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ABSTRAK 

Retnowati, Eka. 2019.“Analisis Pembiayaan Mura>bah{ah pada Produk KPR di 

BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.” Skripsi. Jurusan 

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Mansur Azis, M.S.I. 

 

Kata Kunci: Analisis 5C, Pembiayaan Bermasalah, Penanganan 

Memiliki rumah sendiri adalah idaman semua orang, bahkan menjadi 

kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Namun kebanyakan orang 

tidak mampu membeli secara tunai sehingga membeli dengan cara angsuran 

atau menyewa menjadi alternatif. Dalam penyaluran pembiayaan KPR pihak 

Bank akan melakukan analisis 5C nasabah, dengan harapan Bank dapat 

terhindar dari risiko pembiayaan Mura>bah{ah KPR di kemudian hari. Namun 

upaya ini tidak dapat membuat pihak Bank terlepas dari risiko pembiayaan 

tersebut. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang analisis 

5C dan upaya penanganan yang dilakukan bank terhadap pembiayaan 

bermasalah. 

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan 

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

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data 

menggunakan metode deduktif yang menekankan pada pengamatan dahulu, 

menganalisis lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. 

Data yang menjadi sumber adalah BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis 5C di BRI Syariah 

KCP Ponorogo sudah digunakan akan tetapi masih belum maksimal, hal ini 

dikarenakan masih adanya pembiayaan bermasalah pada produk KPR. 

Pembiayaan bermasalah pada KPR disebabkan dari faktor eksternal (pihak 

nasabah) yaitu berupa keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan (Condition Of Economy). Upaya penanganannya 

dengan melakukan pembinaan nasabah dengan cara melakukan penagihan 

melalui alat komunikasi, melakukan penagihan secara tatap muka, dan 

pemberian surat peringatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah berkembang dengan 

pesat salah satu diantaranya adalah Bank Syariah. Bank Syariah di 

Indonesia secara konsisten telah menunjukkan perkembangannya dari 

waktu ke waktu. Perkembangan pertumbuhan Bank Syariah juga telah 

diikuti oleh perkembangan jaringan kantor.
1
 

Pengertian Bank menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008,
2
 disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Bank terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. 

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi 

sebagai perantara bagi pihak berlebihan dana dan pihak berkekurangan 

dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan 

hukum Islam. Bank Syariah dalam istilah internasional dikenal dengan 

Islamic Banking atau Interest Free Banking merupakan suatu sistem 

                                                             
1Rizal Yaya, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer (Jakarta: 

Salemba Empat, 2016), 23. 
2Ibid., 48. 
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perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan 

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

ketidakjelasan (gharar). Bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran 

adanya ketiga unsur tersebut maka Bank Syariah bisa menjadi alternatif 

sebagai sarana peminjaman modal atau untuk menginvestasikan dana.
3
 

Bank Syariah yang terdiri dari BUS, UUS serta BPRS melakukan 

kegiatan funding dan financing dana masyarakat selain tersedianya jasa 

keuangan lainnya. Bank Syariah tidak hanya bebas bunga, akan tetapi 

Bank Syariah memiliki tujuan guna pencapaian kesejahteraan. Terdapat 

beberapa karakteristik Bank Syariah yang membedakan kinerjanya dengan 

Bank Konvensional yaitu tidak adanya riba, pelayanan diberikan kepada 

kepentingan publik dan mewujudkan sasaran sosio-ekonomi Islam, Bank 

Syariah bersifat universal yang artinya berbagai produk perbankan tidak 

hanya diperuntukkan untuk orang muslim akan tetapi semua masyarakat 

dapat menikmati layanan perbankan dan menggunakan berbagai macam 

produk perbankan tak terkecuali masyarakat non muslim.
4
 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu dari beberapa 

Bank Konvensional yang membuka cabang syariah yang diberi nama BRI 

Syariah. Pada tanggal 16 Oktober 2008 Bank BRI mendapatkan izin dari 

Bank Indonesia untuk menjalankan segala usahanya dalam bentuk 

konvensional melalui suratnya No /67/KEP.GBI/DpG/2008. Dengan 

adanya hal tersebut, pada tanggal 17 November 2008 Bank BRI resmi 

                                                             
3Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik (Yogyakarta: Teras, 2012), 99. 
4Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 67.  
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beroperasi untuk menjalankan usahanya. Kemudian pada tanggal 19 

Desember 2008 Bank BRI membuka cabang usaha yang pengelolaanya 

berbasis syariah. Pada saat itulah BRI Syariah resmi berdiri dan 

menjalankan segala operasional usahanya.  

Kegiatan usaha Bank BRI Syariah semakin kuat dan berkembang  

setelah ditandatanganinya akta pemisahan pada 19 Desember 2008. Dalam 

akta tersebut diputuskan atas pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank 

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

yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Akta pemisahan tersebut 

ditandatangani Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank 

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

Direktur utama PT. Bank BRI Syariah Tbk. Dalam pengembangan dan 

peningkatan usahanya, BRI Syariah bekerja sama dengan Bank BRI 

dengan memanfaatkan komunitas ataupun kegiatan usaha yang sudah 

terjaring oleh Bank BRI. Sebagai Kantor Layanan Syariah, Bank BRI 

Syariah mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan 

penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan penyaluran dana yang sesuai 

dengan prinsip syariah.
5
 

Di dalam pelaksanaan operasionalnya salah satu bentuk 

pembiayaan yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya di BRI 

Syariah KCP Ponorogo adalah pembiayaan mura>bah{ah dengan jumlah 

nasabah 227 selama tahun 2018. Menurut Bapak Wijanarko selaku 

                                                             
5BRI Syariah, “Tentang Kami Sejarah BRI Syariah,” dalam 

https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah, (diakses pada tanggal 7 Januari 2019, 

jam 20.00). 

https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah
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pimpinan BRI Syariah KCP Ponorogo menjelaskan bahwa pembiayaan 

mura>bah{ah adalah pembiayaan yang banyak diminati masyarakat karena 

pembiayaan mura>bah{ah memiliki sistem yang mudah, pasti dan memiliki 

resiko yang relative kecil dibanding dengan produk pembiayaan lainnya.
6
 

Pembiayaan mura>bah{ah adalah akad perjanjian penyediaan barang 

berdasarkan jual beli dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan 

barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah 

ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran nasabah 

dilakukan secara mencicil/ angsur dalam jangka waktu yang ditentukan.
7
 

Beberapa alasan diberikan popularitas mura>bah{ah dalam 

pelaksanaan investasi perbankan syariah:
8
 

1. Mura>bah{ah adalah suatu mekanisme investasi jengka pendek dan 

dibandingkan dengan sistem bagi hasil cukup memudahkan. 

2. Mark-up dalam mura>bah{ah dapat ditetapkan sedemikian rupa 

sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan 

yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang 

menjadi saingan bank-bank syariah. 

3. Mura>bah{ah menjauhkan ketidakpastiaan yang ada pada pendapatan 

dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil. 

4. Mura>bah{ah tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk 

mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra nasabah, 

                                                             
6“Gatot Wijanarko, Wawancara, 25 Februari 2019”  
7Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan 

Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2012), 26.  
8Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: STIM YKPN, 2011), 140. 
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sebab hubungan mereka dalam mura>bah{ah adalah hubungan antara 

kreditur dan debitur. 

BRI Syariah KCP Ponorogo merupakan salah satu kantor cabang 

pembantu yang berdiri di Jawa Timur yang bertempat di Jl. Soekarno 

Hatta No. 2B, Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. 

Sebagai lembaga keuangan BRI Syariah KCP Ponorogo memiliki peran 

dan fungsi yang sama seperti bank-bank syariah lainnya yakni melakukan 

penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat yang 

berlandaskan prinsip-prinsip syariah sekaligus sebagai intermediasi antara 

nasabah satu dengan nasabah yang lainnya.  

Namun dalam menyalurkan dananya Bank tentu harus melakukan 

analisis 5C yang meliputi Character, Capacity, Capital, Collateral dan 

Condition Of Economy calon nasabah. Dengan cara tersebut, diharapkan 

bank dapat terhindar dari risiko pembiayaan mura>bah{ah KPR bermasalah 

yang mungkin terjadi dikemudian hari. Namun, upaya ini tidak dapat 

membuat pihak bank terlepas dari risiko pembiayaan mura>bah{ah pada 

produk KPR. Dalam pengaplikasian 5C diawal analisis nasabah tidak 

ditemukan adanya kendala, akan tetapi sesudah diberikan pembiayaan 

rata-rata nasabah yang melakukan pembiayaan KPR mengalami kendala 

yang sama yaitu disebabkan dari Condition Of Economy nasabah.  

Pembiayaan merupakan produk yang diandalkan oleh BRI Syariah 

KCP Ponorogo. Salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan adalah 

pembiayaan KPR. Pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah 
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kredit jangka panjang yang diberikan oleh lembaga keuangan (bank) 

kepada debiturnya untuk mendirikan atau memiliki rumah diatas sebuah 

lahan dengan jaminan sertifikat kepemilikan atas rumah dan lahan itu 

sendiri.
9
 Penawaran pembiayaan KPR dinilai penting karena rata-rata 

alasan nasabah mengambil pembiayaan ini adalah uang muka ringan, 

legalitas terjamin, untuk kebutuhan investasi, investasi jangka panjang, 

menggunakan pengembang terpercaya dan rumah siap huni. Kredit ini bisa 

menjadi solusi bagi siapapun yang ingin memiliki rumah sendiri namun 

tidak memiliki dana cukup. 

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia. Sebagai salah satu 

kebutuhan utama manusia, maka rumah diminati banyak orang untuk 

tempat berkumpul keluarga dan melakukan aktivitas keluarga. Secara 

prinsip, pembelian rumah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara 

tunai maupun secara kredit. Siapa pun bisa melakukan pembelian rumah 

secara tunai bila memiliki uang yang nilainya sama dengan harga rumah 

yang diinginkan. Namun kebutuhan akan perumahan ini seringkali 

terbentur pada minimnya dana yang dimiliki oleh nasabah yang 

mendambakan memiliki rumah sendiri, sehingga membeli dengan 

angsuran atau menyewa adalah alternatif yang dipilih. Disinilah Bank 

muncul menjembatani kepentingan pembeli dan penjual rumah dengan 

menawarkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dengan adanya 

bentuk pembiayaan mura>bah{ah dalam pembiayaan pemilikan rumah 

                                                             
9Suprayitno Marlan Kuswati, Cara Gampang Membeli Rumah Tanpa Modal (Jakarta: 

Publishing Langit, 2015), 89. 
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memberikan suatu alternative bagi yang berekonomi terbatas. Karena 

dengan menggunakannya, kita hanya perlu menyiapkan uang muka. 

Perkembangan pembiayaan KPR di BRI Syariah KCP Ponorogo 

dari 2 tahun terakhir dapat dikatakan tetap. Berikut adalah data jumlah 

nasabah pembiayaan KPR di BRI Syariah:
10

 

Tabel 1.1 Data Jumlah Pembiayaan KPR BRI Syariah Ponorogo  

Tahun Jumlah Nasabah 

2017 12 

2018 12 

 

BRI Syariah KCP Ponorogo menawarkan produk KPR yaitu yang 

bernama KPR Faedah. Bank milik pemerintah ini mempunyai layanan 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR Faedah) yaitu suatu fasilitas kredit dalam 

rangka nasabah membeli rumah dengan cara diangsur atau dicicil dalam 

jangka waktu tertentu dan mempunyai beberapa sistem, prosedur dan 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. 

Di BRI Syariah KCP Ponorogo, dalam produk Pembiayaan 

Kepemilikan Rumah melayani fasilitas Pembiayaan Pembelian Rumah 

Baru, Rumah Second/ Bekas, Renovasi Rumah, Take Over, Refinancing. 

Pembiayaan KPR di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo, 

memberikan fasilitas pembiayaan yang memadai yaitu: 1) angsuran 

pembiayaan tetap hingga fasilitas pembiayaan lunas; 2) Proses 

                                                             
10“Gatot Wijanarko, Wawancara, 14 Januari 2019” 
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permohonan yang mudah dan cepat; 3) Fleksibel untuk membeli rumah 

baru maupun second/ bekas; 4) Jangka waktu pembiayaan fleksibel 1-15 

tahun, dan 5) bebas biaya administrasi dan provisi. 

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti apa saja 

secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan 

akad mura>bah{ah. Dengan akad ini Bank Syariah memenuhi kebutuhan 

nasabah dengan membelikan aset yang dibutuhkan nasabah dari supplier 

kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan ditambah margin 

keuntungan yang disepakati.
11

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pembiayaan mura>bah{ah pada 

produk KPR dengan judul “Analisis Pembiayaan Mura>bah{ah pada Produk 

KPR di BRI Syariah KCP Ponorogo”. 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah  

Penulis memberikan batasan permasalahan mengenai analisis 5C 

terhadap pembiayaan mura>bah{ah pada produk KPR di BRI Syariah KCP 

Ponorogo serta analisis penanganan pembiayaan mura>bah{ah bermasalah 

pada produk KPR di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka dapat 

diambil rumusan masalahnya adalah: 

                                                             
11Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), 101. 

 



15 
 

 

1. Bagaimana analisis 5C terhadap pembiayaan mura>bah{ah pada produk 

KPR di BRI Syariah KCP Ponorogo? 

2. Bagaimana analisis penanganan pembiayaan mura>bah{ah bermasalah 

pada produk KPR di BRI Syariah KCP Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui analisis 5C terhadap pembiayaan mura>bah{ah pada 

produk KPR di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui analisis penanganan pembiayaan mura>bah{ah 

bermasalah pada produk KPR di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Teoritis 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan konsep pemikiran bagi 

dunia perbankan perbankan syariah, diharapkan dapat menambah ilmu 

dan wawasan mengenai produk perbankan syariah, khususnya produk 

pembiayaan konsumtif (perumahan). 

2. Bagi Praktisi 

a. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan penulis yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti 

dengan membandingkan antara teori dan fakta yang ada di 

lapangan. 
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b. Bagi Perbankan Syariah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk perbankan 

syariah dalam menjalankannya secara professionally delivered, 

baik dari segi produk, pelayanan maupun pelaksanaannya sesuai 

prinsip syariah demi mempertahankan loyalitas nasabah. 

c. Bagi Calon Peneliti Berikutnya (Almamater) 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi 

dan wawasan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian 

dengan tema yang sama. 

F. Studi Penelitian Terdahulu 

Dimas Auliantoro dalam skripsinya yang berjudul “Analisis 

Tingkat Profit Produk Pembiayaan KPR Ib dengan Akad Mura>bah{ah 

(Studi Kasus Bank BNI Syariah)”. Perbedaannya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Dimas Auliantoro membahas mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi meningkatnya profit Bank BNI Syariah, alasan Bank BNI 

Syariah menawarkan produk pembiayaan dengan akad mura>bah{ah dan 

respon nasabah terhadap pembiayaan KPR dengan akad mura>bah{ah. 

Sedangkan peneliti membahas tentang analisis 5C terhadap pembiayaan 

mura>bah{ah pada produk KPR dan analisis penanganan pembiayaan 

mura>bah{ah bermasalah pada produk KPR. Persamaannya adalah peneliti 
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sama-sama membahas tentang pembiayaan mura>bah{ah pada produk 

KPR.
12

 

Putri Setianti Huzaimah dengan skripsinya yang berjudul “Studi 

Komparasi penggunaan Akad Istishna Dan Mura>bah{ah pada Pembiayaan 

KPR di Bank Tabungan Negara KCP Syariah Ciputat”. Perbedaannya 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Putri Setianti Huzaimah membahas 

persamaan dan perbedaan pembiayaan KPR menggunakan akad istishna 

dan mura>bah{ah. Sedangkan peneliti membahas tentang analisis 5C 

terhadap pembiayaan mura>bah{ah pada produk KPR dan analisis 

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

Persamaannya adalah peneliti sama-sama membahas tentang pembiayaan 

KPR.
13

  

Fauziah dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Aplikasi Produk 

Mura>bah{ah Pada Pembiayaan Hunian Syariah PT. Bank Muamalat 

Indonesia”. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fauziah 

membahas tentang mekanisme pembiayaan Hunian Syariah Bank 

Muamalat Indonesia dengan menganalisis 4P (personality, purpose, 

payment, protection), dan faktor yang mempengaruhi terhadap 

pembiayaan Hunian Syariah Bank Muamalat. Sedangkan peneliti 

membahas tentang analisis 5C terhadap pembiayaan mura>bah{ah pada 

produk KPR dan analisis penanganan pembiayaan mura>bah{ah bermasalah 

                                                             
12

Dimas Auliantoro, “Analisis Tingkat Profit Produk Pembiayaan KPR Ib dengan Akad 

Murabahah (Studi Kasus Bank BNI Syariah),” Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).  
13Putri Setianti Huzaimah, “Studi Komparasi penggunaan Akad Istishna Dan Murabahah 

pada Pembiayaan KPR di Bank Tabungan Negara KCP Syariah Ciputat,” Skripsi (Jakarta: UIN 

Syarif Hidayatullah, 2017).  
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pada produk KPR. Persamaannya adalah peneliti sama-sama membahas 

pelaksanaan pembiayaan mura>bah{ah pada produk kepemilikan rumah 

dengan menganalisis 5C yaitu: character, capacity, capital, collateral, 

condition.
14

 

Muhammad Alwi dengan skripsinya yang berjudul “Evaluasi 

Pemasaran Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah dengan Akad 

Mura>bah{ah (Studi pada Bank Permata Cabang Kebon Jeruk Jakarta)”. 

Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alwi 

membahas mengenai strategi pemasaran KPR Syariah yang dilakukan oleh 

Permata Bank dan apakah pembiayaan KPR Syariah yang dilakukan oleh 

Permata Bank selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan 

peneliti membahas tentang analisis 5C terhadap pembiayaan mura>bah{ah 

pada produk KPR dan analisis penanganan pembiayaan mura>bah{ah 

bermasalah pada produk KPR. Persamaannya adalah peneliti sama-sama 

membahas tentang pembiayaan kredit pemilikan rumah.
15

 

Cholidah Hanum dengan skripsinya yang berjudul “Strategi Bank 

Tabungan Negara Syariah dalam Pembiayaan KPR Bermasalah di Bank 

BTN Syariah KC Jakarta”. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Cholidah Hanum membahas tentang langkah- langkah yang 

dilakukan oleh Bank BTN Syariah dalam pembiayaan KPR bermasalah, 

dan tujuan dari penerapan strategi Bank BTN Syariah dalam menangani 

                                                             
14

Fauziah, “Analisis Aplikasi Produk Murabahah pada Pembiayaan Hunian Syariah PT. 

Bank Muamalat Indonesia,” Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).  
15Muhammad Alwi, “Evaluasi Pemasaran Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

Syariah dengan Akad Murabahah (Studi pada Bank Permata Cabang Kebon Jeruk Jakarta),” 

Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).   
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pembiayaan KPR bermasalah, sedangkan peneliti membahas tentang 

analisis 5C terhadap pembiayaan mura>bah{ah pada produk KPR. 

Persamaannya adalah peneliti sama-sama membahas tentang pembiayaan 

kepemilikan rumah, dan strategi penyelesaian pembiayaan KPR 

bermasalah.
16

 

Fauzia Ramadhan dalam skripsinya yang berjudul “Analisa 

terhadap Mekanisme Take Over pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di 

BNI Syariah”. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fauzia 

Ramadhan membahas mengenai take over pada Kredit Kepemilikan 

Rumah (KPR), mengapa take over dapat terjadi pada pembiayaan KPR di 

BNI Syariah dan analisa terhadap mekanisme take over pada pembiayaan 

KPR di BNI Syariah, sedangkan peneliti membahas tentang analisis 5C 

terhadap pembiayaan mura>bah{ah pada produk KPR dan analisis 

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

Persamaannya adalah peneliti sama-sama membahas tentang pembiayaan 

kepemilikan rumah.
17

 

Penelitian ini mengembangkan kajian yang sama tentang 

pembiayaan mura>bah{ah pada produk KPR yang sudah dilakukan oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya. Akan tetapi penelitian ini mengembangkan 

kajian tentang pembiayaan mura>bah{ah KPR dalam hal analisis 5C dan 

upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada produk KPR. 

                                                             
16Cholidah Hanum,  “Strategi Bank Tabungan Negara Syariah dalam Pembiayaan KPR 

Bermasalah di Bank BTN Syariah KC Jakarta,” Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009).  
17Fauzia Ramadhan, “Analisa Terhadap Mekanisme Take Over pada Pembiayaan 

Kepemilikan Rumah di BNI Syariah, “Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009). 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan 

(field research) yaitu dengan cara mencari data secara langsung di BRI 

Syariah KCP Ponorogo.
18

 Sedangkan pendekatan yang penulis 

gunakan ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana 

peneliti sebagai instrument kunci dan juga menghasilkan data 

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

atau perilaku yang dialami.
19

 Dalam hal ini peneliti sebagai 

narasumber secara langsung di BRI Syariah KCP Ponorogo untuk 

melakukan wawancara langsung kepada pihak bank sehingga dapat 

menghasilkan data-data yang peneliti inginkan baik berupa data lisan 

atau tertulis. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai aktor sentral 

dan pengumpul data, sementara instrument selain manusia hanya 

pendukung saja. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai pengamat 

penuh di lapangan dan pengamatan peneliti dalam rangka observasi 

dilakukan secara terang-terangan. 

 

                                                             
18Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2015), 207. 
19

Ibid., 9. 
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3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu Bank BRI Syariah 

KCP Ponorogo yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.2B, 

Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 

63413. 

Alasan memilih BRI Syariah KCP Ponorogo karena tempatnya 

yang strategis yaitu terletak di jalan utama kota dan berada di pusat 

keramaian, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat 

menjadi salah satu alternatif nasabah untuk melakukan pembiayaan  

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data didefinisikan sebagai suatu atribut yang melekat pada 

suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan, dan diperoleh melalui suatu metode/ 

instrumen pengumpulan data.
20

 Untuk mempermudah penelitian 

ini, penulis berupaya menggali data dari lapangan untuk 

mendapatkan informasi yang diinginkan, yaitu: Data tentang 

analisis pembiayaan mura>bah{ah pada produk KPR di BRI Syariah 

KCP Ponorogo. 

b. Sumber Data 

Sumber data yang di peroleh peneliti langsung dari subjek 

penelitian, subjek disini adalah sebagai sumber informasi yaitu 

                                                             
20Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups (Jakarta: Rajawali Press, 

2015), 11-12. 
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dengan wawancara langsung kepada Pimpinan Cabang 

Pembantu, AO (Account Officer), serta CS (Customer Service) 

BRI Syariah KCP Ponorogo.  

5. Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
21

 Dengan ini 

peneliti melakukan wawancara dengan Pimpinan Cabang 

Pembantu, Account Officer dan Customer Service BRI Syariah 

KCP Ponorogo. 

b. Dokumentasi 

Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh 

data meliputi letak geografis, sejarah, visi, misi, tujuan, serta 

struktur organisasi di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

6. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menguraikan data 

yang diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan dan kemudian 

dicocokkan dengan data literatur lalu diuraikan dengan bahasa yang 

mudah dipahami kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian 

kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan 

                                                             
21

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2016), 231.   
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teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan 

dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.  Dalam hal 

analisis data kualitatif, dalam bukunya Sugiyono menyatakan bahwa 

analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

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

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuanya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
22

 

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode 

deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan menggunakan teori-

teori yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan-

kenyataan yang bersifat khusus. Yaitu dengan cara mengamati 

kejadian di lapangan kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. 

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

penelitian kemudian dianalisis tentang bagaimana analisis 5C terhadap 

pembiayaan mura>bah{ah pada produk KPR serta analisis penanganan 

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

KCP Ponorogo apakah sudah sesuai teori. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Uji keabsahan sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif demi 

keaslian dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang telah 

terkumpul. Teknik keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik 

triangulasi. Hal ini merupakan salah satu pemeriksaan keabsahan data 

                                                             
22Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D  (Bandung: Alfabeta, 

2016), 243.  
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yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan 

pengecekkan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
23

 

Uji keabsahan ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. 

Dengan triangulasi sumber maka peneliti akan menjadikan Kepala 

Pimpinan, Account Officer dan Customer Service bank sebagai sumber 

pengumpulan data sebagai tolak ukur keabsahan data yang akan diolah 

menggunakan teknik triangulasi. 

H. Sistematika Pembahasan 

BAB 1  Pendahuluan 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai judul, latar 

belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat penelitian, studi penelitian 

terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II Kajian Teori Analisis Pembiayaan Mura>bah{ah Pada 

Produk KPR Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo 

Pada bab ini berisi kajian teori yang terkait dengan 

pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, proses 

pembiayaan, analisis 5C, pengertian pembiayaan 

mura>bah{ah, ketentuan umum mura>bah{ah, mekanisme akad 

pembiayaan mura>bah{ah, jenis pembiayaan mura>bah{ah, 

pengertian pembiayaan KPR, prosedur KPR, persyaratan 

                                                             
23Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Sigma, 1996), 330. 
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KPR, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan 

penanganannya. 

BAB III Gambaran Umum BRI Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo 

Bab ini berisikan tentang gambaran umum dan sejarah 

berdirinya bank BRI Syariah KCP Ponorogo, visi dan misi, 

struktur organisasi dan tentang analisis 5C terhadap 

pembiayaan mura>bah{ah pada produk KPR serta analisis 

penanganan pembiayaan mura>bah{ah bermasalah pada 

produk KPR di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

BAB IV Analisis Data Dengan Teori Analisis Pembiayaan 

Mura>bah{ah Pada Produk KPR Di BRI Syariah Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo 

Dalam bab ini berisi hasil analisis dari data yang telah 

didapat berkaitan dengan analisis 5C terhadap pembiayaan 

mura>bah{ah pada produk KPR serta analisis penanganan 

pembiayaan mura>bah{ah bermasalah pada produk KPR di 

BRI Syariah KCP Ponorogo. 

BAB V PENUTUP  

Dalam bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua 

teori yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang 

meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI ANALISIS PEMBIAYAAN MURA>BAH{AH PADA 

PRODUK KPR DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU 

PONOROGO 

A. Analisis 5C Pembiayaan Mura>bah{ah 

1. Pembiayaan Mura>bah{ah 

a. Pengertian Pembiayaan 

Menurut Rachmadi Usman dalam bukunya Produk dan 

Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek 

Hukum: 

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk 

mud}ha>rabah dan musyara>kah, transaksi sewa-menyewa 

dalam bentuk ija>rah atau sewa beli dalam bentuk ija>rah 
muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk 

mura>bah}ah, salam dan istishna>’, transaksi pinjam-

meminjam dalam bentuk piutang qard}h  dan sewa-menyewa 

jasa dalam bentuk ija>rah untuk transaksi multijasa, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bank syariah atau 

unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak 

yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk 

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan ujrah atau bagi hasil.
24

 

 

Jadi pembiayaan adalah penyaluran dana kepada 

masyarakat yang membutuhkan dan dapat dipersamakan dalam 

bentuk penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil, sewa-menyewa, 

jual beli dan pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qard}h, yang 

                                                             
24Rachmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan 

Aspek Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 172.  
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mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang 

pokok beserta imbalan atau bagi hasil setelah jangka waktu 

tertentu. 

b. Pembagian Pembiayaan 

Pembiayaan menurut sifat penggunaannya dapat dibagi 

menjadi dua hal yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan 

produkif.
25

 

1) Pembiayaan Konsumtif, menurut Muhammad Syafii Antonio 

adalah “Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi, tidak untuk kebutuhan usaha.”
26

 

Sedangkan Pembiayaan Konsumtif menurut Sunarto Zulkifli 

adalah “Pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun 

pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan 

usaha.”
27

 

Jadi Pembiayaan Konsumtif adalah pemberian dana 

pembiayaan yang digunakan untuk pembelian barang 

konsumtif dan tidak untuk kebutuhan usaha. 

2) Pembiayaan Produktif, menurut Muhammad Syafii Antonio 

adalah pembiayaan untuk kebutuhan produksi seperti 

peningkatan usaha, baik usaha perdagangan maupun investasi. 

                                                             
25

Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), 160. 
26Ibid. 

27Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 

2003), 61. 
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Pembiayaan Produktif dibagi menjadi pembiayaan investasi 

dan pembiayaan modal kerja.
28

 

Jadi pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang 

diberikan oleh suatu lembaga keuangan untuk kebutuhan usaha 

baik untuk peningkatan usaha perdagangan maupun investasi. 

c. Proses Pembiayaan 

Menurut Sunarto Zulkifli proses pembiayaan secara umum 

meliputi tahapan-tahapan permohonan pembiayaan, pengumpulan 

data dan investigasi, analisa pembiayaan, persetujuan pembiayaan, 

pengumpulan data tambahan, pengikatan, pencairan, monitoring.
29

 

1) Permohonan Pembiayaan 

Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan 

pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan 

dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada officer Bank. 

Namun implementasinya, permohonan dapat dilakukan secara 

lisan terlebih dulu, kemudian dapat ditindaklanjuti dengan 

permohonan tertulis, jika menurut officer Bank usaha nasabah 

layak dibiayai.
30

 

2) Pengumpulan Data dan Investigasi 

Data yang diperlukan oleh officer Bank untuk pembiayaan 

konsumtif adalah data yang dapat menggambarkan 

kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari 

                                                             
28Antonio, Bank, 160. 
29Zulkifli, Panduan, 138. 
30Ibid. 
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penghasilan tetapnya. Menurut Sunarto Zulkifli dalam 

bukunya Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah data 

yang diperlukan adalah:
31

 

a) Untuk pegawai (karyawan/PNS/ABRI): 

Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi Kartu 

Identitas calon nasabah dan istri: Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) atau passport, Kartu Keluarga, Surat Nikah, slip gaji 

terakhir, Surat referensi dari kantor tempat bekerja atau SK 

pengangkatan untuk PNS, salinan rekening bank 3 bulan 

terakhir, salinan tagihan rekening telepon dan listrik, data 

obyek pembiayaan, dan data jaminan. 

b) Untuk pengusaha perorangan: 

Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi Kartu 

Identitas calon nasabah dan istri: Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) atau passport, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Surat 

Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP), salinan rekening bank 3 bulan terakhir, salinan 

tagihan rekening telepon dan listrik, data obyek 

pembiayaan, dan data jaminan. 

c) Untuk profesional seperti dokter, pengacara dan lain-lain: 

Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi Kartu 

Identitas calon nasabah dan istri: Kartu Tanda Penduduk 

                                                             
31Ibid., 140.   
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(KTP) atau passport, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Surat 

Ijin Profesi, Surat Ijin Praktek, salinan rekening bank 3 

bulan terakhir, salinan tagihan rekening telepon dan listrik, 

data obyek pembiayaan, dan data jaminan: valuabilitas, 

legalitas dan marketibilitas. 

3) Analisa Pembiayaan 

a) Character (Karakter) 

Menurut Sunarto Zulkifli analisa karakter merupakan 

pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. 

Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat 

berakibat fatal di kemudian hari terhadap orang yang 

beritikad buruk seperti penipu, pelaku kejahatan dan lain-

lain.
32

 Untuk memperkuat data ini, dapat dilakukan hal 

sebagai berikut:
33

 

(1) Wawancara; Karakter seseorang dapat dideteksi 

dengan melakukan verifikasi data dengan 

interview. Apabila datanya benar, maka calon 

nasabah seharusnya dapat menjawab semua 

pertanyaan dengan mudah dan yakin. Apabila 

terdapat kesalahan yang prinsip, maka hal ini 

bisa merupakan indikasi awal sebuah itikad 

buruk. 

(2) BI Checking; BI Checking dilakukan untuk 

mengetahui riwayat pembiayaan yang telah 

diterima oleh nasabah berikut status nasabah 

yang ditetapkan oleh BI. Tunggakan pinjaman 

nasabah di bank lain juga memberikan indikasi 

yang buruk terhadap karakter nasabah. 

                                                             
32Ibid., 144. 
33Ibid., 145.  
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(3) Bank Checking; Bank Checking dilakukan 

secara personal antara sesama officer bank, baik 

bank yang sama maupun bank yang berbeda. 

Menurut Ismail dalam bukunya Manajemen 

Perbankan dari Teori menuju Aplikasi, karakter 

menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. 

Analisis karakter terhadap calon debitur bertujuan untuk 

mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan 

untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya 

sampai dengan lunas.
34

 

Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-dasar 

Perbankan: 

Karakter merupakan sifat atau watak seseorang. 

Sifat atau watak dari orang-orang yang akan 

diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. 

Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur 

dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik 

yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang 

bersifat pribadi seperti mencari informasi apakah 

calon nasabah memiliki hobi berfoya-foya, keadaan 

keluarga dan jiwa sosial. Dari sifat atau watak ini 

dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan 

nasabah untuk membayar.
35

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa karakter adalah 

gambaran watak dan kepribadian dari calon debitur yang 

merupakan gerbang utama dalam persetujuan 

pembiayaan.Untuk menilai karakter dari calon debitur, 

dapat dilakukan dengan wawancara dan BI Checking.Hal 

                                                             
34Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikas (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2016), 112.  
35Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 117. 
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ini bertujuan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang 

telah diterima oleh calon debitur. 

b) Capacity (Kemampuan) 

Menurut Sunarto Zulkifli, kapasitas calon nasabah 

sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan 

seseorang untuk membayar semua kewajibannya. Untuk 

perusahaan, hal ini dapat terlihat dari laporan keuangan dan 

past performance usaha. Sedangkan untuk pembiayaan 

konsumtif, analisa diarahkan pada kemampuan sumber 

penghasilan calon nasabah membiayai seluruh pengeluaran 

bulanannya. Untuk itu, yang perlu dianalisa adalah 

perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja, lama 

bekerja dan penghasilan.
36

 Menurut Kasmir dalam bukunya 

Dasar-dasar Perbankan: 

Kapasitas adalah analisis untuk mengetahui 

kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari 

penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam 

mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan 

dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya 

selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan 

terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit 

yang disalurkan.
37

 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa analisa kapasitas 

diarahkan pada tempat bekerja nasabah, lama bekerja dan 

penghasilan yang diterima. Hal ini bertujuan untuk 

                                                             
36Zulkifli, Panduan, 145. 
37Kasmir, Dasar-Dasar, 118. 
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mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar 

angsuran pembiayaan hingga lunas. 

c) Capital (Modal) 

Menurut Sunarto Zulkifli, analisa modal diarahkan 

untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon 

nasabah terhadap usahanya sendiri. Untuk mengetahui hal 

ini, maka bank harus melakukan analisa neraca sedikitnya 

2 tahun terakhir dan melakukan analisa ratio untuk 

mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari 

perusahaan yang dimaksud. Sedangkan untuk pembiayaan 

konsumtif analisis modal tercermin dari uang muka yang 

sanggup dibayar oleh calon nasabah.
38

 Menurut Kasmir 

analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana 

saja modal yang ada sekarang ini, termasuk prosentase 

modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan 

dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal 

pinjaman.
39

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa analisa capital 

diarahkan pada laporan keuangan usaha calon nasabah dan 

uang muka yang sanggup dibayar calon nasabah. Semakin 

besar uang muka yang diberikan maka semakin tinggi 

kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. 

                                                             
38Zulkifli, Panduan, 146. 
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d) Condition of Economy (Kondisi Ekonomi) 

Menurut Ismail untuk calon nasabah yang 

mengajukan kredit konsumtif, bank akan mengaitkan 

antara tempat kerja debitur dengan kondisi ekonomi saat 

ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasikan 

tentang kondisi perusahaan tersebut. Hal ini terkait 

kelangsungan pekerjaan calon debitur dan pembayaran 

kembali kreditnya.
40

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian kondisi usaha 

calon nasabah sangat penting karena untuk mengetahui 

prospek usaha nasabah dimasa yang akan datang. 

e) Collateral 

Menurut Kasmir jaminan yang diberikan calon 

nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. 

Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang 

diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan 

kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah 

jaminan dapat segera dipergunakan.
41

 Menurut Sunarto 

Zulkifli dalam bukunya Panduan Praktis Transaksi 

Perbankan Syariah, jaminan harus mampu mengcover 
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risiko bisnis calon nasabah. Analisa dilakukan antara 

lain:
42

 

(1) Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan. 

(2) Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga 

jaminan. 

(3) Memperhatikan pengikatannya, sehingga secara legal 

bank dapat dilindungi. 

(4) Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan. Semakin 

tinggi rasio jaminan, maka semakin tinggi 

kepercayaan bank terhadap kesungguhan calon 

nasabah. 

(5) Marketabilitas jaminan. Jenis dan lokasi jaminan 

sangat menentukan marketable suatu jaminan. 

Menurut Ismail collateral merupakan jaminan/ 

agunan sebagai sumber pembayaran kedua, artinya apabila 

debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan 

termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan 

eksekusi terhadap barang.
43

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa jaminan yang diberikan 

harus dapat mengcover risiko pembiayaan calon debitur. 

Sehingga jika dikemudian hari terdapat kredit macet dapat 

dilakukan lelang terhadap barang jaminan tersebut. Dalam 

                                                             
42Zulkifli, Panduan, 147.   
43Ismail, Manajemen, 113. 



36 
 

 

menganalisis barang jaminan harus memperhatikan harga 

jaminan tersebut, kepemilikan barang jaminan dan 

marketabilitasi barang jaminan. 

4) Persetujuan Pembiayaan 

Proses persetujuan adalah proses penentuan disetujui atau 

tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini juga 

tergantung kepada kebijakan bank yang biasanya disebut 

sebagai Komite Pembiayaan. Komite Pembiayaan merupakan 

tingkat paling akhir persetujuan sebuah proposal pembiayaan, 

karena itu hasil akhir dari Komite Pembiayaan adalah 

penolakan atau penundaan ataupun persetujuan pembiayaan.
44

 

5) Pengumpulan Data Tambahan 

Proses pengumpulan data tambahan dilakukan untuk 

memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi 

Komite Pembiayaan. Pemenuhan persyaratan ini merupakan 

hal terpenting dan merupakan indikasi utama tindak lanjut 

pencairan dana.
45

 

6) Pengikatan  

Tindakan selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi 

adalah proses pengikatan, baik pengikatan pembiayaan 

ataupun pengikatan jaminan. Secara garis besar, pengikatan 

terdiri dari dua macam, yakni pengikatan dibawah tangan yaitu 
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proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank dan 

nasabah, dan pengikatan notariel yaitu penandatanganan akad 

yang disaksikan oleh notaries.
46

 

7) Pencairan  

Tahapan pencairan pembiayaan adalah tahapan dimana 

fasilitas pembiayaan diserahkan kepada nasabah dalam bentuk 

pencairan dana pembiayaan. Sebelum melakukan proses 

pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua 

kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai disposisi Komite 

Pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua 

persyaratan pembiayaan telah dipenuhi nasabah maka proses 

pencairan fasilitas dapat diberikan.
47

 

8) Monitoring  

Monitoring dapat dilakukan dengan memantau realisasi 

pencapaian target usaha dengan bisnis plan yang telah dibuat 

sebelumnya. Apabila terjadi tidak tercapainya target, maka 

officer bank harus segera melakukan tindakan penyelamatan 

dengan langsung turun ke lapangan menemui nasabah untuk 

mengetahui permasalahan utama yang dialami oleh nasabah, 

kemudian memberikan solusi penyelesaian masalah. Menurut 

Sunarto Zulkifli dalam bukunya Panduan Praktis Transaksi 
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Perbankan Syariah beberapa langkah monitoring pembiayaan 

yang harus dilakukan antara lain:
48

 

a) Memantau mutasi rekening koran nasabah. 

b) Memantau pelunasan angsuran. 

c) Melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah untuk 

memantau langsung operasional usaha dan perkembangan 

usaha. 

d) Memantau kemungkinan terjadinya side streaming atau 

penyimpangan tujuan penggunaan dana dan pencapaian 

target sesuai bisnis plan. 

d. Tujuan Pembiayaan 

Menurut Binti Nur Aisyah tujuan pembiayaan secara makro 

adalah untuk peningkatan ekonomi umat artinya dengan adanya 

pembiayaan masyarakat dapat melakukan akses ekonomi, 

tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan 

produktivitas, membuka lapangan pekerjaan baru, dan terjadinya 

distribusi pendapatan artinya masyarakat yang mampu melakukan 

aktivitas kerja produktif berarti mereka akan memperoleh 

pendapatan dari hasil usahanya. Sedangkan secara mikro bertujuan 

untuk memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, dalam 

penyaluran kelebihan dana dan pendayagunaan sumber ekonomi.
49
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Menurut Kasmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan 

lainnya: 

Tujuan pemberian pembiayaan adalah untuk memperoleh hasil 

dari pemberian pembiayaan tersebut (mencari keuntungan), 

untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana baik 

dana investasi maupun dana untuk modal kerja dan untuk 

membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan 

yang disalurkan pihak perbankan, maka semakin baik, 

mengingat semakin banyak pembiayaan berarti adanya 

peningkatan pembangunan.
50

 

 

Jadi tujuan pembiayaan adalah untuk mencari keuntungan bagi 

perusahaan dan dapat bermanfaat untuk nasabah yang kekurangan 

dana dalam pengembangan usaha. 

2. Mura>bah{ah 

a. Pengertian Mura>bah{ah 

Menurut Sunarto Zulkifli Mura>bah{ah adalah “prinsip jual beli 

dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah 

nilai keuntungan yang disepakati. Penyerahan barang dilakukan 

pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara 

tunai, tangguh ataupun dicicil.”
51

 Menurut Rizal Yaya dalam 

bukunya Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik 

Kontemporer: 

Mura>bah{ah adalah akad jual beli barang dengan harga jual 

sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang 

disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga 

perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini 

menunjukkan bahwa transaksi mura>bah{ah tidak harus dalam 

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

dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun 

ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian 

hari.
52

 

 

Menurut Muhammad Syafii Antonio “Mura>bah{ah adalah jual 

beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. 

Dalam Mura>bah{ah penjual harus memberi tahu harga produk yang 

ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai 

tambahannya.”
53

 Menurut Bagya Agung Prabowo Mura>bah{ah 

adalah “penjualan barang seharga biaya/ harga pokok barang 

tersebut ditambah mark up atau margin keuntungan yang 

disepakati.”
54

 Menurut Andri Soemitra dalam bukunya Bank dan 

Lembaga Keuangan Syariah: 

Mura>bah{ah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan 

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan 

yang disepakati. Bank bertindak sebagai penjual, sementara 

nasabahsebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank 

dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus 

menyepakati harga jual danjangka waktu pembayaran. Harga 

jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah 

disepakati, tidak dapat berubah selama berlakunya akad. 

Dalam praktik perbankan, mura>bah{ah lazimnya dilakukan 

dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang 

diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran 

dilakukan secara tangguh.
55
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Jadi dapat disimpulkan bahwa Mura>bah{ah adalah jual beli 

barang dengan menyebut harga asal ditambah keuntungan yang 

diinginkan bank dan penyerahan barang dilakukan setelah akad 

sementara pembayaran dilakukan secara cicilan. 

b. Ketentuan Umum Mura>bah{ah 

1) Menurut Muhammad Syafii Antonio dalam bukunya Bank 

Syariah Dari Teori ke Praktik Ketentuan Mura>bah{ah Kepada 

Nasabah yaitu: 

a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian 

suatu barang atau asset kepada bank. 

b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli 

terlebih dahulu aset yang dipesan tersebut serta 

menyempurnakan kontrak jual beli yang secara sah dengan 

pedagang barang itu. 

c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah 

dan nasabah harus (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian 

tersebut mengikat, kemudian kedua belak pihak harus 

membuat kontrak jual beli. 

d) Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah 

untuk membayar uang muka saat menandatangani 
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kesepakatan awal pemesanan.
56

 Pada umumnya, nilai uang 

muka yang diterapkan adalah 30% dari harga perolehan.
57

 

e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, 

biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 

f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus 

ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa 

kerugiannya kepada nasabah. 

g) Jika uang muka memakai kontrak arboun sebagai alternatif 

dari uang muka, maka : 

(1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang 

tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. 

(2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik 

bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh 

bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka 

tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi 

kekurangannya.
58

 

2) Jaminan dalam Mura>bah{ah  

Menurut Muhammad Syafii Antonio jaminan dimaksudkan 

untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan 

pesanan. Bank dapat meminta nasabah suatu jaminan untuk 

dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang 

dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima 
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untuk pembayaran utang.
59

 Menurut Rizal Yaya dalam bukunya 

Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer:  

Penyerahan jaminan dapat dilakukan ketika transaksi 

pemesanan maupun ketika akad jual beli dilakukan. Dalam 

praktiknya, biasanya jaminan yang digunakan adalah barang 

yang dibeli atau tanda kepemilikan harta tertentu seperti 

sertifikat tanah atau tanda kepemilikan kendaraan yang 

dapat menutup biaya kerugian yang ditanggung bank 

sekiranya terjadi kegagalan pembayaran angsuran.
60

 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa barang yang dijadikan 

jaminan pembiayaan berupa sertifikat tanah maupun barang 

yang akan dibeli tersebut. Hal ini digunakan untuk menutup 

biaya kerugian bank jika di kemudian hari nasabah dinyatakan 

pailit dan gagal dalam menyelesaikan utangnya. 

3) Hutang dalam Mura>bah{ah 

a) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi 

murabahah tidak ada kaitanya dengan transaksi lain yang 

dilakukan nasabah pihak ketiga atas barang tersebut. Jika 

nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan 

atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan 

hutangnya kepada bank. 

b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa 

angsuran berakhir, ia tidak segera wajib melunasi 

seluruhnya. 
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c) Jika penjualan asset tersebut merugi, nasabah tetap harus 

menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak 

boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta 

kerugian itu diperhitungan.
61

 

4) Penundaan Pembayaran oleh Debitur Mampu 

Menurut Muhammad Syafii Antonio dalam bukunya Bank 

Syariah Dari Teori ke Praktik: 

Nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang 

menunda penyelesaian hutangnya. Bila nasabah menunda 

penyelesaian hutangnya tersebut, bank dapat mengambil 

tindakan: mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan 

kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang 

terjadi akibat penundaan. Jika nasabah menunda-nunda 

pembayaran dengan sengaja, maka prosedur dan mekanisme 

penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabah 

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak 

tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
62

 

 

Menurut Rizal Yaya dalam bukunya Akuntansi Perbankan 

Syariah Teori dan Praktik Kontemporer: 

Nasabah tidak dibenarkan menunda-nunda pembayaran, 

termasuk dalam pembayaran piutang mura>bah{ah. 

Penundaan pembayaran oleh nasabah di satu sisi dapat 

mengganggu bank syariah dalam operasinya dan di lain sisi 

merugikan nasabah penabung karena tidak jadi mendapat 

keuntungan bagi hasil yang semestinya mereka terima. Atas 

pertimbangan ini, DSN MUI membolehkan bank syariah 

menerapkan sanksi berupa denda sejumlah uang tertentu 

kepada nasabah yang menunda-nunda menunaikan 

kewajibannya padahal memiliki kemampuan untuk 

melunasi kewajibannya. Sanksi yang dikenakan atas 

penundaan pembayaran didasarkan pada prinsip ta’zir, yairu 

agar nasabah lebih disiplin dalam melaksankan 

kewajibannya. Dengan demikian, nasabah yang tidak atau 
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belum mampu membayar karena kondisi force majeur tidak 

boleh dikenai sanksi. Bagi bank syariah dana denda yang 

diterima harus diperuntukkan sebagai dana sosial.
63

 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa nasabah yang menunda-

nunda pembayaran padahal ia mampu maka pihak bank dapat 

mengenakan denda terhadap nasabah. Akan tetapi jika nasabah 

menunda pembayaran karena kondisi force majeur atau karena 

unsur tidak sengaja, maka pihak bank tidak boleh mengenakan 

denda pada nasabah tersebut. Dana denda yang diterima oleh 

bank syariah tidak diakui sebagai pendapatan bank, tetapi akan 

disalurkan sebagai dana sosial. 

5) Bangkrut dalam Mura>bah{ah 

Jika nasabah dianggap pailit dan gagal menyelesaikan 

utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan 

bukan karena lalai sedangkan ia mampu, bank harus menunda 

tagihan sampai ia menjadi sanggup kembali.
64

 

c. Mekanisme Akad Pembiayaan Mura>bah{ah 

Bank Syariah di Indonesia pada umumnya dalam memberikan 

pembiayaan mura>bah{ah, menetapkan syarat-syarat yang 

dibutuhkan dan prosedur pembiayaan yang hampir sama dengan 

syarat dan prosedur kredit sebagaimana lazimya yang ditetapkan 
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oleh bank konvensional. Syarat dan ketentuan umum pembiayaan 

mura>bah{ah yaitu:
65

 

1) Umum, tidak hanya diperuntukan kaum muslim saja. 

2) Harus cakap hukum, sesuai dengan KUHP Perdata. 

3) Memenuhi 5C yaitu : 

a) Character (watak) 

b) Collateral ( jaminan) 

c) Capital (modal) 

d) Conditional of economy (prospek usaha) 

e) Capability (kemampuan) 

4) Memenuhi Bank Indonesia dan pemerintah sesuai yang 

diaturdalam Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Undang- Undang No.7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan. 

5) Jaminan biasanya cukup dengan barang yang dijadikan objek 

perjanjian namun karena besarnya pembiayaan lebih besar dari 

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

mengenakan uang muka sendiri senilai kelebihan jumlah 

pembiayaan yang tidak tertutup oleh harga pokok barang. 

Persyaratan pengajuan pembiayaan mura>bah{ah secara garis 

besar adalah sebagai berikut:
66
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1) Syarat untuk pegawai: 

a) Asli SK pertama, SK terakhir, Taspen dan foto copynya. 

b) Fotocopy KTP, Surat Nikah, Kartu Keluarga. 

c) Slip gaji terakhir. 

d) Fotocopy agunan. 

e) Rincian penggunaan dana. 

f) Denah (rumah dan agunan). 

g) Pas foto. 

2) Syarat untuk wiraswasta 

a) Usaha harus sudah berjalan minimal 2 tahun. 

b) Surat Keterangan Usaha. 

c) Fotocopy KTP, Surat Nikah, Kartu Keluarga. 

d) Fotocopy agunan. 

e) Rincian penggunaan dana. 

f) Denah (rumah dan agunan). 

g) Pas foto. 

h) Mengisi formulir pembiayaan. 

d. Jenis Pembiayaan Mura>bah{ah 

Pembiayaan mura>bah{ah dapat dibedakan menjadi pembiayaan 

murabahah tanpa pesanan dan pembiayaan murabahah melalui 

pesanan. Artinya jika pembiayaan mura>bah{ah tanpa pesanan, pihak 

bank tetap mempunyai persediaan barang yang akan 

diperdagangkan meskipun tidak ada yang memesannya. Sedangkan 
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pembiayaan mura>bah{ah melalui pesanan artinya pihak bank syariah 

akan melakukan pengadaan barang baru setelah ada nasabah yang 

memesan.
67

 

Mura>bah{ah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menurut 

sifatnya menjadi dua yaitu bersifat mengikat yang artinya bahwa 

nasabah yang sudah memesan harus dibeli dan tidak dapat 

dibatalkan, sedangkan yang bersifat tidak mengikat dapat diartikan 

bahwa nasabah yang sudah memesan barang dapat menerima 

ataupun membatalkan pesanannya. Apabila aset mura>bah{ah yang 

telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam mura>bah{ah pesanan 

mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada 

pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual 

(bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.
68

 

Terkait jual beli, DSN membolehkan bank meminta nasabah 

untuk membayar uang muka (urbun) saat menandatangani 

kesepakatan awal pemesanan. Adanya uang muka dimaksudkan 

untuk mengantisipasi kerugian bank akibat pembatalan pembelian 

oleh nasabah. Adapun jika uang muka tidak mencukupi menutupi 

kerugian bank, DSN membolehkan bank meminta sisa kerugiannya 

kepada nasabah. Bank juga dapat meminta nasabah menyediakan 

jaminan berupa barang yang telah dibeli dari bank.
69
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e. Skema Proses Mura>bah{ah 

 

Gambar 1: Skema Proses Mura>bah{ah 

3. Pembiayaan KPR 

a. Pengertian KPR 

Peraturan perundang-undangan mengenai fasilitas pembiayaan 

sekunder mendefinisikan KPR sebagai fasilitas pinjaman yang 

disediakan bank untuk membiayai pembelian rumah.Akan tetapi, 

dalam praktiknya KPR bisa juga berasal dari perusahaan asuransi 

dan pengembang. Yang bisa dibiayai KPR tidak hanya pembelian 

rumah, melainkan juga unit apartemen, rumah toko (ruko), rumah 

kantor (rukan), kios dan hal lain yang termasuk pembangunan 

rumah.
70

 

b. Persyaratan KPR 

Menurut Kurnia Arif dalam bukunya Buku Pintar Membangun 

Rumah, syarat umum dalam mengajukan KPR adalah sebagai 

berikut:
71
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1) Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia minimal 21 

tahun dan maksimal 65 tahun, atau usia pensiun pada saat 

KPR jatuh tempo. Batas usia maksimal penting karena 

berkaitan dengan periode KPR yang didapat. Pegawai 

negeri dengan usia pensiun 55 tahun dan mengajukan 

permohonan KPR pada usia 48 tahun, maksimal jangka 

waktu KPR yang bisa diperoleh hanya tujuh tahun. Kaum 

professional, seperti dokter, akuntan ataupun pedagang bisa 

mendapatkan hingga batas usia 65 tahun. 

2) Pegawai bisa mendapat KPR jika sudah bekerja minimal 2-

3 tahun dan berstatus karyawan tetap. Professional dan 

pengusaha sudah menjalankan praktik atau usaha minimal 3 

tahun dan memiliki pembukuan yang teratur (bagi 

pengusaha). 

3) Gaji harus mencukupi untuk membayar cicilan KPR. 

Maksimal cicilan 1/3 dari gaji yang dibawa pulang. 

Biasanya, bank membatasi cicilan KPR maksimal 30 persen 

dari pengahasilan bawa pulang (take home pay). Jadi kalau 

setiap bulan penghasilan mencapai Rp 3 juta, bank hanya 

mau memberikan KPR dengan cicilan maksimal Rp 1 juta 

per bulan. 

 

c. Prosedur KPR 

Untuk mendapatkan fasilitas KPR cukup mendatangi kantor 

cabang bank terdekat yang menyalurkan KPR. Di kantor cabang 

tersebut, nasabah akan mengisis formulir permohonan aplikasi 

KPR yang disediakan dengan melampirkan dokumen-dokumen 

sesuai profesi pemohon. Bila KPR yang dimohonkan merupakan 

pengalihan KPR dari bank lain, calon debitur juga harus 

menyertakan copy rekening koran atau tabungan enam bulan 

terakhir yang selama ini dipakai sebagai pembayaran cicilan di 

bank sebelumnya, juga akta jual-beli, sertifikat tanah, IMB dan 

bukti pembayaran PBB tahun terakhir.
72

 Dalam satu sampai dua 
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minggu (tergantung kebijakan setiap bank), biasanya permohonan 

akan mendapat jawaban. Bila diterima, akan dilanjutkan dengan 

proses akad kredit. Jika ditolak, revisi permohonan atau coba di 

bank lain. 

B. Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah  

Dalam praktiknya kemacetan suatu fasilitas pembiayaan 

disebabkan oleh 2 faktor, yaitu: 

1. Faktor Internal (dari pihak perbankan) 

Faktor dari pihak internal menurut Kasmir adalah dalam melakukan 

analisisnya pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya 

terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam 

melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak 

analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya 

dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.
73

 Faktor dari pihak internal 

menurut Bagya Agung Prabowo adalah kebijakan pembiayaan yang 

kurang tepat, kuantitas dan integritas SDM yang kurang memadai, 

memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang tepat, 

kelemahan organisasi dan sistem dan prosedur pembiayaan, dan 

prasarana dan sarana lain yang tersedia kurang mendukung.
74

 Faktor 

dari pihak internal menurut Ismail dalam bukunya Manajemen 

Perbankan dari Teori menuju Aplikasi adalah: 

                                                             
73Kasmir, Dasar-Dasar, 128. 
74Prabowo, Aspek, 130. 
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a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang 

akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. 

Misalnya kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga 

nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi 

kemampuan. 

b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan 

nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya 

diberikan. 

c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, 

sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat. 

d. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit 

debitur.
75

 

2. Faktor Eksternal  

Faktor dari pihak eksternal menurut Ismail dalam bukunya 

Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi, kemacetan kredit 

dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu:
76

 

a. Unsur kesengajaan yang dilakukan nasabah. 

1) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran 

kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam 

memenuhi kewajibannya. 

2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang 

dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak 

                                                             
 75Ismail, Manajemen, 125.  

 76Ibid. 
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terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan 

modal kerja. 

3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan 

dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan 

(side streaming). 

b. Unsur ketidaksengajaan 

1) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan 

tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak 

dapat membayar angsuran. 

2) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga 

volume penjualan menurun dan perusahaan rugi. 

3) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur. 

Faktor dari pihak eksternal menurut Bagya Agung Prabowo dalam 

bukunya Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan 

Syariah yaitu:
77

 

a. Aspek Legal / yuridis 

Persyaratan legal atau pembiayaan tidak terpenuhi, contoh tidak 

dipenuhinya persyaratan tentang keaslian/ keabsahan dokumen-

dokumen pembiayaan. 

b. Aspek manajemen/ karakter 

1) Manajemen/ pengurus perusahaan tidak professional. 

2) Kesalahan dalam kebijakan pengembangan perusahaan. 

                                                             
77Prabowo, Aspek, 131.   
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3) Penyimpangan dari tujuan penggunaan pembiayaan. 

4) Karakter/ iktikad yang tidak baik. 

c. Aspek finansial 

1) Kesalahan dalam kebijakan pembelanjaan. 

2) Aktivitas usaha nasabah tidak efisiensi dan usaha peningkatan 

penjualan tidak tercapai, sehingga tingkat profitability menurun 

atau usahanya rugi. 

d. Aspek teknis/ produksi 

1) Biaya produksi atau harga pokok penjualan tinggi. 

2) Kelemahan teknis produksi/ ketidakmampuan usaha 

menghasilkan barang/ jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar. 

e. Aspek pemasaran 

1) Adanya pesaing-pesaing baru yang sangat potensial. 

2) Kesalahan dalam strategi pemasaran. 

f. Aspek agunan 

1) Kekeliruan dalam menilai agunan. 

2) Tidak ada agunan tambahan atau agunan yang diserahkan tidak 

mencukupi. 

Faktor dari pihak eksternal menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-

Dasar Perbankan dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu:
78

 

a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk 

tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah 

                                                             
78Kasmir, Dasar-Dasar, 129.  
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tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya, walaupun 

sebenarnya nasabah mampu. 

b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur membayar akan tetapi 

tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami 

musibah seperti kebakaran, hama, kebanjiran dan sebagainya, 

sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada. 

Jadi pembiayaan bermasalah dapat disebabkan dari faktor internal 

dan faktor eksternal. Akan tetapi mayoritas di dominasi oleh faktor 

eksternal dengan unsur tidak sengaja. Dimana nasabah ada kemauan 

untuk membayar angsuran akan tetapi belum mampu. 

Ketidak lancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi 

hasil pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. 

Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima 

macam, yaitu:
79

 

1. Kredit dengan kualitas lancar atau kolektabilitas 1 

Kredit lancar merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah dan 

tidak terjadi tunggakan. Debitur melakukan pembayaran angsuran 

tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit. 

2. Kredit dengan kualitas perhatian khusus atau kolektabilitas 2 

Kredit dengan perhatian khusus merupakan kredit yang masih 

digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Tergolong 
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dalam kredit perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran 

pokok dan bunga sampai dengan 90 hari. 

3. Kredit dengan kualitas kurang lancar kolektabilitas 3 

Digolongkan Kredit kurang lancar apabila pengembalian pokok 

pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan pembayarannya 

melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari. 

4. Kredit dengan kualitas diragukan atau kolektabilitas 4 

Digolongkan kredit diragukan apabila penundaan pembayaran pokok 

atau bunga antara 180 hingga 270 hari. 

5. Kredit dengan kualitas macet atau kolektabilitas 5 

Kredit macet merupakan kredit yang menunggak melampaui 270 

hari atau lebih. 

Menurut Muhammad dalam bukunya Manajemen Bank Syariah, 

bahwa dalam proses penanganan pembiayaan dilakukan sesuai dengan 

kolektabilitas pembiayaan, sebagai berikut:
80

 

1. Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara: 

a. Pemantauan usaha. 

b. Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan. 

2. Pembiayaan potensial bermasalah dilakukan dengan cara: 

a. Pembinaan anggota. 

b. Pemberitahuan dengan surat teguran. 
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c. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan 

kepada nasabah. 

d. Upaya preventif dengan penanganan rescheduling, yaitu 

penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil 

jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan reconditioning, 

yaitu memeperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. 

3. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara: 

a. Membuat surat teguran atau peringatan. 

b. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan 

kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh. 

c. Upaya penyehatan dengan cara rescheduling, yaitu penjadwalan 

kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah 

angsuran. Juga dapat dilakukan dengan reconditioning, yaitu 

memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. 

4. Pembiayaan diragukan atau macet, dilakukan dengan cara: 

a. Dilakukan rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka 

waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. 

b. Dilakukan reconditioning, yaitu memperkecil margin 

keuntungan atau bagi hasil. 

c. Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk 

pembiayaan al-Qardhul Hasan. 
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Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan, 

penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara 

lain:
81

 

1. Rescheduling 

Suatu tindakan yang diambil bank dengan cara memperpanjang 

jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. 

2. Reconditioning 

Bank mengubah persyaratan yang ada seperti, kapasitas bunga, 

penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan 

suku bunga, pembebasan bunga. 

3. Restructuring 

Tindakan bank kepada nasabah dengan menambah modal nasabah 

dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan 

dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. 

4. Kombinasi 

Seorang nasabah dapat diselamatkan dengan kombinasi antara 

Rescheduling, Reconditioning, Restructuring. 

5. Penyitaan jaminan 

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah 

benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi 

untuk membayar semua hutang-hutangnya. 
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Menurut Bagya Agung Prabowo dalam bukunya Aspek Hukum 

Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah bahwa penanganan 

permasalahan pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua tahapan 

yaitu: 

1. Upaya Penyelamatan 

Pada tahapan ini cenderung dan lebih terfokus pada upaya 

tercapainya pembayaran kembali pembiayaan dengan semestinya 

dengan caracash collection (penagihan secara intensif), rescheduling 

(penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali). 

Adapun yang dimaksud dengan mekanisme tersebut adalah:
82

 

a. Penagihan secara intensif merupakan upaya penagihan secara 

intensif yang dilakukan bank ke nasabah. Bank menghubungi 

nasabah dan menggunakan pendekatan persuasive dalam 

membicarakan masalah penyelesaian pembiayaannya. 

b. Penjadwalan kembali (rescheduling) merupakan upaya 

penyelamatan pembiayaan yang hanya menyangkut perubahan 

jadwal pembayaran pokok margin atau tunggakan pembiayaan 

margin dan jangka waktu pembiayaan. 

c. Persyaratan kembali (reconditioning) merupakan upaya 

penyelamatan pembiayaan dengan mengubah sebagian atau 

seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada 
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perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu dan persyaratan 

lain. 

d. Penataan kembali (restructuring) merupakan upaya yang 

dilakukan bank untuk menata kembali pembiayaannya agar 

nasabah dapat memenuhi kewajibannya. Tindakan ini dapat 

diberikan pada nasabah yang mempunyai itikad baik untuk 

melunasi kewajibannya. 

2. Upaya Penyelesaian Pembiayaan 

Tahap kedua, penyelesaian pembiayaan cenderung terfokus pada 

tindakan untuk mengupayakan pembayaran kembali pembiayaan 

dengan mengeksekusi agunan, baik dengan melakukan pencairan 

cash collateral, penagihan kepada penjamin, pengambil alihan 

agunan oleh bank sendiri, penjualan secara sukarela atau penjualan 

agunan melalui lelang. 

Hal pertama yang sebaiknya dilakukan oleh bank syariah dalam 

penyelesaian piutang bermasalah adalah dengan proses musyawarah. 

Hal ini  didasarkan pada pasal 4 PBI Nomor 9/19/PBI/2007. PBI 

Nomor 10/16/PBI/2008 yang menyatakan bilamana musyawarah 

demi menyelesaikan sengketa/ perselisihan tidak tercapai, maka 

penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan melalui mediasi, dan 

apabila dengan cara kedua ini belum tercapai kesepakatan maka 
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diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau Badan 

Arbitrase Syariah Nasional.
83

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penanganan pembiayaan 

bermasalah dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu untuk 

penyelamatan pembiayaan yaitu dengan cara penagihan secara 

intensif kepada nasabah. Melakukan kunjungan lapangan oleh pihak 

bank kepada nasabah, untuk mencari solusinya penyelesaian 

pembiayaan secara bersama-sama bagi nasabah yang mempunyai 

itikad baik. Tahap kedua, dapat dilakukan dengan lelang jaminan 

apabila tidak ada itikad baik dari nasabah untuk menyelesaikan 

pembiayaannya, dan nasabah sudah menyatakan kepailitan/ gagal 

bayar. 
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BAB III 

PAPARAN DATA ANALISIS PEMBIAYAAN MURA>BAH{AH PADA 

PRODUK KPR DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU 

PONOROGO 

A. Gambaran Umum BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

1. Sejarah Singkat BRI Syariah  

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

terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah 

mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui 

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

November 2008 PT Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. 

Kemudian PT Bank BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang 

semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi 

kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syariah Islam.  

Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk hadir 

mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan 

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima 

(service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai 

harapan nasabah dengan prinsip syariah.
84

  

Kehadiran PT Bank BRI Syariah Tbk di tengah-tengah industri 

perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti 

                                                             
84BRI Syariah, “Tentang Kami Sejarah BRI Syariah,” dalam 

https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah, (diakses pada tanggal 22 Maret 2019, 

jam 10.00). 

https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah
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logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan 

masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah 

Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. 

Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru 

dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbk.  

Aktivitas PT Bank BRI Syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 

19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah 

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

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

tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan 

Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., 

dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah 

Tbk.  

Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga 

terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan 

pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak 

ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI 

Syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan 

berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, 

saat ini PT Bank BRIsyariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan 
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Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan 

penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan consumer berdasarkan 

prinsip Syariah. 

Dalam pengembangan bisnis, PT BRI Syariah membuka kantor 

cabang pembantu di Ponorogo yang beralamat di JL. Soekarno Hatta 

NO.2B, Ponorogo, Jawa Timur 63491. BRI Syariah KCP Ponorogo 

berdiri sejak tanggal 20 Juni 2013 dan sekarang sudah sekitar 6 tahun. 

Pimpinan BRI Syariah KCP Ponorogo sekarang  adalah Bapak Gatot 

Wijanarko.  

2. Visi dan Misi BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

a. Visi BRI Syariah 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial 

sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan lebih bermakna. 

b. Misi BRI Syariah 

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah. 

2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun 

dan dimana pun. 
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4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.
85

 

Selain itu BRI Syariah juga memiliki nilai-nilai budaya kerja 

yang harus ditaati oleh segenap karyawan yaitu PASTI OKE yang 

meliputi: 

1) Profesional 

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai dengan standar 

teknis dan etika yang telah ditentukan.  

2) Antusias 

Semangat atau dorongan untuk berperan aktif dan mendalam 

pada setiap aktivitas kerja.  

3) Penghargaan Terhadap SDM 

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama 

perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya yang optimal 

sejak perencanaan, perekrutan, pengembangan dan 

pemberdayaan SDM yang berkualitas serta memperlakukannya 

baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan saling 

percaya, terbuka, adil dan menghargai.  

4) Tawakkal 

Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, 

yang dimanifestasikan melalui upaya yang sungguh-sungguh 

serta diakhiri dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai.  

                                                             
85BRI Syariah, “Laporan Tahunan 2013 dalam 

https://www.brisyariah.co.id/files/reports/annual_2013, (diakses pada tanggal 22 Maret 2019, jam 

10.35).  

https://www.brisyariah.co.id/files/reports/annual_2013
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5) Integritas 

Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika 

kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara 

konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang 

teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang 

sulit untuk melakukannya.  

6) BerOrientasi Bisnis 

Tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berpikir dan 

berbuat untuk menghasilkan nilai tambah dalam pekerjaannya.  

7) KEpuasan Pelanggan 

Memiliki kesadaran sikap serta tindakan yang bertujuan 

memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan 

perusahaan. 

3. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Ponorogo 
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4. Produk-Produk dan Jasa BRI Syariah KCP Ponorogo 

a. Produk Penghimpunan Dana 

1) Tabungan Impian BRI Syariah iB 

Produk ini merupakan produk simpanan berjangka dari 

BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk 

mewujudkan impian nasabahnya seperti berkurban, pendidikan, 

liburan dan belanja dengan terencana memakai mekanisme 

autodebet setor rutin bulanan. 

2) Tabungan Haji BRI Syariah iB 

Produk ini merupakan produk simpanan yang 

menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah khusus 

bagi calon haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

Biaya Perjalanan Haji (BPIH). 

3) Simpanan Faedah BRI Syariah iB 

Produk ini merupakan simpanan dana pihak ketiga dengan 

akad Wadi’ah Yad Dhamanah, dimana pihak penerima titipan 

dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan 

barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggungjawab 

terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. 

Pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan 

bonus. 
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4) Giro BRI Syariah iB 

Giro BRI Syariah merupakan bentuk simpanan yang 

diterima luas dikalangan masyarakat yang memiliki kebutuhan 

tambahan seperti pengelolaan dana dan kemudahan dalam 

melakukan kegiatan usaha mereka. 

5) Deposito BRI Syariah iB 

Merupakan produk yang dipersembahkan bagi nasabah 

yang memiliki keinginan untuk berinvestasi secara aman dan 

menguntungkan dengan tabungan berjangka 1, 3, 6 dan 12 

bulan dengan minimal dana Rp 2.500.000. Produk ini 

ditawarkan dengan menggunakan fasilitas ARO (Automatic 

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

nisbah bagi hasilnya kompetitif dan hadiah langsung untuk 

nominal mulai Rp 50 juta sesuai ketentuan yang berlaku. 

b. Produk Pembiayaan 

1) Pembiayaan Mikro BRI Syariah  

Pembiayaan ini merupakan jenis pembiayaan yang 

menggunakan akad mura>bah{ah (jual beli) dengan tujuan 

pembiayaan untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi 

(setinggi-tingginya 50% dari tujuan produktif nasabah). 

Pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi wirausaha atau 

pengusaha dengan lama usaha minimal dua tahun untuk 
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pembiayaan mikro, dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan 

KUR. Terdapat 4 jenis pembiayaan mikro, diantaranya yaitu: 

(1) Mikro 25 iB 

(2) Mikro 75 iB 

(3) Mikro 200 iB 

(4) KUR 

2) KPR BRI Syariah iB  

KPR BRI Syariah iB merupakan produk syariah yang 

diperuntukkan bagi masyarakat luas yang mempunyai impian 

untuk memiliki rumah sendiri. Produk ini ditawarkan dengan 

akad mura>bah{ah dan wakalah. 

3) KKB BRI Syariah iB  

KKB BRI Syariah iB merupakan pemenuhan kebutuhan 

dalam duni otomotif yaitu kebutuhan masyarakat yang terus 

meningkat akan kendaraan beroda empat, dengan memasukkan 

pembiayaan pada sektor ini. 

4) KMG Purna  

Produk ini ditargetkan untuk pegawai pensiun. 

5) KMG BRI Syariah  

KMG BRI Syariah merupakan kepanjangan dari 

Kepemilikan Multi Guna dimana produk ini dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan 
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perusahaan yang telah turut berpartisipasi dalam progam 

kesejahteraan karyawan (EmBP) di BRI Syariah. 

c. Produk Jasa Perbankan 

1) Transfer  

Transfer merupakan jasa bank untuk memindahkan 

sejumlah dana tertentu sesuai perintah pemberi amanat untuk 

keuntungan penerima.  

2) ATM 

ATM (Automatic Teller Machine) adalah mesin yang 

dapat melakukan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh 

teller. Dengan menggunakan ATM nasabah dapat melakukan 

transaksi kapanpun dan dimanapun. 

3) Internet dan Mobile Banking 

Dengan e-banking BRIS, nasabah tidak perlu lagi untuk 

datang ke kantor bank atau ATM. Transaksi perbankan dapat 

dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan mudah dan praktis 

melalui jaringan elektronik yaitu internet. Contohnya transfer 

dana antar rekening maupun antar bank, pembayaran tagihan, 

pulsa atau pengecekan saldo dan mutasi rekening. 

4) Kliring  

Kliring adalah penagihan Warkat Bank lain dimana lokasi 

bank tertariknya berada di wilayah kliring atau berada diluar 
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negeri, hasil penagihan akan di kredit ke rekening nasabah. 

Untuk transaksi kliring jumlahnya dibawah 100 juta. 

5) RTGS (Real Time Gross Settlemen) 

Adalah jasa transfer uang valuta rupiah antar bank dalam 

suatu kota maupun dalam kota yang berbeda secara real time. 

Untuk transaksi RTGS jumlahnya diatas 100 juta. 

B. Hasil Penelitian 

1. Analisis 5C Terhadap Pembiayaan Mura>bah{ah Pada Produk KPR 

di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 

Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Faedah di BRI 

Syariah KCP Ponorogo yaitu termasuk dalam pembiayaan konsumtif. 

Menurut Bapak Gatot selaku Pincapem BRI Syariah KCP Ponorogo 

mengatakan bahwa:
86

  

“Dalam pembiayaan KPR untuk pembelian rumah tidak harus 

berasal dari lingkungan developer tapi juga bisa dari lingkungan 

non developer. Selain untuk pembelian rumah baru maupun bekas, 

Pembiayaan KPR juga bisa untuk renovasi rumah, take over dan 

refinancing. Untuk jangka waktunya kita dapat memberikan 

pembiayaan KPR ini dengan jangka waktu 1-15 tahun.” 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Aan selaku AO BRI 

Syariah KCP Ponorogo yang mengatakan bahwa:
87

 

“Dalam hal membiayai pembelian rumah tidak harus selalu berasal 

dari lingkungan developer tapi kita juga bisa melayani pembelian 

rumah yang berasal dari lingkungan non developer. Jangka waktu 

pembiayaan KPR yang dapat diberikan maksimal 1-15 tahun, jadi 

bisa untuk jangka waktu pendek, menengah dan jangka panjang.” 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam 

pembiayaan KPR Faedah untuk pembelian rumah baru maupun bekas 

tidak harus dari lingkungan developer tetapi bisa dari lingkungan non 

developer, sedangkan untuk jangka waktunya pembiayaan KPR 

termasuk pembiayaan jangka pendek, menengah, atau jangka panjang 

dengan jangka waktu maksimal 1-15 tahun. 

Menurut Bapak Gatot selaku Pincapem BRI Syariah KCP 

Ponorogo mengatakan bahwa keunggulan pembiayaan KPR Faedah 

yaitu:
88

 

“Salah satu keunggulannya yaitu pembayaran angsuran tetap 

hingga pembiayaan lunas karena tidak dipengaruhi oleh fluktuasi 

suku bunga, selain itu jangka waktu yang panjang bisa sampai 1-15 

tahun dan bebas biaya administrasi dan provisi.” 

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Aan selaku AO BRI 

Syariah KCP Ponorogo yang mengatakan bahwa:
89

 

“Keunggulannya pembayaran angsuran tetap hingga pembiayaan 

lunas karena tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang tidak 

menentu, jangka waktu yang bisa sampai 1-15 tahun dan bebas 

biaya administrasi dan provisi.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa 

keunggulan pembiayaan KPR Faedah yaitu angsuran tetap hingga 

pembiayaan lunas  hal ini dikarenakan tidak dipengaruhi oleh fluktuasi 

suku bunga, jangka waktu pembiayaan yang panjang bisa 1-5 tahun, 

dan bebas biaya administrasi dan provisi. 
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Apabila ada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan KPR 

syarat dan ketentuan mengenai gajinya menurut Bapak Aan selaku AO 

BRI Syariah KCP Ponorogo adalah sebagai berikut:
90

 

“Tidak ada syarat dan ketentuan mengenai gaji jika ingin 

melakukan pembiayaan KPR, hanya saja dari gaji tersebut 

maksimal yang bisa diambil oleh bank untuk melakukan 

pembayaran angsuran sebesar 50% akan tetapi secara ketentuan 

rata-rata yang diambil sebesar 30%. Jadi disesuaikan dengan gaji 

nasabah, apabila nasabah mempunyai pinjaman lain maka dihitung 

terlebih dahulu dengan gaji dikurangi jumlah pinjaman, setelah itu 

baru ditentukan berapa yang bisa diambil pihak bank untuk 

pembayaran angsuran, apakah 50% atau 30%. Dan secara 

ketentuan pun untuk wirausaha jangka waktu yang dapat diberikan 

dalam pembiayaan KPR ini maksimal 10 tahun, sedangkan untuk 

pns maksimal bisa sampai 15 tahun. Tapi kembali lagi pada 

pemutus pembiayaan, biasanya untuk pembiayaan KPR non fix 

diusahakan jangka waktunya tidak boleh terlalu panjang bisa 5-8 

tahun.” 

 

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Gatot selaku Pincapem 

BRI Syariah KCP Ponorogo yang mengatakan bahwa:
91

 

“Dalam mengajukan pembiayaan KPR tidak ada syarat dan 

ketentuan terkait gaji.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam 

melakukan pembiayaan KPR tidak ada syarat terkait gaji nasabah. 

Hanya saja dari gaji nasabah maksimal yang bisa diambil oleh bank 

untuk melakukan pembayaran angsuran sebesar 50% akan tetapi secara 

ketentuan rata-rata yang diambil sebesar 30%. Jadi disesuaikan dengan 

gaji nasabah, apabila nasabah mempunyai pinjaman lain maka dihitung 

terlebih dahulu dengan gaji dikurangi jumlah pinjaman, setelah itu 
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baru bisa ditentukan apakah 50% atau 30% yang bisa diambil pihak 

bank untuk pembayaran angsuran. 

Sebelum dilakukan pencairan pembiayaan KPR, nasabah terlebih 

dahulu diikat oleh suatu perjanjian/ akad. Menurut Bapak Gatot selaku 

Pincapem BRI Syariah KCP Ponorogo mengatakan bahwa 

Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menggunakan akad 

sebagai berikut:
92

 

“Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menggunakan akad 

mura>bah{ah. Akad mura>bah{ah adalah akad jual beli antara bank 

dengan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan 

dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah 

dengan margin yang telah disepakati. Tetapi disini kita 

menggunakan kombinasi akad yaitu akad mura>bah{ah bil wakalah.. 

Jadi nasabah diberikan wewenang oleh bank untuk memilih rumah 

yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhannya sebelum dilakukan 

akad mura>bah{ah.” 

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Aan selaku AO BRI 

Syariah KCP Ponorogo yang mengatakan bahwa:
93

 

“Akad yang digunakan adalah mura>bah{ah bil wakalah, artinya 

disini kita menggunakan kombinasi akad. Jadi sebelum dilakukan 

akad mura>bah{ah nasabah diberikan kekuasaan oleh bank untuk 

memilih rumah sesuai dengan keinginannya yang akan dibeli.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa akad yang 

digunakan dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah 

akad mura>bah{ah. Tetapi pihak Bank juga menggunakan kombinasi 

akad mura>bah{ah bil wakalah, dimana sebelum dilakukan akad 
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mura>bah{ah, nasabah diberikan wewenang oleh bank untuk memilih 

rumah yang akan dibeli sesuai dengan keinginannya. 

Apabila tanggal jatuh tempo angsuran jatuh tidak pada hari kerja 

Bank, menurut Bapak Gatot selaku Pincapem BRI Syariah KCP 

Ponorogo mengatakan bahwa:
94

 

“Maju, jadi sesuai kesepakatan di awal bahwa angsuran diajukan 

satu hari sebelum hari libur kerja apabila tanggal jatuh tempo 

angsuran jatuh tidak pada hari kerja. Tapi jika nasabah yang 

terlambat membayar angsuran melebihi tanggal jatuh tempo karena 

tidak sengaja misalnya lupa, maka nasabah tidak akan dikenakan 

denda karena denda diperuntukkan bagi mereka yang sengaja 

menunda-nunda pembayaran padahal ia memiliki kemampuan 

untuk membayar. Dana denda tidak diakui sebagai pendapatan 

bank, tapi dana tersebut dikumpulkan dan diberikan untuk 

kegiatan-kegiatan sosial.” 

 

Dalam melakukan Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

Faedah nasabah diwajibkan menyerahkan barang yang bisa dijadikan 

untuk jaminan pembiayaannya. Menurut Bapak Aan selaku AO BRI 

Syariah KCP Ponorogo mengatakan bahwa:
95

 

“Jaminan biasanya berupa sertifikat rumah yang akan dibeli atau 

juga bisa jaminan lain seperti sertifikat tanah dan bangunan 

maupun sertifikat tanah. Yang terpenting jaminan tersebut dapat 

mengcover resiko pembiayaan yang kemungkinan terjadi dimasa 

yang akan datang.” 

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Gatot selaku Pincapem 

BRI Syariah KCP Ponorogo yang mengatakan bahwa:
96

 

“Jaminan utama dari pihak BRI Syariah KCP Ponorogo untuk 

dapat memberikan pembiayaan KPR kepada nasabah yaitu jaminan 

kepercayaan, bahwasannya nasabah dapat dipercaya dan sanggup 

membayar hutangnya. Jaminan pokoknya adalah sertifikat rumah 
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yang akan dibeli atau juga bisa jaminan lain seperti sertifikat tanah 

dan bangunan maupun sertifikat tanah.” 

 

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa jaminan utama 

yang digunakan untuk Pembiayaan KPR adalah jaminan kepercayaan 

yang diberikan BRI Syariah kepada nasabah. Sedangkan jaminan 

pokoknya adalah sertifikat rumah yang akan dibeli atau juga bisa 

jaminan lain seperti sertifikat tanah dan bangunan maupun sertifikat 

tanah. Jaminan tersebut digunakan untuk mengantisipasi jika ada 

pembiayaan bermasalah dikemudian hari.  

Data prosentase margin dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah 

menurut Bapak Gatot selaku Pincapem BRI Syariah KCP Ponorogo 

adalah sebagai berikut:
97

 

“Untuk jangka waktu 1-5 tahun marginnya sebesar 13,65% , untuk 

jangka waktu 5-10 tahun marginnya 14% dan untuk jangka waktu 

10-15 tahun marginnya 14,90%. Jadi semakin panjang jangka 

waktu pembiayaan maka semakin besar marginnya.” 

 

Menurut Bapak Aan selaku AO BRI Syariah KCP Ponorogo 

besarnya prosentase Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

untuk rumah baru maupun bekas yang dapat diberikan pihak bank 

kepada nasabah adalah sebagai berikut:
98

  

“Berapa besar porsi pembiayaan yang dapat bank kasih kepada 

nasabah itu disesuaikan dengan tipe rumah yang akan dibeli 

nasabah. Jadi kalau nasabah ingin membeli rumah dengan tipe 

diatas 40 pihak bank hanya dapat memberi pembiayaan sebesar 

70% saja dari harga rumah dan yang 30% dari uang muka nasabah 

sedangkan untuk tipe rumah dibawah 40 bank hanya bisa memberi 
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pembiayaan sebesar 80% dari harga rumah dan yang 20% dari uang 

muka nasabah.” 

 

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Gatot selaku Pincapem 

BRI Syariah KCP Ponorogo yang mengatakan bahwa:
99

 

“Pihak bank dalam memberikan pembiayaan KPR ini disesuaikan 

dengan tipe rumah yang akan dibeli dahulu, karena kita tidak bisa 

membiayai seluruh harga rumah tersebut. Kita hanya bisa 

memberikan pembiayaan sebesar 80% dari harga rumah dengan 

tipe rumah dibawah 40 dan 20% dari uang muka nasabah, 

sedangkan untuk rumah tipe diatas 40 kita dapat memberi 

pembiayaan sebesar 70% dan 30% dari uang muka nasabah.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa besarnya 

porsi pembiayaan KPR yang dapat diberikan pihak Bank kepada 

nasabah disesuaikan dengan tipe rumah yang akan dibelinya, karena 

pihak Bank tidak bisa membiayai seluruh harga rumah tersebut. 

Rumah dengan tipe dibawah 40 Bank hanya bisa memberikan 

pembiayaan sebesar 80% dari  harga rumah dan 20% dari uang muka 

nasabah, sedangkan untuk tipe rumah diatas 40 pihak Bank dapat 

memberikan pembiayaan sebesar 70% dari harga rumah dan 30% dari 

uang muka nasabah. 

Sebelum melakukan pembiayaan KPR nasabah harus menyerahkan 

beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak Bank. Menurut 

Bapak Aan selaku AO di BRI Syariah KCP Ponorogo mengatakan 

bahwa:
100

 

“Persyaratan pokok harus menyertakan fotocopy KTP dan 

pasangan, fotocopy KK, fotocopy Surat Nikah, fotocopy NPWP. 
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Untuk karyawan ada tambahan yaitu harus menyertakan Surat 

Keterangan Kerja, slip gaji 3 bulan, surat penawaran rumah, asli 

sertifikat jaminan IMB, PBB. Sedangkan untuk wirausaha 

tambahannya wajib menyertakan akta pendirian & akta perubahan, 

TDP, SIUP, HO, rekap penjualan 6 bulan terakhir, laporan 

keuangan minimal 6 bulan terakhir, fotocopy mutasi tabungan 3 

bulan terakhir, surat penawaran rumah, asli sertifikat jaminan IMB, 

PBB. Untuk professional tambahannya menyertakan surat izin 

praktek, kontrak kerja selama 1 tahun, fotocopy mutasi tabungan 3 

bulan terakhir, surat penawaran rumah, asli sertifikat jaminan IMB, 

PBB.” 

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Devy selaku Customer Service 

di BRI Syariah KCP Ponorogo yang mengatakan bahwa:
101

 

“Kalau untuk persyaratannya sama saja seperti pembiayaan yang 

lainnya yaitu untuk karyawan nasabah wajib menyerahkan 

fotocopy KTP dan pasangan, fotocopy KK, fotocopy Surat Nikah, 

fotocopy NPWP, Surat Keterangan Kerja, slip gaji, serta jaminan 

yag mengcover. Sedangkan untuk wirausaha menyerahkan 

fotocopy KTP dan pasangan, fotocopy KK, fotocopy Surat Nikah, 

fotocopy NPWP, akta pendirian & akta perubahan, TDP, SIUP, 

HO, laporan keuangan, serta jaminan asli sertifikat biasanya 

sertifikat rumah yang akan dibeli atau sertifikat tanah. Untuk 

professional menyerahkan fotocopy KTP dan pasangan, fotocopy 

KK, fotocopy Surat Nikah, fotocopy NPWP, surat izin praktek, 

serta jaminannya. 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Gatot selaku 

Pincapem BRI Syariah Ponorogo bahwa:
102

 

“Untuk karyawan nasabah wajib menyerahkan fotocopy KTP dan 

pasangan, fotocopy KK, fotocopy Surat Nikah, fotocopy NPWP, 

Surat Keterangan Kerja, slip gaji, surat penawaran rumah, asli 

sertifikat jaminan IMB, PBB. Sedangkan untuk wirausaha 

menyerahkan fotocopy KTP dan pasangan, fotocopy KK, fotocopy 

Surat Nikah, fotocopy NPWP, akta pendirian & akta perubahan, 

TDP, SIUP, HO, rekap penjualan 6 bulan terakhir, laporan 

keuangan minimal 6 bulan terakhir, fotocopy mutasi tabungan 3 

bulan terakhir, surat penawaran rumah, asli sertifikat jaminan IMB, 

PBB. Untuk professional menyerahkan fotocopy KTP dan 
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pasangan, fotocopy KK, fotocopy Surat Nikah, fotocopy NPWP, 

surat izin praktek, kontrak kerja selama 1 tahun, fotocopy mutasi 

tabungan 3 bulan terakhir, surat penawaran rumah, asli sertifikat 

jaminan IMB, PBB.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa 

persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan pembiayaan KPR 

yaitu yang pertama nasabah wajib menyertakan fotocopy KTP dan 

pasangan, fotocopy KK, fotocopy Surat Nikah, fotocopy NPWP. 

Selain itu untuk karyawan harus menyertakan Surat Keterangan Kerja, 

slip gaji 3 bulan, surat penawaran rumah, asli sertifikat jaminan IMB, 

PBB. Sedangkan untuk wirausaha tetap menyertakan fotocopy KTP 

dan pasangan, fotocopy KK, fotocopy Surat Nikah, fotocopy NPWP, 

selain itu tambahannya wajib menyertakan akta pendirian & akta 

perubahan, TDP, SIUP, HO, rekap penjualan 6 bulan terakhir, laporan 

keuangan minimal 6 bulan terakhir, fotocopy mutasi tabungan 3 bulan 

terakhir, surat penawaran rumah, asli sertifikat jaminan IMB, PBB. 

Sedangkan untuk professional juga menyertakan fotocopy KTP dan 

pasangan, fotocopy KK, fotocopy Surat Nikah, fotocopy NPWP, selain 

itu harus menyertakan surat izin praktek, kontrak kerja selama 1 tahun, 

fotocopy mutasi tabungan 3 bulan terakhir, surat penawaran rumah, 

asli sertifikat jaminan IMB, PBB. 
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Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan KPR harus 

mengikuti beberapa prosedur pembiayaan. Menurut Bapak Gatot 

selaku Pincapem BRI Syariah KCP Ponorogo mengatakan bahwa:
103

 

“Pertama nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan, 

mengisi formulir pembiayaan dan menyerahkan persyaratan-

persyaratan ke Bank. Lalu pihak Bank akan memverifikasi 

kelengkapan berkas syarat-syarat pembiayaan KPR Faedah 

tersebut. Teknis yang pertama harus SID BI Checking. Setelah 

hasil keluar kita bisa lihat apakah nasabah yang bersangkutan 

mempunyai karakter baik atau buruk. Apabila karakter nasabah 

baik maka baru bisa dilaporkan marketing ke kantor cabang. 

Setelah semua sudah lengkap dan memenuhi syarat maka akan 

dilakukan survey ke lapangan atau melihat langsung rumah yang 

akan dibeli dengan menganalisis 5C calon nasabah. Setelah itu 

syarat-syarat tersebut di input oleh pihak bank. Setelah di input 

kemudian komite pembiayaan akan mengecek kembali dan akan 

memberikan keputusan pembiayaan tersebut, ada 2 kemungkinan 

yaitu bisa jadi ditolak atau disetujui pembiayaan yang diajukan 

oleh calon nasabah. Selanjutnya dilaksanakan akad mura>bah{ah, 

disini pihak nasabah akan bertemu dengan perwakilan pihak bank 

untuk melakukan akad yang akan disaksikan oleh notaries. Tahap 

terakhir yaitu pencairan pembiayaan yang akan dimasukkan ke 

rekening nasabah, kemudian pemindahan kembali ke rekening 

penjual rumah.” 

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Aan selaku AO di BRI 

Syariah KCP Ponorogo yang mengatakan bahwa:
104

 

“Nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan, mengisi 

formulir pembiayaan dan menyerahkan persyaratan-persyaratan ke 

Bank. Lalu pihak Bank akan memverifikasi kelengkapan berkas 

syarat-syarat tersebut. Pertama yang dilakukan adalah cek DHN 

dan Dukcapil ke CS. Setelah semua sudah lengkap dan memenuhi 

syarat maka akan dilakukan survey ke lapangan atau melihat 

langsung rumah yang akan dibeli dengan menganalisis 5C calon 

nasabah. 5C nasabah meliputi Character (Karakter) nasabah, 

Capacity (Kapasitas) nasabah, Capital (Modal) nasabah, Collateral 

(Jaminan) yang diberikan nasabah kepada pihak bank, Condition of 

Economy (Kondisi ekonomi) yaitu kondisi ekonomi yang akan 
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mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah dan prospek 

usaha dimasa yang akan datang. Setelah itu syarat-syarat tersebut di 

input oleh pihak bank. Kemudian komite pembiayaan akan 

memberikan keputusan pembiayaan tersebut. Selanjutnya 

dilaksanakan akad mura>bah{ah yang akan disaksikan oleh notaries. 

Tahap terakhir yaitu realisasi pembiayaan, pencairan pembiayaan 

akan dimasukkan ke rekening nasabah, kemudian pemindahan 

kembali ke rekening penjual rumah.” 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Devy selaku Customer 

Service BRI Syariah Ponorogo yang mengatakan bahwa:
105

 

“Kadang-kadang ada nasabah yang datang ke kantor untuk 

mengajukan permohonan pembiayaan, dengan mengisi formulir 

pembiayaan dan menyerahkan persyaratan-persyaratan ke Bank 

atau bisa juga marketing keluar untuk prospek mencari nasabah. 

Lalu pihak Bank akan memverifikasi kelengkapan berkas syarat-

syarat pembiayaan. Pertama yang dilakukan adalah cek DHN dan 

Dukcapil ke CS. Dipastikan KTP harus sudah terdaftar di Dukcapil 

kemudian CS melakukan cek DHN melalui BI Checking yang 

kemudian akan dilaporkan marketing ke kantor cabang. Setelah 

beres semuanya baru bisa diproses atau dilakukan survey ke 

lapangan. Kemudian komite pembiayaan akan memberikan 

keputusan pembiayaan apakah pembiayaan yang diajukan oleh 

calon nasabah tersebut ditolak atau disetujui. Selanjutnya 

dilaksanakan akad mura>bah{ah. Tahap terakhir yaitu pencairan 

pembiayaan.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa prosedur 

melakukan pembiayaan KPR yaitu ada nasabah yang datang ke kantor 

untuk mengajukan pembiayaan KPR atau bisa juga marketing 

melakukan prospek diluar untuk mencari nasabah. Setelah itu nasabah 

mengisi formulir pembiayaan dan menyerahkan persyaratan-

persyaratan ke Bank. Lalu pihak Bank akan memverifikasi 

kelengkapan berkas syarat-syarat pembiayaan. Pertama yang dilakukan 

oleh marketing adalah cek DHN dan Dukcapil ke CS. Dipastikan KTP 
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harus sudah terdaftar di Dukcapil kemudian CS melakukan cek DHN 

melalui BI Checking yang kemudian akan dilaporkan marketing ke 

kantor cabang. BI Checking digunakan untuk mengetahui riwayat 

pembiayaan calon nasabah, apakah calon nasabah tersebut masuk 

dalam Daftar Hitam Nama atau tidak dan apakah calon nasabah 

memiliki karakter yang baik atau tidak, sehingga dapat diketahui 

tanggung jawab nasabah dalam melaksanakan kewajibannya. 

Setelah semua sudah lengkap akan dilakukan survey ke lapangan 

atau melihat langsung rumah yang akan dibeli dengan menganalisis 5C 

calon nasabah yang meliputi Character, Capacity, Capital, Collateral 

dan Condition Of Economy. Kemudian syarat-syarat tersebut di input 

oleh pihak bank. Setelah di input kemudian komite pembiayaan akan 

mengecek kembali dan akan memberikan keputusan pembiayaan 

apakah pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah tersebut ditolak 

atau disetujui. Selanjutnya dilaksanakan akad mura>bah{ah, disini pihak 

nasabah akan bertemu dengan perwakilan pihak bank untuk melakukan 

akad yang akan disaksikan oleh notaries.  

Tahap terakhir yaitu pencairan pembiayaan yang akan dimasukkan 

ke rekening nasabah, kemudian pemindahan kembali ke rekening 

penjual rumah, hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa nasabah 

telah menerima pembiayaan dari bank dan nasabah telah mengetahui 

bahwa telah terjadi transaksi jual-beli antara bank dengan developer. 
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Skema Pembiayaan Mura>bah{ah melalui Wakalah 

 

1. Negoisasi dan kesepakatan 

2. Memberikan kuasa menggunakan akad wakalah 

 

6.  Akad Murabahah 

 

 

7. Bayar secara angsuran 

        

3. Menerbitkan Purchase Order 

5. Penyerahan barang 

4.  Pembelian oleh nasabah 

 

 

 

 

Gambar 2 Mekanisme Pembiayaan melalui wakalah/ 

perwakilan 

Keterangan: 

a. Nasabah datang ke Bank BRI Syariah mengajukan permohonan 

pembiayaan kepemilikan rumah dengan membawa persyaratan 

seperti diatas, kemudian antara BRI Syariah dengan nasabah 

melakukan negoisasi dan kesepakatan awal.  

b. Apabila nasabah telah memenuhi persyaratan dan dinilai layak 

untuk diberi pembiayaan, maka pihak BRI Syariah dapat 

memberikan kuasa menggunakan akad wakalah. 

 

BRI Syariah  

Nasabah 

Pembiayaan 

Murabahah 

Penjual 

Rumah 
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c. BRI Syariah menerbitkan Purchase Order sesuai kesepakatan 

dengan nasabah kepada penjual rumah. 

d. Nasabah akan membeli rumah tersebut kepada penjual rumah 

sebagai wakil dari bank. 

e. Setelah terjadi transaksi dan kesepakatan antara nasabah dengan 

penjual rumah, kemudian penjual rumah tersebut menyerahkan 

barang (rumah) dan dokumen kepada bank/ notaries. 

f. Setelah barang (rumah) tersebut dibeli oleh bank, maka secara 

prinsip rumah tersebut menjadi milik bank dan setelah itu terjadi 

akad murabahah antara BRI Syariah dengan nasabah. 

g. Selanjutnya nasabah akan membayar rumah tersebut dengan harga 

pokok ditambah dengan margin yang telah disepakati secara 

angsuran kepada Bank. 

Skema Pembiayaan Mura>bah{ah Secara Langsung 

 

1. Negoisasi dan kesepakatan 

 

2. Akad Murabahah 

  

 

 

6. Bayar secara angsuran     

   

3. Transaksi Rumah 

4. Penyerahan barang dan dokumen 

5. Menerima barang dan dokumen 

 

BRI Syariah 

Nasabah 

Pembiayaan 

Murabahah 

Penjual 

Rumah 
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Gambar 3 Mekanisme Pembiayaan Mura>bah{ah Secara Langsung 

Keterangan sebagai berikut: 

a. Nasabah ingin membeli barang (rumah) tetapi belum mempunyai 

dana tunai, kemudian mengajukan pembiayaan mura>bah{ah kepada 

BRI Syariah, setelah nasabah memenuhi persyaratan pengajuan 

permohonan terjadi negoisasi antara nasabah dengan Bank. 

b. Setelah proses negoisasi dan kesepakatan terjadi, maka terjadi akad 

mura>bah{ah antara pihak Bank dengan nasabah. 

c. Bank membeli barang (rumah) kepada penjual rumah sesuai yang 

diinginkan oleh nasabah sebagaimana yang telah menjadi 

kesepakatan dalam akad mura>bah{ah. 

d. Ketika telah terjadi akad, dilakukan penyerahan barang (rumah) 

dari penjual rumah kepada nasabah, sehingga kepemilikan barang 

(rumah) langsung berpindah dari milik bank menjadi milik 

nasabah. 

e. Pihak nasabah telah menerima barang (rumah) dan dokumen 

tersebut sesuai dengan kesepakatan. 

f. Kemudian nasabah membayar/ mengangsur rumah tersebut sesuai 

dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan/ margin yang 

telah disepakati. 
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2. Upaya Penanganan Pembiayaan Mura>bah{ah Bermasalah Pada 

Produk KPR di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 

Kemacetan pembiayaan KPR menurut Bapak Gatot selaku 

Pincapem BRI Syariah Ponorogo dapat disebabkan oleh 2 faktor 

yaitu:
106

 

“Jadi dapat disebabkan dari faktor internal (pihak bank) dan bisa 

dari faktor eksternal (pihak nasabah). Tapi yang terjadi selama ini 

faktor eksternal itulah yang mendominasi kemacetan dalam 

pembiayaan ini. Contoh masalah yang ditimbulkan yaitu nasabah 

belum melakukan pembayaran angsuran pada saat tanggal jatuh 

tempo, hal ini karena nasabah yang bekerja masih menunggu 

tanggal gajian, jadi ia akan melakukan angsuran yang tertunda 

setelah menerima gaji karena memang dia mampunya tanggal 

sekian. Ada juga nasabah yang pada jatuh tempo membayar tetapi 

masih kurang, karena usaha nasabah mengalami penurunan omset 

karena mungkin ada kompetitor. Bisa juga nasabah terkena 

musibah yang tidak bisa diprediksi sebelumnya seperti ada 

keluarganya yang masuk rumah sakit dan mungkin usaha nasabah 

berhenti beroperasi sementara dikarenakan tempat usaha nasabah 

sedang di renovasi. Sehingga pada tanggal jatuh tempo nasabah 

belum sanggup untuk membayar angsuran.” 

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Aan selaku AO di BRI 

Syariah Ponorogo yang mengatakan bahwa:
107

 

“Kemacetan pembiayaan KPR dapat disebabkan oleh 2 faktor yaitu 

bisa dari pihak internal (pihak bank) dan bisa dari pihak eksternal 

(pihak nasabah). Tapi selama ini dari pihak internal tidak pernah 

adanya memanipulasi data karena apa yang kita usulkan selama ini 

sesuai dengan keadaan calon nasabah. Sehingga bisa dibilang 

bahwa penyebab dari faktor internal tidak ada. Namun faktor yang 

dapat menyebabkan kemacetan dalam pembiayaan ini di dominasi 

dari faktor eksternal karena unsur tidak sengaja. Misalnya kendala 

yang ditimbulkan yaitu seperti Nasabah tidak melakukan kewajiban 

pembayaran/ angsuran tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai 

dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran, hal ini karena 

nasabah yang berprofesi sebagai karyawan masih menunggu 
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tanggal gajian, jadi ia akan membayar angsuran yang tertunda 

setelah menerima gaji. Ada juga nasabah yang pada jatuh tempo 

membayar tetapi masih kurang, karena usaha nasabah mengalami 

penurunan omset karena mungkin ada saingannya, usahanya yang 

dulu pertama kali dianalisis potensi pada saat itu untuk sekarang 

sudah beda lagi dengan keinginannya masyarakat. Bisa juga 

nasabah terkena musibah yang tidak bisa diprediksi sebelumnya 

seperti ada keluarganya yang masuk rumah sakit.” 

 

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas menjelaskan bahwa 

kemacetan dalam pembiayaan KPR didominasi oleh faktor eksternal, 

misalnya nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran pada saat 

jatuh tempo, hal ini dikarenakan nasabah yang bekerja sebagai 

karyawan jika ingin membayar angsuran harus menunggu sampai 

tanggal gajian dahulu. Bisa juga karena nasabah mengalami penurunan 

omset usaha karena ada kompetitor. Ada juga nasabah yang terkena 

musibah yang tidak bisa diprediksi sebelumnya seperti ada 

keluarganya yang masuk rumah sakit, atau bisa juga karena usaha 

nasabah sedang di renovasi sehingga kemampuan bayarnya belum ada. 

Semua itu disebabkan karena unsur tidak sengaja, dimana nasabah 

memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi belum mampu.  

Untuk menangani pembiayaan KPR bermasalah terhadap nasabah 

yang mempunyai iktikad baik dan kooperatif, menurut Bapak Gatot 

selaku Pincapem BRI Syariah Ponorogo yaitu dengan:
108

 

“Untuk cara penangannya pihak bank akan melakukan penagihan 

melalui alat komunikasi dengan cara menghubungi lewat telepon 

seluler, penagihan melalui tatap muka dengan cara melakukan 

kunjungan langsung kerumah nasabah yang menunggak dan 

menggunakan surat peringatan. Jadi kita hubungi lewat telepon 
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dulu sekedar mengingatkan bahwa angsuran pembiayaan sudah 

jatuh tempo, jika beberapa hari kedepan belum juga melakukan 

pembayaran biasanya kita melakukan kunjungan langsung kerumah 

nasabah yang menunggak. Hal ini dilakukan semata-mata untuk 

mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh nasabah, 

sehingga kita akan sama-sama mencari solusinya untuk 

menyelamatkan pembiayaan nasabah. Karena kendala yang 

ditimbulkan tidak terlalu besar, sehingga upaya penyelesaiannya 

pun dengan musyawarah dan kekeluargaan. Dan meskipun selama 

ini ada nasabah yang terlambat membayar angsuran tapi nasabah 

tersebut tidak sampai masuk dalam kategori nasabah yang sengaja 

menunda-nunda pembayaran dan tidak ada yang melanggar 

komitmennya sendiri, jika sudah berjanji tanggal sekian maka 

nasabah akan membayar angsuran yang telah jatuh tempo sesuai 

dengan janjinya.” 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Aan selaku AO di 

BRI Syariah Ponorogo yang mengatakan bahwa:
109

 

“Dalam penangannya pihak bank hanya melakukan pembinaan 

nasabah dengan cara penagihan melalui alat komunikasi dilakukan 

dengan menghubungi lewat telepon seluler atau bisa juga dilakukan 

penagihan melalui tatap muka dengan cara melakukan kunjungan 

langsung kerumah nasabah yang menunggak bisa juga kita 

menerbitkan SP. Tetapi selama ini jika ada nasabah yang pada saat 

jatuh tempo angsuran belum melakukan pembayaran kita lebih 

sering melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha nasabah 

atau rumahnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan 

yang sedang dihadapi oleh nasabah, sehingga kita mencoba 

bersama-sama mencari solusinya untuk menyelamatkan 

pembiayaan nasabah, misalnya dengan melakukan negoisasi 

terhadap kesanggupan membayar angsuran yang sudah jatuh 

tempo, bisa jadi solusinya adalah nasabah meminta kelonggaran 

waktu beberapa hari kedepan untuk dapat membayar atau melunasi 

sisa angsurannya. Namun apabila solusinya lelang jaminan, maka 

pihak bank akan melakukan lelang barang jaminan sesuai 

kesepakatan di awal.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pihak 

Bank dalam menangani pembiayaan KPR bermasalah terhadap 

nasabah yang mempunyai iktikad baik yaitu melakukan pembinaan 
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nasabah dengan cara penagihan melalui alat komunikasi yang 

dilakukan dengan menghubungi lewat telepon seluler atau bisa juga 

dilakukan penagihan melalui tatap muka dengan cara melakukan 

kunjungan langsung kerumah atau tempat usaha nasabah yang 

menunggak. Hal ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang 

sedang dihadapi oleh nasabah, sehingga dapat dicari solusinya 

bersama-sama untuk menyelamatkan pembiayaan nasabah, misalnya 

nasabah bernegoisasi dengan pihak Bank terhadap kesanggupan 

membayar angsurannya yang sudah jatuh tempo dengan meminta 

kelonggaran waktu beberapa hari kedepan untuk dapat membayar atau 

melunasi sisa angsurannya. Atau pihak Bank akan menerbitkan SP 

kepada nasabah jika nasabah sudah mencapai kolek 2c. Dengan begitu 

dapat dikatakan bahwa selama ini nasabah-nasabah tersebut masih 

mempunyai iktikad baik dan kooperatif kepada bank untuk 

menyelesaikan kewajibannya. 
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BAB IV 

ANALISIS PEMBIAYAAN MURA>BAH{AH PADA PRODUK KPR DI BRI 

SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU PONOROGO 

A. Analisis 5C Terhadap Pembiayaan Mura>bah{ah pada Produk Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo. 

Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu 

transaksi pembiayaan dengan prinsip jual beli yang diaplikasikan dalam 

skim pembiayaan mura>bah{ah, yaitu pembelian barang oleh bank untuk 

nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumtif, dimana 

pembiayaan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, 

tidak untuk kebutuhan usaha. Pembiayaan ini dapat melayani pembelian 

rumah baru, rumah bekas, ruko, renovasi rumah dan take over. 

Posisi Bank BRI Syariah bukanlah sebagai penjual murni yang 

memang memiliki persediaan barang (rumah) sebelum melakukan 

mura>bah{ah dengan nasabah. Posisi Bank BRI Syariah sesungguhnya yaitu 

sebagai lembaga pembiayaan. Bank BRI Syariah hanya akan melakukan 

pembelian rumah jika ada nasabah yang akan membeli kembali rumah 

tersebut (mura>bah{ah melalui pesanan). Pada hal inilah, dapat dilihat bahwa 

Bank BRI Syariah memang sebagai lembaga pembiayaan, bukan sebagai 

penjual murni. 
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Secara teoritik dalam pembiayaan mura>bah{ah, baik pada saat transaksi 

maupun tidak penjual memang sudah memiliki persediaan barang untuk 

dijual belikan. Namun dari hasil penelitian dalam hal Pembiayaan Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) ini pihak bank belum memiliki barang atau 

rumah yang akan dijualnya kepada nasabah, sehingga pihak Bank akan 

melakukan pengadaan barang setelah ada nasabah yang memesan dan 

bersifat mengikat. Hal ini sesuai dengan teorinya Osmad Muthaher yang 

menyatakan bahwa pembiayaan mura>bah{ah melalui pesanan yaitu pihak 

Bank akan melakukan pengadaan barang setelah ada nasabah yang 

memesan dan bersifat mengikat yang artinya nasabah yang sudah 

memesan harus dibeli dan tidak dapat dibatalkan. Tetapi salah satu ciri 

dari pembiayaan mura>bah{ah adalah diperbolehkannya bagi bank untuk 

memberikan kuasa kepada nasabah sebagai agen dari bank untuk membeli 

barang atau komoditas atas nama bank. Tidak terkecuali nasabah Bank 

BRI Syariah dalam mengajukan pembiayaan Kepemilikan Rumah juga 

dimungkinkan membeli sendiri rumah dengan spesifikasi yang diinginkan. 

Selain menggunakan prinsip jual beli dengan skim mura>bah{ah, Bank 

BRI Syariah juga mengkombinasikan antara akad mura>bah{ah dengan akad 

wakalah dalam hal pembelian rumah kepada nasabah sebelum dilakukan 

akad mura>bah{ah. Dalam hal ini, ketika pihak bank telah memberikan 

kuasa kepada nasabah atau nasabah menjadi wakil bank dan pihak bank 

telah menerbitkan Purchase Order kepada penjual rumah, maka nasabah 

sebagai agen Bank BRI Syariah membeli rumah dari developer/ penjual 
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rumah secara tunai, setelah terjadi transaksi dan kesepakatan antara 

penjual rumah dengan nasabah, maka penjual rumah akan menyerahkan 

barang (rumah) dan dokumen kepada bank/ notaries. Secara prinsip rumah 

tersebut adalah milik bank, setelah itu barulah terjadi akad mura>bah{ah 

antara bank dan nasabah. Bank BRI Syariah menjual rumah tersebut 

kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin yang telah 

disepakati. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Fauziah yang menyatakan bahwa Bank mengkombinasikan akad 

mura>bah{ah bil wakalah dengan mewakilkan pembelian properti tersebut 

kepada nasabah, setelah properti diserah terimakan kemudian nasabah 

membayar angsuran cicilan mura>bah{ah kepada Bank sesuai dengan jangka 

waktu dan besar angsuran yang disepakati. 

Hasil dari penelitian adalah walaupun Bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo menggunakan akad wakalah namun pada 

kenyataannya nasabah tetap tidak menerima uang, dana pembiayaan yang 

telah dimasukkan ke rekening nasabah langsung ditransfer ke rekening 

penjual rumah dengan sepengetahuan pihak bank. Penggunaan akad 

wakalah hanya sebatas untuk membuktikan bahwa nasabah telah 

menerima pembiayaan dari bank serta nasabah telah mengetahui terjadinya 

transaksi jual-beli antara bank dengan penjual rumah.  

Nasabah mengajukan Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

dengan spesifikasi rumah yang ingin dibeli secara kredit atau dicicil, lalu 

pihak BRI Syariah akan menilai harga rumah tersebut, setelah harga 
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rumah itu disepakati bersama, maka dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan rumah itu akan menjadi harga segitu. Maka pihak Bank akan 

membeli rumah tersebut dengan harga sekarang, lalu nasabah tersebut 

membayar rumah itu secara angsuran dimasa yang akan datang. Jangka 

waktu pembiayaan untuk kategori wirausaha yang dapat diberikan 

maksimal 10 tahun, akan tetapi berdasarkan pemutus pembiayaan rata-rata 

untuk pembiayaan non fix diusahakan jangka waktunya 5-8 tahun. 

Sedangkan untuk kategori PNS jangka waktu pembiayaan yang diberikan 

maksimal bisa sampai 15 tahun.  

Sesuai dengan teori Sunarto Zulkifli bahwa sebelum pencairan 

pembiayaan dilakukan pihak Bank akan terlebih dahulu menganalisis 

calon nasabah dengan menggunakan analisis 5C yang meliputi:  

1. Character (Karakter)  

Penilaian karakter calon nasabah dapat dilakukan dengan BI 

Checking untuk mengecek status pembiayaan nasabah di Bank lain. BI 

Checking dilakukan untuk menghindari adanya black list nasabah di 

Bank lain. Selain itu juga dapat dilakukan wawancara dengan calon 

nasabah sehingga dari jawaban tersebut dapat diketahui karakter 

nasabah tersebut. Penilaian karakter ini penting karena berkaitan 

dengan sifat atau watak calon nasabah yang dapat dijadikan suatu 

ukuran tentang kemauan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan. 

Hal ini terkait dengan kepercayaan yang diberikan kepada nasabah 

sebagai jaminan utama nantinya. 
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2. Capacity (Kapasitas) 

Sebelum direalisasikan pembiayaan, penilaian kapasitas calon 

nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan 

seseorang untuk membayar semua kewajibannya. Untuk wirausaha 

dinilai dari sumber penghasilan calon nasabah, laporan keuangan 

perusahaan dan usahanya. Sedangkan untuk karyawan dinilai dari gaji 

dan tanggungan nasabah. 

3. Capital (Modal) 

Capital adalah modal yang dimiliki nasabah. Dalam pembiayaan 

ini modal nasabah dari asset yang dimiliki calon nasabah, modal yang 

digunakan dalam usahanya dan uang muka yang sanggup dibayar oleh 

calon nasabah. 

4. Collateral (Jaminan) 

Jaminan yang diberikan harus dapat mengcover risiko 

pembiayaan calon nasabah jika dikemudian hari terdapat kredit macet. 

Biasanya yang dijadikan barang jaminan adalah sertifikat rumah yang 

akan dibeli atau jaminan lain yang dimiliki oleh calon nasabah, baik 

sertifikat tanah dan bangunan maupun sertifikat tanah. 

5. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi) 

Untuk calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan KPR 

Faedah penilaian kondisi ekonomi sangat penting dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan pembayaran kembali kreditnya. Biasanya 
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pihak Bank akan mengaitkan tempat kerja calon nasabah, kondisi 

calon nasabah dan prospek usaha dimasa yang akan datang. 

Analisis 5C tersebut di BRI Syariah KCP Ponorogo sudah 

diterapkan, akan tetapi masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan 

masih adanya pembiayaan bermasalah pada produk KPR. 

Permasalahan yang muncul disebabkan dari faktor eksternal berupa 

keterlambatan pembayaran angsuran yang tidak sesuai dengan jangka 

waktu yang telah ditentukan (condition of economy). Ada beberapa 

faktor yang menyebabkan nasabah tidak bisa membayar tepat waktu 

yaitu nasabah mengalami penurunan omset usaha karena ada 

kompetitor di lingkungan yang sama, nasabah mendapat musibah 

yang tidak bisa diprediksi sebelumnya seperti keluarganya ada yang 

masuk rumah sakit, ada yang harus menunggu sampai nasabah gajian 

dulu dan bisa juga karena tempat usaha nasabah direnovasi sehingga 

berhenti beroperasi sementara. Sedangkan dari faktor internal sendiri 

tidak ada, karena apa yang diusulkan marketing sesuai dengan kondisi 

nasabah. 

Semua itu disebabkan karena unsur tidak sengaja, dimana 

nasabah memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi belum 

mampu. Dalam hal ini nasabah yang melakukan pembiayaan KPR 

mencapai kolektabilitas pembiayaan 2a (terlambat 30  hari) sampai 2c 

(terlambat 90 hari). Dan selama ini tidak ada nasabah yang sampai 

kolek 3 (kurang lancar) bahkan kolek 5 (macet). 
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Tidak semua karyawan/ pegawai bisa mendapatkan Pembiayaan 

Kepemilikan Rumah, akan tetapi hanya karyawan/ pegawai yang 

sudah bekerja minimal 2 tahun dan berstatus karyawan tetap yang 

kemungkinan bisa mendapatkan pembiayaan tersebut. Sedangkan 

untuk wirausaha dan professional sudah menjalankan praktik dan 

usaha harus sudah berjalan minimal 2 tahun dan memiliki pembukuan 

yang teratur bagi wirausaha. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan 

teorinya Kurnia Arif yang menyatakan bahwa untuk pegawai agar bisa 

mendapatkan pembiayaan KPR harus sudah bekerja minimal 2 tahun 

dan berstatus karyawan tetap. Sedangkan untuk professional dan 

wirausaha sudah menjalankan praktik dan usaha harus sudah berjalan 

minimal 2 tahun dan memiliki pembukuan yang teratur bagi 

pengusaha.  

Sesuai dengan teorinya Kurnia Arif, maksimal yang bisa diambil 

bank untuk melakukan pembayaran angsuran adalah 50% tetapi secara 

ketentuan rata-rata 30% dari gaji. Apabila nasabah mempunyai 

pinjaman lain, maka dihitung terlebih dahulu dengan gaji dikurangi 

jumlah pinjaman lain, setelah itu baru ditentukan 30%  atau 50% yang 

dapat diambil bank.   

Keuntungan/ besarnya margin dalam Pembiayaan Kepemilikan 

Rumah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

tergantung pada jangka waktu pembiayaan yang diambil oleh nasabah. 

Semakin lama jangka waktu pembiayaan maka semakin tinggi margin 
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yang dikenakan kepada nasabah. Untuk jangka waktu 1-5 tahun 

besarnya margin adalah 13,65%, untuk jangka waktu 5-10 tahun 

sebesar 14% dan untuk jangka waktu 10-15 tahun sebesar 14,90%. 

Salah satu keunggulan Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

yaitu angsuran pembiayaan tetap hingga fasilitas pembiayaan lunas, 

sehingga tidak dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga yang terus 

mengalami perubahan. 

Prosedur pelaksanaan pembiayaan Mura>bah{ah pada produk KPR 

di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, Bank 

bertindak sebagai penyedia dana pembiayaan. Besarnya dana 

pembiayaan yang dapat diberikan Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo adalah maksimal 70% dari harga rumah baru/ 

bekas dengan type diatas 40. Untuk rumah baru/ bekas dengan type 

dibawah 40 maksimal pembiayaan yang diperoleh sebesar 80%. 

Sedangkan untuk renovasi rumah pembiayaan yang diperoleh sebesar 

70%. Artinya Bank BRI Syariah hanya membiayai sebagian dari harga 

pembelian barang (rumah), sisanya adalah diambil dari uang muka 

nasabah. Sesuai dengan teorinya Muhammad Syafii Antonio bahwa 

dalam jual beli Bank diperbolehkan meminta nasabah untuk 

membayar uang muka apabila mereka sepakat. Hal ini bertujuan untuk 

mengantisipasi pembatalan pembelian oleh nasabah, sehingga jika ada 

nasabah yang membatalkan pembelian maka uang muka menjadi 

milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank 
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akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, 

nasabah wajib melunasi kekurangannya. Namun apabila nasabah 

memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa 

harga. 

Dari hasil penelitian di BRI Syariah KCP Ponorogo tentang 

persyaratan dalam mengajukan Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) Faedah sudah sesuai dengan teorinya Sunarto Zulkifli yaitu 

untuk karyawan harus melampirkan foto kopi KTP pemohon dan 

pasangan, fotocopy KK, fotocopy Surat Nikah, fotocopy NPWP, Surat 

Keterangan Kerja, Slip Gaji 3 bulan, Surat Penawaran Rumah dan 

Asli Sertifikat Jaminan, IMB, PBB. Sedangkan untuk wirausaha 

persyaratan yang harus dipenuhi yaitu fotocopy KTP pemohon dan 

pasangan, fotocopy KK, fotocopy surat nikah, fotocopy NPWP, akta 

pendirian & akta perubahan, TDP, SIUP, HO, rekap penjualan 6 bulan 

terakhir, laporan keuangan minimal 6 bulan terakhir, fotocopy mutasi 

rekening tabungan 3 bulan terakhir, surat penawaran rumah dan asli 

sertifikat Jaminan, IMB, PBB. Untuk professional persyaratan yang 

harus dipenuhi yaitu fotocopy KTP pemohon dan pasangan, fotocopy 

KK, fotocopy Surat Nikah, fotocopy NPWP, Surat Izin Praktek, 

kontrak kerja selama 1 tahun, fotocopy mutasi rekening tabungan 3 

bulan terakhir, surat penawaran rumah dan asli sertifikat Jaminan, 

IMB, PBB. 
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Sesuai dengan teorinya Sunarto Zulkifli bahwa prosedur 

Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Faedah di BRI Syariah 

KCP Ponorogo yaitu meliputi tahapan-tahapan permohonan 

pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi, analisa pembiayaan 

yang meliputi 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, 

Condition Of Economy), persetujuan pembiayaan, pengikatan, dan 

pencairan Permohonan pembiayaan. Hasil penelitian tersebut juga 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziah yang 

menyatakan bahwa langkah-langkah pembiayaan hunian syariah yang 

dilakukan oleh Bank Muamalat meliputi tahapan-tahapan permohonan 

pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi, analisa pembiayaan 

yang meliputi 5C, persetujuan pembiayaan, pengikatan, dan 

pencairan. 

Jaminan yang dapat digunakan oleh Bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) Faedah terdiri dari jaminan utama dan jaminan pokok. 

Jaminan utama dari pihak Bank BRI Syariah dalam memberikan 

pembiayaan KPR adalah kepercayaan dari Bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo kepada nasabah bahwa nasabah dapat 

dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Jadi dalam hal 

ini jaminan utamanya adalah kepercayaan yang diperoleh dari hasil 

survey serta analisis yang dilakukan bagian pembiayaan dengan 

prinsip 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition 
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of Economy. Kepercayaan yang diberikan bank kepada nasabah ini 

diperoleh dari berbagai analisa-analisa yang dilakukan pihak bank 

sebelum usulan pembiayaan disetujui. Sedangkan jaminan pokok 

adalah sertifikat rumah yang akan dibeli atau bisa jaminan lain seperti 

sertifikat tanah dan bangunan maupun sertifikat tanah. Hasil penelitian 

tersebut sesuai dengan teori Rizal Yaya yang menyatakan bahwa 

jaminan yang digunakan adalah barang yang dibeli atau tanda 

kepemilikan harta tertentu seperti sertifikat tanah. 

Peraturan dalam proses mengangsur pembiayaan, apabila tanggal 

jatuh tempo angsuran jatuh tidak pada hari kerja maka angsuran 

pembiayaan diajukan satu hari sebelum hari libur kerja. namun jika 

nasabah membayar angsuran melebihi tanggal jatuh tempo karena 

unsur ketidaksengajaan misalnya lupa, maka nasabah tidak akan 

dikenakan denda, karena denda diperuntukkan bagi orang yang 

dzholim/ menunda-nunda pembayaran padahal memiliki kemampuan 

untuk membayar angsuran. Dana denda tersebut tidak diakui sebagai 

pendapatan bank, akan tetapi dana tersebut dikumpulkan dan 

diberikan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Hal tersebut sesuai dengan 

teorinya Rizal Yaya yang menyatakan bahwa nasabah yang tidak atau 

belum mampu membayar karena kondisi force majeur tidak boleh 

dikenai sanksi. Bagi Bank Syariah dana denda yang diterima harus 

diperuntukkan sebagai dana sosial. 
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B. Analisis Penanganan Pembiayaan Mura>bah{ah Bermasalah pada 

Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di BRI Syariah Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo. 

Kemacetan dalam suatu pembiayaan dapat disebabkan oleh 2 faktor 

yaitu: 

1. Faktor Internal (dari pihak perbankan) 

Biasanya hal yang dapat ditimbulkan dari pihak internal adalah 

kurang teliti dari segi analisis kemampuan nasabah dan dalam 

mengecek keaslian dokumen. Namun dari hasil penelitian menyatakan 

bahwa pihak perbankan selama ini tidak pernah memanipulasi data, 

sehingga analisisnya obyektif karena apa yang diusulkan oleh pihak 

bank sesuai dengan keadaan calon nasabah. Dengan begitu kendala 

yang ditimbulkan tidak terlalu besar, karena dari faktor internal sendiri 

dapat dikatakan tidak ada kendala. 

2. Faktor Eksternal (dari pihak nasabah) 

Faktor eksternal muncul didominasi karena unsur tidak sengaja 

dari nasabah, artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar 

akan tetapi belum mampu. Biasanya kendala yang ditimbulkan oleh 

nasabah yaitu nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran pada 

saat tanggal jatuh tempo, misalnya tanggal jatuh tempo angsuran jatuh 

pada tanggal 15 tetapi nasabah baru mendapatkan gaji tanggal 25, jadi 

pihak bank harus menunggu tanggal 25 untuk nasabah membayar 

angsuran yang sudah jatuh tempo, hal ini dikarenakan memang 
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nasabah kemampuannya tanggal sekian. Atau nasabah mengalami 

musibah yang tidak bisa diprediksi seperti ada keluarganya yang 

masuk rumah sakit dan usaha nasabah berhenti beroperasi sementara 

karena tempat usaha nasabah direnovasi, hal ini menjadi tertundanya 

angsuran yang telah jatuh tempo sehingga pihak Bank harus menunggu 

sampai nasabah sanggup membayar. Bisa juga pada saat jatuh tempo 

nasabah telah melakukan pembayaran angsuran tetapi masih kurang, 

hal ini dikarenakan usaha nasabah mengalami penurunan omset karena 

ada saingannya.  

Hal tersebut sesuai dengan teorinya Ismail yang menyatakan 

bahwa kemacetan suatu pembiayaan yang disebabkan oleh faktor 

eksternal karena unsur ketidaksengajaan yang meliputi debitur ingin 

melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan 

perusahaan sangat terbatas sehingga tidak dapat membayar angsuran. 

Atau karena perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, 

sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi. Hasil 

penelitian diatas juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Chalidah Hanum yang menyatakan bahwa faktor eskternal lebih 

dominan menjadi penyebab pembiayaan KPR bermsalah. 

Nasabah yang terlambat membayar dan melunasi sisa angsurannya 

sudah masuk dalam kategori kolektabilitas pembiayaan 2 atau 

perhatian khusus. Kolektabilitas pembiayaan tersebut terdiri dari 

kolektabilitas 2a (terlambat 30 hari, 2b (terlambat 60 hari), dan 2c 
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(terlambat 90 hari). Dalam hal ini biasanya akan dilakukan penagihan 

oleh pihak marketing dan nasabah sudah berkomitmen, berjanji akan 

membayar dan melunasi sisa angsuran di beberapa hari kedepan. Dan 

selama ini dalam pembiayaan KPR tidak ada nasabah yang melanggar 

komitmennya sendiri, rata-rata nasabah yang melakukan pembiayaan 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) termasuk dalam kolektabilitas 2 atau 

perhatian khusus yang artinya nasabah terlambat membayar angsuran 

maksimal sampai 90 hari dan tidak mencapai terlambat 120 hari (kolek 

3/ kurang lancar), sehingga hambatan yang ditimbulkan pun tidak 

terlalu besar. 

Untuk upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dalam menangani 

pembiayaan bermasalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terhadap 

nasabah yang mempunyai iktikad baik yaitu dengan melakukan 

pembinaan nasabah seperti dapat dilakukan penagihan melalui alat 

komunikasi dengan cara menghubungi lewat telepon selular secara 

terlebih dahulu, apabila dihubungi lewat telepon tidak bisa maka 

langkah selanjutnya dilakukan penagihan secara langsung dengan cara 

mengunjungi ke rumah nasabah yang menunggak. Atau biasanya pihak 

marketing langsung mengunjungi ke rumah nasabah untuk melakukan 

penagihan tanpa harus menghubunginya lewat telepon seluler terlebih 

dahulu. Akan tetapi jika nasabah sudah terlambat membayar angsuran 

melebihi 60 hari (kolek 2c), maka pihak Bank akan menerbitkan SP 
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(Surat Peringatan) untuk ditujukan kepada nasabah dengan maksud 

agar nasabah tersebut secepatnya menunaikan kewajibannya 

membayar angsuran. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teorinya 

Muhammad yang menyatakan bahwa dalam proses penanganan 

pembiayaan dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan. Jika 

suatu pembiayaan sudah masuk dalam kolektabilitas 2 (pembiayaan 

potensial bermasalah) penanganannya dapat dilakukan dengan cara 

pembinaan anggota/ nasabah, kunjungan lapangan atau silaturahmi 

oleh bagian pembiayaan kepada nasabah, dan pemberitahuan dengan 

surat teguran (SP). Dan hasil penelitian diatas juga sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Chalidah Hanum yang menyatakan 

bahwa strategi untuk menangani pembiayaan KPR bermasalah yaitu 

dengan dilakukannya pembinaan nasabah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Analisis 5C Terhadap Pembiayaan Mura>bah{ah Pada Produk KPR 

di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan 

bahwa untuk memperoleh suatu pembiayaan dengan menggunakan 

akad mura>bah{ah bil wakalah yang disini merupakan produk Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) Faedah Bank BRI Syariah maka calon 

nasabah harus melengkapi berbagai persyaratan yang sudah ditentukan 

oleh Bank. Setelah semua persyaratan terkumpul, maka pihak Bank 

BRI Syariah akan melakukan analisa terhadap pembiayaan yang 

diajukan dengan menggunakan prinsip 5C. Apakah nasabah tersebut 

benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Jika calon 

nasabah dinilai layak maka kemungkinan besar pembiayaan yang 

diajukan akan disetujui oleh Komite Pembiayaan dan akan menerima 

pencairan dana pembiayaan. Meskipun analisis 5C ini sudah 

diterapkan sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, tetapi masih 

terdapat adanya pembiayaan pembiayaan bermasalah pada KPR 

dikemudian hari. Hal ini disebabkan dari faktor eksternal (pihak 

nasabah) yang berupa keterlambatan dalam membayar angsuran yang 

tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (Condition Of 
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Economy). Keterlambatan ini dilandasi oleh beberapa faktor yaitu 

karena menurunnya omset usaha nasabah atau nasabah mendapat 

musibah yang tidak bisa diprediksi. Nasabah yang terlambat 

membayar atau melunasi angsuran sudah mencapai kolektabilitas 2/ 

perhatian khusus yang maksimal terlambat 90 hari. 

Jaminan yang digunakan oleh pihak Bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo untuk pembiayaan Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) adalah jaminan kepercayaan dan jaminan sertifikat 

rumah yang akan dibeli atau juga bisa jaminan sertifikat tanah dan 

bangunan maupun sertifikat tanah.  

2. Upaya Penanganan Pembiayaan Mura>bah{ah Bermasalah pada 

Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di BRI Syariah Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan 

bahwa kemacetan suatu pembiayaan disebabkan oleh 2 faktor yaitu 

faktor internal dan eksternal. Namun dalam pembiayaan Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) di Bank BRI Syariah di dominasi oleh faktor 

eksternal karena unsure ketidaksengajaan contohnya, pada saat jatuh 

tempo angsuran nasabah belum melakukan pembayaran angsuran 

karena disebabkan oleh penurunan omset usaha atau dapat disebabkan 

karena nasabah menunggu tanggal gajian sehingga kemampuan 

bayarnya tertunda, atau dapat disebabkan karena nasabah mendapat 
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musibah yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti ada 

keluarganya yang masuk rumah sakit. Sehingga nasabah tidak akan 

dikenakan denda, karena denda diperuntukkan bagi orang yang 

dzholim/ menunda-nunda pembayaran padahal memiliki kemampuan 

untuk menunaikan kewajibannya. Dana denda tersebut dikumpulkan 

dan diberikan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Lalu untuk upaya 

penyelesaiannya pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo menyelesaikan perselisihan antara nasabah dan bank dalam 

hal keterlambatan pembayaran secara musyawarah (kekeluargaan) 

salah satunya melakukan pembinaan nasabah dengan cara melakukan 

penagihan melalui alat komunikasi, melakukan penagihan secara tatap 

muka dengan langsung mengunjungi kerumah nasabah yang 

menunggak dan memberikan Surat Peringatan kepada nasabah yang 

menunggak sampai 90 hari. 

B. Saran 

1. Untuk BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dalam 

pemberian pembiayaan KPR, hendaknya harus lebih berhati-hati dalam 

menilai calon nasabah agar dapat meminimalisir terjadinya 

pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang sudah terealisasi harus 

dilakukan pembinaan dan pemantauan kepada nasabah. Hal ini 

dikarenakan dengan melakukan pengontrolan kegiatan usaha dapat 

menjamin tercapainya tujuan pembiayaan dan nasabah dapat 
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mengoptimalkan kemampuannya untuk memenuhi semua 

kewajibannya kepada pihak bank.  

2. Untuk calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan KPR 

sebaiknya mempersiapkan pembiayaannya sebaik mungkin dan 

memenuhi semua perjanjian yang sudah ditetapkan diawal agar tidak 

terjadi gagal bayar atau pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan 

BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo maupun nasabah 

sendiri.  

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dijadikan 

literature dalam penelitian selanjutnya dengan objek dan sudut 

pandang yang berbeda, sehingga dapat menambah wawasan. 
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