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ABSTRAK

Tresiana, Eka Yuniar. 2019 “Analisis Pengaruh 5C Terhadap Pembayaran Pembiayaan
Murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo”. Skripsi. Jurusan Perbankan
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Ponorogo. Pembimbing Dwi Setya Nugrahini, M.Pd.

Kata kunci : character, capacity, capital, collateral, condition, pembayaran pembiayaan,
murabahah.

Pembiayaan dengan akad murabahah dapat menimbulkan resiko bagi bank syariah,
karena adanya hambatan seperti penunggakan bahkan kemacetan pembayaran angsuran. Selain
itu permasalahan terkait dengan hal ini karena adanya karakter yang kurang baik seperti
kurangnya tingkat kejujuran, kemalasan sehingga tidak ada kemauan untuk membayar
angsuran pembayaran. Selain karakter yang kurang baik ada juga ketidak jelasan pekerjaan
calon nasabah sehingga dianggap ragu dalam memperoleh penghasilan yang tetap.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yaitu
bagaimana pengaruh character, capacity, capital, collateral, condition secara simultan
(bersama-sama) kepada nasabah terhadap pembayaran pembiayaan murabahah di BRI Syariah
KCP Ponorogo dan selanjutnya menguji bagaimana pengaruh character, capacity, capital,
collateral, condition secara parsial (individual) kepada nasabah terhadap pembayaran
pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo dengan jumlah populasi 265 nasabah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas (character, capacity, capital,
collateral, condition) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembayaran
pembiayaan murabahah, diketahui bahwa nilai G yaitu sebesar 74,320 dengan Xtabel 11,070 hal
ini berarti G > Xtabel hal ini berarti 74,320 > 11,070 dan uji p-value adalah sebesar 0,000 lebih
kecil daripada taraf signifikan α = 0,05 (5%) Sehingga menunjukkan bahwa variabel
independen berpengaruh secara bersama-sama dengan variabel dependen maka dapat diambil
keputusan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Begitu juga dengan hasil penelitian secara parsial,
dari hasil analisis data diperoleh character (X1) berpengaruh tidak signifikan terhadap
pembayaran pembiayaan murabahah sebab nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikan
yaitu 0,449 > 0,05. Capacity (X2) berpengaruh tidak signifikan sebab nilai signifikan lebih
besar dari tingkat signifikan yaitu 0,667 > 0,05. Capital (X3) berpengaruh tidak signifikan
sebab nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikan yaitu 0,935 > 0,05. Collateral (X4)
berpengaruh tidak signifikan sebab nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikan yaitu
0,296 > 0,05. Condition (X5) berpengaruh signifikan terhadap pembayaran pembiayaan
murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi lebih kecil
dari taraf signifikansi yaitu 0,047 < 0,05.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ekonomi suatu negara seharusnya merupakan suatu 

perpaduan di antara kegiatan-kegiatan sektor riil dengan sektor 

keuangan. Saat ini dapat dikatakan bahwa penyediaan berbagai jasa 

keuangan (perbankan) merupakan sektor yang strictly well 

regulated. Hal ini terjadi karena perbankan menyangkut kepentingan 

jumlah orang banyak. Situasi di Indonesia adalah suatu hal yang 

cukup memberi gambaran bahwa perbankan merupakan sektor yang 

sangat diatur (Untung, 2000). Tetapi pembiayaan macet masih dapat 

terjadi diantaranya dapat disebabkan karena, membiayai proyek dari 

pemilik/terafiliasi dengan pemegang saham bank, membiayai proyek 

yang direkomendasi oleh kekuatan tertentu, dampak makro ekonomi 

yang tidak dapat dihindari, moral hazard dari nasabah.1 

Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah mempunyai 

fungsi utama menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk 

masyarakat. Dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penghimpun 

dana, bank syariah harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan 

menyediakan dana bila diperlukan sewaktu-waktu jika diambil 

pemiliknya. Fungsi utama lainnya adalah menyalurkan dana kepada 

masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit di bank 

                                                           
1 Edi Susilo, Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2017), 314. 

1 
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konvensional. Pembiayaan ini akan berisiko jika terjadi kemacetan 

dari nasabah. Sebagian besar kemacetan yang terjadi karena 

kesalahan dan kelemahan bank dalam memproses pembiayaan di 

awal pengajuannya.2 

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, definisi pembiayaan 

adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh 

pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau 

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan 

maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran 

pemerintah, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau 

memanfaatkan surplus anggaran.3 

Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai alat 

analisis. Terdapat beberapa alat analisis dalam praktiknya yang dapat 

digunakan untuk menentukan kelayakan suatu pembiayaan. Adapun 

prinsip yang dapat digunakan untuk menilai atau menentukan 

apakah calon nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan 

atau tidak, yaitu prinsip 5C, Character, Capacity, Capital, Collateral 

dan Condition.   

Pada tahun 2018, penelitian Rosyalina A. Patmanegara 

mengenai analisis pembiayaan yang mempengaruhi tingkat 

kelancaran pembayaran pembiayaan murabahah menggunakan 

prinsip 5C, antara lain, Character, Capacity, Capital, Collateral, 

                                                           
2 Edi Susilo, Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah, 107-108. 
3 Faiz Zamzani, et al, Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (Yogyakarta: UGM Press, 2014), 167. 
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Condition. Hal yang melatar belakangi penelitian tersebut adalah 

perkembangan kolektabilitas pembiayaan di KSPPS MBS Surabaya 

semakin tahun mengalami peningkatan, namun jumlah pembiayaan 

macet juga meningkat. Salah satu cara yang harus dilakukan oleh 

pihak lembaga dalam mengatasi ketidaklancaran pembayaran 

angsuran ialah dengan melakukan pengawasan dan menerapkan 

prinsip 5C kepada calon anggota.4  

Menurut Dahlan, Character merupakan salah satu faktor 

keberhasilan dalam pemberian kredit yang sangat tergantung pada 

tingkat kejujuran maupun itikad baik dari debitur. Penilaian watak 

ini merupakan pekerjaan yang sangat sulit, karena dari pihak debitur 

akan berusaha untuk selalu terkesan baik. Oleh karena itu, dalam 

melakukan penilaian watak diperlukan adanya suatu strategi, metode 

ataupun keahlian dalam mengenali watak debitur sehingga dapat 

memperoleh gambaran yang sesungguhnya.5 Capacity merupakan 

analisis kemampuan yang dapat diuraikan ke dalam kemampuan 

finansial dan manajerial. Kemampuan finasial dimaksudkan sebagai 

suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemapuan untuk 

membayar kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu dari kegiatan 

usaha yang dijalankannya. Semakin baik capacity debitur maka 

semakin menurunkan resiko kredit yang akan terjadi. Collateral 

merupakan suatu jaminan yang bisa memperkuat tingkat keyakinan 

                                                           
4 Rosyalina A. Patmanegara, ”Pengaruh 5C Kepada Anggota Terhadap Kelancaran 

Pembayaran Pembiayaan Murabahah di KSPPS Muamalah berkah Sejahtera Surabaya” 

Skripsi (Surabaya: UINSA Surabaya, 2018), 6-7. 
5 Siamat Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Kelima, Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. 
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bank bahwa debitur dengaan bisnisnya atau dengan penghasilannya 

baik tetap maupun tidak tetap akan mampu melunasi kredit. Semakin 

besar nilai jaminan yang diberikan kepada bank, maka pihak bank 

akan semakin besar pula dalam memutuskan pemberian kredit 

kepada calon debitur.  

 Menurut Kasmir, capital digunakan untuk melihat 

penggunaan modal yang dipunyai nasabah, apakah efektif atau tidak. 

Keefektifan penggunaannya dapat dilihat dari neraca, laporan laba-

rugi, dan struktur permodalan. Analisis capital juga harus melihat 

dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. dari kondisi di 

atas bisa dinilai apakah layak calon nasabah diberi pembiayaan, dan 

berapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan. Semakin 

besar modal usaha yang dimiliki calon debitur maka kemungkinan 

resiko kredit yang akan terjadi semakin kecil.6 Condition of economy 

menunjukkan keadaan perekonomian calon debitur yang terukur 

melalui pemenuhan kebutuhan ekonominya. Penilaian prospek 

bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki 

prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah 

relatif kecil.     

 Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan diketahui 

bahwa proses pembiayaan yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP 

Ponorogo sama dengan pembiayaan yang dilakukan oleh bank 

syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya, sebelum 

                                                           
6 Ibid., 
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pembiayaan diberikan pihak BRI Syariah KCP Ponorogo juga 

memikirkan adanya resiko pembiayaan. Pembiayaan dengan akad 

murabahah dapat menimbulkan resiko bagi bank syariah, karena 

adanya hambatan seperti penunggakan bahkan kemacetan 

pembayaran angsuran. Selain itu permasalahan terkait dengan hal ini 

karena adanya karakter yang kurang baik seperti kurangnya tingkat 

kejujuran, kemalasan sehingga tidak ada kemauan untuk membayar 

angsuran pembayaran. Selain karakter yang kurang baik ada juga 

ketidakjelasan pekerjaan calon nasabah sehingga diangap ragu dalam 

memperoleh penghasilan yang tetap.7 

Permasalahan lain yang terjadi di BRI Syariah KCP 

Ponorogo yaitu dalam melakukan pembiayaan timbul risiko 

ketidakmampuan nasabah untuk membayar pembiayaan yang sudah 

diambil dalam masa pemberian pembiayaan. Selain itu pembiayaan 

debitur tidak memenuhi persyaratan yang telah dijanjikan, seperti 

pelanggaran ketentuan yang telah disepakati, serta pengembalian 

pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal 

tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak.  

Berdasarkan latar belakang di atas, adanya analisis 

pembiayaan yang diterapkan menggunakan 5C ternyata belum 

menjamin adanya pembiayaan yang sehat. Namun masih sering 

ditemukan nasabah yang melakukan penunggakan, hal tersebut bisa 

disebabkan karena nasabah mengalami kehilangan pendapatan dan 

                                                           
7 “Aan, Wawancara, 28 September 2018” 
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peningkatan pengeluaran tak terduga. Untuk menjawab masalah 

yang terkait, pengaruh analisis 5C sangat menarik untuk diteliti dan 

dikaitkan dengan kelancaran pembayaran pembiayaan murabahah. 

Dari sini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

mengambil judul “PENGARUH 5C KEPADA NASABAH 

TERHADAP PEMBAYARAN PEMBIAYAAN MURABAHAH 

DI BRI SYARIAH KCP PONOROGO”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, 

maka rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini guna 

menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh character, capacity, capital, collateral, 

condition kepada nasabah secara simultan terhadap pembayaran 

pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo? 

2. Bagaimana pengaruh character kepada nasabah terhadap 

pembayaran pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP 

Ponorogo? 

3. Bagaimana pengaruh capacity kepada nasabah terhadap 

pembayaran pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP 

Ponorogo? 

4. Bagaimana pengaruh capital kepada nasabah terhadap 

pembayaran pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP 

Ponorogo? 
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5. Bagaimana pengaruh collateral kepada nasabah terhadap 

pembayaran pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP 

Ponorogo? 

6. Bagaimana pengaruh condition kepada nasabah terhadap 

pembayaran pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP 

Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menguji dan 

menganalisa suatu pengetahuan. Sesuai dengan fokus penelitian di 

atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pengaruh character, capacity, capital, 

collateral, condition kepada nasabah secara simultan terhadap 

pembayaran pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui pengaruh character kepada nasabah terhadap 

pembayaran pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP 

Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh capacity kepada nasabah terhadap 

pembayaran pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP 

Ponorogo. 

4. Untuk mengetahui pengaruh capital kepada nasabah terhadap 

pembayaran pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP 

Ponorogo. 
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5. Untuk mengetahui pengaruh collateral kepada nasabah terhadap 

pembayaran pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP 

Ponorogo. 

6. Untuk mengetahui pengaruh condition kepada nasabah terhadap 

pembayaran pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP 

Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara 

lain: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis, sekurang-kurangnya dapat bermanfaat sebagai 

sumbangan pemikiran bagi dunia perbankan syariah. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Institusi 

Sebagai bahan masukan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya mengenai analisis pengaruh 5C terhadap 

pembayaran pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP 

Ponorogo. 

b. Bagi Lembaga Keuangan Syariah 

Sebagai bahan tambahan informasi untuk pengembangan 

serta masukan dalam menentukan analisis yang baik dan 

efisien di BRI Syariah KCP Ponorogo sehingga lebih mampu 
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dijadikan evaluasi mengenai pencegahan adanya pembiayaan 

macet. 

c. Bagi Peneliti 

1) Untuk menambah wawasan dan pengalaman terkait 

dengan operasional pembiayaan. 

2) Untuk bahan pertimbangan antara teori yang telah 

didapat selama dalam perkuliahan dengan praktek yang 

ada di lapangan.  

E. Sistematika Penulisan  

Agar penelitian ini bisa disajikan secara sistematis peneliti 

menyusunnya ke dalam lima bab yang berkelanjutan dan 

berhubungaan satu sama lain. Ke lima bab tersebut antara lain: 

Bab pertama. Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum 

untuk untuk memberi pola pemikiran bagi seluruh skripsi, yang 

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.  

Bab kedua. Landasan Teori, Telaah Hasil Penelitian 

Terdahulu, Kerangka Berfikir dan Pengajuan Hipotesis. Pada bab ini 

dijelaskan variabel-variabel yang akan diteliti meliputi landasan 

teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan pengajuan 

hipotesis.  

Bab ketiga. Metode Penelitian. Bab ini akan menjelaskan 

tentang rancangan penelitian, populasi, sampel, instrumen 

pengumpulan data, teknik pengumpuln data dan teknik analisis data.  



10 
 

 

Bab keempat. Hasil Penelitian. Bab ini berisi tentang 

gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah 

berdirinya Bank BRI Syariah Ponorogo, visi dan misi, tujuan, 

keadaan struktur personalia, keorganisasian. Kemudian akan dibahas 

mengenai deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis), 

pembahasan dan interpretasi.  

Bab kelima. Penutup. Berfungsi untuk mempermudah para 

pembaca dalam mengambil inti dalam skirpsi ini dan berisi tentang 

kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Prinsip 5C 

Untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan 

kepada customer, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, 

yang dikenal dengan prinsip 5C, yaitu sebagai berikut: 

a. Character  

Character ialah keadaan waktu atau sifat customer, 

baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. 

Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah 

mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemampuan 

customer untuk memenuhi kewajibannya (willingness to 

pay) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.8 

Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, 

sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu 

adanya keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam 

mempunyai moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang 

positif dan kooperatif. Di samping itu, customer juga 

mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan 

pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota 

                                                           
8 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 

234. 

11 
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masyarakat maupun dalam menjalankan kegiatan 

usahanya.  

Dalam dunia white collar crime, ciri-ciri seseorang 

yang mempunyai bakat kriminal justru di luar dugaan 

pada umumnya. Ciri-ciri tersebut digambarkan sebagai 

berikut: 

1) Pandai bergaul; 

2) Cerdas; 

3) Mempunyai motivasi tinggi serta suka menghadapi 

tantangan; 

4) Umur relatif muda sampai dengan empat puluh lima 

tahun.  

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon 

customer, dapat ditempuh upaya-upaya sebagai berikut: 

1) Meneliti riwayat hidup calon customer; 

2) Meneliti reputasi calon customer di lingkungan 

usahanya; 

3) Meminta informasi dari bank lain; 

4) Mencaari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha 

tempat calon mudharib berada; 

5) Mencari informasi apakah calon customer suka 

berjudi; 

6) Mencari informasi apakah calon customer memiliki 

hobi berfoya-foya. 



13 
 

 

Ketika melakukan wawancara dengan customer, ada 

nilai-nilai yang dapat diperhatikan di dalam dirinya, 

yaitu:9 

1) Social value; 

2) Theoretical value; 

3) Esthetical value; 

4) Economical value; 

5) Religious value; 

6) Political value. 

Seorang calon customer yang memiliki value yang 

sangat dominan dalam bidang economical value dan 

political value cenderung mempunyai iktikad atau 

karakter yang tidak baik. Idealnya, karakter calon 

customer memiliki nilai-nilai atau value yang berimbang 

dalam diri pribadinya.  

Menurut Dahlan, salah satu keberhasilan dalam 

pemberian kredit sangat tergantung pada tingkat 

kejujuran maupun itikad baik dari debitur. Penilaian 

watak ini merupakan pekerjaan yang sangat sulit, karena 

dari pihak debitur akan berusaha untuk selalu terkesan 

baik. Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian watak 

diperlukan adanya suatu strategi, metode ataupun 

keahlian dalam mengenali watak debitur sehingga dapat 

                                                           
9 Ibid., 235.  
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memperoleh gambaran yang sesungguhnya. Beberapa 

faktor yang perlu diperhatikan oleh pejabat kredit dalam 

menganalisis watak calon debitur antara lain meliputi: 

perilaku, tanggung jawab, kedisiplinan diri, moral, 

maupun sifat-sifat pribadinya. Semakin baik karakter 

calon debitur, maka resiko kredit semakin kecil. 10 

b. Capital  

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang 

dimiliki oleh calon mudharib. Semakin besar modal 

sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan 

calon mudharib  menjalankan usahanya dan bank akan 

merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. 

Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang 

kuat agar tidak mudah mendapat goncangan dari luar, 

misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga. Oleh karena 

itu, komposisi modal sendiri ini perlu ditingkatkan. 

Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting 

mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan 

pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal 

yang diperlukan. 11 

Modal sendiri juga akan menjadi bahan pertimbangan 

bank, sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab 

                                                           
10 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Kelima (Jakarta: 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), 171.  
11 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, 235-236. 
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mudharib dalam menjalankan usahanya karena ikut 

menanggung resiko terhadap gagalnya usaha. Dalam 

praktiknya, kemampuan capital ini dimanifestasikan 

dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self 

financial, yang jumlahnya harus lebih besar daripada 

kredit yang diminta kepada bank. Bentuk self financing 

ini tidak selalu harus berupa uang tunai, bisa dalam 

bentuk barang modal, seperti tanah, bangunan, dan 

mesin-mesin. Besar kecilnya capital ini dapat dilihat dari 

neraca perusahaan, yaitu komponen owner equity, laba 

yang ditahan, dan lain-lain. Untuk perseorangan, dapat 

dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah 

dikurangi utang-utangnya.    

Menurut Kasmir, capital digunakan untuk melihat 

penggunaan modal yang dipunyai nasabah, apakah 

efektif atau tidak. Keefektifan penggunaannya dapat 

dilihat dari neraca, laporan laba-rugi, dan struktur 

permodalan. Analisis capital juga harus melihat dari 

sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.12 Dari 

kondisi di atas bisa dilihat apakah layak calon pelanggan 

diberi pembiayaan, dan berapa besar plafon pembiayaan 

yang layak diberikan. Semakin besar modal usaha 

                                                           
12 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2012), 95. 
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(capital) yang dimiliki calon debitur maka kemungkinan 

resiko kredit yang akan terjadi semakin kecil. 

c. Capacity  

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon 

mudharib dalam menjalankan usahanya guna 

memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai 

sejauh mana calon mudharib mampu mengembalikan 

atau melunasi utang-utangnya (ability to pay) secara 

tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. 

Pengukuran capacity dapat dilakukan melalui berbagai 

pendekatan berikut.13 

1) Pendekatan historis, yaitu menilai fast performance, 

apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke 

waktu. 

2) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang 

pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting 

untuk perusahaan-perusahaan yang mengandalkan 

keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang 

memerlukan profesionalitas tinggi, seperti rumah 

sakit dan biro konsultan.  

3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis menilai ada 

tidaknya kapasitas calon mudharib untuk mewakili 

                                                           
13 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, 236. 
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badan usaha untuk mengadakan perjanjian 

pembiayaan dengan bank. 

4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana 

kemampuan calon mudharib mengelola faktor-faktor 

produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, 

peralatan/mesin-mesin, administrasi dan keuangan, 

industrial relation, sampai pada kemampuan 

merebut pasar.14 

Menurut Dahlan, analisis kemampuan ini dapat 

diuraikan ke dalam kemampuan finansial dan 

manajerial. Kedua kemampuan tersebut saling berkaitan 

dan mendukung performance calon debitur, karena 

kemampuan finansial merupakan hasil kerja 

kemampuan manajerial calon debitur. Kemampuan 

finansial dimaksudkan sebagai suatu penilaian kepada 

calon debitur mengenai kemampuan untuk membayar 

kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu dari 

kegiatan usaha yang dijalankannya atau yang akan 

dibiayai dengan fasilitas kredit. Kemampuan seorang 

kredit ini dalam menganalisis akuntansi dan keuangan 

calon debitur sangat diperlukan untuk mengidentifikasi 

kemampuannya dalam pengembalian kreditnya (baik 

pokok maupun bunganya). Kemampuan membayar ini 

                                                           
14 Ibid., 237. 
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dapat dilihat dari dua ukuran pokok yang tergambar 

dengan jelas dari cash flow usahanya. Semakin baik 

capacity debitur semakin menurunkan resiko kredit 

yang akan terjadi.15 

d. Collateral  

Collateral adalah barang yang diserahkan mudharib 

sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. 

Collateral harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana 

risiko kewajiban financial mudharib kepada bank. 

Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti 

kepemilikan, dan status hukumnya.16  

Pada hakikatnya, bentuk collateral tidak hanya 

berbentuk kebendaan, tetapi juga bisa tidak berwujud, 

seperti jaminan pribadi (borgtocht), letter of guarantee, 

letter of comport, rekomendasi dan avails. Penilaian 

terhadap collateral ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu: 

1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-

barang yang akan digunakan; 

2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut 

memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai 

sebagai agunan. 

                                                           
15 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Kelima, 172. 
16 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, 237. 
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Menurut Dahlan, collateral merupakan suatu jaminan 

yang bisa memperkuat tingkat keyakinan bank bahwa 

debitur dengan bisnisnya atau dengan penghasilannya 

baik tetap maupun tidak tetap akan mampu melunasi 

kredit. Tidak diragukan lagi bahwa betapa pentingnya 

fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit.  

Semakin besar nilai jaminan yang diberikan kepada 

bank, maka pihak bank akan semakin besar pula dalam 

memutuskan pemberian kredit kepada calon debitur. 

Jaminan secara yuridis mempunyai fungsi untuk 

mengkover hutang. Oleh karena itu, jaminan di samping 

faktor-faktor lain (watak, kemampuan, modal, jaminan, 

dan kondisi ekonomi), dapat dijadikan sebagai sarana 

perlindungan untuk para kreditur dalam kepastian atau 

pelunasan utang calon debitur atau pelaksanaan suatu 

prestasi oleh debitur. Oleh karena itu, bahkan undang-

undang mensyaratkan bahwa agunan itu mesti ada 

dalam setiap pemberian kredit.17 

e. Condition of Economy 

Condition of economy adalah situasi dan kondisi 

politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi 

keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat 

memengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib. 

                                                           
17 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Kelima, 172. 
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Untuk mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut, 

perlu diadakan penelitian mengenai beberapa hal berikut: 

1) Keadaan conjungtur; 

2) Peraturan-peraturan pemerintah; 

3) Situasi, politik, dan perekonomian dunia; 

4) Keadaan lain yang memengaruhi pemasaran.  

Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-

hal berikut: 

1) Pemasaran kebutuhan; 

2) Daya beli masyarakat; 

3) Luas pasar; 

4) Perubahan mode; 

5) Bentuk persaingan; 

6) Peranan barang substitusi dan lain-lain; 

7) Teknis produksi; 

8) Perkembangan teknologi; 

9) Tersedianya bahan baku; 

10) Cara penjualan dengan sistem cash atau kredit; 

11) Peraturan pemerintah kemungkinan pengaruhnya 

terhadap produk yang dihasilkan, misalnya larangan 

peredaran jenis obat tertentu.18 

Dari kelima prinsip di atas, yang paling perlu 

mendapatkan perhatian account officer adalah character. 

                                                           
18 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, 238. 
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Apabila prinsip ini tidak terpenuhi, prinsip lainnya tidak 

berarti. Dengan kata lain, permohonannya harus ditolak.  

Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi 

perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi 

ekonomi dengan usaha calon debitur yang akan mengajukan 

pinjaman. Permasalahan mengenai condition of economy erat 

kaitannya dengan faktor politik, peraturan perundang-

undangan negara dan perbankan pada saat itu serta keadaan 

lain yang mempengaruhi pemasaran seperti gempa bumi, 

tsunami, longsor, banjir, dan sebagainya. Sebagai contoh 

beberapa saat yang lalu terjadi gejolak ekonomi yang bersifat 

negatif dan membuat nilai tukar rupiah menjadi rendah, hal 

ini menyebabkan perbankan akan menolak setiap bentuk 

kredit investasi maupun konsumtif.19 

2. Penilaian 7A 

Ada 7 aspek penting yang perlu diperhatikan bagi 

seorang AO dalam menilai/menganalisis kelayakan 

pembiayaan nasabah. 7 Aspek tersebut adalah: 

a. Aspek Manajemen/Pengelola Usaha 

Menilai karakter dan kemampuan calon debitur serta 

organisasi calon debitur dalam mengelola usahanya. 

Banyak debitur bank yang berangkat dari usaha mikro 

kemudian mengalami peningkatan usaha dengan masih 

                                                           
19 Ibid., 239. 
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menggunakan budaya perusahaan tanpa manajemen yang 

baik. Usaha yang seperti ini harus berbenah diri dengan 

terus belajar dan melakukan pembelajaran yang kontinu 

(continues improvement) kalau tidak mau ketinggalan 

zaman dan ditinggalkan pelanggannya. Maka 

kemampuan manajerial dari debitur walaupun berangkat 

dari perusahaan kecil atau usaha mikro sangat 

diperlukan.20   

b. Aspek Keuangan 

Aspek keuangan dalam perusahaan adalah 

kemampuan debitur dalam melakukan pengelolaan 

keuangan perusahaan dengan baik sehingga 

menghasilkan laba yang optimal, performce dalam asset, 

leanilities dan equity, aman dalam cash flow. 

Pengelolaan aspek keuangan ini sangat menjadi 

perhatian bank dalam memberikan pembiayaan kepada 

calon debitur, karena bank akan selalu menilai usaha 

calon debitur kalau direalisasikan penanaman dana, akan 

menguntungkan dan calon debitur dapat membayar 

sekuruh kewajibannya.21 

c. Aspek Pasar/Penjualan Nasabah 

Menganalisis produk yang dihasilkan calon debitur 

masih memiliki peluang pasar (market space). Karena 

                                                           
20 Edi, Analisis Pembiayaan, 141. 
21 Ibid., 142. 
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produk yang tidak diminati pasar akan sulit untuk 

menghasilkan penjualan yang baik. pasar sebuah produk 

memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan geografis, 

demografis dan budaya setempat. Maka melihat aspek 

pasar dari calon debitur harus melihat ukuran pasarnya, 

apakah produknya memiliki pasar lokal, regional, 

nasional maupun internasional. 

d. Aspek Teknis Produksi 

Teknik produksi berkaitan dengan produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan ada perusahaan yang 

membutuhkan teknologi tinggi dalam memproduksi 

produknya seperti perusahaan elektronika yang sangat 

dinamis persaingannya.22  

e. Aspek Hukum/Legalitas 

Aspek hukum tidak hanya menilai legalitas 

perusahaan secara kelembagaan saja, namun aspek 

lainnya harus endapatkan perhatian yang sama, seperti: 

1) Calon Debitur (Direksi/Pengurus Perusahaan) 

Melihat aspek legal dari pengurus perusahaan 

misalnya KTP, Paspor, Kartu Keluarga, NPWP 

Pribadi, tunggakan pajak yang dilakukan, 

keluarganya, permasalahan dengan hukum dan 

lainnya.  

                                                           
22 Ibid., 143, 
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2) Badan Usaha Perusahaan  

Perizinan, amdal, jangka waktu perizinan apakah 

masih berlaku atau berlaku hingga kapan, pajak, izin 

lingkungan dan lainnya. 

3) Barang Agunan/Jaminannya 

Barang jaminan harus atas nama pengurus 

(Direksi/Komisaris) sendiri atau atas nama 

perusahaan. 23 

f. Aspek Jaminan/Agunan 

Menilai jaminan/agunan yang akan diberikan calon 

debitur. Jaminan/agunan yang diberikan hatuslah 

memiliki kriteria sebagai berikut: 

1) Collateral Valuation 

2) Liquity 

3) Depreciability 

4) Marketability 

5) Contrlability 

g. Aspek Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan 

Menilai usaha calon debitur terhadap kondisi sosial, 

ekonomi dan lingkungan. Aspek ini berada di luar kendai 

calon debitur, kendati demikian bank harus pandai 

menilai aspek ekonomi sosial dan lingkungan. Karena 

                                                           
23 Ibid., 144. 
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lingkungan sosial berkaitan dengan budaya perusahaan 

dalam menyelesaikan pembiayaannya. 24 

3. Penilaian 5P 

Dalam suatu pemberian pembiayaan oleh bank, selain 

prinsip 5C juga terdapat apa yang dinamakan prinsip 5P, 

yang merupakan singkatan dari Party, Purpose, Payment, 

Profitability, dan Protection.  

a. Party (Para Pihak) 

Para pihak merupakan titik sentral yang 

memperhatikan dalam setiap pemberian pembiayaan. 

Untuk itu pihak pemberi pembiayaan harus memperoleh 

suatu “kepercayaan” terhadap para pihak, dalam hal ini 

debitur. Bagaimana karakternya, kemampuannya, dan 

sebagainya.  

b. Purpose (Tujuan) 

Tujuan dari pemberi pembiayaan juga sangat penting 

diketahui oleh pihak bank. Harus dilihat apakah 

pembaiyaan akan digunakan untuk hal-hal yang positif 

yang benar-benar menaikkah income perusahaan. Dan 

harus pula diawasi agar pembiayaan tersebut benar-benar 

diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam 

suatu perjanjian pembiayaan.25  

 

                                                           
24 Ibid., 145. 
25 Ibid., 150. 



26 
 

 

c. Payment (Pembayaran) 

Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran 

pembiayaan dari calon debitur cukup tersedia dan cukup 

aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa 

pembiayaan yang akan diluncurkan tersebut dapat 

dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan.  

d. Profitability (Perolehan Laba) 

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula 

pentingnya dalam suatu pemberian pembiayaan. Untuk 

itu bank harus dapat berantisipasi, apakah laba yang akan 

diperoleh oleh perusahaan lebih besar dari bunga 

pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat 

menutupi pembayaran kembali pembiayaan, cash flow, 

dan sebagainya. 

e. Protection (Perlindungan) 

Diperlukan suatu perlindungan terhadap pembiayaan 

oleh perusahaan debitur. Untuk itu perlindungan dari 

kelompok perusahaan atau jaminan dari holding atau 

jaminan pribadi pemilik perusahaan penting 

diperhatikan.26  

4. Penilaian 3R 

Setelah kita lihat adanya prinsip 5C dan prinsip 5P, 

sekarang kita tinjau pula prinsip lain yang disebut prinsip 3R, 

                                                           
26 Ibid., 151. 



27 
 

 

yang merupakan singkatan dari Returns, Repayment, dan 

Risk Bearing Ability. 

a. Returns (Hasil yang Diperoleh) 

Yakni yang merupakan hasil yang akan diperoleh 

oleh debitur, dalam hal ini ketika pembiayaan telah 

dimanfaatkan nanti mestilah dapat diantisipasi oleh calon 

bank. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk 

membayar kembali pembiayaan beserta bunga, ongkos-

ongkos, di samping membayar keperluan perusahaan 

yang lain.  

b. Repayment (Pembayaran Kembali) 

Kemampuan membayar dari pihak debitur tentu saja 

harus dipertimbangkan dan apakah kemampuan bayar 

tersebut match dengan schedule pembayaran kembali dari 

pembiayaan yang akan diberikan itu.27  

c. Risk Bearing Ability (Kemampuan Menanggung Risiko) 

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh 

mana terdapatnya kemampuan debitur untuk 

menanggung risiko. Misalnya dalam hal-hal di luar 

antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat 

menyebabkan timbulnya pembiayaan macet.  

 

 

                                                           
27 Ibid., 152. 
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5. Pembayaran 

Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang 

mencakup pengaturan, kontrak/perjanjian, fasilitas 

operasional, dan mekanisme teknis yang yang digunakan 

untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi 

pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran 

melalui pertukaran nilai antar perorangan, bank, dan lembaga 

lainnya baik domestik maupun cross border ‘antar negara’.28 

Dalam prakteknya, transaksi pembayaran dilakukan 

dengan instrumen tunai dan non tunai. Instrumen 

pembayaran yang digunakan oleh suatu masyarakat 

tergantung kepada banyak faktor, antara lain tingkat 

ekonomi, budaya, dan preferensinya. Namun demikian, 

instrumen tunai biasanya digunakan untuk transaksi bernilai 

kecil di tingkat ritel dan antarindividu, sementara instrumen 

nontunai umumnya digunakan untuk transaksi bernilai besar.  

Sesuai dengan pengertian sistem pembayaran 

sebagaimana tersebut di atas, dalam pelaksanaan diperlukan 

adanya komponen sistem pembayaran yang memadai, antara 

lain:  

a. Institusi atau lembaga yang menyediakan jasa 

pembayaran; 

                                                           
28 Sri Mulyati Tri Subari, Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia (Jakarta: 

PPSK BI, 2017), 2. 
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b. Instrumen yang digunakan dalam sistem pembayaran 

yang mengatur hak dan kewajiban keuangan peserta 

pembayaran; 

c. Kerangka hukum yang mengatur ruang lingkup hukum 

dan instrumen sistem pembayaran, hak dan kewajiban 

peserta, sanksi, dan aturan lainnya untuk menjamin 

terlaksananya sistem pembayaran secara hukum; dan 

d. Kerangka kebijakan sistem pembayaran yang jelas, baik 

kebijakan umum operasional, yang mendasari 

pengembangan sistem pembayaran. 

Dalam pelaksanaan sistem pembayaran, seluruh 

komponen tersebut di atas saling berkaitan.29 

6. Pembiayaan  

a. Pengertian Pembiayaan 

Istilah kredit banyak dipakai dalam sistem perbankan 

konvensional yang berbasis bunga (interest based), 

sedangkan dalam hukum perbankan syariah lebih dikenal 

dengan istilah pembiayaan (financing) yang berbasis 

pada keuntungan riil yang dikehendaki (margin) ataupun 

bagi hasil (profit sharing).30 

Pengertian pembiayaan disebutkan dalam ketentuan 

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

                                                           
29 Ibid., 4. 
30 Rachmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2009), 172.  
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998, yaitu: Pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan 

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil.  

Kemudian, pengertian pembiayaan tersebut lebih 

diperjelas lagi ke dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 yang menyatakan 

sebagai berikut: Pembiayaan adalah penyediaan dana 

atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu 

dalam: 

1) Transaksi investasi yang didasarkan, antara lain, atas 

akad mudharabah dan/atau musyarakah. 

2) Transaksi sewa yang didasarkan, antara lain, atas 

akad ijarah atau akad ijarah dengan opsi 

perpindahan hak milik (ijarah muntahiyah 

bittamlik). 

3) Transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas 

akad murabahah, salam, dan istishna’. 

4) Transaksi pinjaman yang didasarkan, antara lain, 

atas akad qardh. 
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5) Transaksi multijasa yang didasarkan, antara lain, 

atas akad  ijarah atau kafalah.  

Dari ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 dapat 

diketahui bahwa pembiayaan itu merupakan penyediaan 

dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan 

dengan itu dalam transaksi investasi, sewa, jual beli, 

pinjaman, dan multijasa yang didasarkan pada akad 

tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah.  

b. Landasan Syariah  

1) Al-Qur’an  

“Maka mereka bersekutu dalam yang 

sepertiga itu,” (QS. An-Nisa:12). 

“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-

orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat 

zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-

orang yang beriman dan mengerjakan amal yang 

saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” (Q.S. Shad: 

24). 

2) Al-Hadis 

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW 

bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT berfirman: ‘Aku 

pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama 

salah satunya tidak menghianati temannya,” (H.R. 



32 
 

 

Abu Dawud No. 2936, dalam kitab Al Buyu dan 

Hakim).31 

c. Unsur-unsur Dalam Pembiayaan  

1) Kepercayaan  

Kepercayaan ini adalah mempercayakan 

sejumlah dana untuk dikelola nasabah. Kepercayaan 

ini dapat disalahgunakan bila tidak diberikan kepada 

orang yang benar. Maka dalam proses pembiayaan 

memilih orang yang benar ini jadi unsur yang sangat 

penting. 32 

2) Waktu/masa  

Kepercayaan yang diberikan kepada nasabah 

mempunyai waktu sampai dengan dilunasinya 

pembiayaan. Masa antara pencairan sampai pelunasan 

pembiayaan dapat terjadi hal-hal yang di luar dugaan 

kita.  

3) Risiko 

Pembiayaan selain berpotensi menghasilkan 

return juga berpotensi menimbulkan risiko, yaitu 

akibat yang dapat timbul karena adanya jangka waktu 

antara pemberian pembiayaan dengan pelunasannya 

di samping kemungkinan keuntungan juga kerugian.33 

4) Penyerahan 

                                                           
31 Edi, Analisis Pembiayaan, 111.  
32 Ibid., 114. 
33 Ibid., 115.  



33 
 

 

Yang dimaksud dengan penyerahan adalah 

mengalihkan nilai ekonomi uang/dana, barang atau 

jasa kepada pihak lain, yang dikembalikan pada saat 

pelunasan nilai sama dengan nilai ekonomi uang pada 

saat pemberian pembiayaan. 34 

d. Jenis-Jenis Pembiayaan 

Secara garis besar, pembiayaan dibagi berdasarkan 

tujuan penggunaannya dan berdasarkan jangka waktunya. 

Ini adalah pembagian pembiayaan secara umum yang 

biasa dipakai oleh bank. Namun masih terdapat jenis-

jenis lain dari pembiayaan misalnya berdasarkan wilayah, 

berdasarkan sektor ekonomi yang dibiayai, berdasarkan 

pekerjaan nasabah dan lainnya.  

1) Pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan: 

a) Pembiayaan Konsumtif 

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan 

yang dipakai untuk kebutuhan konsumsi 

misalnya pembiayaan pembelian mobil, motor, 

rumah, untuk biaya sekolah dan sebagainya. 

b) Pembiayaan Produktif 

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan 

yang digunakan untuk mendanai usaha produktif 

atau operasional perusahaan, baik itu untuk 

                                                           
34 Ibid., 116. 
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ekspansi kapasitas perusahaan ataupun untuk 

menjaga cash flow perusahaan selama periode 

tertentu dan menjaga kelangsungan modal kerja 

perusahaan.  

Pebiayaan ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

(1) Pembiayaan investasi. 

(2) Pembiayaan modal kerka. 

c) Pembiayaan berdasarkan jangka waktu: 

(1) Jangka pendek (< 1 tahun) 

(2) Jangka menengah (= 1 tahun) 

(3) Jangka panjang (>3 tahun)35 

e. Penggolongan Kualitas Pembiayaan 

Penggolongan kualitas pembiayaan berdasarkan Pasal 

4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 

30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Lancar (pass) yaitu apabila memenuhi kriteria: 

a) Pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat; 

dan 

b) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau 

c) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan 

agunan tunai (cash collateral). 

                                                           
35 Ibid., 117-119. 
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2) Dalam perhatian khusus (special mention) yaitu apabila 

memenuhi kriteria: 

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau 

bunga yang belum melampaui 90 hari; atau 

b) Kadang-kadang terjadi cerukan; atau 

c) Mutasi rekening relatif rendah; atau 

d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang 

diperjanjikan; atau 

e) Didukung oleh pinjaman baru. 

3) Kurang Lancar (substandard) yaitu apabila memenuhi 

kriteria:36 

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau 

bunga yang telah melampaui 90 hari; atau 

b) Sering terjadi cerukan; atau 

c) Frekuensi mjutasi rekening relatif rendah; atau 

d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang 

diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau 

e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang 

dihadapi debitur; atau dokumen yang lemah. 

4) Diragukan (doubtfull) yaitu apabila memenuhi 

kriteria:  

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau 

bunga yang telah melampaui 180 hari; atau 

                                                           
36 Edi, Analisis Pembiayaan, 316. 
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b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau 

c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau 

d) Terjadi kapitalisasi bunga; atau 

e) Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk 

perjanjian pembiayaan maupun pengikatan 

jaminan. 

5) Pembiayaan Macet 

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau 

bunga yang telah melampaui 270 hari; atau 

b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman 

baru; atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, 

jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.37 

Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar (pass) adalah 

masuk dalam kriteria Performing Loan, sedangkan 

pembiayaan dengan kolektibilitas dalam perhatian 

khusus (special mention), kurang lancar (substandard), 

diragukan (doubtful), dan pembiayaan macet masuk 

dalam kriteria kredit bermasalah (non-performing loan). 

Walaupun suatu pembiayaan memenuhi kriteria 

lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan 

diragukan, namun apabila menurut penilaian keadaan 

usaha peminjam diperkirakan tidak mampu untuk 

mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, 

                                                           
37 Ibid., 317. 
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maka pembiayaan tersebut harus digolongkan pada 

kualitas yang lebih rendah atas dasar penilaian yang 

berpedoman pada indikator tambahan yang ditentukan 

oleh Bank Indonesia.38 

7. Murabahah  

a. Pengertian Murabahah  

Pengertian murabahah adalah akad jual beli atas 

barang tertentu, yaitu penjual menyebutkan dengan jelas 

barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian 

barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan 

atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.39 

Murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku 

penyedia barang, dan nasabah yang memesan barang 

untuk membeli barang dagang. Bank memperoleh 

keuntungan yang disepakati bersama. Berdasarkan akad 

jual beli dimaksud, bank membeli barang yang dipesan 

dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah 

harga beli dan supplier ditambah keuntungan yang 

disepakati. Oleh karena itu nasabah mengetahui besarnya 

keuntungan yang diambil bank. Cara pembayaran dan 

jangka waktunya disepakati bersama, dapat secara 

lumpsum ataupun dengan cara angsuran.  

                                                           
38 Ibid., 318. 
39 Herry, Manajemen Pemasaran, 181. 
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Bai’ al-murabahah adalah jual beli barang pada harga 

asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. 

Dalam bai’ al-murabahah, penjual harus memberi tahu 

harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat 

keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang 

eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp 

10.000.000,00, kemudian ia menambahkan keuntungan 

sebesar Rp 750.000,00 dan ia menjual kepada si pembeli 

dengan harga Rp 10.750.000,00. Pada umumnya, si 

pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum 

ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah 

menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan 

yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya 

angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran.40 

b. Landasan Syariah 

1) Al-Qur’an 

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba...” (al-Baqarah: 275). 

 

2) Al-Hadits 

Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah 

saw. bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat 

keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah 

(mudharabah), dan mencampur gandum dengan 

tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” 

(HR Ibnu Majah).41 

 

 

                                                           
40 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2001), 101. 
41 Ibid., 102. 



39 
 

 

c. Syarat Bai’ al-Murabahah  

1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. 

2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang 

ditetapkan. 

3) Kontrak harus bebas dari riba. 

4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila 

terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.  

5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang 

berkaitan dengan pembelian , misalnya jika 

pembelian dilakukan secara utang.   

B. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini selain melakukan observasi dan 

pengumpulan data, penulis juga m`engambil telaah yang ada 

relevansinya dalam penelitian ini, diantaranya: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

Peneli

ti 

Judul Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1  Rosya

lina 

A. 

Patma

negara 

(2018) 

Pengaruh 

5C Kepada 

Anggota 

Terhadap 

Kelancaran 

Pembayaran 

Pembiayaan 

Murabahah 

di KSPPS 

Muamalah 

Berkah 

Sejahtera 

Surabaya 

Populasi dalam 

penelitian ini 

adalah anggota 

yang melakukan 

transaksi 

pembiayaan 

murabahah di 

KSPPS 

Muamalah 

Berkah 

Sejahtera 

Surabaya yakni 

berjumlah 231 

anggota dengan 

sampel 

a. Ruang 

lingkup 

penelitia

n yaitu 

tentang 

analisis 

pembiay

aan. 

b. Jenis 

penelitia

n 

menggu

nakan 

metode 

kuantitat

a. Peneliti 

terdahulu 

menggunaka

n variabel y 

kelancaran, 

sementara 

penulis 

menggunaka

n 

pembayaran. 

b. Lokasi 

penelitian 

peneliti 

terdahulu 

adalah 
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sebanyak 145 

dengan 

melakukan 

analisis regresi 

logistik biner. 

Hasil penelitian 

diperoleh 

koefisien 

determinasi 

Negelkerke R 

square sebesar 

0,233 yang 

berarti bahwa 

variabel 

dependen 

sebesar 23,3% 

sedangkan 

sisanya 76,7% 

dijelaskan oleh 

variabel 

independen 

yang ada di luar 

model 

penelitian.42 

if. KSPPS 

Muamalah 

Berkah 

Sejahtera 

Surabaya 

sementara 

penulis 

mengadakan 

penelitian di 

BRI Syariah 

KCP 

Ponorogo. 

 

2  Shend

y 

Apria

na 

(2017) 

Analisis 

Pengaruh 

Prasyarat 

Kredit (5C) 

Terhadap 

Kelancaran 

Pembayaran 

Angsuran 

Nasabah Di 

Bank Kalsel 

Unit Sentra 

Antasari 

Banjarmasi

n  

Tidak terdapat 

pengaruh 

signifikan secara 

simultan 

(Prasyarat 

Kredit)  yang 

terdiri dari: 

Character (X1), 

Capacity (X2), 

Capital (X3), 

Collateral (X4), 

Condition (X5) 

berpengaruh 

signifikan secara 

simultan 

terhadap 

Kelancaran 

Pembayaran 

(Y). Nilai 

Adjusted R 

Square 

a. Menggu

nakan 

metode 

kuantitat

if 

b. Ruang 

lingkup 

membah

as 

mengena

i analisa 

pembiay

aan 

dengan 

menggg

unakan 

prinsip 

5C 

Lokasi 

penelitian 

peneliti 

terdahulu di 

Bank Kalsel 

Unit Sentra 

Antasari 

Banjarmasin 

sementara 

penulis 

melakukan 

penelitian di 

BRI Syariah 

KCP Ponorogo 

                                                           
42 Rosyalina A. Patmanegara, ”Pengaruh 5C Kepada Anggota Terhadap 

Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Murabahah di KSPPS Muamalah berkah Sejahtera 

Surabaya” Skripsi (Surabaya: UINSA Surabaya, 2018), 100. 
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menunjukkan 

hanya 18,5% 

variasi dari 

Kelancaran 

Pembayaran (Y) 

angsuran 

nasabah di Bank 

Kalsel Unit 

Sentra Antasari 

Banjarmasin 

dapat dijelaskan 

oleh variasi 

Character (X1), 

Capacity (X2), 

Capital (X3), 

Collateral (X4), 

Condition (X5), 

sedangkan 

selebihnya 

91,5%.43 

3 Rosita 

Ayu 

Saras

wati 

(2012) 

Peranan 

Analisis 

Laporan 

Keuangan, 

Penilaian 

Prinsip 5C 

Calon 

Debitur dan 

Pengawasan 

Kredit Pada 

PD BPR 

Bank Pasar 

Kabupaten 

Temanggun

g 

Pengawasan 

kredit yang 

dilakukan oleh 

Bank Pasar 

terbukti mampu 

mengurangi dan 

meminimalisir 

terjadinya kredit 

bermasalah atau 

kredit macet. 

Hal ini dapat 

dilihat dari 

laporan 

keuangan Bank 

Pasar 

Temanggung 

pada 31 April 

2012 yang 

menunjukkan 

angka LDR 

sebesar 93,58% 

a. Ruang 

lingkup 

tentang 

analisis 

dengan 

prinsip 

5C 

 

a. Lokasi di 

PD BPR 

Bank Pasar 

Kabupaten 

Temanggun

g 

b. Menggunaka

n metode 

penelitian 

deskriptif 

 

                                                           
43 Shendy Apriana, “Analisis Pengaruh Prasyarat Kredit (5C) Terhadap 

Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah Di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari 

Banjarmasin,” Bisnis dan Pembangunan, 1 (2017), 15. 
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dan angka NPL 

sebesar 4,89%.44 

4 Diah 

Ayu 

Dwi 

Wulan

dari 

(2012) 

Pengaruh 

Five “C”s 

Of Credit 

Terhadap 

Proses 

Pemberian 

Kredit pada 

BPR di 

Kota 

Semarang 

Pada penelitian 

ini terdapat 75 

responden. 

Menggunakan 

analisis regresi 

linier. Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa secara 

parsial 

Character, 

Capacity, 

Capital, 

Collateral, dan 

Condition 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pemberian 

kredit pada BPR 

di Kota 

Semarang 

sebesar 88,6%.45 

a. Ruang 

lingkup 

analisa 

pemberi

an kredit 

b. Menggu

nakan 

metode 

kuantitat

if 

a. Lokasi 

penelitian 

BPR di Kota 

Semarang 

b. Menggunaka

n analisis 

regresi 

linier, 

sementara 

penulis 

menggunaka

n analisis 

regresi 

logistik 

biner. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Rosita Ayu Saraswati,”Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 

5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada PD 

BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung,” Nominal, 1 (2012), 11. 
45 Diah Ayu Dwi Wulandari,”Pengaruh Five “C”s Of Credit Terhadap Proses 

Pemberian Kredit Pada BPR di Kota Semarang,” Ilmu Administrasi Bisnis (2012).  
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C. Kerangka Pemikiran 

Untuk memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang 

telah disebutkan, maka digunakan kerangka berpikir. Adapun 

kerangka berpikir dari penelitian ini adalah: 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warna Kuning  : Pengaruh secara simultan. 

Warna Biru  : Pengaruh secara parsial.  

 

 

 

 

Character (X1) 

Capacity (X2) 

Collateral (X4) 

Capital (X3) 

Condition (X5) 

Pembayaran Pembiayaan 

Murabahah  

(Y) 



44 
 

 

D. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kerangka berpikir, maka hipotesis pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. H0: Tidak ada pengaruh signifikan antara character, 

capacity, capital, collateral, condition kepada nasabah 

secara simultan terhadap pembayaran pembiayaan 

murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

H1: Terdapat pengaruh signifikan antara character, 

capacity, capital, collateral, condition kepada nasabah 

secara simultan terhadap pembayaran pembiayaan 

murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

2. Ha1: Terdapat pengaruh signifikan antara character 

kepada nasabah terhadap pembayaran pembiayaan 

murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

3. Ha2: Terdapat pengaruh signifikan antara capacity kepada 

nasabah terhadap pembayaran pembiayaan murabahah di 

BRI Syariah KCP Ponorogo. 

4. Ha3: Terdapat pengaruh signifikan antara capital kepada 

nasabah terhadap pembayaran pembiayaan murabahah di 

BRI Syariah KCP Ponorogo. 

5. Ha4: Terdapat pengaruh signifikan antara collateral 

kepada nasabah terhadap pembayaran pembiayaan 

murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo. 
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6. Ha5: Terdapat pengaruh signifikan antara condition 

kepada nasabah terhadap pembayaran pembiayaan 

murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian diartikan sebagai strategi untuk 

mengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data yang 

valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian. 

Adapun rancangan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Terdiri dari dua variabel, 

yaitu variabel dependen (variabel terikat) dan variabel 

independen (variabel bebas).46 

1. Variabel Dependen (Y) 

Sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel 

terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.47 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembayaran 

pembiayaan murabahah (Y). 

2. Variabel Independen (X) 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, 

prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut 

sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

                                                           
46 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik 

dengan Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Po Press, 2012), Cet 1, 59. 
47 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2016), 39. 

46 



47 
 

 

timbulnya variabel dependen (terikar). Variabel independen 

dalam penelitian ini adalah Character (X1), Capacity (X2), 

Capital (X3), Collateral (X4), Condition (X5).  

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.48 

Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai 

atribut seseorang atau obyek yang mempunyai variasi antara 

satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek 

yang lain (Hatch dan Farhady, 1981). 

a. Variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel lain, yang 

kemudian disebut sebagai variabel independen.49 Dalam 

penelitian ini menggunakan variabel terikat (Y) 

pembayaran pembiayaan murabahah di BRI Syariah 

KCP Ponorogo. 

b. Variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya 

variabel lain dalam hal ini adalah variabel dependen. 

Dalam penelitian ini terdiri dari lima variabel bebas yang 

                                                           
48 Ibid., 38. 
49 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian 

(Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 11. 
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digunakan, yaitu Character (X1), Capacity (X2), Capital 

(X3), Collateral (X4), Condition (X5). 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Character (X1) 

Character adalah kewajiban moral seseorang untuk 

membayar kembali secara tepat waktu pokok pinjaman 

yang diterima beserta bunga dan biaya lain. Bankir juga 

mencoba mengamati cara perusahaan memperlakukan 

pekerja dan pelanggan atau konsumennya, sikap 

pengusaha dalam mengambil tanggung jawab dan 

akuntabilitas, serta sikap dan tingkah laku pengusaha 

sebagai pemimpin perusahaan dan pribadi.50 

Sedangkan tujuan karakter dalam penelitian ini 

adalah sebagai penilaian oleh pihak BRI Syariah kepada 

calon nasabah sebelum pelaksanaan pembiayaan 

murabahah.51 

b. Capacity (X2) 

Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan 

dalam bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen 

nasabah pembiayaan dilakukan agar bank yakin bahwa 

                                                           
50 Thomas Arifin, Sinergi Sukses Pengusaha & Bankir (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2014), 364. 
51 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 

95.  
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usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut 

dikelolaoleh orang-orang yang tepat. 52 

Calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan 

murabahah di BRI Syariah Ponorogo akan dilihat 

terlebih dahulu kemampuannya dalam pengembalian 

pembiayaan, tujuannya agar pembayaran pembiayaan 

yang dilaksanakan berjalan dengan lancar sesuai jangka 

waktu yang ditentukan. 

c. Capital (X3) 

Capital artinya besarnya modal yang diperlukan 

peminjam. 53 Capital ialah modal sendiri yang dimiliki 

oleh calon debitur. Semakin besar modal sendiri yang 

dimiliki, bank akan lebih yakin dalam memutuskan 

pemberian kredit/pembiayaan. 54 

Pihak BRI Syariah Ponorogo harus meneliti modal 

calon nasabah  terlebih dahulu dari besarnya modal 

ataupun strukturnya. Hal ini dapat dilihat dari laporan 

keuangan calon nasabah, tidak hanya itu capital juga 

harus dilihat dari sumber darimana modal yang ada saat 

ini.  

 

 

                                                           
52 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kredit Secara Sehat (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2014), 83. 
53 Muhammad, Manajemen Bank, 305. 
54 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 

88. 
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d. Collateral (X4) 

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon 

nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan 

merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal 

nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank 

syariah dapat melakukan penjualan agunan. Hasil 

penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran 

kedua untuk melunasi pembiayaannya.55 

Tujuan jaminan dalam penelitian ini adalah sebagai 

keyakinan pihak BRI Syariah Ponorogo dalam keputusan 

pemberian pembiayaan, karena biasanya setiap 

pembiayaan akan mengandung resiko kemacetan dalam 

pelunasan. 

e. Condition (X5) 

Condition adalah keadaan usaha atau nasabah 

prospek atau tidak.56 Lingkungan eksternal perusahaan 

sangat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan 

terutama perusahaan yang mempunyai skala pasar yang 

luas dengan teknologi tinggi dalam operasionalnya. 

Demikian juga kondisi politik yang secara tidak langsung 

memengaruhi kondisi perusahaan. Politik yang stabil 

                                                           
55 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 98. 
56 Muhammad, Manajemen Bank, 305. 
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berbeda halnya dengan kondisi politik yang tidak 

stabil.57 

Dalam penelitian ini  pembiayaan yang diberikan juga 

harus melihat dari segi kondisi perekonomian, karena 

dapat berdampak pada prospek usaha calon nasabah. 

Misal terjadi gejolak ekonomi di tahun yang lalu, 

menyebabkan nilai tukar rupiah rendah, dapat 

mempengaruhi kondisi usaha calon nasabah kedepannya, 

hal ini menjadi pertimbangan pihak BRI Syariah 

Ponorogo dalam memberikan pembiayaan.  

f. Pembayaran Pembiayaan Murabahah (Y) 

Pembayaran mengandung beberapa arti, yakni dalam 

arti sempit pembayaran adalah pelunasan utang oleh 

debitur kepada kreditur bisa dilakukan dalam bentuk 

uang atau barang. Dalam pengertian secara yuridis 

pembayaran tersebut bisa saja dalam bentuk jasa, 

misalnya jasa tukang cukur, jasa guru musik, dan lain-

lain. Pembayaran dalam arti luas dapat dikatakan sebagai 

pemenuhan suatu prestasi. Hal ini berlaku bagi pihak 

yang menyerahkan uang sebagai harga pembayaran, 

maupun bagi pihak yang menyerahkan benda sebagai 

barang sebagaimana yang diperjanjikan.58 

                                                           
57 Edi Susilo, Analisis Pembiayaan, 148. 
58 Yunirman Rijan, Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak Dan Surat 

Penting Lainnya (Depok: Raih Asa Sukses, 2009), 36. 
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Maka indikator pembayaran pembiayaan ialah macet 

atau tidaknya kemampuan nasabah mengembalikan dana 

yang dipinjam dari BRI Syariah Ponorogo pada waktu 

yang ditentukan berdasarkan perjanjian yang telah 

disepakati. Ukuran yang digunakan adalah macet = 0 dan 

tidak macet = 1. 

Berikut adalah indikator berdasarkan variabel 

penelitian: 

Tabel 3.1 

Indikator Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Pernyataan Sumber 

Character 

X1 

Itikad dan 

tanggung 

jawab 

a. Hubungan nasabah dengan 

relasi cukup baik 

b. Hubungan nasabah dengan 

bank cukup baik 

c. Nasabah mau memenuhi 

kewajibannya sesuai dengan 

jangka waktu yang telah 

diperjanjikan 

Patmanegara, A. 

Rosyalina.”Pengaruh 5C 

Kepada Anggota Terhadap 

Kelancaran Pembayaran 

Pembiayaan Murabahah di 

KSPPS Muamalah Berkah 

Sejahtera Surabaya” 

Skripsi. (Surabaya: UINSA 

Surabaya, 2018). 

 

Maristiana, Siska. 

“Pengaruh Analisis 5C 

(Character, Capacity, 

Capital, Collateral and 

Condition) dalam 

Pemberian Kredit Di PT. 

Bank BRI Unit  

Indraprasta,” Semarang. 

 

 

 Sifat atau 

watak/gaya 

hidup 

a. Keyakinan nasabah dalam 

keluarga yang 

berkecukupan 

b. Nasabah yang diberi kredit 

memiliki sifat-sifat yang 

baik 

c. Nasabah memiliki 

pergaulan yang baik di 

masyarakat 
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d. Kondisi tempat tinggal 

nasabah cukup baik 

CapacityX

2 

Pendapatan 

nasabah 

a. Usaha/pekerjaan sehari-hari 

nasabah cukup baik 

b. Kemampuan keuangan 

nasabah cukup baik 

Patmanegara, A. 

Rosyalina.”Pengaruh 5C 

Kepada Anggota Terhadap 

Kelancaran Pembayaran 

Pembiayaan Murabahah di 

KSPPS Muamalah Berkah 

Sejahtera Surabaya” 

Skripsi. (Surabaya: UINSA 

Surabaya, 2018). 

 

 

Maristiana, Siska. 

“Pengaruh Analisis 5C 

(Character, Capacity, 

Capital, Collateral and 

Condition) dalam 

Pemberian Kredit Di PT. 

Bank BRI Unit  

Indraprasta,” Semarang. 

 

 Kemampuan 

dalam 

membayar 

angsuran 

a. Melihat dokumen-dokumen 

tentang pengalaman kredit 

yang sudah ada 

b. Pendidikan dan 

pengetahuan nasabah cukup 

mendukung keputusan 

dalam memberikan kredit 

c. Memiliki pengalaman 

bekerja dengan baik dalam 

memberikan kredit 

d. Memiliki kemampuan 

dalam menyelesaikan 

pembiayaan tepat waktu.  

 

Capital X3 Sumber 

penghasilan 

tetap 

a. Pertimbangan modal yang 

dimiliki nasabah 

b. Komposisi modal yang 

diberikan nasabah seimbang 

Patmanegara, A. 

Rosyalina.”Pengaruh 5C 

Kepada Anggota Terhadap 

Kelancaran Pembayaran 

Pembiayaan Murabahah di 

KSPPS Muamalah Berkah 

Sejahtera Surabaya” 

Skripsi. (Surabaya: UINSA 

Surabaya, 2018). 

 

Maristiana, Siska. 

“Pengaruh Analisis 5C 

(Character, Capacity, 
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Capital, Collateral and 

Condition) dalam 

Pemberian Kredit Di PT. 

Bank BRI Unit  

Indraprasta,” Semarang. 

 

 Memiliki 

bidang usaha 

lain sebagai 

sumber 

penghasilan 

a. Nasabah memiliki beberapa 

sumber penghasilan dari 

berbagai usaha lain 

 

 Memiliki 

tabungan 

atau 

simpanan di 

bank  

a. Menyediakan self financing 

bisa berupa barang modal 

berupa tanah, bangunan, 

dan mesin-mesin. 

 

Collateral 

X4 

Nilai jual 

barang 

jaminan 

a. Nilai jual barang jaminan 

yang digunakan 

sebanding/melebihi plafond 

pembiayaan  

b. Agunan memiliki standar 

harga yang lebih pasti 

c. Agunan yang diterima oleh 

bank harus mudah 

diperjualbelikan dengan 

harga yang menarik dan 

meningkat dari waktu ke 

waktu 

d. Agunan harus mudah 

dipindah tangankan  

Patmanegara, A. 

Rosyalina.”Pengaruh 5C 

Kepada Anggota Terhadap 

Kelancaran Pembayaran 

Pembiayaan Murabahah di 

KSPPS Muamalah Berkah 

Sejahtera Surabaya” 

Skripsi. (Surabaya: UINSA 

Surabaya, 2018). 

 

Maristiana, Siska. 

“Pengaruh Analisis 5C 

(Character, Capacity, 

Capital, Collateral and 

Condition) dalam 

Pemberian Kredit Di PT. 

Bank BRI Unit  

Indraprasta,” Semarang. 

 

 Jaminan 

bersifat fisik 

atau non fisik 

a. Kriteria barang jaminan 

harus diberikan secara 

terperinci dalam pemberian 

kredit 

b. Sifat jaminan sangat 

menentukan disetujuinya 

pemberian kredit 

 

 Kepemilikan 

barang 

jaminan dan 

keaslian 

dokumen 

a. Status kepemilikan agunan 

dominan di dalam 

pemberian kredit 

 

Condition Pengembang a. Mengetahui keadaan usaha Patmanegara, A. 
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X5 an 

bisnis/usaha/i

nvestasi 

pemasaran nasabah 

b. Prospek usaha nasabah 

harus menggambarkan 

prospek yang bagus 

c. Keadaan pemasaran dari 

hasil usaha 

Rosyalina.”Pengaruh 5C 

Kepada Anggota Terhadap 

Kelancaran Pembayaran 

Pembiayaan Murabahah di 

KSPPS Muamalah Berkah 

Sejahtera Surabaya” 

Skripsi. (Surabaya: UINSA 

Surabaya, 2018). 

 

Maristiana, Siska. 

“Pengaruh Analisis 5C 

(Character, Capacity, 

Capital, Collateral and 

Condition) dalam 

Pemberian Kredit Di PT. 

Bank BRI Unit  

Indraprasta,” Semarang. 

 

 Fluktuasi 

perekonomia

n 

a. Keadaan ekonomi yang 

akan mempengaruhi 

perkembangan usaha calon 

nasabah 

b. Kebijakan pemerintah 

mempengaruhi prospek 

industri 

 

 Kondisi 

sosial/ekono

mi 

problematika

n keluarga 

a. Kondisi ekonomi nasabah 

cukup baik  

b. Memperhatikan pemasaran, 

teknis produksi, dan 

kebijakan pemerintah.  

 

Pembayara

n 

Pembiayaa

n 

Murabaha

h (Y) 

Macet atau 

tidaknya 

kemampuan 

calon 

nasabah 

mengembalik

an dana yang 

dipinjam dari 

BRI Syariah 

KCP 

Ponorogo 

pada waktu 

yang telah 

ditentukan 

berdasarkan 

perjanjian 

yang telah 

disepakati 

Pembayaran pembiayaan 

murabahah yang Anda lakukan 

di BRI Syariah KCP Ponorogo 

macet atau tidak macet.  

Patmanegara, A. 

Rosyalina.”Pengaruh 5C 

Kepada Anggota Terhadap 

Kelancaran Pembayaran 

Pembiayaan Murabahah di 

KSPPS Muamalah Berkah 

Sejahtera Surabaya” 

Skripsi. (Surabaya: UINSA 

Surabaya, 2018). 
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C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.59 Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan murabahah di 

BRI Syariah KCP Ponorogo berjumlah 265 nasabah.60 

Sampel dapat diartikan sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Sampel penelitian adalah sebagian yang diambil dari 

keseluruhan obyek yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap 

seluruh populasi dan diambil dengan menggunakan teknik tertentu. 

Sampel juga berarti sebagian dari populasi, atau kelompok kecil 

yang diamati.61 Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu, dengan teknik probability sampling  dengan 

metode simple random sampling yaitu pengambilan sampel anggota 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu.62 Sampel dalam penelitian ini yaitu sebagian 

nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan murabahah di BRI 

Syariah KCP Ponorogo. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan rumus menurut Radiani (2004) dalam Bungin (2010: 

105) memberikan gambaran rumus jalan pintas untuk perhitungan 

                                                           
59 Sugiyono, Metode, 80.  
60 Gatot Wijarnako, Wawancara, 17 Januari 2019. 
61 Tukiran Taniredja, Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar) (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 34. 
62 Sugiyono, Metode, 82. 
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besaran sampel, yang karena populasi memiliki karakter yang sukar 

digambarkan, yaitu: 

n = 
𝑁

𝑁 (𝑑)2 +1  
  

Di mana: 

n : Jumlah sampel yang dicari 

N : Jumlah populasi 

d : Nilai presisi (ditentukan dalam contoh ini sebesar 90% atau 

d = 0,1). 

n = 
265

265 (0,1)2 +1  
  

n = 
265

265 (0,01)  +1  
 

n = 
265

3,65  
 = 72,602739726 

n = 73 responden (dibulatkan) 

Dari hasil perhitungan sampel dengan rumus di atas 

diperoleh sampel minimal 73 responden. Dengan demikian pada 

penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak 73 reponden 

nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di BRI Syariah 

KCP Ponorogo.  

D. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data subjek, yakni berupa respon 

tertulis dari responden berkaitan dengan butir-butir pernyataan dari 

masing-masing indikator pada setiap variabel. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  
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Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 

didapat dan diolah langsung oleh obyeknya.63 Data primer diperoleh 

secara langsung dari responden yaitu nasabah yang melakukan 

pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo dengan 

mengisi lembar kuesioner. 

Data sekunder adalah data yang didapat dalam bentuk sudah 

jadi, merupakan hasil dari pengumpulan dan pengolahan pihak lain. 

Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen BRI 

Syariah KCP Ponorogo, dan jumlah nasabah yang melakukan 

pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu melalui: 

1. Teknik Kuesioner  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.64 

Menurut Widoyo angket atau kuesioner merupakan metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

                                                           
63 Andhita Dessy, Aplikasi Statistika, 7. 
64 Sugiyono, Metode Penelitian, 142. 
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responden untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan 

pengguna.65 

Dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan adalah 

kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang disajikan dalam bentuk 

sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih 

jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan 

memberikan tanda silang (x) atau checklist (√).66 

Sedangkan penyusunan skala pengukurannya menggunakan 

skala Likert. Dengan skala Likert, indikator variabel dijadikan 

titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa 

peertanyaan atau  pernyataan yang perlu dijawab oleh 

responden.67 Dalam penelitian ini digunakan pilihan respon skala 

lima dengan jawaban bersifat positif skor jawaban adalah: 

a. SS (Sangat Setuju)  : skor 5 

b. S (Setuju)    : skor 4 

c. R (Ragu-ragu)   : skor 3 

d. TS (Tidak Setuju)   : skor 2 

e. STS (Sangat Tidak Setuju) : skor 1 

Dalam penelitian ini kuesioner dibagikan kepada nasabah 

pembiayaan murabahah BRI Syariah KCP Ponorogo.  

 

 

                                                           
65 Surakhmad Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah dan Dasar Metode Teknik 

(Bandung: Tarsito: 1985), 163. 
66 Riduwan, Pengantar Statistik Sosial (Bandung: Alfabeta, 2012), 72. 
67 Ibid., 86. 
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2. Teknik Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.68 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas  

1. Uji Validitas 

Uji Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh 

mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. 

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

membandingkan antara r-hitung (product moment) dengan r-

tabel.69 Suatu instrumen penelitian dinyatakan valid, bila: 

a. Jika koefisien korelasi product moment melebihi 0,3 

b. Jika koefisien korelasi product moment > r-tabel (α: n-2), n = 

Jumlah sampel 

c. Nilai Sig. ≤ α, taraf signifikan (α) = 5% 

Rumus yang dapat digunakan untuk uji validitas menggunakan 

teknik korelasi product moment adalah: 

𝑟 =
𝑛 (∑𝑋𝑌) − (∑𝑋)(∑𝑌)

√[𝑛(∑𝑋2) − (∑𝑋)2][𝑛(∑𝑌2) −  (∑𝑌)2]
 

Keterangan:  

                                                           
68 Ibid., 137. 
69 Sofyan Siregar, Statistik Deskriptif untuk Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2010), 162-165. 
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n = Jumlah responden 

x = Skor variabel (Jawaban responden) 

y = Skor total variabel untuk responden n  

2. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua 

kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan 

alat pengukur yang sama pula.  

Reliabilitas dalam penelitian ini diukur dengan teknik Alpha 

Cronbach. Teknik ini digunakan untuk menghitung reliabilitas 

suatu tes yang tidak mempunyai pilihan ‘benar’ atau ‘salah’ 

maupun ‘ya’ atau ‘tidak’ melainkan digunakan untuk 

menghitung reliabilitas suatu tes yang mengukur sikap atau 

perilaku. 

Teknik Alpha Cronbach dapat digunakan untuk menentukan 

apakah suatu instrumen penelitian reliabel atau tidak, bila 

jawaban yang diberikan responden berbentuk skala seperti 1-3 

dan 1-5, serta 1-7 atau jawaban responden yang 

menginterpretasikan perilaku sikap.70 Misalnya responden 

memberikan jawaban sebagai berikut: 

a. Sangat Memuaskan (SM) = 5 

b. Memuaskan (M) = 4 

c. Netral (N) = 3 

                                                           
70 Ibid., 173-175. 
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d. Tidak Memuaskan (TM) = 2  

e. Sangat Tidak Memuaskan (STM) = 1 

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan 

menggunakan teknik Alpha Cronbach. Nilai cronbach alpha > 

0,6 menunjukkan bahwa kuesioner untuk mengukur suatu 

variabel tersebut adalah reliabel. Sebaliknya dibawah nilai 

cronbach alpha < 0,6 menunjukkan bahwa kuesioner untuk 

mengukur variabel tidak reliabel.  

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data  

Analisis data merupakan salah satu bagian dari proses 

penelitian. Analisis data berarti menginterpretasikan data-data yang 

telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga 

menghasilkan informasi tertentu.71 Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan bantuan program SPSS 16 for Windows. Teknis 

analisis yang digunakan adalah: 

1. Uji Multikolonieritas 

Multikolinieritas terjadi pada model regresi dengan lebih dari 

satu variabel independen (regresi berganda) di mana terjadi 

korelasi yang kuat antar-variabel independen. Adanya korelasi 

tersebut kemudian menyebabkan nilai taksiran dari β semakin 

                                                           
71 Azuar Juliandi, Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi (Medan: 

Umsu Press, 2014), 85. 



63 
 

 

tidak stabil. Model yang baik tentunya tidak mengalami 

multikolinieritas.72 

2. Analisis Regresi Logistik Biner 

Regresi logistik digunakan untuk mengetahui pengaruh satu 

variabel independen atau lebih terhadap satu variabel 

dependen.73  

Regresi logistik merupakan suatu metode statistika yang 

mendeskripsikan hubungan antara perubah respon yang memilki 

dua kategori atau lebih dengan satu atau lebih peubah penjelas 

berskala kategori atau interval. Yang dimaksud dengan peubah 

kategorik yaitu peubah yang berupa data nominal dan ordinal.74  

Model regresi logistik adalah model regresi yang peubah 

terikat/responnya mensyaratkan berupa peubah kategorik. 

Variabel respon yang mempunyai dua kategori model regresinya 

disebut dengan regresi biner logistik. Jika data hasil pengamatan 

dengan X1, X2,...,Xp dengan variabel respon Y, dengan Y 

mempunyai dua kemungkinan nilai 0 dan 1, Y=1 menyatakan 

respon yang ditentukan dan sebaliknya Y=0 tidak memiliki 

kriteria maka Y mengikuti distribusi Bernoulli dengan parameter 

π(xi) maka model linier regresi logistik seperti ini: 

π(x) =  
exp(𝑔(𝑥))

1 + exp(𝑔(𝑥))
  

                                                           
72 Nawari, Analisis Regresi dengan MS Excel 2007 dan SPSS 17 (Jakarta: Elex 

Media Komputindo, 2010), 233. 
73 Sigit Suyantoro, Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian Menggunakan SPSS 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2014), 149. 
74 Getut Pramesti, Mengolah Data Penelitian dengan SPSS 21 (Jakarta: Elex 

Media Komputindo, 2013), 59. 
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Dengan melakukan transformasi logit akan 

diperoleh:75 

𝑔(𝑥) = 𝑙𝑛 (
𝜋(𝑥)

𝑙 −  𝜋(𝑥)
) 

Jika digunakan metode maksimum likelihood maka 

akan diperoleh penduga parameter β untuk model regresi 

logistik biner sederhana dengan variabel bebas seperti: 

𝑃(𝑌 = 0) =
exp (𝛽0 +  𝛽1𝑋)

1 + exp (𝛽0 +  𝛽1𝑋)
 

Kelebihan metode regresi logistik ialah lebih fleksibel 

dibanding teknik lain, yaitu:76 

1) Regresi logistik tidak memiliki asumsi normalitas atas 

variabel bebas yang digunakan dalam model. 

2) Variabel bebas dalam regresi logistik bisa campuran dari 

variabel kontinyu, diskrit, dan dikotomis. 

3) Regresi logistik sangat bermanfaat digunakan apabila 

distribusi respon atas variabel terikat diharapkan 

nonlinear dengan satu atau lebih variabel bebas. 

Regresi logistik merupakan suatu model analisis 

untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel prediktor yang 

berskala metrik (kontinyu) atau kategorik (nominal) terhadap 

                                                           
75 Ibid., 60.  
76 Mudrajat Kuncoro, Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan 

Ekonomi (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2001), 217. 
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variabel respon yang berskala kategorik. Estimasi model 

tersebut adalah: 

𝐿1 = 𝐿𝑛 ⌊
𝑝

1 − 𝑝
⌋ = 𝑎 +  𝛽𝑋1 +  𝛽𝑋2 +  𝛽𝑋3 +  𝛽𝑋4 +  𝛽𝑋5

 

Keterangan:  

L1 = variabel respon, dalam hal ini tingkat kelancaran 

pembayaran (Y:1 = tidak macet, 0 = macet) 

a = konstanta 

p = probabilitas 

β = koefisien regresi logistik  

Ln = Log off-odd 

X1 = character 

X2 = capacity 

X3 = capital 

X4 = collateral 

X5 = condition 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Serentak  

Uji serentak dilakukan untuk menguji signifikansi 

dari koefisien regresi secara bersama-sama. Hipotesis yang 

digunakan adalah: 
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H0: β1 = β₂ =....= βp = 0 

H1:  paling sedikit terdapat satu j dimana βj # 0 j= (1,...,p) 

Menurut Agresti (2002), pendekatan uji statistik 

diperoleh melalui pendekatan likelihood ratio test antara 

model tanpa menyertakan βi , dimana i = 1, 2, ... . Menurut 

Hosmer dan Lemeshow (2000), model yang menyertakan βi -

disebut full model sedangkan untuk model yang tanpa 

menyertakan disebut reduced model.77  

𝐺 = −2 ln (
𝑙0(𝛽)

𝑙𝑝 (𝛽)
) =  −2 (𝑙𝑛𝐿0(𝛽) − 𝑙𝑛𝐿𝑝(𝛽))  

di mana: 

L0 : likelihood tanpa βj , dimana i = 1, 2, ... , p 

Lp : likelihood dengan βj, dimana i = 1, 2, ... , p 

Nilai G dibandingkan dengan statistik X(v)
2 dengan 

derajat bebas v sesuai dengan jumlah parameter yang 

diduga, H0  akan diterima jika nilai p lebih besar 

dibandingkan peluang berbuat salah sebesar a dan 

sebaliknya jika nilai p lebih kecil dari α maka H0 ditolak.  

b. Uji Parsial 

Uji Parsial digunakan untuk melihat signifikansi 

parameter secara individual pada masing-masing peubah 

bebas (Kutner dkk.,2004). Hipotesis yang digunakan pada 

uji ini adalah: 

                                                           
77 Gita Sekar Prihanti, Pengantar Biostatistik (Malang: UMM Press, 2018), 50. 
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H0:  βj = 0  

H1:  βj # 0 j = (1...., p) 

Statistik uji yang digunakan adalah statistik Wald, 

yaitu:  

Wi = 
β𝑗

𝑆𝐸 (β𝑗)
 

dimana: 

SE (βj) = √𝑉𝑎𝑟 (β𝑗) 

Hipotesis nol ditolak jika nilai p Statistik Wald < 

0,05.78 

4. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi merupakan proporsi variabilitas dalam 

suatu data yang dihitung berdasarkan model statistik. Dengan 

kata lain, koefisien determinasi diartikan dengan seberapa besar 

variabel independen X menentukan tingkat variabel respons Y 

dalam suatu model. 79 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (X1, X2, 

X3, X4, X5) secara serentak terhadap variabel dependen (Y) 

nilai Nagelkerke’s R square memiliki interpretasi besar 

variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh 

variabilitas variabel independen.80 

                                                           
78 Ibid., 51. 
79 Robert Kurniawan, Analisis Regresi: Dasar dan Penerapannya dengan R 

(Jakarta: Kencana, 2016), 123. 
80 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariet dengan Program IBM SPSS 23, 

Edisi 1 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), 145. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdiri dan Letak Geografis BRI Syariah KCP 

Ponorogo 

Berawal dari akuisi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) 

Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan 

setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 

2008 melalui suratnya 10/67/KEP/GBI/DPG/2008, maka pada 

tanggal 17 November 2008 PT. Bank Bri Syariah secara resmi 

beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan 

usaha yang semula konvensional, kemudian diubah berdasarkan 

prinsip syariah islam. Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah 

hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka 

dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan 

pelayanan prima (excellent service) dan menawarkan beragam 

produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.  

Aktivitas PT. Bank Syariah semakin kokoh setelah pada 19 

Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha 

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

Bank BRI Syariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada 1 

Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan 

Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk 

dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank 

68 
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BRI Syariah. Sata ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank 

syariah 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 ritel 

modern terkemuka dengan berbagai ragam uk 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 BRI sebagai kantor 

layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus 

kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan 

konsumer berdasarkan prinsip syariah.81 

2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah KCP Ponorogo 

a. Visi 

Menjadikan 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 syariah. 

                                                           
81 Annual Report BRI Syariah 2010, 7-8. 
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3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana 

kapanpun dan dimanapun. 

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan 

kualitas prima dan menghadirkan ketentraman pikiran.82 

B. Hasil Pengujian Instrumen (Validitas dan Reliabilitas) 

1. Uji Validitas 

Uji Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

mampu mengukur apa yang ingin diukur. Hasil uji validitas 

dapat diketahui dengan adanya ketentuan sebagai berikut: 

a. Nilai r hitung > nilai r tabel maka dinyatakan valid. 

b. Nilai r hitung < nilai r tabel maka dinyatakan tidak valid. 

c. Diketahui Nilai r tabel dengan N=30, pada signifikasi 5% 

maka df = 30-2= 28 maka nilai r tabel adalah 0,361. 

Berikut ini dapat disajikan hasil uji validitas adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Butir 

Pernyataan 

dalam 

Kuesioner 

R 

hitung 

R 

tabel 

Keterangan 

CHARACTER X1.1 0,798 0,361 VALID 

X1.2 0,807 VALID 

X1.3 0,835 VALID 

X1.4 0,649 VALID 

X1.5 0,399 VALID 

X1.6 0,616 VALID 

CAPACITY X2.1 0,670 0,361 VALID 

X2.2 0,801 VALID 

X2.3 0,843 VALID 

                                                           
82 Ibid., 10. 
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X2.4 0,663 VALID 

X2.5 0,550 VALID 

X2.6 0,578 VALID 

CAPITAL X3.1 0,684 0,361 VALID 

X3.2 0,664 VALID 

X3.3 0,540 VALID 

X3.4 0,621 VALID 

X3.5 0,554 VALID 

X3.6 0,495 VALID 

COLLATERAL X4.1 0,788 0,361 VALID 

X4.2 0,636 VALID 

X4.3 0,690 VALID 

X4.4 0,672 VALID 

X4.5 0,392 VALID 

X4.6 0,526 VALID 

CONDITION X5.1 0,735 0,361 VALID 

X5.2 0,796 VALID 

X5.3 0,678 VALID 

X5.4 0,788 VALID 

X5.5 0,488 VALID 

X5.6 0,493 VALID 

Sumber: Hasil olahan SPSS v.16.2019 

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa semua pernyataan 

yang diajukan memiliki nilai di atas r tabel 0,361. Hal ini 

menunjukkan bahwa semua pernyataan valid dan dapat 

dilanjutkan.  

2. Uji Reliabilitas  

Uji Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua 

kali atau lebih terdapat gejala yang sama dengan menggunakan 

alat pengukur yang sama pula. Nilai Cronbach alpha > 0,6 

menunjukkan bahwa kuesioner untuk mengukur suatu variabel 

tersebut adalah reliabel. Sebaliknya, nilai Cronbach alpha < 0,6 
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menunjukkan bahwa kuesioner untuk mengukur variabel tidak 

reliabel.  Berikut disajikan nilai Cronbach Alpha sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Nilai Alpha 

Cronbach 

Nilai Kritis Keterangan 

Character 0,781 0,6 Reliabel 

Capacity 0,770 Reliabel 

Capital 0,624 Reliabel 

Collateral 0,684 Reliabel 

Condition 0,729 Reliabel 

 Sumber: Hasil olahan SPSS v.16.2019 

Berdasarkan keterangan pada tabel di atas, masing-masing 

variabel memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih dari 0,6 sehingga 

dapat dinyatakan semua variabel reliabel dan dapat digunakan 

dalam penelitian ini.  

C. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Karakteristik Responden  

Dalam penelitian jumlah responden adalah 73 responden, 

yaitu nasabah yang pernah melakukan pembiayaan murabahah 

di BRI Syariah KCP Ponorogo. Karakteristik responden yang 

ditampilkan pada hasil penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, 

pendidikan terakhir, dan pendapatan per-bulan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui 

penyebaran kuesioner, berikut ini gambaran umum karakteristik 

responden: 
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a. Usia Responden  

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Kelompok Usia Banyaknya 

Responden 

Persentase 

21-30 17 23% 

31-40 25 34% 

41-50 19 26% 

51-60 10 14% 

˃ 60 2 3% 

Total 73 100% 

Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan keterangan tabel di atas dapat diketahui 

mengenai usia responden atau nasabah pembiayaan 

murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo yang diambil 

sebagai sampel, yaitu menunjukkan bahwa mayoritas 

responden yang melakukan pembiayaan murabahah ialah 

berusia 31-40 tahun yaitu sebanyak 25 orang atau 34%, 

sedangkan kelompok usia lebih dari 60 tahun menjadi 

minoritas paling sedikit yaitu sebanyak 2 orang atau 5%. 

b. Jenis Kelamin  

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Banyaknya 

Respoden 

Persentase 

Laki-laki 41 56% 

Perempuan 32 44% 

Total 73 100% 

Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan keterangan tabel diketahui bahwa 

responden pembiayaan murabahah yang dijadikan subjek 

penelitian, 41 orang atau 56% berjenis kelamin laki-laki dan 
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responden yang berjenis kelamin perempuan ada 32 orang 

atau 44%. Hasil di atas memberikan informasi bahwa 

mayoritas anggota pembiayaan murabahah adalah laki-laki 

dengan jumlah 41 responden 56% 

c. Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Terakhir 

Pendidikan Banyaknya 

Responden 

Persentase 

SD/MI 3 4% 

SMP/MTs. 10 14% 

SMA/Sederajat 30 41% 

Diploma 15 20% 

Sarjana 13 18% 

Lain-lain 2 3% 

Total 73 100% 

Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan keterangan pada tabel di atas dapat 

diketahui tentang tingkat pendidikan terakhir responden 

nasabah pembiayaan murabahah BRI Syariah KCP 

Ponorogo , menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah 

lulusan SMA/Sederajat yaitu sebanyak 30 orang atau 41%. 

Diploma sebanyak 15 orang atau 20%. Sarjana sebanyak 13 

orang atau 18%, tingkat pendidikan SMP/Mts. sebanyak 10 

orang atau 14% dan SD sebanyak 3 orang atau 4%. Sisanya 

lain-lain misalnya tingkat pendidikan S2, S3 yaitu sebanyak 

2 orang atau 3%.  
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d. Pekerjaan 

Tabel 4.6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat 

Pekerjaan 

Pekerjaan Banyaknya 

Responden 

Persentase 

PNS 7 9% 

Pegawai Swasta 29 40% 

Wiraswasta 32 44% 

Pelajar/Mahasiswa 0 0% 

Lain-lain 5 7% 

Total 73 100% 

 Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan keterangan pada tabel diketahui bahwa 

responden penelitian yang menggunakan pembiayaan 

murabahah mayoritas adalah wiraswasta sebanyak 32 orang 

atau 44%, kemudian pegawai swasta sebanyak 29 orang atau 

40%, disusul oleh PNS sebanyak 7 orang atau 9%, dan yang 

paling dominan adalah lain-lain sebanyak 5 orang atau 7%. 

Sedangkan tidak ada sama sekali pelajar/mahasiswa yang 

menjadi responden penelitian.  

e. Pendapatan Per-Bulan 

Tabel 4.7 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan 

Pendapatan Banyaknya 

Responden 

Persentase 

Rp 500.000 2 3% 

Rp 500.000 - Rp 

1.000.000 

10 14% 

Rp 1.000.000 - Rp 

2.000.000 

36 49% 

Rp 2.000.000 - Rp 

4.000.000 

22 30% 

˃ Rp 4.000.000 3 4% 

Total 73 100% 

Sumber: Data primer yang diolah 
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Berdasarkan pada tabel di atas bahwa diketahui untuk 

pendapatan responden yang paling banyak adalah Rp 

1.000.000 – Rp 2.000.000,- dengan jumlah 36 atau 49%, 

kemudian disusul dengan pendapatan Rp 2.000.000 – Rp 

4.000.000,- dengan jumlah 22 atau 30%. Selanjutnya 

pendapatan Rp 500.000 – Rp 1.000.000,- dengan jumlah 10 

atau 14% dan pendapatan lebih dari Rp 4.000.000,- dengan 

jumlah 3 atau 4% terakhir pendapatan Rp 500.000,- menjadi 

pendapatan paling minimum bagi responden pembiayaan 

murabahah yaitu hanya 2 atau 3%. 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen 

saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai 

korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam 

model regresi maka dapat dilihat dari nilai Varians Inflation 

Factor (VIF). Jika nilai VIF < 10,00 maka tidak terjadi 

multikolonieritas dan jika niali VIF > 10,00 maka terjadi 

multikolonieritas.  
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Tabel 4.8 

Tabel Uji Multikolonieritas 

 
Sumber: Hasil olahan SPSS v.16.2019 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil uji 

multikolinieritas pada tabbel coefficients diperoleh data X1 

Character memiliki nilai VIF sebesar 5,583. X2 Capacity 

memiliki nilai VIF sebesar 4,779. X3 Capital memiliki nilai VIF 

sebesar 7,898. X4 Collateral memiliki nilai VIF sebesar 7,097. 

X5 memiliki nilai VIF sebesar 5,349 maka kesimpulannya tidak 

terjadi multikolinieritas karena dari keseluruhan variabel X nilai 

VIF < 10,00. Maka kesimpulannya data hasil penelitian tersebut 

dapat dilanjutkan.  

2. Uji Regresi Logistik Biner 

Regresi logistik digunakan untuk mengetahui pengaruh satu 

variabel independen atau lebih terhadap satu variabel dependen. 

Variabel dependen merupakan variabel dummy yang hanya 

punya dua alternatif yaitu macet atau tidak macet, dimana dalam 

penelitian ini dikategorikan jika responden tidak macet maka 

akan diberi nilai 1 dan jika macet akan diberi nilai 0.  
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Tabel 4.9 

Regresi Logistik 

 
Sumber: Hasil olahan SPSS v.16.2016 

 

Dari tabel di atas, menurut prediksi 73 nasabah 

pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo yang 

memiliki kategori macet sebesar (19+1) = 20 orang. 

Sedangkan jumlah sampel yang mengalami tidak macet 

sebanyak 53 orang. Maka kategori tidak macet dalam 

penelitian ini diperoleh nilai sebesar 98,6%, sisanya 

merupakan kategori macet.  

Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test menguji 

hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan 

model (tidak ada perbedaan antara model dengan data 

sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness-of-fit test statistics sama dengan atau 

kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada 

perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya 

sehingga Goodness-of-fit tidak baik karena model tidak dapat 

memprediksi nilai observasinya. Jika nilai Statistic Hosmer 

and Lemeshow’s lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol 

tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi 
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nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima 

karena cocok dengan data observasinya.  

Tabel 4.10 

Uji Hosmer and Lemeshow Test 

 
Sumber: Hasil olahan SPSS v.16.2019 

 

Berdasarkan tabel di atas hasil pengujian diperoleh Chi-

square > ttabel  pada df 8, yaitu 4,897 > 2,7326 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,768 > 0,05 maka model regresi logistik 

dinyatakan dapat diterima dan digunakan dalam analisis 

selanjutnya.  

3. Uji Hipotesis  

Pengujian signifikansi pada regresi logistik dapat dibagi 

menjadi dua yaitu pengujian secara simultan dan secara parsial. 

Pengujian secara individual atau parsial dalam penelitian ini 

dilakukan dengan Uji Wald. Sedangkan pengujian secara 

serentak atau simultan dilakukan dengan menggunakan Uji 

Overal Mode Fit/Omnibus. 

a. Uji Simultan 

Uji ini berfungsi untuk mengetahui apakah variabel 

independen character, capacity, capital, collateral, condition 

berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap 

kelancaran pembayaran pembiayaan murabahah di BRI 

Syariah KCP Ponorogo. 
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Tabel 4.11 

Uji Omnimbus Test of Model Coefficients 

 

Sumber: Hasil olahan SPSS v.16.2019 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai Chi-

Square atau G2 > Xtabel yaitu 74,320 > 11,070, maka 

perbedaan bersifat signifikan, artinya H0 ditolak atau H1 

diterima.  

Diketahui Uji p-value < taraf signifikansi yaitu 0,000 

< 0,05 sehingga H1 diterima, yang menunjukkan bahwa  

maka menunjukkan bahwa variabel independen 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. 

b. Uji Parsial 

Uji Wald merupakan pengujian regresi logistik yang 

digunakan untuk mengetahui signifikansi dari variabel 

independen yaitu character, capacity, capital, collateral, 

condition secara parsial atau individual dengan variabel 

dependen yaitu pembayaran pembiayaan murabahah 

berdasarkan hasil statistik diperoleh kesimpulan berupa 

tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.12 

Uji Wald 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil SPSS v.16.2019 

 

Berdasarkan tabel di atas, semua variabel independen 

mempunyai pengaruh yang berbeda-beda.  

Kriteria pengujian ini adalah jika nilai p-value uji 

Wald (sig) < α = 0,05 artinya variabel dependen 

mempunyai pengaruh parsial yang signifikan terhadap 

variabel dependen (Y). Sehingga dinyatakan H0 ditolak 

H1 diterima. 

Hasil analisis Uji Wald adalah sebagai berikut: 

1) Pada variabel character diketahui nilai β -0,739 dan 

diperoleh nilai p-value uji Wald (sig) > α yaitu 0,449 

> 0,05 maka hal ini menunjukkan bahwa variabel 

character berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap pembayaran pembiayaan (Y) dengan 

demikian dinyatakan (H1) ditolak.  

2) Pada variabel capacity diketahui nilai β -0,327 dan 

diperoleh nilai p-value uji Wald (sig) > α yaitu 0,667 
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> 0,05 maka hal ini menunjukkan bahwa variabel 

capacity berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap pembayaran pembiayaan (Y) dengan 

demikian dinyatakan (H2) ditolak.  

3) Pada variabel capital diketahui nilai β -0,077 dan 

diperoleh nilai p-value uji Wald (sig) > α yaitu 0,935 

> 0,05 maka hal ini menunjukkan bahwa variabel 

capital berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap pembayaran pembiayaan (Y) dengan 

demikian dinyatakan (H3) ditolak.  

4) Pada variabel collateral diketahui nilai β 1,577 dan 

diperoleh nilai p-value uji Wald (sig) > α yaitu 0,296 

> 0,05 maka hal ini menunjukkan bahwa variabel 

collateral berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap pembayaran pembiayaan (Y) dengan 

demikian dinyatakan (H4) ditolak.  

5) Variabel condition diketahui nilai β 1,3 dan diperoleh 

nilai p-value uji Wald (sig) < α yaitu 0,047 < 0,05 

maka hal ini menunjukkan bahwa variabel condition 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pembayaran pembiayaan (Y) dengan demikian 

dinyatakan (H5) diterima. 

c. ODDS RATIO 
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Odd Ratio merupakan perbandingan antara peluang 

suatu kejadian sukses dengan peluang kejadian gagal. 

Pada model binary logistic odd ratio dapa dinayatakan 

dengan persamaan: 

Odd ratio = 
𝑝

1− 𝑝 
  

Di mana p adalah nilai pleuang suatu kejadian akan 

berhasil dan 1-p adalah suatu peluang kejadian gagal. 

Besarnya pengaruh ditunjukkan dengan nilai EXP (B) 

atau disebut juga ODDS RATIO (OR). Berdasarkan 

Tabel variabel character dengan OR sebesar  0,478 maka 

character memiliki pengaruh terhadap pembayaran 

pembiayaan murabahah sebanyak 47,8% dibandingkan 

variabel independen yang lain. Pada variabel character 

menghasilkan nilai B = Logaritma Natural dari 0,478 = -

0,739. Nilai B menunjukkan angka yang negatif, maka 

variabel character mempunyai pengaruh yang negatif 

terhadap pembayaran pembiayaan murabahah.  

Variabel capacity dengan OR sebesar 0,721 maka 

capacity memiliki pengaruh terhadap pembayaran 

pembiayaan murabahah sebanyak 72,1% dibandingkan 

variabel independen yang lain. Pada variabel capacity 

menghasilkan nilai B = Logaritma Natural dari 0,721 = -

0,327. Nilai B menunjukkan angka yang negatif, maka 
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variabel capacity mempunyai pengaruh yang negatif 

terhadap pembayaran pembiayaan murabahah.  

Variabel capital dengan OR sebesar 0,926 maka 

capital memiliki pengaruh terhadap pembayaran 

pembiayaan murabahah sebanyak 92,6% dibandingkan 

variabel independen yang lain. Pada variabel capital 

menghasilkan nilai B = Logaritma Natural dari 0,926 = -

0,077. Nilai B menunjukkan angka yang negatif, maka 

variabel capital mempunyai pengaruh yang negatif 

terhadap pembayaran pembiayaan murabahah.  

Variabel collateral dengan OR sebesar 4,840 maka 

collateral memiliki pengaruh terhadap pembayaran 

pembiayaan murabahah sebanyak 4,84% kali lipat 

dibandingkan variabel independen yang lain. Pada 

variabel collateral menghasilkan nilai B = Logaritma 

Natural dari 4,840 = 1,577. Nilai B menunjukkan angka 

yang positif, maka variabel collateral mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap pembayaran pembiayaan 

murabahah. 

Variabel condition dengan OR sebesar 3,670 maka 

condition memiliki pengaruh terhadap pembayaran 

pembiayaan murabahah sebanyak 3,67% kali lipat 

dibandingkan variabel independen yang lain. Pada 

variabel condition menghasilkan nilai B = Logaritma 
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Natural dari 3,670 = 1,300. Nilai B menunjukkan angka 

yang positif, maka variabel condition mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap pembayaran pembiayaan 

murabahah. 

4. Koefisien Determinasi  

Analisis koefisien determinasi ganda (R2) digunakan untuk 

mengetahui prosentasi sumbangan pengaruh variabel bebas yaitu 

character (X1), capacity (X2), capital (X3), collateral (X4), 

condition (X5) yang diteliti terhadap variasi variabel terikat 

(pembayaran pembiayaan). Berdasarkan hasil perhitungan 

melalui program SPSS diperoleh nilai sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Uji Koefisien Determinasi 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS v.16.2019 

Dari hasil perhitungan diperoleh Nilai Nagelkerke R 

Square 0,924 yang berarti bahwa variabel dependen sebesar 

92,4% sedangkan sisanya 7,6% dijelaskan oleh variabel 

independen yang ada di luar model penelitian.  

 

 

E. Pembahasan  
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1. Pengaruh character, capacity, capital, collateral, condition 

kepada nasabah secara simultan terhadap pembayaran 

pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan hasil bahwa 

variabel bebas (character, capacity, capital, collateral, 

condition) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

pembayaran pembiayaan murabahah. 

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa nilai Chi-Square 

atau G2 > Xtabel yaitu 74,320 > 11,070, maka perbedaan bersifat 

signifikan, artinya H0 ditolak atau H1 diterima.  

Diketahui Uji p-value < taraf signifikansi yaitu 0,000 < 0,05 

maka menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh 

secara bersama-sama dengan variabel dependen maka dapat 

diambil keputusan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima.  

Analisa pembiayaan merupakan hal penting yang harus 

dilaksanakan dengan profesional dan berperan sebagai filter 

utama dalam mencegah adanya pembiayaan bermasalah. 

Kelayakan pembiayaan merupakan hal yang terpenting dalam 

pengambilan keputusan pembiayaan karena dapat digunakan 

untuk menentukan kualitas pembiayaan dan kelancaran 

pembayaran para nasabah. Untuk memastikan bahwa modal 

yang telah diberikan tersebut benar-benar aman dan 

menguntungkan.  
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Melalui hasil analisis tersebut dapat diketahui apakah usaha 

milik nasabah yang telah dibiayai diyakini dapat digunakan 

sebagai sumber pengembalian dari pembiayaan yang telah 

diberikan, jumlah pembiayaan sesuai dengan yang dibutuhkan, 

baik dari sisi jumlah maupun penggunaannya, sehingga dapat 

meminimalisir risiko dan menguntungkan bagi pihak bank 

maupun nasabah.  

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara character, 

capacity, capital, collateral, condition secara simultan/bersama-

sama kepada nasabah terhadap pembayaran pembiayaan 

murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo.  

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa 

analisa pembiayaan menggunakan 5C yang baik akan 

mempengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan murabahah. 

Semakin bagus hasil analisa pembiayaan maka semakin kecil 

risiko terjadinya pembiayaan bermasalah, seperti angsuran 

macet. Prinsip analisa pembiayaan sekurang-kurangnya harus 

mencakup penilaian tentang character, capacity, capital, 

collateral, condition atua biasa dikenal dengan 5C. 

2. Pengaruh character kepada nasabah terhadap pembayaran 

pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo 

Pada variabel character diketahui nilai β -0,739 dan 

diperoleh nilai p-value uji Wald (sig) > α yaitu 0,449 > 0,05 
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maka hal ini menunjukkan bahwa variabel character 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembayaran 

pembiayaan (Y) dengan demikian dinyatakan (H1) ditolak.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter memiliki 

arti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dari yang lain. Menurut Kementerian 

Pendidikan Nasional, karakter adalah cara berpikir dan 

berperilaku yang ciri khas tiap individu untuk hidup dan 

bekerjasama baik dalam lingkup kelurga masyarakat, bangsa dan 

negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa 

membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap 

akibat keputusan yang ia buat.  

Penilaian karakter menjadi penilaian paling utama dalam 

analisis pembiayaan, karena karakter adalah sifat dasar yang 

terbentuk dari proses waktu yang lama, sehingga telah menjadi 

kebiasaan, dari kebiasaan ini bila terus terulang dan terulang 

secara kontinyu, maka akan menjadi karakter. Dalam menilai 

karakter calon debitur, perlu diperhatikan riwayat hidup nasabah, 

legalitas usaha, riwayat usaha maupun riwayat hubungannya 

dengan bank, reputasi dalam menepati janji di lingkungan 

usahanya melalui supplier, pelanggan, tetangga, ketekunan dan 

profil kerja, akhlak dan nilai integritas, serta curriculum vitae.  

Beberapa riset terdahulu mengenai tingkat kelancaran 

pembayaran pembiayaan telah dilakukan, di antaranya adalah 
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studi Rosyalina A. Patmanegara menunjukkan bahwa character 

berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran 

pembiayaan murabahah. Sedangkan capacity, capital, collateral, 

condition tidak berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran 

pembiayaan murabahah di KSPPS MBS Surabaya. 

Namun keadaan di lapangan menyatakan hal yang berbeda, 

bahwasannya character mempunyai pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap pembayaran pembiayaan murabahah di BRI 

Syariah KCP Ponorogo. Hal tersebut mungkin disebabkan 

karena beberapa faktor. Salah satunya adalah pergaulan dengan 

tempat tinggal sekitar juga mempengaruhi penilaian karakter 

seseorang, karena apabila sering kali bermasalah dengan orang 

lain mengakibatkan perubahan pandangan. Selain itu reputasi 

menyangkut kejujuran nasabah dengan rekan bisnis juga 

bermasalah, sehingga hal tersebut juga berdampak pada 

kelancaran pembayaran pembiayaan.  

3. Pengaruh capacity kepada nasabah terhadap pembayaran 

pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Pada variabel capacity diketahui nilai β -0,327 dan diperoleh 

nilai p-value uji Wald (sig) > α yaitu 0,667 > 0,05 maka hal ini 

menunjukkan bahwa variabel capacity berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap pembayaran pembiayaan (Y) dengan 

demikian dinyatakan (H2) ditolak.  
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Penilaian capacity memiliki tujuan utama yaitu untuk 

mengukur kemampuan kelancaran membayar dari pemohon. 

Pemohon akan diberi pertanyaan mengenai pendapatan (gaji), 

karena dari sini pengurus akan mengetahui seberapa mampu 

pemohon dalam membayar kewajibannya. Semakin banyak 

sumber penghasilan seseorang maka semakin besar 

kemampuannya untuk membayar kewajibannya.  

Kemampuan nasabah dalam mengembalkan pembiayaan juga 

dipengaruhi oleh faktor psikologi dan sosial dari nasabah itu 

sendiri, yang sering disebut dengan teori perilaku keuangan 

(Behavioral Finance). Perilaku keuangan (Behavioral Finance) 

ini mempelajari bagaimana manusia menyikapi dan bereaksi atas 

informasi yang ada dalam upaya mengambil keputusan yang 

dapat mengoptimalkan tingkat pengembalian dengan 

memperhatikan risiko yang melekat di dalamnya, termasuk unsur 

sikap dan tindakan manusia merupakan faktor penentu dalam 

berinvestasi.  

Studi Arinta mengenai tingkat pengembalian usaha pada 

perbankan dan lembaga keuangan menunjukkan bahwa faktor 

omzet usaha dan pengalaman berpengaruh signifikan terhadap 

kemampuan debitur membayar pembiayaan. Sedangkan faktor 

jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, jangka waktu 

pengembalian dan jumlah pinjaman tidak berpengaruh terhadap 
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kemampuan debitur membayar pembiayaan pada BPR Jatim 

Cabang Probolinggo. 

Namun keadaan di lapangan menyatakan hal yang berbeda, 

bahwasannya capacity mempunyai pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap pembayaran pembiayaan murabahah di BRI 

Syariah KCP Ponorogo. Beberapa hal yang mungkin terjadi 

adalah keadaan arus kas atau keuntungan pada usaha nasabah, 

keuntungan yang diperoleh mungkin tidak sebanding dengan 

besarnya jumlah pembiayaan. Keuntungan yang minim dapat 

disebabkan oleh beberapa hal seperti pemasaran produk usaha 

yang kurang maksimal sehingga dapat menyebabkan keuntungan 

tidak maksimal dan berdampak pada kelancaran pembayaran 

pembiayaan. 

4. Pengaruh capital kepada nasabah terhadap pembayaran 

pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Pada variabel capital diketahui nilai β -0,077 dan diperoleh 

nilai p-value uji Wald (sig) > α yaitu 0,935 > 0,05 maka hal ini 

menunjukkan bahwa variabel capital berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap pembayaran pembiayaan (Y) dengan 

demikian dinyatakan (H3) ditolak.  

Capital adalah cerminan komposisi modal sendiri 

dibandingkan dengan modal pinjaman untuk mendanai 

kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan di sektor riel pada 

umumnya berbeda dengan perusahaan finansial yang sebagian 
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besar dana yang diperoleh adalah dana pihak ketiga atau berasal 

dari hutang. Sektor riil tidak boleh demikian, karena komposisi 

modal sendiri idealnya lebih besar dari dana yang berasal dari 

pinjaman atau hutang. Maka dalam penilaian kapital perusahaan 

berfungsi sebagai benteng ketahanan nasabah apabila terjai 

risiko pembiayaan. 

Penilaian capital lebih mengarah kepada jumlah dana atau 

modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah sebagai pemohon 

pembiayaan murabahah. Modal sendiri yang dimaksud disini 

adalah permodalan awal usaha yang dimiliki oleh nasabah 

pembiayaan sebagai pendukung pengajuan pembiayaan, karena 

pihak BRI Syariah KCP Ponorogo tidak membiayai usaha 

nasabah 100%. Sehingga semakin besar modal sendiri dari 

nasabah, maka semakin tinggi kesungguhan nasabah dalam 

menjalankan usahanya dan pembayaran angsuran yang diterima 

akan lancar. 

Namun keadaan di lapangan menyatakan hal yang berbeda, 

bahwasannya capital memiliki keterkaitan yang sebaliknya 

dengan pembayaran pembiayaan murabahah di BRI Syariah 

KCP Ponorogo. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi 

penyebab adanya kesenjangan tersebut salah satunya adalah 

kepemilikan tempat usaha. Sebagian nasabah menjalankan 

usahanya sendiri namun masih dengan menyewa tempat usaha. 

Hal tersebut tentu akan menjadi salah satu faktor terhambatnya 
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pembayaran angsuran, sebagian pendapatan yang seharusnya 

digunakan untuk pembayaran angsuran pembiayaan akan tetapi 

digunakan untuk membayar sewa tempat usaha. Begitu pula 

dengan modal awal yang digunakan nasabah, mungkin mereka 

menggunakan dana pinjaman dari pihak lain sebagai modal awal 

usaha. Hal yang demikian dapat menjadi pemicu timbulnya 

pembiayaan macet bagi bank syariah.  

5. Pengaruh collateral kepada nasabah terhadap pembayaran 

pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Pada variabel collateral diketahui nilai β 1,577 dan diperoleh 

nilai p-value uji Wald (sig) > α yaitu 0,296 > 0,05 maka hal ini 

menunjukkan bahwa variabel collateral berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap pembayaran pembiayaan (Y) dengan 

demikian dinyatakan (H4) ditolak.  

Collateral adalah barang yang diserahkan nasabah kepada 

pihak bank sebagai agunan dalam proses permohonan 

pembiayaan murabahah yang digunakan sebagai pegangan 

apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setiap bank pasti 

tidak menginginkan apabila pada akhirnya nasabahnya tidak 

dapat membayar kewajibannya, sehingga antisipasi risiko pun 

dilakukan. Untuk itu upaya yang dilakukan oleh pihak bank 

harus tegas dalam meminta jaminan yang diberikan dan lebih 

selektif dalam melakukan penelitian.  
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Namun keadaan di lapangan menyatakan hal yang berbeda, 

bahwasannya collateral memiliki keterkaitan yang sebaliknya 

dengan pembayaran pembiayaan murabahah di BRI Syariah 

KCP Ponorogo. Macet tidaknya pembayaran pembiayaan tidak 

dipengaruhi oleh adanya collateral.  

Hal yang mungkin terjadi kepada nasabah atas jaminan yang 

diberikan kepada pihak bank salah satunya adalah cepat atau 

lambatnya proses likuidasi barang jaminan. Selain itu juga 

pengawasan jaminan oleh pihak bank mengenai tempat/lokasi 

juga perlu diperhatikan. Jaminan yang baik adalah jaminan yang 

memiliki ketetapan nilai yang baik, proses likuidasi yang cepat, 

mudah untuk diperjual belikan dan berada di tempat yang 

mudah dijangkau. 

6. Pengaruh condition kepada nasabah terhadap pembayaran 

pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Variabel condition diketahui nilai β 1,3 dan diperoleh nilai p-

value uji Wald (sig) < α yaitu 0,047 < 0,05 maka hal ini 

menunjukkan bahwa variabel condition berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pembayaran pembiayaan (Y) dengan 

demikian dinyatakan (H5) diterima. 

Lingkungan eksternal perusahaan sangat memengaruhi 

lingkungan hidup perusahaan terutama perusahaan yang 

mempunyai skala pasar yang luas dengan teknologi tinggi dalam 

operasionalnya. Kondisi ekonomi makro suatu negara sangat 
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berpengaruh terhadap perusahaan terutama perusahaan-

perusahaan besar dengan skala pasar yang luas. Demikian juga 

kondisi politik yang secara tidak langsung memengaruhi kondisi 

perusahaan. Politik yang stabil berbeda halnya dengan kondisi 

politik yang tidak stabil. Kemajuan teknologi, perubahan pasar, 

perkembangan industri, kebijakan pemerintah dan arus 

globalisasi adalah kondisi yang secara langsung maupun tidak 

langsung memengaruhi operasional perusahaan, bahkan ada 

perusahaan yang bangkrut hanya karena kebijakan pemerintah 

yang tidak berpihak padanya.  

Adanya dampak perubahan kondisi lingkungan tersebut, 

mengahruskan pihak bank untuk mencari solusi apabila situasi 

kondisi kurang menguntungkan itu terjadi. Maka dari itu 

sebelum terjadinya risiko, penilaian condition harus benar-benar 

diperhatikan untuk menentukan kelayakan nasabah dalam 

pemberian pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP 

Ponorogo.  

Hal demikian sama dengan keadaan yang ada di lapangan, 

bahwasannya condition memiliki keterkaitan dengan 

pembayaran pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP 

Ponorogo. Ada beberapa hal yang dimaksud ke dalam condition 

disini antara lain, kondisi usaha sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat sekitar. Menjalankan usaha harus melihat kebutuhan 
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masyarakat sekitar agar berjalan baik dan mudah untuk dijual 

serta memperoleh keuntungan.  

Sebagian besar nasabah memilih lokasi usaha yang jauh dari 

daerah rawan bencana, misalnya tanah longsor. Dengan melihat 

kondisi maka lokasi berpengaruh dalam kelangsungan usaha. 

Selain itu, nasabah juga dapat menguasai pasar dalam 

persaingan dengan yang lain. Dengan demikian pinjaman 

kepada pihak bank akan mudah dikembalikan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian 

yang berjudul Analisis Pengaruh 5C Terhadap Pembayarana 

Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo adalah 

sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian secara bersama-sama character, capacity, 

capital, collateral, condition mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pembayaran pembiayaan murabahah. 

Diketahui bahwa nilai G yaitu sebesar 74,320 dengan Xtabel 

11,070 hal ini berarti G > Xtabel hal ini berarti 74,320 > 11,070 

dan uji p-value adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada taraf 

signifikan α = 0,05 (5%) Sehingga menunjukkan bahwa variabel 

independen berpengaruh secara bersama-sama dengan variabel 

dependen maka dapat diambil keputusan bahwa H0 ditolak dan 

H1 diterima.  

2. Character memiliki pengaruh negatif terhadap pembayaran 

pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo. Hal ini 

diperoleh dari nilai p-value Uji Wald (sig) lebih besar daripada α 

= 0,05 yaitu 0,449 > 0,05 maka hal ini menunjukkan bahwa 

variabel character berpengaruh tidak signifikan terhadap 
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pembayaran pembiayaan (Y) dengan demikian dinyatakan (Ha1) 

ditolak. 

3. Capacity memiliki pengaruh negatif terhadap pembayaran 

pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo. Hal ini 

diperoleh dari nilai p-value Uji Wald (sig) lebih besar daripada α 

= 0,05 yaitu 0,667 > 0,05 maka hal ini menunjukkan bahwa 

variabel capacity berpengaruh tidak signifikan terhadap 

pembayaran pembiayaan (Y) dengan demikian dinyatakan (Ha2) 

ditolak. 

4. Capital memiliki pengaruh negatif terhadap pembayaran 

pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo. Hal ini 

diperoleh dari nilai p-value Uji Wald (sig) lebih besar daripada α 

= 0,05 yaitu 0,935 > 0,05 maka hal ini menunjukkan bahwa 

variabel capital berpengaruh tidak signifikan terhadap 

pembayaran pembiayaan (Y) dengan demikian dinyatakan (Ha3) 

ditolak. 

5. Collateral memiliki pengaruh positif terhadap pembayaran 

pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo. Hal ini 

diperoleh dari nilai p-value Uji Wald (sig) lebih besar daripada α 

= 0,05 yaitu 0,296 > 0,05 maka hal ini menunjukkan bahwa 

variabel collateral berpengaruh tidak signifikan terhadap 

pembayaran pembiayaan (Y) dengan demikian dinyatakan (Ha4) 

ditolak. 



99 
 

 

6. Condition memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pembayaran pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP 

Ponorogo. Hal ini diperoleh dari nilai p-value Uji Wald (sig) 

kurang daripada α = 0,05 yaitu 0,047 < 0,05 maka hal ini 

menunjukkan bahwa variabel condition berpengaruh signifikan 

terhadap pembayaran pembiayaan (Y) dengan demikian 

dinyatakan (Ha5) diterima. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan 

peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Bank 

Bagi BRI Syariah KCP Ponorogo hendaknya dapat lebih 

tegas dan selektif dalam pemberian pembiayaan murabahah 

dengan lebih mempertimbangkan penilaian prinsip 5C 

(Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) secara 

profesional sehingga dapat meminimalisir adanya pembiayaan 

macet.  

Pihak BRI Syariah KCP Ponorogo diharapkan agar terus 

berupaya meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik 

kepada nasabah, dan sering melakukan penagihan rutin terhadap 

nasabah yang jatuh tempo. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar lebih 

menguraikan faktor apa saja yang ada dalam character, capacity, 
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capital, collateral, condition apabila akan meneliti permasalahan 

yang sama mengenai pengaruh 5C terhadap pembayaran 

pembiayaan murabahah.  

C. Keterbatasan Peneliti 

Penelitian ini mengungkap tentang pengaruh 5C (Character, 

Capacity, Capital, Collateral, Condition) terhadap pembayaran 

pembiayaan murabahah, sedangkan masih banyak faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi macet tidaknya pembayaran pembiayaan 

murabahah.  
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