah 

d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada 

perusahaan nasabah.28 

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 

Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum pada Pasal 2 ayat 4 huruf 

(g) menjelaskan: “restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang 

dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan ijarah terhadap 

debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kenyataan yaitu 

perjanjian yang telah di sepakati antara pihak bank dan nasabah.” 

Sedangkan dalam PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang 

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan 

Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 31 menjelaskan: 

“restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank 

dalam kegiatan Penyediaan Dana terhadap nasabah yang mengalami 

kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan 

                                                           
28 Khitubul Umam dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah, 209-210. 
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yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standart Akuntansi 

Keuangan yang berlaku bagi bank syariah.” 

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan 

bahwa berdasarkan tujuannya, penyelematan pembiayaan merupakan 

upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan 

mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan 

kurang lancar, diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap 

menjadi golongan lancar kembali.29 

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar 

permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi pembiayaan 

hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai 

berikut : 

1. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan 

2. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi 

kewajiban setelah restrukturisasi. Restrukturisasi hanya dapat 

dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, 

Diragukan, dan Macet. 

Bank wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas 

pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan lancar. Restrukturisasi 

pembiayaan wajib di dukung dengan analisis dan bukti-bukti yang 

memadai serta terdokumentasi dengan baik. Restrukturisasi pembiayaan 

dapat dilakukan paling banyak 3x dalam jangka waktu akad pembiayaan 

                                                           
29 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan, 84-85. 
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awal. Restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki 

beberapa fasilitas pembiayaan dari bank, dapat dilakukan terhadap 

masing-masing pembiayaan. Bank wajib memiliki kebijakan dan SOP 

tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan.30 

Terdapat landasan Al-Qur’an yang mendukung upaya 

restrukturisasi pembiayaan yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran 

Surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi: 

ونَ  ْنت مَْ ت ْعل مَ  ۖ َ إِنَْ ك  مَْ  ْيرَ  ل ك  دَ ق وا خ  أ نَْ ت ص  ۖ َ و  ةَ   ر  ْيس  ة َ إِل ىَ  م  ةَ  ف ن ِظر  ْسر  انَ  ذ و ع  إِنَْ ك   ۖ   و

Artinya : “. . . dan jika (orang berutang) itu berada dalam kesukaran maka 

berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian 

atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.31 Di 

samping itu terdapat hadis Rasulullah saw yang berbunyi : Ibn Abbas 

meriwayatkan bahwa Nabi saw ketika beliau memerintahkan untuk 

mengusir Bani Nadzhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya 

mengatakan: “Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah 

memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang 

pada orang-orang yang belum jatuh tempo”. Maka Rasulullah saw berkata: 

“Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat”. (HR. Al-Thabrani dan Al-

Hakim”. 

                                                           
30 Julius R.Latumaerissa, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Salemba Empat, 

2013), 345. 
31https://tafsirweb.com/1046-surat-al-baqarah-ayat-280.html 

https://tafsirweb.com/1046-surat-al-baqarah-ayat-280.html
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BAB III 

PEMBIAYAAN NON-PERFORMANCE FINANCING (NPF) 

DAN METODE PENYELESAIANNYA DI BRI SYARIAH 

PONOROGO 

A. Gambaran Umum Bank BRI Syariah KCP Ponorogo 

1. Sejarah singkat Bank BRI Syariah 

Berdirinya Bank BRI Syariah berawal dari akuisisi PT. Bank 

BRI terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan 

setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) pada tanggal 16 

Oktober 2008 melalui surat No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka 

pada tanggal 17 November 2008, PT. Bank BRI Syariah resmi 

beroperasi. Selanjutnya merubah kegiatan usahanya yang semula 

beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan 

perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk hadir 

mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan 

layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan 

termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah 

dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan 

beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip 

syariah. 

Kehadiran PT Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri 

perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang 
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mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan 

tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank 

BRI Syariah Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam 

kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan 

turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan 

brand PT. Bank Rakyat Indonesia. 

Aktivitas PT Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 

tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisah Unit Usaha 

Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia, untuk melebur ke dalam PT 

Bank BRI Syariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 

1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir 

selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia, dan Bapak Ventje 

Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah. 

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank ketiga terbesar 

berdasarkan aset PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik 

dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. 

Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI 

Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan 

berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan 

visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. 

Bank Rakyat Indonesia, dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. 

Bank Rakyat Indonesia, sebagai kantor layanan syariah dalam 

mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan 
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penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan 

prinsip syariah.1 

Dalam mengembangkan bisnis, PT. Bank BRI Syariah 

membuka kantor cabang pembantu di kota Ponorogo di Jl. Soekarno 

Hatta No. 2B, salah satu kantor cabang dari PT. Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun, dan sudah 5 tahun berdiri di Ponorogo 

tepatnya pada tanggal 20 Juni 2013. 

Hingga tahun 2018, tercatat jumlah Kantor BRI Syariah 

sebanyak 54 Kantor Cabang, 207 Kantor Cabang Pembantu dan 11 

Kantor Kas.2 

2. Visi dan Misi BRI Syariah 

a. Visi 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan 

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah 

untuk kehidupan lebih bermakna. 

b. Misi 

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah. 

2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana 

kapanpun dan dimanapun. 

                                                           
1 Sejarah BRI Syariah, dalam www.brisyariah.co.id (diakses pada tanggal 14 September 

2018). 
2 BRI Syariah, “Laporan Tahunan 2018” (diakses pada tanggal 15 Januari 2019), 64. 

http://www.brisyariah.co.id/
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4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.3 

3. 7 (Tujuh) Tindakan Awal Budaya Kerja Insan BRI Syariah Ponorogo 

a. Menunaikan sholat fardhu di awal waktu dan berjama’ah. 

b. Rutin mengikuti doa pagi untuk mendoakan kebaikan diri, 

keluarga, rekan kerja dan nasabah BRI Syariah. 

c. Senyum, salam, sapa kepada orang yang kita jumpai. 

d. Optimalisasi waktu dalam pencapaian target kerja (jam kantor, 

rapat, pertemuan bisnis, atau menyampaikan laporan). 

e. Aktif menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja. 

f. Sigap dalam merespon dan menyelesaikan keluhan sesuai dengan 

kewenangannya. 

g. Menjaga tutur kata dan berperilaku santun saat melayani nasabah 

(internal dan eksternal).4 

                                                           
3 Ibid., 84. 
4 BRI Syariah Ponorogo, (diakses pada tanggal 30 Oktober 2018). 



44 
 

 

 

4. Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah Ponorogo 

Penjelasan : 

1. Bapak Gatot Wijanarko sebagai pimpinan cabang pembantu PT. 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo yang 

bertugas mengkoordinir dan menjadikan cabang berkembang 

secara cepat. 

2. Branch Ops. Spv. Ibu Noviana Putri N yang bertugas 

membawahi pihak Teller dan CS serta mengkoordinir CS dan 

Teller agar berjalan dengan baik. 

3. Unit Head bertugas memverifikasi serta menganalisis calon 

nasabah serta menagih apabila ada nasabah yang menunggak 

angsuran pembiayaan. 

4. Customer Service bertugas menerima dan melayani pembukuan 

rekening dan penutupan rekening giro, tabungan dan deposito. 
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5. Teller bertugas memproses permintaan transaksi keuangan serta 

mengelola kebutuhan kas harian sesuai dengan ketentuan pagu 

kas.5 

5. Perkembangan Bank BRI Syariah 

Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar 

berdasarkan aset PT. Bank BRI Syariah yang mengalami 

pertumbuhan dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan 

perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK).6 Pertumbuhan tersebut dapat 

dilihat dari laporan keuangan tahunan periode 2016-2018 dengan 

jumlah aset BRI Syariah yang meningkat dari periode tahun 2016 

sebesar Rp. 27,69 T menjadi Rp. 31,54 T pada tahun 2017 dan 

meningkat lagi menjadi Rp. 37,92 T pada tahun 2018. Pertumbuhan 

jumlah aset ini ditopang oleh DPK yang meningkat dari tahun 2016 

sebesar Rp. 22,99 T menjadi Rp. 26,37 T pada tahun 2017 dan terus 

meningkat menjadi Rp. 28,86 T pada tahun 2018. Dengan 

meningkatnya aset dan DPK maka pembiayaan juga turut mengalami 

peningkatan dari tahun 2016 sebesar Rp. 18,04 T menjadi Rp. 19,01 

T pada tahun 2017 dan meningkat lagi ditahun 2018 menjadi Rp. 

21,86 T.7 

                                                           
5 Ibid.,  
6 Sejarah BRI Syariah . . . 
7 BRI Syariah, “Laporan Tahunan 2018, ...” 
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Gambar 3.1 Diagram Batang Pertumbuhan Aset, DPK dan Pembiayaan BRI Syariah 

Catatan : Dalam Triliun Rupiah 

BRI Syariah mampu mempertahankan kualitas kinerja di 

tengah peningkatan aset seiring dengan aktivitas pembiayaan yang 

terus tumbuh secara konsisten. Peningkatan ini dapat dilihat dari 

pertumbuhan tabungan naik sebesar 20,61 % (yoy) menjadi Rp. 7,26 

T pada tahun 2018 yang sebelumnya Rp. 6,02 T pada tahun 2017. 

Selain itu ditahun 2018, mampu menaikkan pertumbuhan BRIS 

Online dari tahun ke tahun yang dapat dilihat dari tahun 2016 sebesar 

Rp. 204,276 M menjadi Rp. 241,314 M ditahun 2017 dan menjadi 

Rp. 314,442 M ditahun 2018. Selain meningkatnya BRIS Online juga 

ditopang oleh meningkatnya pertumbuhan Internet Banking , yaitu 

pada tahun 2017 sebesar Rp. 41,262 M menjadi Rp. 62,900 M pada 

tahun 2018.8 

                                                           
8 Ibid., 
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Gambar 3.2 Diagram Batang Pertumbuhan BRIS Online Periode 2016-2018 

Catatan : Dalam Miliar Rupiah 

Pencapaian ini menunjukkan bahwa BRI Syariah mampu 

secara konsisten memperbaiki kinerjanya ditengah tantangan 

perekonomian domestik dan global. 

B.   Mekanisme Penyelesaian Non-Performance Financing (NPF) Melalui 

Metode Restrukturisasi di BRI Syariah KCP Ponorogo 

1. Pembiayaan Non-Performance Financing (NPF) di BRI Syariah KCP 

Ponorogo 

NPF (Non-Performance Financing) merupakan pembiayaan 

yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah, dan nasabah tidak 

dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai 

dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.9 

Non-Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan yang 

                                                           
9 Ismail, Manajemen Perbankan (Jakarta: Kencana, 2010), 125. 
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kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan 

macet.10 

NPF (Non-Performance Financing) merupakan pembiayaan 

yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah, dan nasabah tidak 

dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai 

dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.11 

Non-Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan yang 

kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan 

macet.12 Non-Performance Financing (NPF) akan berakibat pada 

kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana 

yang telah disalurkan, maupun pendapatan yang tidak dapat diterima. 

Salah satu bank yang mengalami kasus Non-Performance 

Financing (NPF) adalah BRI Syariah Ponorogo. BRI Syariah KCP 

Ponorogo merupakan satu-satunya Kantor Cabang BRI Syariah yang 

berada di Ponorogo. Kantor BRI Syariah KCP Ponorogo terbilang 

cukup kecil dibandingkan dengan kantor bank lainnya. Ini terlihat 

dari segi tempatnya yang hanya seperti ruko biasa tetapi memiliki dua 

lantai. Walaupun kantor BRI Syariah KCP Ponorogo terbilang cukup 

kecil, tetapi memiliki jumlah nasabah yang cukup banyak yaitu dapat 

terlihat dari jumlah nasabah yang mencapai  10.270 nasabah dalam 

kurun waktu tahun 2018. Dengan letaknya yang cukup strategis yaitu 

                                                           
10 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank syariah (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012), 66 
11 Ismail, Manajemen Perbankan (Jakarta: Kencana, 2010), 125. 
12 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank syariah (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012), 66 
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di Jl. Soekarno Hatta No.2B Kab.Ponorogo lebih tepatnya diapit oleh 

dua kios yaitu Indomart dan Sate Bagong. Dengan jumlah nasabah 

yang sangat banyak tidak menutup kemungkinan akan terjadinya 

pembiayaan yang bersifat kurang lancar atau macet yang sering 

disebut dengan Non-Performance Financing (NPF). 

Dalam annual report BRI Syariah tahun 2018, tercatat total 

pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 21,86 T. Sedangkan untuk 

tingkat NPF BRI Syariah ditahun yang sama, tercatat NPF Net 

sebesar 4,97 %. NPF Net adalah NPF yang hanya membandingkan 

pembiayaan berstatus macet dengan total pembiayaan yang 

disalurkan. Jika dilihat dari laporan keuangan tahunan BRI Syariah 

periode 2016-2018, diketahui bahwa tingkat NPF bank terus 

mengalami peningkatan. 

Peningkatan pada NPF BRI Syariah dikarenakan adanya 

ekspansi bisnis yang dilakukan oleh BRI Syariah ditengah tantangan 

perlambatan ekonomi Indonesia. Dapat dilihat pada diagram 

sebelumnya yang menunjukkan bahwa aset, DPK, dan pembiayaan 

BRI Syariah juga mengalami peningkatan dari tahun 2016-2018. 

Sehingga, seiring dengan bertumbuhnya pembiayaan maka bank 

tidak bisa menghindari terjadinya resiko gagal bayar yang akhirnya 

menyebabkan peningkatan pada NPF bank. 
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Gambar 3.3 Diagram Batang NPF BRI Syariah 

Catatan : Dalam Prosentase 

Menurut aturan PBI No. 17/11/PBI/2015 rasio NPF total 

pembiayaan bank secara bruto harus kurang dari 5%, baik untuk bank 

umum konvensional maupun bank umum syariah.13 Selama NPF total 

pembiayaan suatu bank masih berada di bawah 5%, maka bank 

tersebut masih dianggap dalam kondisi sehat dan memiliki kinerja 

terhadap fungsi bank yang baik. Meskipun angka NPF masih berada 

dibawah 5% Bank BRI Syariah harus menganalisa faktor apa saja 

yang dapat menyebabkan terjadinya NPF dan cara mengatasinya. 

Menurut Bapak Gatot selaku Kepala Cabang BRI Syariah 

Ponorogo menjelaskan “bahwa di BRIS Ponorogo tidak tertagihnya 

piutang oleh nasabah bisa dikategorikan dalam dua hal yaitu karena 

adanya gangguan usaha atau  karena karakter nasabah. Adanya 

gangguan usaha yang dimaksud adalah seperti usahanya menurun, 

kiosnya terbakar atau karena terkena bencana alam.”14 

                                                           
13 Muhammad Sadi, Konsep Hukum Perbankan Syariah (Malang: Setara Press, 2015), 80.   
14 Gatot Wijanarko, Wawancara, BRI Syariah Kantor Cabang Ponorogo, 5 November 

2018.  
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1. Gangguan usaha yang dimaksud yaitu : 

a. Usahanya menurun yang dikarenakan beberapa  faktor yaitu 

salah satunya seperti terdapat banyak persaingan usaha 

sehingga menyebabkan pendapatan yang memburuk. 

b. Terkena musibah seperti kiosnya terbakar. Sehingga 

membuat nasabah kesulitan dalam melakukan angsuran. Ini 

yang menyebabkan tidak tertagihnya piutang oleh nasabah. 

c. Terkena bencana alam. Banyak saja jenis bencana alam 

yang bisa saja menimpa usaha yang dijalani, seperti banjir, 

puting beliung, tanah longsor dll. 

2. Karakter nasabah. Karakter nasabah yang dimaksud nasabah 

yang dengan sengaja melakukan keterlambatan dalam 

melakukan angsuran bukan dikarenakan faktor tertrntu. Ini 

merupakan salah satu kurangnya dalam melakukan penggalian 

5C. 

Kondisi-kondisi seperti itulah yang menyebabkan terjadinya 

pembiayaan bermasalah yang ujungnya berakibat fatal untuk 

kesehatan bank. Padahal dana yang disalurkan kepada nasabah adalah 

dana yang berasal dari para deposan yang menitipkan uangnya di 

bank dan akan diambil kapanpun dibutuhkan. Maka dari itu untuk 

menjaga dana para deposan, Bank Sentral mewajibkan Bank Umum 

maupun Bank Umum Syariah menyediakan cadangan penghapusan 

pembiayaan bermasalah. Besaran pencadangan ini berdasarkan pada 
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prosentase yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan 

golongan kualitas aktiva produktif. Penggolongan kualitas aktiva 

produktif ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Kolektibiliti Status 

Pembiayaan 

Usia 

Tunggakan 

Prosentase 

PPAP 

Kolektibiliti 1 Lancar 0 hari 1% 

Kolektibiliti 2 Dalam Perhatian 

Khusus 

>60 hari - 90 

hari 

5% 

Kolektibiliti 3 Kurang Lancar >90 hari - 120 

hari 

15% 

Kolektibiliti 4 Diragukan >120 hari - 

180 hari 

50% 

Kolektibiliti 5 Macet >180 hari 100% 

Kolektibiliti 6 Macet (Hapus 

Buku) 

>2 tahun 100% 

Tabel 3.1 Tingkat Kolektibilitas dan PPAP 

2. Mekanisme Penyelesaian Non-Performance Financing (NPF) di BRI 

Syariah KCP Ponorogo 

Penanggulangan terjadinya NPF di BRI Syariah KCP 

Ponorogo dilakukan melalui upaya pencegahan sebelum terjadi, dan 

juga penanganan apabila sudah terjadi. “Upaya pencegahan yang 
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dilakukan oleh pihak bank sebelum memberikan pembiayaan kepada 

calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

nasabah dalam mengembalikan dana pinjaman kepada bank, kita 

mengenalnya dengan Prinsip 5C yang terdiri dari” :15 

a. Character (Karakter), yaitu berhubungan dengan keyakinan 

pihak bank bahwa calon nasabah mempunyai watak, moral dan 

sifat-sifat yang positif serta bertanggung jawab, khususnya 

terhadap pembiayaan yang diberikan. 

b. Capacity (Kemampuan), yaitu penilaian bank terhadap 

kemampuan calon nasabah untuk melunasi kewajiban-

kewajibannya. 

c. Capital (Modal), yaitu penilaian pihak bank terhadap jumlah 

modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. 

d. Collateral (Jaminan), yaitu penilaian pihak bank terhadap 

barang-barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah sebagai 

jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. 

e. Condition (Kondisi), yaitu analisis terhadap situasi dan kondisi 

perekonomian makro dan pengaruhnya terhadap perkembangan 

usaha calon nasabah.16 

“Prinsip tersebut harus benar-benar di lakukan sebagai 

prinsip kehati-hatian karena bisnis pembiayaan adalah bisnis resiko, 

jadi harus dilakukan sesuai prosedur dan meminimalisir resiko, jika 

                                                           
15 Gatot Wijanarko, Wawancara, BRI Syariah Kantor Cabang Ponorogo, 11 April 2019.  
16 Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2017), 215-216. 
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sudah dilakukan sesuai prosedur tetapi tetap masih ada yang 

bermasalah berarti itu resiko bisnis. Selanjutnya apabila sudah terjadi 

NPF maka akan dilakukan upaya penanggulangan untuk 

mengatasinya. Penanggulangan tersebut biasanya pertama kita akan 

melakukannya lewat telfon apabila terjadi keterlambatan dalam 

angsuran, jika alasan yang dilontarkan oleh nasabah bisa kita 

toleransi dan nasabah berjanji akan membayar maka dari pihak bank 

akan memberi perpanjangan waktu untuk melakukan angsuran, dan 

ini kita lakukan 2x saja, tetapi apabila nasabah tidak membuktikan 

janjinya dan tidak kunjung mengangsur maka pihak bank akan 

melakukan kunjungan ke tempat nasabah dan menayakan apa yang 

sebenarnya terjadi sehingga membuat keterlambatan dalam angsuran. 

Dan jika semua upaya-upaya sudah dilakukan dan masih tetap saja 

terjadi pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah maka pihak 

akan melakukan restrukturisasi.”17 

3. Restrukturisasi di BRI Syariah KCP Ponorogo 

Setiap bank pasti mengalami yang namanya pembiayaan 

bermasalah atau sering disebut dengan NPF (Non-Performance 

Financing). Didalam menangani kasus NPF atau dalam 

meminimalisir kasus ini setiap bank mempunyai cara tersendiri. Salah 

satu bank yang mengalami kasus NPF adalah bank BRI Syariah 

Ponorogo, yang meminimalisir dan menangani kasus NPF dengan 

                                                           
17 Gatot Wijanarko, Wawancara, BRI Syariah Kantor Cabang Ponorogo, 11 April 2019.  
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cara restrukturisasi. Restrukturisasi adalah memperpanjang jangka 

angsuran kepada nasabah dengan alasan dan syarat tertentu, 

pernyataan ini disampaikan oleh Bapak Gatot Wijanarko selaku 

Ketua Cabang Pembantu Bank BRI Syariah Ponorogo.18 

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan 

bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan 

kewajibannya, antara lain meliputi : 

a. Penjadwalan kembali (recheduling), yaitu perubahan jadwal 

pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. 

b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian 

atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan 

jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan 

pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban 

nasabah yang harus dibayarkan ke bank. 

c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan 

pembiayaan tidak terbatas pada recheduling atau reconditioning, 

antara lain : 

1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank 

2) Konversi akad pembiayaan 

3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah 

berjangka waktu menengah 

                                                           
18 Ibid., 
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4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara 

pada perusahaan nasabah.19 

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar 

permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi pembiayaan 

hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria 

sebagai berikut : 

a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan 

b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu 

memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Restrukturisasi 

hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas 

Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. 

Sebelum melakukan restrukturisasi pihak bank akan 

melakukan tindakan pengamatan atau identifikasi terhadap nasabah 

untuk mencari kebenaran apa yang sesungguhnya terjadi sehingga 

membuat nasabah terlambat dalam pembayaran piutang. Menurut 

Bapak Gatot keterlambatan pembayaran piutang oleh nasabah 

disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam, salah satunya 

karakter nasabah, apabila penyebabnya memang dikarenakan 

karakter nasabah berarti penggalian pihak bank dalam melakukan 

analisis 5C kurang tepat. Yang kedua adalah faktor eksternal yaitu 

faktor yang berasal dari luar, yang timbul karena adanya gangguan 

                                                           
19 Khitubul Umam dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah, 209-210. 
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usaha. Yang dimaksud dengan gangguan usaha adalah seperti 

usahanya menurun, kiosnya terbakar atau karena terkena bencana 

alam, maka pihak bank akan membantu dengan cara bekerja sama 

dengan pihak asuransi untuk memberikan kesempatan kepada 

nasabah tidak mengangsur selama 6 bulan tetapi dengan catatan 

bahwa diawal akad telah dicantumkan asuransi. Sedangkan apabila 

piutang tidak tertagih karena adanya karakter nasabah yang tidak 

mau membayar maka akan dilakukan jual aset yaitu dengan dua cara 

JJSR (Jual Jaminan Suka Rela) dan lelang. JJSR yang dimaksud 

adalah pihak bank memberikan pilihan kepada nasabah untuk 

menjual jaminannya sendiri atau dijual oleh bank, jika nasabah 

memilih untuk menjual jaminannya sendiri maka akan diberikan 

waktu selama 2 bulan, tetapi jika nasabah sudah angkat tangan 

dengan jaminannya maka oleh pihak bank jaminan tersebut akan di 

lelang.20 

Di dalam BRI Syariah KCP Ponorogo restrukturisasi 

dilakukan dengan beberapa tahap yaitu : 

a. By phone. Yaitu menghubungi nasabah jika nasabah mengalami 

keterlambatan dalam angsuran. Apabila nasabah ketika 

dihubungi berjanji akan membayar dalam kurun waktu bulan 

yang sama maka akan diberikan kesempatan dan kesempatan ini 

akan berlaku 2x. 

                                                           
20 Gatot Wijanarko, Wawancara, BRI Syariah Kantor Cabang Ponorogo, 5 November 

2018.  
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b. Melakukan identifikasi atau pengamatan langsung ke lapangan. 

Meninjau apa yang sebenarnya terjadi sehingga membuat 

nasabah terlambat dalam melakukan angsuran. Ketika di 

hubungi lewat telfon tetapi tidak membuahkan hasil maka pihak 

bank berhak meninjau ke lapangan dan mengidentifikasi apa 

yang sebenarnya terjadi. 

c. Apabila faktor penyebabnya sudah ditemukan maka akan 

dilakukan hitung ulang kapasitas. 

BRI Syariah KCP Ponorogo telah melakukan tindakan 

restrukturisasi kepada nasabahnya sebanyak 3x dalam kurun waktu 2 

tahun yaitu 2017-2018.  

C. Dampak Metode Restrukturisasi Terhadap Kinerja BRI Syariah 

KCP Ponorogo 

Dalam membuat kebijakan dan keputusan yang diambil dan 

dilakukan oleh suatu perusahaan pasti akan memiliki dampak, baik 

dampak positif maupun negatif. Begitupun dengan restrukturisasi yang 

dilakukan oleh bank BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Restrukturisasi memiliki dampak sebagai berikut : 

1. Dampak Negatif 

Dampak negatif yang timbul akibat restrukturisasi adalah membuat 

pihak bank harus melakukan pekerjaan secara berulang. Karena 

pembiayaan yang sudah tersalurkan kepada nasabah mengalami 

kemacetan sehingga membuat pihak harus melakukan tindakan 
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penyelidikan kepada nasabah guna mengetahui apa yang 

sebenarnya terjadi. 

2. Dampak Positif 

Akan tetapi restrukturisasi juga memberikan dampak positif kepada 

pihak BRI Syariah KCP Ponorogo, karena dianggap sudah 

menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang kemungkinan akan 

terjadi. Dengan dilakukan restrukturisasi maka kedua belah pihak 

akan diuntungkan yang artinya nasabah akan diuntungkan dengan 

cara perpanjangan angsuran, dan secara laporanpun bank juga akan 

diuntungkan karena yang awalnya sebelum dilakukan 

restrukturisasi akan menjadi pembiayaan bermasalah dan ketika 

sudah dilakukan restrukturisasi maka akan menjadi lancar kembali. 
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BAB IV 

ANALISIS MEKANISME PENYELESAIAN NON-PERFORMANCE 

FINANCING (NPF)  MELALUI METODE RESTRUKTURISASI 

DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA BRI SYARIAH KCP 

PONOROGO 

A. Analisis Mekanisme Penyelesaian NPF Melalui Metode 

Restrukturisasi di BRI Syariah Ponorogo 

NPF (Non-Performance Financing) merupakan pembiayaan 

yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah, dan nasabah tidak 

dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan 

perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.1 Non-

Performing Financing (NPF) akan berakibat pada kerugian bank, 

yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah 

disalurkan, maupun pendapatan yang tidak dapat diterima. 

Menurut aturan PBI No. 17/11/PBI/2015 rasio NPF total 

pembiayaan bank secara bruto harus kurang dari 5%, baik untuk bank 

umum konvensional maupun bank umum syariah.2 Selama NPF total 

pembiayaan suatu bank masih berada di bawah 5%, maka bank 

tersebut masih dianggap dalam kondisi sehat dan memiliki kinerja 

terhadap fungsi bank yang baik. 

Salah satu bank yang mengalami kasus NPF adalah BRI 

Syariah KCP Ponorogo. Kasus NPF ini terjadi dikarenakan 

                                                           
1 Ismail, Manajemen Perbankan (Jakarta: Kencana, 2010), 125. 
2 Muhammad Sadi, Konsep Hukum Perbankan Syariah (Malang: Setara Press, 2015), 80.   
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keterlambatan dalam pembayaran angsuran oleh nasabah. 

Keterlambatan tersebut yang dapat mengakibatkan timbulnya 

pembiayaan macet atau bermasalah. Setelah dilakukan penelitian 

terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan 

dalam pengembalian piutang atau dalam melakukan angsuran yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. 

1. Faktor Internal, merupakan faktor yang timbul dari dalam. 

a. Karakter Nasabah 

Menurut pinca BRI Syariah Ponorogo, karakter nasabah 

disini dimaksud yaitu nasabah yang tidak mau melakukan 

pembayaran angsuran.  

2. Faktor Eksternal, merupakan faktor yang timbul dari luar. 

Salah satunya adanya gangguan usaha yaitu : 

a. Usahanya menurun yang dikarenakan beberapa  faktor 

yaitu salah satunya seperti terdapat banyak persaingan 

usaha sehingga menyebabkan pendapatan yang 

memburuk. 

b. Terkena musibah seperti kiosnya terbakar. Sehingga 

membuat nasabah kesulitan dalam melakukan angsuran. 

Ini yang menyebabkan tidak tertagihnya piutang oleh 

nasabah. 
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c. Terkena bencana alam. Banyak saja jenis bencana alam 

yang bisa saja menimpa usaha yang dijalani, seperti banjir, 

puting beliung, tanah longsor dll. 

Didalam menangani kasus NPF atau dalam meminimalisir 

kasus ini setiap bank mempunyai cara tersendiri. BRI Syariah KCP 

Ponorogo meminimalisir dan menangani kasus NPF dengan cara 

restrukturisasi. Restrukturisasi adalah memperpanjang jangka 

angsuran kepada nasabah dengan alasan dan syarat tertentu, 

pernyataan ini disampaikan oleh Bapak Gatot Wijanarko selaku Ketua 

Pimpinan BRI Syariah KCP Ponorogo.3 

Dalam PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 

tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan 

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 31 

menjelaskan: “Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan 

yang dilakukan Bank dalam kegiatan Penyediaan Dana terhadap 

nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya 

dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah 

Nasional dan Standart Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank 

syariah.” 

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar 

permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi pembiayaan 

                                                           
3 Gatot Wijanarko, Wawancara, BRI Syariah Kantor Cabang Ponorogo, 5 November 

2018.  



63 
 

 

hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai 

berikut : 

1. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan 

2. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu 

memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Restrukturisasi 

hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas 

Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. 

Bank wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar 

kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan lancar. 

Restrukturisasi pembiayaan wajib di dukung dengan analisis dan 

bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik. 

Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan paling banyak 3x dalam 

jangka waktu akad pembiayaan awal. Restrukturisasi pembiayaan 

terhadap nasabah yang memiliki beberapa fasilitas pembiayaan dari 

bank, dapat dilakukan terhadap masing-masing pembiayaan. Bank 

wajib memiliki kebijakan dan SOP tertulis mengenai restrukturisasi 

pembiayaan.4 

Setelah syarat-syarat terpenuhi, maka selanjutnya yang 

dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ponorogo untuk menindaklanjuti 

restrukturisasi dilakukan dengan beberapa tahap yaitu : 

1. By phone. Yaitu menghubungi nasabah jika nasabah mengalami 

keterlambatan dalam angsuran. Apabila nasabah ketika 

                                                           
4 Julius R.Latumaerissa, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Salemba Empat, 

2013), 345. 
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dihubungi berjanji akan membayar dalam kurun waktu bulan 

yang sama maka akan diberikan kesempatan dan kesempatan ini 

akan berlaku 2x. 

2. Melakukan identifikasi atau pengamatan langsung ke lapangan. 

Meninjau apa yang sebenarnya terjadi sehingga membuat 

nasabah terlambat dalam melakukan angsuran. Ketika di 

hubungi lewat telfon tetapi tidak membuahkan hasil maka pihak 

bank berhak meninjau ke lapangan dan mengidentifikasi apa 

yang sebenarnya terjadi. 

3. Apabila faktor penyebabnya sudah ditemukan maka akan 

dilakukan hitung ulang kapasitas. 

Keuntungan dari adanya penetapan tahap prosedur dan 

pemberlakuan mekanisme restrukturisasi yang diterapkan dan 

dilakukan di BRI Syariah KCP Ponorogo adalah agar BRI Syariah 

KCP Ponorogo mampu menjaga kestabilan perusahaan dengan 

diadakannya seleksi dan pengamatan secara mendalam kepada 

nasabah sebelum dilakukannya tindakan restrukturisasi. Ini semua 

dilakukan untuk meminimalisir terjadinya NPF. 

Terdapat landasan Al-Qur’an yang mendukung upaya 

restrukturisasi pembiayaan yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Al-

Quran Surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi : 

ۖ ْ إِنْْ ُكْنتُمْْ  ۖ ْ َوأَنْْ تََصدَّقُوا َخْيرْ  لَُكمْْ  وإِنْْ َكانَْ ُذو ُعْسَرةْ  فَنَِظَرة ْ إِلَىْ  َمْيَسَرةْ  

  تَْعلَُمون
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Artinya: “. . . dan jika (orang berutang) itu berada dalam kesukaran 

maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan 

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu 

mengetahui”. 

Sebaliknya, apabila bank tidak melakukan tahap prosedur 

secara terarah maka kemungkinan besar justru bank akan mengalami 

kerugian besar dalam kasus pembiayaan dikarenakan tidak adanya 

pertimbangan yang matang sebelum mengambil tindakan. 

B. Analisis Dampak Metode Restrukturisasi Terhadap Kinerja BRI 

Syariah 

Dalam membuat kebijakan dan keputusan yang diambil dan 

dilakukan oleh suatu perusahaan pasti akan memiliki dampak, baik 

dampak positif maupun negatif. Begitupun dengan keputusan 

restrukturisasi yang dilakukan oleh bank dalam upaya penyelamatan 

NPF yang terjadi di BRI Syariah KCP Ponorogo. Salah satu tujuan di 

lakukannya tindakan restrukturisasi yaitu untuk meminimalisir 

terjadinya NPF. Namun alangkah baiknya jika tindakan restrukturisasi 

dihindari karena secara tidak langsung bank menunjukkan bahwa 

tingkat kolektibilitasnya dalam mengumpulkan dana kurang baik atau 

bank kurang teliti dalam melakukan analisis 5C (the five c principles). 

BRI Syariah KCP Ponorogo merupakan salah satu bank yang 

menyalurkan dananya kepada masyarakat. Dalam menyalurkan 

pembiayaan kepada nasabah tidak menutup kemungkinan akan 
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terjadinya resiko NPF dalam pembiayaan. Apabila angka NPF 

mencapai tingkat tertentu maka itu dianggap akan menganggu 

kesehatan bank. Oleh karena itu bank harus melakukan tindakan untuk 

meminimalisir terjadinya NPF. Dan salah satu tindakan yang dilakukan 

oleh BRI Syariah Ponorogo adalah melakukan tindakan restrukturisasi. 

BRI Syariah KCP Ponorogo dalam kurun waktu 2 tahun 

terakhir yaitu tahun 2017-2018 telah melakukan tindakan 

restrukturisasi sebanyak 3x. Ketika BRI Syariah KCP Ponorogo 

memutuskan untuk melakukan restrukturisasi, maka pihak bank sudah 

mempertimbangkan secara matang agar tidak menggangu kinerja bank. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan pertumbuhan asset, DPK, dan 

pembiayaan. Namun, meskipun dengan segala hal positif yang terjadi 

akan lebih baik jika bank terus berupaya memperbaiki kualitas 

pembiayaan sehingga tingkat NPF akan terus menurun dan tingkat 

kolektibilitas bank juga ikut membaik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Mekanisme penyelesaian NPF melalui metode restrukturisasi 

dilakukan dengan tahap prosedur yang terarah karena jika tidak 

dilakukan secara terarah maka kemungkinan besar justru akan 

memberikan kerugian besar kepada bank. 

2. Restrukturisasi memiliki dampak positif dan dampak negatif 

terhadap pihak BRI Syariah KCP Ponorogo sebagai berikut : 

a. Dampak Positif 

1) Kepercayaan nasabah terhadap bank terjaga, terbukti 

dengan meningkatnya jumlah simpanan nasabah selama 

kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu tahun 2016-2018. 

2) Restrukturisasi dianggap sudah menyelamatkan 

pembiayaan bermasalah yang kemungkinan akan terjadi.  

b. Dampak Negatif 

Membuat pihak bank harus melakukan pekerjaan secara 

berulang, karena pembiayaan yang sudah tersalurkan kepada 

nasabah mengalami kemacetan sehingga membuat pihak harus 

melakukan tindakan penyelidikan kepada nasabah guna 

mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. 
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a. Saran 

Pada akhir penelitian perlu disampaikan sedikit saran yang 

mungkin berguna untuk BRI Syariah KCP Ponorogo mengenai kasus 

NPF dan metode penyelesaiannya yaitu dengan metode restrukturisasi. 

BRI Syariah Ponorogo diharapkan mampu mempertahankan kinerjanya 

yang baik bahkan mampu meningkatkan untuk lebih baik lagi agar terus 

dapat meningkatkan jumlah nasabah disetiap tahunnya. BRI Syariah 

KCP Ponorogo diharapkan mampu menjaga kualitas pembiayaan yang 

disalurkan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah 

atau NPF. BRI Syariah KCP Ponorogo diharapkan agar lebih cermat 

dalam memilih calon nasabah sehingga mampu menghindari terjadinya 

pembiayaan bermasalah. 

Saran selanjutnya penulis tujukan kepada para pembaca dan para 

calon penulis apabila mengambil tema yang sama untuk melengkapi 

segala kekurangan yang terjadi didalam pnelitian skripsi ini. 
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