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ABSTRAK 

 

Riatin, Hesti. 2019. Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murābahah 

Bermasalah di Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun. Skripsi, 

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah. Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Muchtim Humaidi, M.IRKH. 

 

Kata Kunci: Nasabah, Angsuran, Kendala 

 

Bank syariah merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang 

keuangan yang kegiatannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan dana kepada masyarakat. BRISyariah merupakan salah satu lembaga 

yang mengeluarkan produk yang diperuntukan bagi mereka yang membutuhkan 

dana. Salah satu produk yang di gunakan oleh BRISyariah adalah berupa 

pembiayaan Murābahah. BRISyariah dalam menyalurkan dananya tidak terlepas 

dari pembiayaan bermasalah yaitu tidak kembalinya pokok pembiayaan yang telah 

disepakati di awal pembiayaan. Atupun kendala lain yang timbul dari nasabah 

maupun pihak bank. Seperti yang ada di bank BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun, meskipun pembiaayan meningkat pada tahun 2017 sekitar RP 127,461 

Milyar dan meningkat pada tahun 2018 sekitar Rp 161,749 Milyar. Masih 

ditemukan adanya pembiayaan bermasalah  dengan rincian pada tahun 2017 

sekitar 2,34 % atau sekitar Rp 2,988.000.000 dan tahun 2018 2,20 % atau sekitar 

Rp 3,559.000.000 dari total pembiayaan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang 

menyebabkan pembiayaan Murābahah bermasalah di Bank BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun dan bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan Murābahah 

bermasalah di Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun. Adapun penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kualitatif dengan data yang digunakan berasal dari 

hasil wawancara dengan pihak BRISyariah Kantor Cabang Madiun. Selanjutnya, 

dianalisis secara kualitatif induktif yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat 

khusus untuk kemudian diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mampu 

berlaku secara umum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk 

memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial. Penelitian 

kualitatif yaitu penelitian yang mengedepankan pengumpulan data atau realitas 

persoalan dengan berdasarkan pada pengumpulan data dan realitas persoalan. 

Berdasarkan hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor 

pembiayaan Murābahah bermasalah di Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

adalah berasal dari pihak bank (faktor Internal) dan dari pihak nasabah sendiri 

(faktor Eksternal). Strategi yang dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan 

Murābahah bermasalah: a) Pendekatan kepada nasabah, b) Penagihan rutin, c) 

Recheduling (Penjadwalan Ulang), d) Eksekusi jaminan. Karena pembiayaan yang 

sudah tersalurkan kepada nasabah mengalami kemacetan sehingga membuat pihak 

bank harus melakukan tindakan penyelidikan kepada nasabah guna mengetahui 

apa yang sebenarnya terjadi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah    

Sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dari 

aspirasi masyarakat muslim untuk memiliki sistem perbankan yang islami. 

Bank Syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta 

peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. 

Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang 

sebagai dagangan utamanya. Dengan demikian, dapat ditarik definisi umum 

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara 

(Intermediary) dalam menghimpun dana masyarakat serta menyelurkan 

pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.1   

Dalam menjalankan sistem perbankan syariah lebih menekankan pada 

prinsip-prinsip syariah, serta dalam menjalankan kegiatannya seperti 

menghimpun dan menyalurkannya harus sesuai prinsip syariah islam. Seiring 

berjalannya perbankan syariah ini maka para pengguna bank tidak akan ragu 

ataupun takut terhadap bunga pada setiap peminjaman. Dalam bank syariah 

tidak mengenal yang namanya bunga melainkan margin yang disepakati oleh 

kedua belah pihak.    

                                                             
1 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 

98-99.   
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Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 kemudian di 

revisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dengan adanya UU 

ini, bank syariah dapat diakui keberadaannya dan bekerja secara prinsip 

muamalah ataupun secara prinsip syariah islam.
2 
 

BRISyariah bekerja sama dengan Bank BRI dengan memanfaatkan 

komunitas ataupun kegiatan usaha yang sudah terjaring oleh Bank BRI. 

Sebagai kantor layanan syariah, Bank BRISyariah mengembangkan bisnis 

yang menekankan pada kegiatan penghimpun dana masyarakat kemudian 

menyalurkan ke masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Hadirnya bank 

syariah ini memberikan sesuatu hal yang semakin membaik. Hal ini ditandai 

dengan adanya beberapa produk yang dikeluarkan bank syariah.  

Bank syariah selain menyediakan produk-produk penghimpun juga 

menawarkan produk  kepada masyarakat. pembiayaan yang paling  dominan 

dalam perbankan syariah yaitu produk Murābahah. Meskipun terdapat produk 

lainnya seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lain-lain. Namun pada 

kenyataannya yang paling sering diminati ialah produk Murābahah, karena 

produk tersebut dalam mekanismenya lebih mudah diterapkan dari pada 

produk lainnya. Murābahah adalah jual beli barang dengan harga jual sebesar 

harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. penjual harus 

mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.
3
 

Murābahah adalah salah satu dari bentuk pembiayaan jual beli yang 

telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal 

                                                             
2 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Depok: PT Raja grafindo Persada, 2014),7. 
3 Muhammad dan Dwi Suwiknyo, Akuntansi Perbankan Syariah (Yogyakarta: Orbit Trust, 

2009), 42. 
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kerja dan investasi dalam perbankan syariah yang memiliki prospek 

keuntungan yang cukup menjanjikan. Keuntungan yang cukup menjanjikan 

itulah sehingga semua atau hampir semua lembaga keuangan syariah 

menjadikan produk financing dalam pengembangan modal mereka. 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun merupakan salah satu lembaga 

yang bergerak dibidang keuangan. BRISyariah Kantor Cabang Madiun berdiri 

pertama pada tahun 28 November 2012 yang beralamatkan di Jln. S. Parman 

No. 44. Pimpinan Cabang Bank BRISyariah Fathurozi Bosman. Produk yang 

disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana cukup berfariasi, 

salah satu produk yang paling dominan di Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun adalah produk Murābahah. Murābahah merupakan produk yang 

dominan diminati karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Muhammad Ali Najammudin selaku Manager Marketing Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun  mengatakan bahwa penyaluran dana 

melalui pembiayaan telah tumbuh besar sekitar 14% secara  yoy (year on 

year). Total Pembiayaan meningkat dari Rp 127,461 Milyar pada tahun 2017 

menjadi Rp 161,749 Milyar pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2017 

pembiayaan bermasalah sekitar 2,34 % atau sekitar Rp 2,988.000.000  dan 

pada tahun 2018 sekitar 2,20% atau Rp 3,559.000.000 dari total pembiayaan  

masih di temukan adanya pembiayaan bermasalah.
4
 Melihat dari laporan 

tersebut meskipun pembiayaan meningkat namun masih ditemukan adanya 

pembiayaan bermasalah. Dalam suatu pembiayaan dikatakan tidak mengalami 

                                                             
4   Muhammad Ali Najammudin, Wawancara, 11 Maret 2019 
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pembiayaan bermasalah ketika berada kurang dari 5% dari total pembiayaan, 

baik untuk bank umum konvensional maupun bank umum syariah. Selama 

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

tersebut masih dianggap dalam kondisi sehat dan memiliki kinerja terhadap 

fungsi bank yang baik. Akan tetapi keika Bnak sudah mengalami pembiayaan 

di atas 5% maka bank dapat di katakan kurang sehat dan harus melakukan 

penagihan full. 

Khotibul Umam dan Setiawan Budi mengatakan, dalam kenyataanya 

walaupun produk perbankan syariah bervariasi dan dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan nasabah, masih juga ditemukan adanya permasalahan. Khususnya 

untuk produk di bidang pembiayaan. 
5
 

Dalam memberikan pembiayaan bank Syariah rentan sekali dengan 

kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan-pembiayaan yang bemasalah yang 

disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor penyebab terjadinya 

pembiayaan bermasalah dapat berasal dari pihak bank dalam hal ini Bank 

BRISyariah itu sendiri. Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis 

pembiayaan kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi 

sebelumnya dan dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis 

pembiayaan dengan pihak nasabah sehingga dalam menganalisisnya dilakukan 

secara subjektif. Selain itu, salah satu contoh faktor lainya adalah dari faktor 

nasabahnya, faktor yang terjadi pada nasabah misalnya adalah turunnya 

kondisi usaha nasabah yang menyebabkan  bermasalahnya pembiayaan yang 

                                                             
5 Khotibul Umam dan setiawan budi Utomo, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan 

Dinamika Perkembangan Di Indonesi (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2017), 204. 
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sedang dijalani oleh nasabah itu sendiri. Adanya i’tikad kurang baik dari 

nasabah berupa menunda-menunda pembayaran padahal dalam keadaan 

mampu, adanya hutang ditempat lain, dan nasabah kurang cakap mengelola 

usahanya.  

Fatturahman Djamil menerangkan pembiayaan bermasalah adalah 

pembiayaan yang kualitas pembiayaannya berada dalam kategori kurang 

lancar, diragukan, dan macet.
6
 

Pada umumnya suatu pembiayaan dikatakan bermasalah apabila usaha 

yang dibiayai sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajiban yang telah 

disepakati dalam perjanjian, indikasi masalah yang dominan adalah 

ketidakmampuan financial yang tingkat masalahnya dapat dilihat dari kondisi 

kesehatan perusahaan. Jika pembiayaan tersebut telah mengalami 

penunggakan, maka pembiayaan tersebut dapat dikategorikan sebagai 

pembiayaan yang kurang lancar atau bermasalah dan pembiayaan ini harus 

cepat ditangani oleh pihak Bank BRISyariah agar tidak berkelanjutan.  

Dengan melihat pemaparan tersebut, penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian, dengan memberikan gambaran apa dan bagaimana 

penyelesaian  pembiayaan Murābahah bermasalah di Bank BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul 

“Analisis Strategi Penyelesaian  Pembiayaan Murābahah Bermasalah Di 

Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun” 

 

                                                             
6 Fatturahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014), 35. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan Murābahah bermasalah 

di Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun? 

2. Analisis strategi penyelesaian  pembiayaan Murābahah bermasalah  di  

Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dibuat agar peneliti atau analisis ini lebih terarah dan 

tidak meluas ke permasalahan lain, maka penulis membatasi masalah hanya 

kepada upaya penyelesaian apa yang digunakan oleh Bank BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun  ketika menghadapi pembiayaan Murābahah bermasalah pada 

periode 2017-2018. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dijelaskan mengenai 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan 

Murābahah bermasalah   di Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun. 

2. Bagaimana strategi penyelesaian  pembiayaan Murābahah bermasalah  di  

Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan informasi bagi pengkaji, pengambilan kebijakan  dan 

penelitian ekonomi syariah. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

memperluas wawasan sekaligus mengevaluasi strategi penyelesaian 

pembiayaan Murābahah bermasalah di Bank BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pihak Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun. 

Memberikan kontribusi yang bermanfaat atau dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan bagi karyawan dan manajer dalam melakukan 

penyelesaian pembiayaan bermasalah  

b. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk 

memperdalam subtansi penelitian dengan melihat permasalahan dari 

sudut pandang berbeda. 

 

F. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dalam penelitian ini. Pada dasarnya adalah untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian 

yang sejenis yang mungkin sudah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. 
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Kajian terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah, bukanlah pertama 

kali dilakukan akan tetapi sebelumnya telah ada skripsi yang menulis 

mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Laina prodi 

muamalah fakultas syariah dari UIN Walisongo Semarang. Dengan judul 

skripsi “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murābahah Bermasalah di BMT 

Insan Sejahtera Cabang Cepiring”. Hasil dari skripsi ini adalah faktor yang 

menyebabkan pembiayaan Murābahah bermasalah di BMT Insan Sejahtera 

dikarenaka oleh pihak bank dan pihak nasabah itu sendiri. Tinjauan hukum 

Islam terhada penyelesaian pembiayaan Murābahah bermasalah adalah sesuai 

dengan prinsip-prinsip hukum islam, karena dalam menangani pembiayaan 

bermasalah BMT Insan Sejahtera cara-cara seperti musyawarah terlebih 

dahulu, pemberian keringanan dan pembebasan utang. persamaan dengan 

penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang penyelesaian 

pembiayaan Murābahah bermasalah. Perbedaan dengan penelitian terdahulu 

adalah peneliti berfokus pada penyelesaian pembiayaan Murābahah 

bermasalah di Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun.
7
 

Kedua, penelitian yang dilakukan Laili Maulistina prodi perbankan 

syariah dari UIN Raden Intan Lampung. Dengan judul skripsi “Strategi 

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murābahah dalam 

perspektif Islam di BPRS Bandar Lampung”. Hasil dari skripsi ini adalah 

bahwasannya BPRS kota Bandar lampung melakukan penyelesaian 

                                                             
7
 Zahrotul Laina, “Analisis penyelesaian pembiayaan Murābahah Bermasalah di BMT Insan 

Sejahtera Cabang Cipiring,” Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016), 46. 
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pembiayaan bermasalah melalui strategi 1) penagihan secara intensif 2) surat 

peringatan 3) penjadwalan kembali 4) persyaratan kembali 5) penataan 

kembali 6) penghapusan bukuan 7) kemudian di selesaikan melalui jalur 

hukum agama. persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama 

membahas tentang penyelesaian pembiayaan Murābahah bermasalah. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti berfokus pada 

penyelesaian pembiayaan Murābahah bermasalah di Bank BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun. Mereka menggunakan strategi berupa penjadwalan kembali 

(rescheduling) hingga jalur eksekusi jaminan.
8
 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Winarni. Dengan judul skripsi 

“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Pada Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanggerang Ciputat”. Hasil dari penelitian 

terdahulu ini adalah bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan 

bermasalah warung mikro pasa bank syariah mandiri Kantor Cabang 

tanggerang ciputat adalah usaha nasabah menurun bahkan bangkrut, PHK, 

nasabah menghilang, marah, meninggal. Adapun strategi penyelesaian 

pembiayaan bermasalah adalah regular collection (Penagihan) dan 

rescheduling (penjadwalan kembali). Persamaan penulis dengan penelitian 

terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang penyelesaian pembiayaan 

bermasalah. Perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu adalah penulis 

berfokus pada  penyelesaian pembiayaan Murābahah bermasalah di bank 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak 

                                                             
8 Laili Maulistina, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad 

Murābahah dalam perspektif Islam di BPRS Bandar Lampung,” Skripsi (Lampung: UIN Raden 

Intan Lampung, 2017), 118. 
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Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun yaitu dengan Recheduling 

(penjadwalan kembali) dan kemudian keika tidak ada kemauan ataupun I’tikad 

baik dari nasabah untuk melunasi maka pihak bank akan melakukan eksekusi 

jaminan.
9
 

Dari penelusuran karya skripsi, belum ada penelitian yang secara 

spesifik membahas tentang “Analisis strategi penyelesaian pembiayaan 

Murābahah bermasalah di Bank Syariah Kantor Cabang Madiun”. Peneliti ini 

tentunya berbeda dengan penelitian yang disebut di atas. Perbedaan dari ketiga 

penelitian terdahulu yaitu pada  penyelesaian pembiayaan Murābahah 

bermasalah di Bank BRISyariah menggunakan empat strategi dalam 

menyelesaikannya. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman 

tentang cara-cara seorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan 

memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian 

ialah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan 

yang antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.
10

  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian secara langsung ke 

lapangan yaitu ke BRISyariah Kantor Cabang Madiun untuk membuktikan 

apakah memang terjadi pembiayaan Murābahah bermasalah yang 

                                                             
9 Winarni, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro pada BSM KC 

Tanggerang Ciputat,” Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 95.  
10 Soemitro, Metodoligi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), 10. 
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berstatus diragukan, kurang lancar atau macet didalam BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun, sehingga bank harus melakukan strategi penyelesaian 

pembiayaan Murābahah bermasalah. Peneliti menjadikan beberapa teori 

yang berkaitan dengan faktor-faktor pembiayaan bermasalah dan strategi 

penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagai pijakan atau pedoman untuk 

peneliti melakukan penelitian dan membuktikan kebenaran yang terjadi 

dilapangan. 

Maka dapat disimpulkan penelitian ini termasuk penelitian lapangan 

(field research) dimana peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat 

dengan masyarakat setempat dan peneliti harus memiliki pengetahuan 

tentang kondisi, situasi dan pergolakan hidup partisipan dan masyarakat 

yang diteliti.
11

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melaui 

prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan 

mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan 

data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen 

kunci.
12

 Penelitian Kualitatif menekankan pada makna, pemahaman, 

pengertian, verstehen tentang suatu fenomena, kejadian, maupun 

                                                             
11 Jozef Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya (Jakarta: 

PT Gramedia Widiasarana, 2010), 9. 
12

 Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : Skripsi dan Tesis (Yogyakarta: 
Suaka Media, 2015), 8. 
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kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan atau tidak langsung 

dalam setting yang teliti, kontekstual, dan menyeluruh.
13

  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fakta 

kejadian, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat 

penelitian berlangsung terjadi di Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun.  

 

2. Kehadiran peneliti 

Dalam peneliti ini, peneliti sebagai instrument kunci berperan 

sebagai non partisipan yaitu peneliti hanya mencari data atau informasi 

dari narasumber yaitu pegawai atau karyawan Bank BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun, yang mana kehadiran penulis diketahui statusnya sebagai 

peneliti oleh informan. 

 

3. Lokasi Penelitian  

Penelitian berlokasi pada Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun yang terletak di Jl. Muhammad Husni Thamrin No. 3, Klagen, 

Oro-Oro Ombo, Madiun. Tempat yang begitu strategis yaitu di tengah-

tengah kota. Alasan lokasi yang dipilih adalah Bank BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun adalah untuk melihat startegi yang digunakan bank ketika 

terdapat pembiayaan bermasalah khususnya adalah pembiayaan 

Murābahah. 

                                                             
13

 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan (Jakarta: 
Kencana, 2014), 328. 
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4. Data dan sumber data  

Adapun data-data dan sumber data yang dibutuhkan oleh penulis 

untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam 

penyusunan skripsi ini adalah:  

a. Sumber Data primer 

Adalah sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.
14

 Dalam hal ini sumber 

data diperoleh dari narasumber (informan) melalui wawancara dengan 

pihak-pihak yang terkait, seperti MuhammadAli Najjamudin selaku 

Manager Marketing, Farhan selaku Acount Officer dan Johan Agus 

Setyawan selaku Acount Officer di Bank Syariah Kantor Cabang 

Madiun. 

b. Sumber Data Sekunder 

Adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui perantara. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi, 

seperti berkas-berkas strategi penyelesaian pembiayaan Murābahah 

bermasalah dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian serta 

penunjang atau pelengkap sumber primer.
15

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

                                                             
14 Nur Indrianto dan Bambang Supomo, Metodelogi Penelitian Bisnis Akuntansi dan 

Manajemen, Cet. BRI Ke-2 (Yogyakarta: BPFE, 2002),146. 
15 Ibid., 147. 
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a. Teknik Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen bentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk 

gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lainnya.
16

 

Penggalian data yang dilakukan dengan menelaah dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan profil-profil Bank BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun dan jumlah data pembiayaan Murābahah 

bermasalah.  

b. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data 

bisa terkumpulkan semaksimal mungkin. 

Dapat dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, “jantungnya 

adalah catatan lapangan”. Catatan lapangan pada penelitian ini bersifat 

deskriptif. Artinya bahwa catatan lapangan ini berisi gambaran tentang 

latar pengamatan, orang, tindakan dan pembicaraan tentang segala 

sesuatu yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dan bagian 

deskriptif tersebut berisi beberapa hal, diantaranya adalah gambaran 

                                                             
16

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R and D (Bandung: Alfabeta, 

2007), 240. 
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diri fisik, rekontruksi dialog, deskriptif latar fisik, catatan tentang 

peristiwa khusus, gambaran kegiatan dan perilaku pengamatan.
17

 ini 

menggunakan format rekaman hasil observasi. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan metode induktif yaitu penggunaan data yang bersifat umum 

kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.
18

 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Dengan cara mengorganisasikan data ke 

dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami diri sendiri dan juga orang 

lain. 

Analisis data menggunakan metode berfikir, yaitu metode yang 

dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan yang dimulai dari 

pernyataan umum atau teori-teori menuju pernyataan-pernyataan khusus 

dengan penalaran atau rasio-rasio.
19

 Dengan metode ini, penulis 

mengambil kesimpulan dari pernyataan yang umum, seperti teori-teori 

                                                             
17 Ibid.,156. 
18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta.2003). 277. 
19 Nana Sudjana, Tuntunan Penyususnan Karya Ilmiah (bandung: Sinar Baru, 1991), 6. 
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yang berkaitan dengan pembiayaan Murābahah. Kemudian menuju 

pernyataan khusus, yaitu memaparkan mengenai penyelesaian pembiayaan 

Murābahah bermasalah. 

 

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan ini merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep keshahihan dan keandalan.
20

 Dalam penelitian ini akan 

menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi 

yaitu penelitian akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat 

dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memeperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis 

menyusun sistematika pembahasan secara singkat agar menunjukkan hasil 

penelitian yang baik dan mudah dipahami.  

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis akan menuliskan, latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

                                                             
20 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rodakarya, 2000),6. 
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BAB II : PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DAN PENYELESAIAN 

PEMBIAYAAN MURĀBAHAH BERMASALAH 

Dalam bab ini berisi  tentang pembiayaan, pembiayaan 

Murābahah, pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan 

bermasalah. 

 

BAB III : STRATEGI PENYELESAIAN PEM-BIAYAAN MURĀBAHAH 

BERMASA-LAH DI BANK BRISYARIAH KANTOR CABANG 

MADIUN 

Dalam bab ini berisi tentang temuan penelitian, yaitu deskripsi data 

yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif, 

meliputi gambaran umum bank BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun, kegiatan funding dan lending, faktor-faktor penyebab 

pembiayaan Murābahah bermasalah, penyelesaian pembiayaan 

Murābahah  bermasalah di Kantor Cabang Madiun. 

 

BAB IV : ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN 

MURĀBAHAH BER-MASALAH DI BANK BRISYARIAH 

KANTOR CABANG MADIUN 

Pada bab ini merupakan bagian bab yang paling penting karna 

dalam bab ini akan dibahas dan dianalisis mengenai faktor-faktor 

pembiayaan Murābahah bermasalah dan penyelesaian pembiayaan 
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Murābahah bermasalah di Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun.  

 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan 

yang telah dilakukan sebelumnya serta saran kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap hasil penelitian. 
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BAB II 

PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DAN PENYELESAIAN  

PEMBIAYAAN MURĀBAHAH BERMASALAH 

 

A. Pembiayaan  

1. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh bank syariah 

kepada masyarakat yang membutuhkan dana yang telah dikumpulkan 

oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana, sedangkan 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah menyediakan uang atau 

tagihan lain berdasarkan kesepakatan bank dengan pihak lain yang 

mengharuskan pihak yang dibiayai untuk mengangsur uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.
21

  

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank untuk 

memberikan fasilitas penyediaan dana, barang serta fasilitas lainnya. 

untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang kekurangan dana, disisi 

lain sebagai bentuk usaha bank dalam mengembangkan modal 

perusahaan.   

M. Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan 

salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk 

memenuhi kebutuhan nasabah yang merupakan deficit unit.
22

 

                                                             
21  Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 7. 
22 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2011), 160.  
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Dalam  pelaksanaanya, pembiayaan bank syariah harus 

memenuhi dua aspek yaitu aspek  syari dan aspek ekonomi. Aspek syari 

adalah setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus 

tetap berlandaskan kepada syariat islam. Adapun yang dimaksud dengan 

aspek ekonomi adalah mempertimbangkan perolehan keuntungan baik 

bagi bank syariah maupun bagi nasabah.  

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 

menyatakan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan perjanjian antara 

pihak bank dan pihak yang lain yang dimana membutuhkan dana dan 

mewajibkan untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu tertentu 

dengan  imbalan atau bagi hasil.
23

 

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. 

Dengan demikian, pemberian pembiayaan merupakan pemberian 

kepercayaan atas pembiayaan yang telah diberikan kepada pihak 

nasabah. Berdasarkan pernyataan tersebut maka pihak penerima benar-

benar harus diyakini dapat mengembalikan sesuai waktu dan syarat yang 

telah ditentukan.  

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, 

yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh  orang lain. 

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan 

                                                             
23 Suran Remi Sjahdeini, Perbankan Islam (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), 251. 
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yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada 

nasabahnya.
24

  

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah salah satu 

jenis dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah untuk menyediakan 

dana atau tagihan kepada masyarakat atau nasabah dengan kewajiban 

mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan (margin) atau bagi hasil. 

 

2. Faktor yang Mempengaruhi dalam Menilai Pengajuan Pembiayaan  

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pihak lembaga 

keuangan syariah dalam menilai pengajuan pembiayaan digunakanlah 

analisisi dengan rumus 5C, yaitu:  

a. Character (Karakter)   

Karakter mengambarkan watak dan kepribadian seorang 

nasabah. Bank perlu menganalisis terhadap karakter calon nasabah, 

tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa ia mempunyai keinginan 

untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan 

lunas. Karakter yang diinginkan bank diantaranya yaitu jujur, baik, 

dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan pembiayaan. 
25

 

Dari karakter maka bank dapat mengetahui nasabah tersebut 

memiliki kepribadian seperti apa. Karakter dapat mempengaruhi suatu 

                                                             
24 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, 304. 
25 Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi (Jakarta: Kencana, 2011), 112. 
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proses pembiayaan ketika memiliki karakter yang baik maka dalam 

pelaksanaan pembiayaan juga akan lancar begitu juga sebaliknya. 

b. Capacity (Kemampuan) 

Ditujukan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam 

memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati. 

Kemampuan keuangan sangatlah penting dikarenakan hal ini menjadi 

sumber utama pembayaran yang diberikan oleh bank. Semakin baik 

kemampuan keuangan seorang nasabah maka semakin baik pula 

angsuran yang telah disepakati.
26

 

Artinya kemampuan anggota untuk menjalankan usaha dan 

mengembalikan pinjaman. Dapat dilihat dari kemampuan mengelola 

usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah, pada akhirnya akan 

terlihat kemampuan dalam mengembalikan pembiayaan yang 

disalurkan. 

c. Capital  (Modal)  

Artinya penilaian besarnya penggunaan modal yang diperlukan 

peminjam atau nasabah dilihat dari laporan keuangan (neraca dan 

laporan laba rugi). Dapat juga dilihat dari mana saja modal yang ada 

sekarang. 

d. Collateral (Jaminan) 

Penilaian jaminan dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat 

kemudahan diperjualbelikan objek jaminan, semakin mudah aset 

                                                             
26 Ibid, 112. 
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tersebut diperjualbelikan, tingkat resiko bank semakin berkurang. 

Jaminan hanya berfungsi atau bersifat sebagai solusi terakhir apabila 

debitur bermasalah tidak dapat mengembalikan kewajiban pinjaman. 

27
 

Artinya adanya jaminan yang dimiliki nasabah baik yang 

bersifat fisik ataupun non fisik,  yang kemudian diberikan kepada 

pihak bank. Jaminan harus di periksa keabsahannya sehingga bila 

terjadi masalah maka jaminan dapat dipergunakan secepatnya. 

e.  Condition (kondisi ekonomi) 

Artinya keadaan ekonomi yang dipertimbangkan dan dikaitkan 

dengan prospek usaha calon nasabah.
28

  

Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-

benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan terjadinya 

pembiayaan bermasalah relative kecil. 

 

3. Tujuan dan fungsi pembiayaan  

Adapun beberapa fungsi dari pembiayaan, diantaranya adalah:  

a. Meningkatkan daya guna uang. 

b. Meningkatkan daya guna barang.  

c. Meningkatkan peredaran  uang.  

d. Menimbulkan kegairahan berusaha.  

e. Stabilitas ekonomi.  

                                                             
27 Maryanto Supriyono, Buku Pintar Perbankan (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), 163. 
28 Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 49. 
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f.  Sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan nasional.  

g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.
 29

 

 

B. Pembiayaan Murābahah 

1. Pengertian Pembiayaan Murābahah 

Murābahah berasal dari perkataan Ribh yang berarti pertambahan. 

Secara pengertian umum adalah penjualan seharga barang tersebut 

ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang 

membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan 

tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh Ibn Rusyd mengartikan 

Murābahah sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati.
30

 

Murābahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang telah disepakati. Dalam hal ini penjual harus memberi 

tahu harga barang yang ia beli  dan menentukan suatu tingkat keuntungan 

sebagai tambahannya. Jadi singkatnya, Murābahah adalah akad jual beli 

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (Margin)  

yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembiayaan ini merupakan 

salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam Murābahah 

ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh. 

                                                             
29 Ibid., 184. 
30 Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Fajar Media Press, 

2014), 200. 
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Murābahah adalah jual beli barang dengan harga sebesar biaya 

perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan penjual harus 

mengatakan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.
31

 

Pemberitahuan harga barang sendiri bertujuan agar pihak nasabah 

mengetahui harga barang terlebih dahulu. Pihak bank dan pihak nasabah 

kemudian menambahkan harga awal barang dengan keuntungan yang akan 

diperoleh. Hal ini harus diketahui oleh pihak nasabah dan pihak bank.  

Karena dalam definisinya “keuntungan yang disepakati”. 

Karakteristik Murābahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli 

tentang harga pembelian  barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang 

ditambahkan pada biaya tersebut.
32

 

Pembiayaan Murābahah di bank Syariah diterapkan dalam bentuk 

pembiayaan:  

a. Pembiayaan Konsumtif 

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk 

memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna 

memenuhi kebutuhan dalam konsumsi. Misalnya pembiayaan 

kendaraan, pembiayaan pembelian alat-alat rumah tangga.
33

 

Hasil dari pembiayaan konsumtif tersebut dapat digunakan untuk 

keperluan selain untuk usaha atau berwirausaha.  

 

                                                             
31 Rizal Yaya dkk, Akuntansi Perbankan Syariah (Jakarta: Selemba Empat, 2014), 158. 
32 Adiwarman Karim, Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Kelima (Depok: PT.Raja Grafin 

Persada, 2014), 113. 
33 Veitzal Rivai, Islamic Banking (Jakarta: PT. Bumu Aksara, 2010), 715. 



26 
 

 

b. Pembiayaan Modal kerja 

Bank Syariah dapat membantu memenuhi kebutuhan pendanaan 

modal kerja, bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan 

menjalin hubungan kemitraaan nasabah.
34

 

Dengan seperti ini maka pihak bank menyediakan dana untuk 

keperluan usaha. Misalnya, pembelian bahan baku bangunan, barang 

dagangan. 

c. Pembiayaan Investasi 

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan (berjangka menengah 

atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitas, 

modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru. Misalnya, untuk 

pembelian mesin-mesin, bangunan.
35

  

 

2. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Murābahah 

Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaannya, bank syariah 

memiliki beberapa manfaat demikian pula resiko yang harus diantisipasi. 

Pembiayaan Murābahah memiliki banyak manfaat kepada bank syariah, 

salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga 

beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. System pembiayaan 

Murābahah juga sangat sederhana, hal ini memudahkan penanganan 

administrasinya di bank syariah. Demikian pula resiko yang harus 

diantisipasi. 

                                                             
34 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Alvabet, 2012), 234. 
35 Veitzal Rivai, Islamic Banking, 720. 
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Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, ada beberapa resiko 

khusus yang dapat dihadapi bank syariah dalam pembiayaan Murābahah, 

yaitu: 

a. Resiko Pembiayaan, yaitu resiko dapat terjadi karena adanya kegagalan 

dalam pelunasan angsuran pembiayaan Murābahah dari nasabah 

dikarenakan ada beberapa hal-hal yang sebelumnya tidak dapat 

diprediksi oleh pihak bank. 

b. Resiko pasar, terjadi karena adanya perubahan tingkat suku bunga yang 

dapat mempengaruhi besarnya nisbah bagi hasil. Sedangkan 

keuntungan telah disepakati  diawal  pembiayaan dan berlangsung 

selama pembiayaan berjalan. 

c. Resiko Strategi, terjadi karena adanya kekeliruan atau kurang jelih 

dalam perhitungan bisnis. 

d. Resiko hukum, kurangnya perangkat hukum yang paham dalam 

menangani pembiayaan Murābahah. Bank Syariah masih berpedoman 

kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh bank.
36

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36  Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan pada Perbankan Syariah (Yogyakarta: 

UIIK Press, 2012), 33-34. 
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3. Skema Pembiayaan Murābahah 

 

Gambar 2.1 

Skema Pembiayaan Murābahah 

Prosedur pembiayaan Murābahah: 

Pertama, diawali dengan pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada 

waktu itu, nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu 

pembayaran, dan besar angsuran per bulan. 

Kedua, Bank sebagai penjual selanjutnnya menganalisis kemampuan 

nasabah dalam melunasi piutang Murābahah. Setelah rencana pembelian 

barang disepakati kedua belah pihak, maka dibuatlah pembiayaan 

Murābahah. 

Ketiga, setelah pembiayaan Murābahah disepakati kemudian pihak bank 

akan mencarikan barang yang dibutuhkan nasabah kepada pemasok. 

Dokumen pembelian barang diberikan kepada bank sebagai tanda bukti. 

Keempat, barang yang dibutuhkan nasabah kemudian diantar oleh 

pemasok kepada nasabah dan begitu juga dokumen-dokumen. 
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Kelima, setelah nasabah menerima barang dan dokumen dari pihak 

pemasok. 

Keenam, selanjutnya pihak nasabah membayar kepada pihak bank. 

Pembayaran ke bank biasaya dilakukan dengan cara mengangsur sejumlah 

uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati.
 37 

Pada perjanjian pembiayaan Murābahah, pihak penjual membiayai 

pembelian barang yang dibutuhkan oleh pembeli. Sebagai contoh, 

transaksi Murābahah yang dilakukan di bank syariah, bank akan 

membelikan barang yang dibutuhkan nasabah dari pemasok dan kemudian 

menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan. 

 

C. Pembiayaan Bermasalah 

1. Pembiayaan Bermasalah 

Produk perbankan syariah sangatlah bervariasi dan dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, namun dalam kenyataanya masih 

ditemukan adanya permasalahan, khususnya dibidang  pembiayaan 

ataupun yang dikenal pada bank konvensional adalah kredit bermasalah 

atau Non-Performing Loan (NPL), juga dikenal dalam perbankan syariah 

adalah pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Finance (NPF).  

Adanya pembiayaan bermasalah maka dalam hal ini harus segera diatasi. 

Karena hal ini sangat menentukan tingkat kesehatan bank. Bank dengan 

tingkat pembiayaan bermasalah rendah maka akan lebih dipercaya oleh 

                                                             
37 Rizal Jaya,dkk, Akutansi Perbankan Syariah, 163. 
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masyarakat dibanding dengan bank tingkat pembiayaan bermasalahnya 

tinggi maka masyarakat sulit untuk percaya.
38

 

Pembiayaan bermasalah baik dalam bank syariah maupun bank 

konvensional sama saja akan menyebabkan kerugian pihak bank maupun 

pihak nasabah. Kesehatan bank akan terganggu karena ketidaklancaran 

dalam pembiayaan.  

Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas perbankan 

syariah terkait dengan adanya permasalahan ini telah mengeluarkan 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/18/PBI/2008 tentang 

restrukturasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 

dalam bagian menimbang disebutkan bahwa salah satu upaya untuk 

menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan, bank Syariah dan 

Unit Usaha Syariah dapat melakukan restrukturasi pembiayaan atas 

nasabah yang memiliki prospek usaha atau kemampuan membayar. 

Restrukturasi pembiayaan dimaksud yaitu harus dapat memerhatikan 

prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.
39

 

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti 

dihadapi oleh setiap bank karena resiko ini sering juga disebut dengan 

resiko pembiayaan. Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan 

syariah pasti mengandung resiko pembiayaan bermasalah, akibatnya dari 

pembiayaan tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang 

harus ditanggung oleh bank. Sepandai apapun analisis pembiayaan 

                                                             
38 Khotibul Umam Dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan 

Dinamika Perkembangan Di Indonesi, 204. 
39 Ibid., 205. 
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tersebut maka tetap mengandung permasalahan yang harus diminimalisir 

permasalahan tersebut 

Pembiayaan Murābahah bermasalah adalah pembiayaan yang 

mengalami kesulitan pengambilan atas pelunasan akibat adanya faktor-

faktor dari pihak nasabah maupun dari pihak bank sendiri yang berakibat 

adanya kerugian. 

 

2. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah 

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena adanya 

beberapa penyebab yang dapat dibagi dalam faktor eksternal dan fator 

internal: 

a) Faktor eksternal  

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar 

kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, 

peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan 

perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.
40

 

Adapun beberapa fakto-faktor yang mungkin terjadi pada 

pembiayaan bermasalah yang berasal dari pihak nasabah adalah: 

1) Nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang diperoleh. 

2) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya. 

3) Nasabah beriktikad kurang baik.   

4) Keberanian berspekulasi pada sector usaha yang beresiko tinggi 

                                                             
40 Ibid., 219. 
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b) Faktor Internal  

Faktor Internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan 

sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor 

manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan 

yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa 

hal, seperti lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan 

piutang yang kurang tepat, dan lain-lain.
41

 

 Analisis yang dilakukan oleh pihak bank kurang teliti 

sehingga apa yang terjadi tidak di prediksi sebelumnya. Adapun 

dapat terjadi akibat kolusi dari pihak analisis pembiayaan dengan 

pihak nasabah sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif 

Adapun beberapa fakto-faktor yang mungkin terjadi pada 

pembiayaan bermasalah yang berasal dari pihak bank adalah: 

1) Kebijakan pembiayaan kurang tepat 

2) Persaingan antar bank sehingga timbul persaingan tidak sehat. 

3) Memberikan perlakuan khusus pada nasabah yang kurang tepat. 

4) Kelemahan organisasi dan sisitem dan prosedur pembiayaan.
42

 

Menurut Siswanto Sutojo, bahwa kredit bermasalah dapat 

timbul selain karena Sebab-sebab dari pihak kreditor, sebagian kredit 

bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur 

antara lain:  

                                                             
41 Ibid. 
42 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan pada Perbankan Syariah, 130-131. 
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1) Menurunya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan 

keadaan ekonomi umum atau bidang usaha mengalami 

penurunan. 

2) Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, 

atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang 

mereka tangani. 

3) Adanya problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit 

yang berkepanjangan. 

4) Kegagalan debitur dalam bidang usaha yang di lain. 

5) Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang 

atau bencana alam. 

6) Adanya i’tikad kurang baik dari pihak debitur sejak awal 

pembiayaan.
43

 

 

3. Kategori Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas 

kurang lancar, diragukan, dan macet.
44

 Dalam menetapkan golongan 

pembiayaan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria 

tertentu untuk masing-masing produk pembiayaan. Sebagai contoh untuk 

produk Murābahah dari aspek kemampuan nasabah membayar angsuran 

nasabah maka pembiayaan di golongkan menjadi: 

                                                             
43 Khotibul Umam Dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan 

Dinamika Perkembangan Di Indonesi, 207-208. 
44 Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah  (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2014), 285. 
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a. Lancar  

Pembiayaan dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran 

tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan 

pembiayaan, selalu menyampaikan laporan keuangan secara akurat, 

serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan 

kuat.
45

 

Dalam hal ini, pembiayaan lancar diberikan apabila nasabah 

berhasil mencicil setiap bulanya. Dengan mendapatkan gelar 

pembiayaan lancar, maka nasabah memiliki riwayat pembiayaan 

yang baik dan data ini bisa dijadikan modal awal nasabah ketika 

ingin mengajukan pembaiayaan dilain waktu. 

b. Dalam perhatian khusus 

Pembiayaan dikatakan dalam perhatian khusus apabila 

terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin 

sampai dengan 90 hari,  selalu menyampaikan laporan secara akurat, 

dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, 

serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak 

prinsipil.
46

 

Hal ini bisa terjadi pada nasabah ketika membayar cicilan 

bulan-bulan pertengahan, dimana nasabah mulai memiliki kesulitan 

dan juga kelelahan dalam membayar angsuran. Karena dengan 

mendapatkan data dalam perhatian khusus maka ini dapat menjadi 

                                                             
45 Fatturahman Djamil, Penyelesaian Pembiyaan Bermasalah Bank Syariah (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014), 69. 
46 Ibid.,70. 
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kendala bagi nasabah ketika akan melakukan pembiayan ulang, 

karena data ini dapat diketahui setiap bank melalui Bi Checking.   

c. Kurang lancar  

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan 

atau margin yang telah melewati 90 (Sembilan puluh) hari sampai 

180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan 

tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang 

lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap 

persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan 

perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan. 

d. Diragukan  

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau 

margin yang telah melewati 180 (seratus delapan pulah) hari sampai 

dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak 

menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya lagi, 

dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap atau agunan lemah 

sehingga terjadi pelanggaran prinsipil terhadap persyaratan pokok 

perjanjian piutang.
47

  

Pembiayaan yang diragukan sudah masuk dalam pembiayaan 

bermasalah. pihak nasabah tidak memiliki i’tikad baik untuk 

melunasinya, sehingga terjadilah pembiayaan yang bermasalah. 

 

                                                             
47 Ibid.  
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e. Macet 

Pembiayaan macet muncul karena adanya tunggakan 

angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari. Dengan 

penunggakan seperti ini maka sudah dapat dikatakan pembiayaan 

mengalami permasalahan berupa macet.
48

 

Pembiayaan macet sangatlah dihindari karena dapat 

menganggu kinerja bank dan dapat melumpuhkan operasional bank, 

terutama jika terjadi dalam jumlah yang besar. 

 

4. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa 

pembiayaan tersebut dapat berjalan lancar. Nasabah dapat mematuhi apa 

yang telah disepakati dan nasabah dapat membayar angsuran sesuai 

jadwal. Akan tetapi, bisa terjadi  kendala ketika nasabah tidak sanggup 

untuk melunasi pembiayaan tersebut hal ini dapat mengakibatkan 

kerugian bagi perbankan syariah. 

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam 

menghadapi pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu kita mengetahui 

pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor ekternal ataupun faktor 

internal. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari 

bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah. 

                                                             
48 Edi Susilo, Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah (Yogyakarta: 

UNISNUPRESS, 2017), 317. 
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Pihak bank harus meningkatkan pengawasan karna hal ini disebabkan 

oleh lemahnya pengawasan.
49

 

Jika pembiayaan tersebut telah mengalami penunggakan, maka 

pembiayaan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembiayaan yang 

kurang lancar atau bermasalah dan pembiayaan ini harus cepat ditangani 

oleh pihak Bank BRISyariah agar tidak berkelanjutan. Menurut kasmir 

dalam bukunya bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah 

upaya bank untuk menjaga kualitas pembiayaan dan menghindari resiko 

kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak bank. 

 Hanya saja dalam hal ini kemacetan suatu pembiayaan dapat 

terjadi oleh 2 unsur: 

a. Dari pihak bank 

Artinya dalam melakukan analisis, pihak bank kurang teliti, sehingga 

apa yang diprediksikan sebelumnya atau mungkin salah dalam 

perhitungan.  

b. Dari pihak nasabah 

Adapun pembiayaan mengalami kemacetan dapat terjadi karena 2 

unsur yaitu: 

1) Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah tidak mau 

membayar kewajiban kepada bank sehingga mengalami 

kemacetan. Pada dasarnya pihak nasabah mampu membayar. 

                                                             
49  Fathurrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, 64. 
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2) Adanya unsur tidak sengaja, dalam hal ini nasabah tidak mampu 

membayar dikarenakan adanya bencana, kebakaran, kecelakaan 

dan kebanjiran. Sehingga nasabah tidak memiliki kemampuan 

untuk membayar.
50

 

Penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan 

dengan cara antara lain: 

a. Penanganan pembiayaan bermasalah dengan jalan penagihan 

Penagihan secara intensif (cash collection) merupakan upaya 

penagihan yang dilakukan oleh bank ke nasabah. Bank 

menghubungi nasabah dan menggunakan pendekatan persuasif 

dalam membicarakan masalah penyelesaian pembiayaanya.
51

 

b. Rescheduling (Penjadwalan ulang) 

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak 

bank untuk menangani pembiayaan atau kredit bermasalah 

dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali 

dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai i’tikad baik 

akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar 

angsuran. Tujuanya dari penjadwalan ini adalah agar pihak 

debitur dapat membayar kembali kewajiabanya. 
52

 

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang 

jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran. Misalnya, 

                                                             
50 Lukmanul Hakim, “Manajemen Resiko Pembiayaan Murābahah pada Bank BNI Syariah 

Cabang Fatmawati,” Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 41. 
51 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan pada Perbankan Syariah, 137. 
52 Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi, 126. 
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perpanjangan jangka waktu angsuran dari 1 tahun menjadi 1,5 

tahun sehingga nasabah memiliki waktu yang lama untuk 

melunasinya. 

c. Reconditioning (Persyaratan kembali) 

Merupakan upaya bank dalam menyelamatkan pembiayaan 

bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian 

tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus 

dibayarkan kepada bank. Perubahan kondisi dan persyaratan 

tersebut harus sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh pihak 

nasabah dalam menjalankan usahanya. Tujuanya adalah agar 

pihak nasabah dapat menyelesaiakan kewajiabanya membayar 

angsuranya sampai dengan lunas.
53

 

perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, 

antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, 

jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak 

menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan ke 

bank. 

d. Restructuring (Penataan kembali) 

Merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk menata 

kembali atau merestrukturasi pembiayaannya agar nasabah dapat 

memenuhi kewajibannya. Tindakan yang dilakukan berupa 

                                                             
53 Ibid., 127. 
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perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada 

rescheduling dan reconditioning. Antara lain: 

a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank 

b. Konversi akad pembiayaan 

c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah 

berjangka waktu menengah 

d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara 

pada perusahaan nasabah.
54

 

Memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran 

dan konversi pembiayaan Murābahah yang dilaksanakan sesuai 

dengan fatwa DSN yang berlaku. Fatwa DSN No. 49/DSN-

MUI/II/2005 tentang konversi akad Murābahah, bahwa LKS 

dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi 

nasabah yang tidak dapat menyelesaikan  pembiayaan Murābahah 

sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakat, tetapi ia masih 

prospektif dengan ketentuan Murābahah dihentikan dengan cara: 

a. Objek Murābahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan 

harga pasar 

b. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil 

penjualan 

                                                             
54 Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah, 209-210. 
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c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan 

itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian 

modal akad mudharabah dan musyarakah. 

d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa 

hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya 

disepakati antara LKS dengan nasabah.
55

 

e. Eksekusi  

Eksekusi merupakan alternative terakhir yang dapat 

dilakukan bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. 

Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. 

Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua 

kewajiban nasabah. Sisa dari penjualan agunan maka diberikan 

kepada pihak nasabah, akan tetapi jika hasil penjualan masih 

kurang untuk membayar kewajiban maka akan menjadi 

tanggungan pihak nasabah. 
56

 

Sehingga bank memiliki kebijakan masing-masing dari 

setiap tindakan. Ketika seorang nasabah masih dapat 

diselamatkan dengan berbagai cara sesuai dengan masalah yang 

terjadi dari pihak nasabah.   

Penanganan pembiayaan bermasalah pada perbankan 

syariah ternyata hampir sama dengan bank konvensional. Hal ini 

dinyatakan pada PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi 

                                                             
55 Trisadini p. Usanti, Abd. Shomad, transaksi Bank Syariah (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

111. 
56  Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi,129-130. 
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pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 

perbedaanya terletak dari batasan bahwa restrukturasi harus 

dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
57

 

 

  

                                                             
57 Khotibul Umam Dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah: dasar-dasar dan 

dinamika perkembangan di Indonesi, 209. 
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BAB III 

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI BANK 

BRISYARIAH KANTOR CABANG MADIUN 

 

A. Gambaran Umum Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

1. Sejarah Berdirinya Bank BRISyariah 

Berawal dari akuisi PT. Bank Rakyat (Persero), tbk. Terhadap 

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

Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui suratnya 

No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada taggal 17 Oktober 2008 PT. 

Bank BRISyariah secara umum beroperasi, kemudian PT Bank 

BRISyariah merubah kegiatan operasionalnya yang semula secara 

konvensional, kemudian diubah menjadi perbankan berdasarkan prinsip 

syariah.
58

 

Bank Syariah hadir dengan mempersem-bahkan sebuah bank ritel 

modern dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah. Melayani 

nasabah dengan prima dan menawarkan berbagai produk yang sesuai 

harapan nasabah dengan prinsip syariah. Aktifitas Bank BRISyariah 

semakin kokoh setelah adanya penandatangan pada tanggal 19 Desember 

2008 terkait akta perpisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), untuk melebur dalam PT Bank BRISyariah yang 

berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2009.  

                                                             
58

 Sejarah BRISyariah, dalam www.brisyariah.co.id (diakses pada tanggal 25 Desember 

2018). 

http://www.brisyariah.co.id/
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Saat ini PT Bank BRISyariah menjadi Bank Syariah ketiga terbesar 

berdasarkan aset. BRISyariah tumbuh pesat baik dari sisi aset, jumlah 

pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada 

segmen menengah ke bawah. Hingga tahun 2018, tercatat jumlah Kantor 

BRISyariah sebanyak 54 Kantor Cabang, 207 Kantor Cabang Pembantu 

dan 11 Kantor Kas.
59

 

Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun merupakan salah satu 

bank syariah yang berada di kota Madiun seperti yang diutarakan oleh 

Yayuk Setya Rahayu selaku Operation & Service Manager Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun: 

“BRISyariah Kantor Cabang Madiun berdiri pertama pada tahun 

28 November 2012 yang beralamatkan di Jl. Thamrin Kota Madiun. 

Kemudian setelah Bisnis  Bank BRISyariah KC Madiun mengalami 

perkembangan yang cukup pesat diupgrade menjadi KC (Kantor Cabang) 

yang awalnya adalah KCP (Kantor Cabang Pembantu) dan kantornya 

dipindah di Jln. S. ParmanNo. 44. Pimpinan Cabang Bank BRISyariah 

KCP Madiun yang pertama adalah Bapak Kurniawan sampai dengan 

September 2017 dan Oktober 2017 digantikan dengan Bapak Fathurozi 

Bosman sampai saat ini.”
60

 

 

 

 

                                                             
59 Ibid., 
60 Yayuk Setiyo Rahayu, Wawancara, 01 November 2018 
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2. Visi dan Misi Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

a. Visi 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai 

dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan yang lebih bermakna. 

b. Misi 

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah  

2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 

3) Menyediakan akses ternyaman melalui sarana kapanpun dan 

dimanapun 

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup 

dan menghadirkan ketentraman pikiran.
61

 

3. Struktur Organisasi Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

Berikut struktur organisasi PT. Bank Syariah Kantor Cabang 

Madiun: 

Pemimpin Cabang : Fakhrurozi Bosman 

Branch Quality Assurance : Sukma KD 

Reviewer Junior : Puguh Dwi Santoso 

Mikro Marketing Manager : Sunaryo 

Colection Spv : Yongky MK. 
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Marketing Manager: Mohamad Ali Najamuddin 

Operation & Service Manager  :  

Yayuk Setiyo Rahayu 

Financing Support Manager :  

Yayuk Setiyo Rahayu 

Pemimpin Cabang Pembantu :  

lampiran tersendiri 

Branch Ops. Spv. KC Madiun :  

Antita KD 

Kepala KK : - 

Unit Head UMS Madiun : Tunggul HW 

Account Officer Mikro  :     

1. Anasrul Setiawan 

2. Deny Miftakhul Rizqi 

3. Tofan Irawadi 

4. Agita Aprliawan 

Unit Head UMS Outlet Caruban : Andika FA 

Account Officer Mikro :  

1.  Bambang Irawan 

2. Riza Danu  

3. Bakti Setia Lencana 
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Account Officer :     

1. Dimas H.A. 

2. Deni P.W.  

3. Johan Bagus K. 

4. Farhan H. 

5. Annas Indzadzil A.M.,  

Funding R. Officer : Anindya D.R 

Teller   : Nur Ahmadi, Afinda 

Customer Service : Dwi Riana Sari 

Operation Support : Eka Dwi Aryani 

General Affair : Aulia I.F. 

Legal Officer  : Khabib Muta’ali 

Financing Adm. : Ana Aprilia 

Reporting Custody : Eko Heru S. 

Appraisal & Investigation  : Eko Susanto 

Area Support   : Siska Ayu Fitria.
62

 

 

4. Produk-Produk BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

a. Penghimpunan Dana 

1) Tabungan Faedah BRIS IB 

2) Tabungan Haji BRIS IB  

3) Tabungan Impian BRIS IB 

                                                             
62 Data Bank BRISyariah Kantor Cabang  Madiun diperoleh dari Area Support, Dokumentasi, 

19 Februari 2019. 



48 
 

 

4) Tabunganku BRIS IB 

5) Simpanan Pelajar (Simpel) IB 

6) Giro BRIS IB 

7) Deposito BRIS IB 

b. Produk Pembiayaan / Financing 

1) KPR (Kepemilikan Rumah) BRIS IB 

2) KPR (Kepemilikan Rumah) Sejahtera BRIS IB  

3) KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BRIS IB 

4) KMG (Kepemilikan Multi Guna) BRIS IB 

5) PKE (Pembiayaan Kepemilikan Emas) BRIS IB \Qard Beragun 

Emas BRIS IB 

6) Pembiayaan Umrah BRIS IB 

7) Mikro 25 BRIS IB 

8) Mikro 75 BRIS IB 

9) Mikro 500 BRIS IB 

10) Pembiayaan Koprasi Karyawan 

11) Pembiayaan Konstruksi Pengembangan Perumahn Untuk 

Developer 

12) Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Usaha 

13) Pembiayaan Komersial 

14) Pembiayaan Ritel Dan Kemitraan 

c. Jasa / Service 

1) Kartu ATM Bris Dan Kartu Debit BRIS  
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2) Kartu Co-Branding 

3) Cms Cash Management System 

4) University School Payment System 

5) E-Payroll 

6) ATM Bris, ATM Bersama, ATM Prima 

7) Electronic Data Capture 

8) SMS Banking 

9) Mobile BRIS 

10) Call BRIS 1500-789 

11) Bris Remittance 

12) Internat Banking 

13) Mini Banking Syariah SALAM BRIS.
63

 

 

B. Prosedur Pembiayaan Murābahah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun 

Prosedur adalah rangkaian tata pelaksanaan kerja yang diatur secara 

berurutan. Dimana prosedur tersebut secara bertahap dapat menyelesaiakan 

suatu pekerjaan. Murābahah adalah  jual beli barang dengan harga jual 

sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual 

harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. 

Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi Murābahah tidak harus dalam 

bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai 
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setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima 

barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari. 

Dalam melakukan pembiayaan maka bank menetapkan beberapa 

prosedur yang harus di lakukan oleh bank dan di lakukan oleh nasabah, seperti 

yang diutarakan oleh Muhammad Ali Najammudi selaku Manager Marketing 

Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun.  

“Untuk melakukan pembiayaan prosedur yang dilakukan Bank 

BRISyariah yaitu dengan pengajuan pembiayaan, adanya analisis 

pembiayaan, pemberian keputusan pembiayaan, pencairan 

pembiayaan, monitoring”
64

 

Berdasarkan wawancara, maka dalam pelaksanaan pembiayaan 

Murābahah dapat dilakukan beberapa prosedur sebagaimana berikut: 

1)  Pengajuan pembiayaan 

Pada tahap ini calon nasabah yang mengajukan permohonan 

pembiayaan datang ke kantor dan mengisi aplikasi pendaftaran atau 

aplikasi pengajuan permohonan pembiayaan yang telah disediakan pihak 

bank. Selain pihak nasabah yang mengunjungi bank, pihak bank bagian 

AO juga bisa mengunjungi  calon nasabah. Mereka menawarkan produk 

dari BRISyariah, apabila calon nasabah setuju maka AO menerima 

dokumen persyartan pembiayaan kemudian akan di proses. 

Dalam melakukan pembiayaan maka Nasabah datang kepada bank 

dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun seperti yang terdapat pada brosur 

pembiayaan untuk jenis consumer dan modal kerja antara lain: 

                                                             
64 Muhammad Ali Najammudin, Wawancara, 11 Maret 2019. 



51 
 

 
 

1. Foto kopi KTP suami dan istri 

2. Kertu Keluarga (KK) 

3. Surat nikah apabila sudah menikah 

4. Agunan (BPKB atau Surat Tanah) 

5. Surat pengakatan karyawan tetap, surat rekomendasi atasan, agunan, 

dan slip gaji 3 bulan (untuk pegawai atau karyawan) 

6. Surat keterangan usaha dari kelurahan 500 juta, > 500 juta SOP (untuk 

usaha).
 65

 

Berdasarkan data diatas maka dalam mengajukan pembiayaan Bank 

BRISyariah memiliki ketentuan dalam persyaratan. Tergantung kebutuhan 

dari pihak nasabah ketika nasabah menginginkan untuk modal kerja maka 

nasabah harus menyediakan surat kelurahan terkait usahanya. Ketika 

pembiayaan digunakan sebagai consumer saja maka juga terdapat syarat 

tersendiri. 

2) Tahap analisis pembiayaan  

Adapun dalam proses analisis data yang biasanya dilakukan di bank 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun. Seperti yang di utarakan oleh 

Muhammad Ali Najammudin selaku Manager Marketing Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun. 

“Pada tahap analisis pembiayaan yang dilakukan ya dengan survey 

secara kuantitatif dan kualitatif, menggunakan BI Cheking, kemudian 

menggunakan analisis 5C.”
66
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Pada tahap ini setelah seluruh persyaratan telah dilengkapi, pihak AO 

akan melakukan survey pada nasabah dengan cara kuantitatif dan kualitatif, 

selanjutnya penilaian kepada pihak nasabah apakah nasabah layak atau 

tidak diberikan pembiayaan. AO akan menganalisa berdasarkan analisa  

kelayakan pembiayaan 5C yang meliputi character, capacity, collateral, 

condition of economic, dan capital. Selain itu Bank juga akan melakukan 

BI Cheking. BI Cheking merupakan laporan riwayat kredit atau pembiayaan 

yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dengan melakukan BI Cheking 

Bank akan mengetahui informasi pembiayaan yang pernah dilakukan oleh 

pihak nasabah. Selain itu bank juga dapat mengetahui  masalah kelancaran 

pembayaran pembiayaan yang telah dilakukan apakah masuk daftar hitam 

atau tidak. Apabila analisis telah selesai dan dokumen lengkap maka AO 

akan menginput data calon nasabah. 

Pada pembiayaan Murābahah penilaian dengan menggunakan 5C 

sangatlah diterapkan. Karena pihak bank dapat mengetahui nasabah layak 

atau tidaknya dapat dinilai dari 5C. pada setiap marketing mengalami 

beberapa kejadian yang menarik dari masing-masing nasabah. Mulai dari 

nasabah susah dalam angsuran, nasabah keras kepala, nasabah susah diatur, 

maka dari sini pihak marketing bank bagian AO memiliki strategi-strategi 

dalam menghadapi nasabah seperti itu akan tetapi tetap mengutamakan 

dengan penilain 5C.
67
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3) Tahap pemberian keputusan pembiayaan 

Setelah analisis dilaksanakan dan kriteria nasabah telah sesuai, AO 

akan mengajukan permohonan pembiayaan kepada pemutus. Pemutus 

permohonan pembiayaan adalah Unit Head (UH). Setelah permohonan 

pembiayaan di setujui maka langkah selanjutnya adalah membuat akad 

pembiayaan serta penandatangan akad. 

4) Tahap pencairan pembiayaan 

Setelah putusan diberikan oleh Unit Head (UH) dan nasabah telah 

menandatangani akad maka pembiayaan akan dicairkan. Verifikasi 

pencairan dilakukan oleh bagian Administrasi Pembiayaan (ADP) 

5) Tahap pemantauan pembiayaan (Monitoring) 

Monitoring dilakukan oleh bank dengan fungsi untuk meminimalisir 

terjadinya pembiayaan bermasalah, khususnya penyalahgunaan pembiayaan 

yang telah dicairkan oleh bank. Kegiatan monitoring dilakukan setelah tiga 

hari pencairan pembiayaan. AO datang ke tempat usaha nasabah kemudian 

AO akan melihat dan memastikan apakah nasabah menggunakan dananya 

dengan tujuan yang benar atau tidak.
68

 

Pembiayaan yang ada di Bank BRISyariah bermacam-macam seperti 

musyarakah, mudharabah, Murābahah dan ijarah. Akan tetapi yang paling 

sering diterapkan dan dibutuhkan para nasabah adalah pembiayaan 

Murābahah, yang dimana dalam menerapkannya simple dan kebutuhan  

nasabah dapat terpenuhi. 
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C. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Pembiayaan Bermasalah di Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan 

diperlukan adanya pertimbangan dalam memberikan keputusan. Karena dalam 

memberikan pembiayaan unsur kepercayaan adalah kunci utama dalam 

pembiayaan agar tercapai suatu sasaran yang dituju serta terjaminya 

pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. 

Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun merupakan salah satu bank 

yang menghimpun dana kemudian menyalurkannya kepada nasabah yang 

membutuhkan dana. Murābahah merupakan salah satu pembiayaan yang 

disalurkan bank untuk masyarakat yang membutuhkan dana. Adapun laporan 

perkembangan pembiayaan Murābahah tahun 2017 sekitar Rp 127,461 Milyar 

dan tahun 2018 sekitar Rp 161,749 Milyar. Namun terjadi pembiayaan 

bermasalah sekitar 2,34% atau sekitar Rp 2.988.000.000 pada tahun 2017 dan 

pada Tahun 2018 sekitar 2,20% atau sekitar Rp 3.559.000.000 dan masuk 

dalam kategori kurang lancar, diragukan, macet. 

Terjadinya suatu pembiayaan bermasalah disebabkan beberapa faktor 

yang timbul dari proses pembiayaan itu sendiri. Seperti yang diutarakan oleh 

Johan Bagus Setyawan selaku Account Officer Bank BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun. 

“Pada Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun dalam proses 

pembiayaan pasti terdapat adanya pembiayaan masalah yang muncul 

dari beberapa faktor. Adapun faktornya yaitu Analisis data yang 

dilakukan bank kurang teliti sehingga terdapat kekurangan baik dalam 

laporan keuangan maupun identitas nasabah, adanya etikad kurang baik 

dari nasabah misalnya penyalahgunaan dana pembiayaan. Seperti 
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nasabah yang ketika pembiayaan membutuhkan dana untuk pembelian 

montor namun pada kenyataannya ternyata nasabah menggunakan dana 

tersebut untuk kegiatan konsumtif.”
 69

 

Berdasarkan wawancara tersebut, pembiayaan Murābahah yang sangat 

dominan di bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun ini tentunya pernah 

mengalami pembiayaan bermasalah. sebagaimana yang telah dikatakan oleh 

Johan Bagus Setyawan selaku Account Officer di Bank BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun, timbulnya pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa 

faktor yang muncul dari pihak bank maupun dari pihak nasabah itu sendiri. 

Faktor dari pihak bank yaitu Ketika dalam menganalisis data seperti data 

laporan keuangan maupun identitas nasabah yang yang terdapat masalah, 

maka pihak bank akan melakukan analisis data secara mendalam yaitu dengan 

menggunakan 5C, adapun ketika adanya nasabah yang memiliki etikad kurang 

baik dalam penggunaan dana. Misalnya, pengunaan dana pembiayaan 

Murābahah  untuk pembelian modal kerja namun karena adanya etikad kurang 

baik dari nasabah maka dananya digunakan untuk biaya konsumtif atau biaya 

sehari-hari. Oleh karena itu bank akan melakukan penyelidikan ke pihak 

nasabah langsung. 

Seperti yang di utarakan oleh Farhan selaku Account Officer Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun terkait faktor-faktor pembiayaan 

Murābahah bermasalah.  

“Faktor-faktor pembiayaan Murābahah bermasalah dapat terjadi 

pada nasabah yang usahanya sakit. Penurunan pada penghasilan usaha 
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juga dapat mempengaruhi perolehan nasabah. Maka pihak bank akan 

melakukan kunjungan kepada nasabah pembiayaan Murābahah.”
 70

 

Menurut wawancara kepada Farhan selaku Account Officer mengatakan, 

bahwa penghasilan nasabah yang setiap bulannya mengalami penurunan maka 

dapat juga mempengaruhi angsurannya, karena uang hasil usaha digunakan 

untuk membayar angsuran. Ketika waktu pembayaran angsuran tertunda 

secara terus menerus maka akan terdeteksi terjadinya pembiayaan bermasalah. 

maka bank akan melakukan kunjungan kepada nasabah dan usahanya dengan 

tujuan melihat penyebab terjadinya usahanya sakit dan pembayaran tertunda.
71

 

Dalam perkembanganya Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

apakah dalam periodenya banyak mengalami pembiayaan Murābahah 

bermasalah. seperti yang utarakan oleh Muhammad Ali Najamudin selaku 

Manager Marketing Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun.  

“Tidak banyak, namun ada pembiayaan Murābahah bermasalah. 

Sekitar 2,34% atau Rp 2,988.000.000 pada tahun 2017 dan meningkat 

hingga 2,20% atau Rp 3,559.000.000 pada tahun 2018 dari total 

pembiyaan. Masuk kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. 

Laporan yang masuk kategori dalam perhatian khusus artinya telat 

angsuran selama 1 hari sampai 90 hari.”
72

 

Dari wawancara tersebut, maka dapat dikatakan pembiayaan Murābahah 

bermasalah merupakan salah satu kendala yang muncul pada perbankan 

karena pembiayaan Murābahah sangat dominan. Apa yang dikatakan oleh 

Muhammad Ali Najammudin selaku Manager Maeketing Bank BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun diatas mengatakan bahwa pembiayaan Murābahah 

bermasalah  tidak banyak namun ada pembiayaan bermasalah. seperti laporan 
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pembiayaan bermasalah yang telah dikatakan oleh Muhammad Ali 

Najammudin yaitu Sekitar 2,34% atau Rp 2,988.000.000 pada tahun 2017 dan 

meningkat hingga 2,20% atau Rp 3,559.000.000 pada tahun 2018 dari total 

pembiyaan. Penunggakan pembiayaan 1 hari sampai 90 hari maka dapat 

dikatakan pembiayaan dalam keadaan perhatian khusus. Akan tetapi ketika 

sudah mencapai tunggakan lebih dari 90 hari maka masuk kategori kurang 

lancar, di ragukan, hingga macet. Hal ini pihak bank harus segera 

menganalisis terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut, agar tidak terjadi 

berkelanjutan dan merugikan salah satu pihak.
73

  

Seperti yang diutarakan oleh Johan Bagus Kurniawan selaku Account 

Officer Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun. Terkait pembatasan 

pembiayaan Murābahah dapat dikatakan pembiayaan bermasalah di Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun. 

“Pembiayaan dapat dikatakan pembiayaan bermasalah yaitu 

sekitar 5% dari total pembiayaan, ketika melebihi 5% maka dapat 

dikatakan pembiayaan yang sangat bermasalah dan itu dapat dikatakan 

stop selling artinya bank harus melakukan kegiatan penagihan full.  

Namun ketika di bawahnya 5% belum pasti terjadi pembiyaan 

bermasalah.”
 74 

 

Dari wawancara tersebut, pembiayaan bermasalah dapat dikatakan 

pembiayaan bermasalah ketika mencapai  5% dari total pembiayaan, dengan 

ini bank harus menganalisis terjadinya pembiayaan bermasalah. namun ketika 

pembiayaan di bawah 5% belum pasti terjadi pembiayaan bermasalah. Ketika 

terjadi pembiayaan bermasalah dari pihak nasabah maka pihak bank harus 
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berupaya menjalin silaturahmi agar nasabah merasakan diperhatikan. 

Monitoring yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan 

ketentuan yang ada. 

Dari hasil data wawancara tersebut bahwa faktor-faktor pembiayaan 

Murābahah ada dua. Pertama, faktor dari pihak bank yaitu kurang teliti dalam 

menganalisis data dari nasabah seperti laporan keuangan dan data pembiayaan. 

Kedua, faktor dari nasabah seperti usahanya sakit yaitu mengalami penurunan 

dan adanya etikad kurang baik dari nasabah dalam menggunakan dana 

pembiayaan. Oleh karena itu, bank harus lebih berhati-hati ketika 

ditemukannya faktor-faktor pembiayaan Murābahah bermasalah dan segera 

mencari strategi dalam menyelesaikan pembiyaan bermasalah. 

 

D. Penyelesaian Pembiayaan Murābahah Bermasalah di Bank BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun 

Penyelesaian merupakan tahap dimana masalah yang terjadi dapat 

diatasi dengan adanya beberapa upaya. Ketika suatu masalah timbul maka 

pihak bank disitu harus mencari upaya yang baik dalam penyelesainya 

tersebut. 

Dalam melaksanakan strategi Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun melaksanakannya dengan berbagai upaya yang telah ditetapkan oleh 

Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun dalam menyelesaikan pembiayaan 

Murābahah bermasalah, seperti yang diutarakan oleh Farhan selaku Accaunt 

Officer Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun.. 
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“Melakukan pendekatan, penagihan secara rutin, Penagihan di bank BRI  

Syariah Kantor Cabang Madiun terbagi menjadi dua yaitu, yang pertama 

Daning Soft atau dapat dikatakan telat tanggal angsuran. Yang kedua 

Hard Collection atau dapat dikatakan lewat bulan angsuran. Ketika dari 

pihak bank melakukan proses penagihan dan nasabah tidak memberi 

respon dengan baik, selanjutnya BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

mengeluarkan surat peringatan I, II, III, rescheduling, eksekusi 

jaminan.”
75

 

 

Dari wawancara tersebut, maka dalam penyelesaian pembiayaan 

Murābahah bermasalah yaitu dengan pendekatan kepada nasabah. Upaya-

upaya yang dilakukan oleh pihak bank ketika terjadi pembiayaan bermasalah 

adalah dengan: 

1. Melakukan Pendekatan Kepada Nasabah 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari nasabah. 

Membicarakan penyebab terjadinya permasalahan dalam pengangsuran. 

Bank dapat melakukan kunjungan langsung ke pihak nasabah dengan 

melakukan musyawarah terkait terjadinya pembiayaan Murābahah 

bermasalah. Sehingga ketika terjadi pembiayaan Murābahah bermasalah 

maka pihak Bank akan melakukan sttrategi selanjutnya. 

2. Penagihan Rutin 

Pihak bank mengunjungi nasabah melihat kondisi usaha nasabah 

kenapa terjadi penunggakan. Terlebih dahulu bank akan melihat kebiasaan 

nasabah dari angsurannya. Penagihan  di bank Syariah Kantor Cabang 

Madiun terbagi menjadi dua yaitu, yang pertama Daning Soft atau dapat 

dikatakan telat tanggal angsuran. Misalnya, pak andi harus membayar 

angsurannya kepada bank BRISyariah pada tanggal 20 januari 2018 namun 
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ia membayarnya tanggal 28, dan ini diulangi pada bulan selanjutnya maka 

bank akan mengunjungi pihak nasabah dan melihat apa yang terjadi. Yang 

kedua Hard Collection atau dapat dikatakan lewat bulan angsuran. 

Misalnya, Pak lukman harus membayar angsuran tanggal 5 januari 2018 

namun pada bulan tersebut dia tidak membayarnya hingga bulan setelahnya 

juga begitu maka bank mengunjungi pihak nasabah secara langsung. Ketika 

dari pihak bank melakukan proses penagihan dan nasabah tidak memberi 

respon dengan baik, selanjutnya BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

mengeluarkan surat peringatan I, II, III. Jangka waktu pemberian setiap 

surat peringatan adalah 7 hari. Hingga melakukan rescheduling. 

3. Recheduling (Penjadwalan Ulang) 

Memperpanjang jangka waktu angsuran misalnya dari angsuran 

selama 3 tahun maka akan diperpanjang menjadi 4 tahun sehingga jumlah 

angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah 

angsuran. Misalnya, pihak bank melakukan rescheduling ke pihak nasabah 

yaitu pak ahmad dengan jangka waktu angsuran sebelumnya adalah 3 tahun 

karena adanya pembiayaan bermasalah dan pihak bank melakukan 

Recheduling maka jangka waktu angsuran yang sebelumnya yaitu 3 tahun 

kemudian dijadwal kembali menjadi 4 tahun. 

Berikut pemaparan Johan Bagus Setiawan selaku Account Officer 

Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun. Tentang pelaksanaan 

restrukturasi pada pembiayaan Murābahah yang ada di Bank BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun. 
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“Pada pembiayaan Murābahah di BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun  sendiri hanya menggunakan restrukturasi yang Rescheduling 

karena pihak bank dapat memperpanjang jangka waktu angsuran. 

Reconditioning dan restructuring tidak digunakan untuk pembiayaan 

Murābahah dikarenakan kesepakatan sudah dari awal perjanjian oleh 

karena itu bank tidak dapat melakukan perubahan pada margin yang 

telah disepakati di awal pembiayaan.”
76

 

 

 Dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan 

restrukturasi yang ada di Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun khusus 

untuk pembiayaan Murābahah hanya menggunakan Recheduling. 

Recheduling adalah perpanjangan jangka waktu angsuran. Sebelum 

pelaksanaan Recheduling maka pihak bank terlebih dahulu akan 

memberikan surat peringatan 1 dengan jangka waktu 7 hari ketika selama 

jangka waktu 7 hari pihak nasabah tidak merespon maka pihak nasabah 

akan di berikan surat peringatan II, ketika dalam jangka waktu 7 hari pihak 

nasabah kembali tidak merespon maka surat peringatan III akan di berikan 

kepada pihak nasabah kemudian selama 7 hari setelah pemberian surat 

pernyataan III tidak ada respon maka Recheduling akan dilaksanakan. 

4. Eksekusi Jaminan 

Pada eksekusi jaminan ini maka bank akan menjual jaminan, namun 

pada pembiayaan Murābahah jaminan terletak pada objek pembiayaan. 

Jika pembiayaan terjadi masalah maka pihak bank akan menjual objek 

pembiayaan Murābahah.  

                                                             
76 Johan Bagus Setyawan, Wawancara, 11 April  2019. 
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Seperti yang diutarakan oleh Johan Bagus Kurniawan selaku Account 

Officer Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun. terkait eksekusi jaminan 

pada Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun. 

“Bank akan melakukan penyelesain pelunasan pembiayaan 

bermasalah dengan dua cara. pertama, pelunasan dengan melalui jalur 

penjualan agunan oleh nasabah sendiri atau melalui asuransi. Kedua, 

Penyelesaian penjualan agunan melalui via lelang yang dijual umum 

melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang).”
77

 

 

Eksekusi jaminan merupakan langkah terakhir ketika nasabah sudah 

tidak memiliki i’tikad baik, kemauan dan kemampuan untuk melunasi 

angsuran pembiayaan. Bank akan melakukan penyelesain pelunasan 

pembiayaan dengan dua cara. Pertama, pelunasan dengan melalui jalur 

penjualan agunan oleh nasabah sendiri atau melalui asuransi. Kedua, 

Penyelesaian penjualan agunan melalui via lelang yang dijual umum 

melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), 

KPKNL adalah tempat melelangi aset-aset bank secara umum.  

Berikut pemaparan Farhan selaku Account Officer Bank BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun. Terkait pelaksanaan eksekusi jaminan. 

“Bank akan melakukan via lelang ketika nasabah tidak mampu 

menjualnya. Eksekusi jaminan sendiri dilaksanakan ketika 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun melakukan Recheduling 

kemudian tidak ada kemauan dari pihak nasabah selama 90 hari, ya 

sudah maka eksekusi jaminan akan dilaksanakan oleh pihak bank 

ataupun pihak nasabah sendiri.”
78

 

 

                                                             
77 Muhammad Ali Najjamudin, Wawancara, 11 Maret 2019. 
78 Ibid., 
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Pelaksanaan eksekusi jaminan akan dilaksanakan ketika setelah 

pelaksanaan strategi penyelesaian pembiayaan Murābahah dengan 

Recheduling. Ketika melakukan Recheduling (Penjadwalan kembali) dan 

tidak ada respon selama 90 hari maka eksekusi jaminan akan dilaksanakan 

oleh pihak bank. Pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan oleh pihak bank 

ataupun pihak nasabah itu sendiri.  

Dari data wawancara dengan pihak Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun dapat disimpulkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan 

Murābahah bermasalah dapat dilaksanakan dengan empat strategi. 

Pertama, pendekatan kepada pihak nsabah. Kedua, penagian secara rutin 

oleh pihak Bank kepada pihak nasabah. Ketiga, Recheduling (Penjadwalan 

kembali). Keempat, eksekusi jaminan. Keempat strategi tersebut 

diharapakan dapat membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya.  
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 BAB IV 

ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURĀBAHAH 

BERMASALAH DI BANK BRISYARIAH KANTOR CABANG MADIUN 

 

 

A. Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murābahah Bermasalah Di 

Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

Fatturahman Djamil menerangkan pembiayaan bermasalah adalah 

pembiayaan yang kualitas pembiayaannya berada dalam kategori kurang 

lancar, diragukan, dan macet.
79

 

 Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murābahah Bermasalah Di Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun, dengan mengacu pada rumusan masalah 

yaitu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan Murābahah 

bermasalah di Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun.  Serta penyelesaian 

pembiayaan Murābahah bermasalah di Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun,lebih lanjut penelitian dianalisis sebagai berikut: 

1. Faktor-Faktor penyebab timbulnya Pembiayaan Bermasalah di Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun merupakan salah satu 

bank yang menghimpun dana kemudian menyalurkannya kepada nasabah 

yang membutuhkan dana. Murābahah merupakan salah satu pembiayaan 

yang disalurkan bank untuk masyarakat yang membutuhkan dana. Adapun 

                                                             
79 Fatturahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014), 35. 
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laporan  pembiayaan tahun 2017 sekitar Rp 127,461 Milyar dan tahun 2018 

sekitar Rp 161,749 Milyar. Namun terjadi pembiayaan bermasalah sekitar 

2,34% ataus sekitar Rp 2,988.000.000  pada tahun 2017 danpada tahun 

2018 2,20% atau sekitar 3,559.000.000 dan masuk dalam kategori kurang 

lancar, diragukan, macet. 

Pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah merupakan 

penghasilan bank, karena penghasilan bank berasal dari margin dan bagi 

hasil. Ketika pengembalian dalam bentuk angsuran terjadi permasalahan 

maka penghasilan bank pun juga akan terancam.  

Pembiyaan yang ada di Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

mengalami Pembiayaan Murābahah bermasalah hal ini dapat dilihat dari 

beberapa faktor yang ada. Faktor-faktor pembiayaan Murābahah 

Bermaslah dapat muncul dari pihak nasabah atau Faktor eksternal dan dapat 

pula terjadi karena pihak Bank atu faktor internal. 

Pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena adanya beberapa faktor 

yang muncul dari pihak nasabah maupun pihak Bank yang ada di Bank 

BRISyariah kantor Cabang Madiun diantaranya yaitu: 

a. Faktor Eksternal 

Bank BRISyariah kantor Cabang Madiun memiliki beberapa 

faktor yang sering muncul dari nasabah pembiayaan Murābahah di 

antaranya yaitu: 

1) Adanya i’tikad kurang baik dari pihak nasabah 
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Membeli barang untuk modal kerja atau investasi dan sesuai 

kriteria. Adanya i’tikad kurang baik dari nasabah maka dibelikan 

barang lain hal ini menjadi penyebabnya masalah dalam 

pembiayaan. Misalnya,  seorang pengusaha semen ingin melakukan 

pembiayaan Murābahah dengan pembelian semen namun karena 

adanya I’tikad kurang baik dari nasabah ia membelikanya sawah.  

2) Kondisi usaha sedang sakit 

Dari sini dapat dilihat dari penghasilan nasabah dalam 

mengembangkan usahanya ketika dari bulan ke bulan mengalami 

penurunan maka dapat dikatakan usaha nasabah dalam kondisi tidak 

baik. Sehingga dapat merugikan nasabah dan merugikan bank karena 

angsuran juga akan terhambat. 

b. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang uncul dari pihak bank atau 

muncul dalam perusahaan. Pada Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun  faktor-faktor pembiayaan bermasalah yang muncul dari pihak 

bank sendiri diantarnya: 

1) Keterbatasan Data 

Data yang dibutuhkan oleh pihak bank mengalami 

kekurangan baik data identitas maupun data usaha. Data terkait 

usaha meliputi data  keuangan adalah sesuatu yang paling penting, 

dari sini dapat dilihat kemampuan nasabah dalam mengelola 

usahanya maupun dalam mengembangkan usahanya. Disisi lain 
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mengenai laporan keuangan atau laporan laba rugi yang tidak 

sesuai. usaha yang didirikan. Adanya data yang kurang lengkap 

menimbulkan data yang diinput mengalami kesalahan.
 
 

Setelah melihat dari beberpa faktor yang di terangkan di atas maka 

pembiyaan mengalami kemacetan yang dimana tunggakan diatas 90 hari 

non performen loan (NPL) dan masuk kategori kurang lancar, diragukan, 

dan macet. Laporan yang masuk kategori dalam perhatian khusus artinya 

telat angsuran selama 1 hari sampai 90 hari. Dapat dikatakan pembiayaan 

bermasalah yang serius adalah ketika mencapai lebih dari 5%. Hal ini 

menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, ketika terjadi 

pembiayaan bermasalah dari pihak nasabah maka pihak bank harus 

berupaya menjalin silaturahmi agar nasabah merasakan diperhatikan. 

Monitoring yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai 

dengan ketentuan yang ada. 

Seperti yang di katakan Khotibul Umam dan Setiawan Budi bahwa 

faktor-faktor pembiayaan bermasalah dapat muncul dari pihak bank dan 

dapat pulan muncul dari pihak nasabah. Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun memiliki beberapa laporan terkait faktor yang mengakibatkan 

pembiayaan Murābahah bermasalah, hal ini dapat terjadi karena pihak bank 

dan dapat terjadi pula karena pihak nasabah. Dengan adanya bebrapa faktor 

ini maka seharusnya bank lebih berhati-hati dalam memberikan 

pembiayaan. Nasabah juga harus memberikan data yang akurat terkait 

pembiayaan yang akan di ajukan. Namun pada kenyataanya faktor-faktor 
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tersebut sering terjadi pada nasabah pembiayaan Murābahah hal ini di lihat 

ketika bank menganalisis penyebab terjadinya pembiayaan Murābahah 

bermasalah. 

2. Penyelesaian Pembiayaan Murābahah Bermasalah Di Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi 

pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu kita mengetahui pembiayaan 

bermasalah disebabkan oleh faktor ekternal ataupun faktor internal. Apabila 

bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari 

tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah. maka pihak bank harus 

meningkatakn pengawasan karna hal ini disebabkan oleh lemahnya 

pengawasan.
80

  

Secara garis besar, dalam melakukan penyelesaian pembiayaan 

Murābahah bermasalah Pada Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun ini 

menggunakan beberapa strategi antara lain: 

a. Melakukan Pendekatan kepada nasabah 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari 

nasabah. Membicarakan penyebab terjadinya permasalahan dalam 

pengangsuran, dan ketika Bank BRISyariah Kantor Cabang 

mendatangi rumah nasabah yang bermasalah maka akan langsung 

dicarikan solusi agar pembiayaan dapat diselesaikan. Pencarian solusi 

                                                             
80 Fathurrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, 64. 
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ini bisa dengan cara musyawarah dengan kesepakatan keduanya yaitu 

bank dan nasabah. 

b. Penagihan rutin 

Penagihan dilakukan secara rutin oleh pihak bank dengan 

mengunjungi secara langsung. Penagihan dilakukan dengan dua cara. 

Pertama, Daning Soft yaitu telat tanggal dalam mengangsur. Kedua, 

Hard Collection yaitu telat bulan dalam mengangsur.  

c. Recheduling (Penjadwalan Ulang) 

Pada pembiayaan Murābahah di BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun  sendiri hanya menggunakan restrukturasi yang rescheduling 

karena pihak bank dapat memperpanjang jangka waktu angsuran. 

Recheduling sangat berpengaruh dalam penyelesaian pembiayaan 

bermasalah yang masuk kategori diragukan atau macet. Karena selain 

melakukan perubahan jadwal, upaya ini juga memperkecil jumlah 

angsuran kepada para nasabah yang sudah masuk kategori diragukan 

atau macet. Akan tetapi ketika nasabah masih memiliki I”tikad baik 

untuk menyelesaikan pembiyaan maka akan sangat terbantu dengan 

cara ini. 

d. Eksekusi jaminan 

Eksekusi jaminan merupakan langkah terakhir ketika nasabah 

sudah tidak memiliki I’tikad baik, kemauan dan kemampuan untuk 

melunasi angsuran pembiayaan. Bank akan melakukan penyelesain 

pelunasan pembiayaan dengan dua cara. Pertama, pelunasan dengan 
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melalui jalur penjualan agunan oleh nasabah sendiri atau melalui 

asuransi. Kedua, Penyelesaian penjualan agunan melalui via lelang 

yang dijual umum melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang), KPKNL adalah tempat melelangi aset-aset bank 

secara umum. Bank akan melakukan via lelang ketika nasabah tidak 

mampu menjualnya. 

Dari analisis tersebut, strategi yang di gunakan dalam 

menyelesaikan pembiayaan Murābahah bermasalah di Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun sudah baik. Keempat strategi 

tersebut sudah membantu nasabah dalam menyelesaikan masalahnya 

terkait angsurannya. Penyelesain yang dilakukan juga tidak bersifat 

keras, maksudnya bank akan mencari penyebab pembiayaan 

bermasalah terlebih dahulu dan tidak langsung melakukan tindakan 

eksekusi jaminan, melainkan dengan cara pendekatan terlebih dahulu 

kepada nasabah untuk mencari penyebapnya. Keempat strategi yang di 

lakukan bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun adanya restrukturasi 

yang di gunakan untuk menyelesaikan pembiayaan Murābahah 

bermasalah hanya Rescheduling, untuk Reconditioning dan 

restructuring tidak digunakan dikarenakan kesepakatan pembagian 

margin sudah dari awal pembiayaan di lakukan. Reconditioning dan 

restructuring dapat digunakan untuk menyelesaiakan pembiayaan 

bermasalah pada pembiayaan selain pembiayaan Murābahah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dalam keseluruhan penelitian dan analisis dalam pembahasan skripsi ini dapat 

di tarik kesimpulan: 

1. Prosedur pemberian pembiayaan Murābahah pada Bank BRISyariah 

Kantor Cabang madiun adalah setiap nasabah yang akan menjadi  

penerima dana pembiayaan Murābahah harus memberikan persyaratan 

yang telah ditentukan. Selanjutnya pihak nasabah datang ke Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun untuk melakukan pengajuan 

pembiayaan dengan membawa pesyaratan seperti persyaratan yang harus 

di bawa oleh nasabah ketika melakukan pembiayaan Murābahah meliputi 

Foto kopi KTP suami dan istri, Kertu Keluarga (KK), Surat nikah apabila 

sudah menikah, Agunan (BPKB atau Surat Tanah), kemudian untuk 

pembiyaan bagi karyawan maka harus memberikan Surat pengakatan 

karyawan tetap, surat rekomendasi atasan, agunan, dan slip gaji 3 bulan, 

Surat keterangan usaha dari kelurahan 500 juta, > 500 juta SOP (untuk 

usaha). 

2. Ada 2 faktor yang menyebabkan pembiayaan Murābahah bermasalah 

yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah kurang 

lengkapnya data dari nasabah seperti data keuangan dari usaha nasabah. 

Faktor eksternalnya adalah adanya etikad kurang baik dari nasabah dalam 
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menggunakan pembiayaan tersebut dan kurang mampu mengelola 

usahanya sehingga usahanya sakit. Dari faktor-faktor tersebut bank 

BRISyariah dapat mengetahui pembiayaan bermasalah terjadi. 

3. Strategi penyelesain pembiayan Murābahah bermasalah di Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun yaitu dengan pendekatan kepada 

nasabah, penagihan rutin, rescheduling, eksekusi jaminan. Di Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun untuk pelaksanaan restrukturasi pada 

pembiayaan Murābahah yang digunakan hanya rescheduling, karena 

pihak bank tidak dapat melakukan perubahan pada marjin karena marjin 

sudah ditentukan sejak awal perjanjian.  Strategi tersebut sangat 

berpengaruh pada nasabah karena dapat membantu, mempermudah dan 

meringankan nasabah yang memiliki masalah pembiayaan Murābahah 

dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet sehingga dapat 

merubah status pembiayaan mereka menjadi pembiayaan yang lancar. 

Dalam penyelesaian yang dilakukan Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun juga tidak bersifat keras maksudnya bank melakukan penyelesaian 

secara bertahap dan tidak langsung melakukan tindakan eksekusi jaminan. 

Penyelesaian ini sangat membantu nasabah dalam menyelesaikan 

pembiayaan Murābahah bermasalah.  
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B. Saran 

1. Dalam memberikan pembiayaan Murābahah hendaknya Bank BRISyariah 

harus memperhatikan dan melaksanakan sistematika dengan tahapan 

pembiayaan Murābahah yang telah menjadi acuan sehingga memberikan 

hasil yang optimal dan meghindari pembiayaan bermasalah. 

2. Bank BRISyariah  harus dapat memetakan resiko yang muncul pada 

pembiayaan Murābahah  bermasalah dan sedini mungkin untuk mencegah 

dengan mengenali dari beberapa faktor penyebab timbulnya pembiayaan 

bermasalah. sehingga dapat mengetahui dengan baik dan cepat strategi apa 

yang digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan Murābahah 

bermasalah. 

3. Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun harus lebih memperhatikan 

kegiatan monitoring lebih lanjut dan mengadakan pengawalan dari awal 

pembiayaan hingga akhir pelunasan pembiayaan. Maka sangat diharapkan 

mekanisme pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah tetap berjalan 

dengan baik dan benar.  

4. Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyadari mungkin ada kekurangan 

dalam penulisan, penelitian selanjutnya sebaiknya lebih mendalami 

pembiayaan bermasalah yang diteliti, karena tidak menutup kemungkinan 

bahwa dengan lebih didalaminya penelitian maka didapat hasil kesimpulan 

yang lebih baik. 
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