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ABSTRAK 

 Astuti, Dwi 2019. Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk 

Mikro 500 iB Di BRI Syariah KCP. Ngawi. Skripsi Jurusan Perbankan 

Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ruliq Suryaningsih, M.Pd. 

Kata Kunci : Mikro 500 iB, Pembiayaan Bermasalah 

  Dalam usaha penyaluran pembiayaan setiap lembaga keuangan tidak 

mungkin terlepas dari masalah kredit macet atau kredit bermasalah. Persoalan 

kredit bermasalah di Indonesia terkesan sebagai jenis penyakit yang sulit 

dihindari, dimana hampir semua lembaga keuangan mempunyai kredit 

bermasalah, bahkan tidak sedikit yang mengalami kebangkrutan. Dalam hal 

ini penulis ingin mengungkap bagaimana BRI Syariah KCP. Ngawi 

melaksanakan penyaluran dana kepada masyarakat  maupun dalam 

menyelesaikan pembiayaan bermasalah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bentuk faktor 

pembiayaan bermasalah dan bagaimana cara BRI Syariah KCP. Ngawi 

menangani pembiayaan yang 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 analisis deskriptif, teknik  yang menggambarkan proses 

mencari dan menyusun data secara sistematis. Data yang menjadi sumber 

adalah BRI Syariah KCP.Ngawi. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor penyebab 

pembiayaan bermasalah pada produk mikro 500 iB dapat berasal dari nasabah 

dan pihak bank BRI Syariah KCP. Ngawi. Penanganan pembiayaan 

bermasalah pada produk mikro 500 iB yaitu dengan menganalisis pembiayaan 

yang bermasalah terlebih dahulu, yang perlu dianalisis adalah sebab 

kemacetan, pendekatan kekeluargaan, negosiasi, recheduling, recondition. 

  Bentuk pencegahan pembiayaan bermasalah yaitu ketika nasabah mengajukan 

pembiayaan, maka pihak dari BRI Syariah KCP. Ngawi akan terlebih dahulu 

menilai kepada pihak calon nasabah. Dari penilaian ini yang nantinya akan  

menjadi dasar bagi bank untuk memutuskan apakah pembiayaan yang 

diajukan layak untuk direalisasikan atau tidak. Jaminan yang diberikan 

nasabah kepada bank hanya dijadikan untuk berjaga-jaga apabila pembiayaan 

yang diberikan macet. Adapun prinsip-prinsip penilaiannya yang dilakukan 

oleh BRI Syariah KCP. Ngawi adalah dengan menggunakan analisis 5C yaitu: 

(Character, Capacity, Capital, condition, Collater). 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 



 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

   Lembaga keuangan mikro telah berkembang sebagai alat 

pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu tujuan lembaga keuangan mikro 

sebagai organisasi pembangunan yaitu untuk melayani kebutuhan financial 

dari pasar yang tidak terlayani dengan baik sebagai salah satu upaya untuk 

mencapai tujuan-tujuan pembangunan seperti, menciptakan lapangan 

pekerjaan, mengurangi kemiskinan, membantu usaha-usaha yang telah ada 

untuk meningkatkan kegiatannya, memberdayakan perempuan atau kelompok 

masyarakat lainnya yang kurang beruntung (masyarakat miskin atau orang-

orang yang berpenghasilan rendah), dan mendorong pembangunan usaha 

baru.
1
 

  Sebagian besar masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya memiliki 

kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik itu kebutuhan primer, 

kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier. Minimnya dana terkadang 

membuat  sebagian besar masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Oleh sebab itu, munculah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh 

lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank untuk 

menghadapi perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin

                                                           
1
 Lincolin Arsyad, Lembaga keuangan Mikro (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), 1. 
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meningkat. Salah satu pembiayaan dari lembaga keuangan yang digunakan 

untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya 

masyarakat menengah kebawah yaitu dengan pembiayaan mikro. 

Sebagaimana diketahui, pembiayaan mikro sendiri  yaitu pembiayaan 

yangdiperuntukkan untuk nasabah yang telah mempunyai usaha mikro 

danmembutuhkan dana untuk pengembangan usahanya. Pembiayaan mikro 

tersebut diberikan oleh pihak bank syariah kepada nasabah dengan 

menggunakan akad jual beli (murabahah).
2
 

Murabahah yaituakad jual beli antara kedua belah pihak dengan 

mendasarkan pada hargabeli dari penjual ditambah dengan keuntungan,serta 

harus sepengetahuanantara keduanya. Akan tetapi untuk pembelian barang 

yang dibutuhkan anggota menggunakan akad wakalah (perwakilan), dimana 

akad wakalah itu sendiri yaitu kegiatan untuk membantu 

memperlancarberbagai aktivitas ekonomi masyarakat baik di sektor riil 

maupun keuangan dengan bentukperilaku tolong-menolong.
3
 

Di BRI Syariah terdapat beberapa produk mikro yang digunakan untuk 

melakukan pembiayaan, diantaranya yaitu  

 

 

                                                           
2
Tri Kunawingsih Pracoyo, Aspek Dasar Ekonomi Mikro ( Jakarta: PT Gramedia Widiasarana 

Indonesia, 2006), 12. 
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Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 

2007), 101-102.  
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1. Produk mikro 25iB 

Merupakan produk pembiayaan BRI Syariah untuk usaha kecil 

nominal pembiayaan berkisar 5–25 juta, dengan tenggang waktu antara 

6–36 bulan. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahahbil wakalah 

dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang 

yang dibutuhkan oleh nasabah namun bank akantetap melakukan 

pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibelioleh nasabah agar 

tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam syariat islam. 

Penentuan margin tergantung Nota Dinas dariketentuan Bank BRI 

Syariah. Biasanya margin yang di berikan berkisarantara 2–1,2% per 

bulan, kelebihan produk ini adalah tidak adanya jaminan dari nasabah 

karena produk ini masuk dalam jenis produkKTA (Kredit Tanpa 

Agunan). 

2.  Produk mikro 75iB  

Merupakan produk pembiayaan BRI Syariah untuk usaha kecil 

nominal pembiayaan berkisar 25–75 juta, dengan tenggang waktu antara 

6–36 bulan. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahahbil wakalah 

dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untukmembeli barang 

yang dibutuhkan oleh nasabah namun bank akan tetap melakukan 

pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibelioleh nasabah agar 

tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang adadalam syariat islam. 

Penentuan margin tergantung Nota Dinas dariketentuan Bank BRI 



4 
 

 
 

Syariah. Biasanya margin yang di berikan berkisarantara1,4–1,2% per 

bulan. 

3.  Produk mikro 500iB.  

Merupakan produk pembiayaan BRI Syariah untuk usaha kecil 

nominal pembiayaan berkisar 75–500 juta, dengan tenggang waktu 6-60 

bulan. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah bilwakalah dimana 

bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang 

dibutuhkan oleh nasabah namun bank akan tetap melakukan pengawasan 

terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah agar tidak keluar 

dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam syariat islam. Penentuan 

margin tergantung Nota Dinas dari ketentuan BankBRI Syariah. Biasanya 

margin yang di berikan berkisarantara 1–0,85% perbulan.
4
 

Dari produk-produk pembiayaan mikro tersebut,meskipun sudah 

terjadi akad namun kenyataannya pihak bank dalam melakukan pembiayaan 

tidaklah selaluberjalan dengan mulus, pasti terdapat permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah. Apalagi  

pembiayaan mikro yang menggunakan plafon sangat besar tentunya akan 

memiliki resiko yang tinggi. Jika pembiayaan salah diberikan kepada nasabah 

yang kurang tepat maka bank juga akan mengalami kerugian yang besar.  

                                                           
 

4
Andri Setiawan, “Produk Pembiayaan Mikro Bank BRI Syariah,” dalam 

http://www.infoperbankan.com/bri-syariah/produk-pembiayaan-mikro-bank-bri-syariah.html 

(diakses pada tanggal 28 Januari 2019, jam 16:05).  

http://www.infoperbankan.com/bri-syariah/produk-pembiayaan-mikro-bank-bri-syariah.html
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Semakin besar plafon yang diberikan untuk pembiayaan maka resiko 

pembiayaan yang bermasalah juga semakin tinggi.
5
 

Menurut Ismail pembiayaan bermasalah merupakansalah satu resiko 

besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankanbaik itu bank konvensional 

maupun bank syariah. Pembiayaan bermasalah atau macet 

memberikandampak yang buruk terhadap kesehatan bank dan juga berdampak 

pada tidak terlunasinya pinjaman sebagian atau seluruhnya. Tingkat kesehatan 

likuiditas bank akan memburuk jika pembiayaan bermasalah semakinbesar. 

Tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkandananya di bank juga akan 

menurun. 
6
 

Oleh sebab itu sangat diperlukan langkah tepat yang digunakan untuk 

penanganan terhadap pembiayaan  bermasalah sebagai langkah penyehatan 

dan perbaikan terhadap neraca keuangan. Hal ini diperlukan sebagai upaya 

antisipasi terhadap kemungkinan bahaya yang akan terjadi kedepannya. 

Karena sudah diketahui secara umum, bahwa sudah banyak bank maupun 

koperasi yang kolaps akibat dari pembiayaan bermasalah atau macet yang 

tidak ditangani dengan tepat.
7
 

   Permasalahan dalam pembiayaan tersebut disebabkan adaya faktor 

internal dan juga faktor eksternal. Adanya kelalaian dari pihak bank dalam 

pengawasan terhadap pegawai atau kurangnya ketelitian dari pihak bank 

                                                           
5
 Ibid. 

6
 Ismail, Manajemen Perbankan( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 20013), 55. 

7
Ibid., 57. 
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tersebut dalam menganalisis nasabah pembiayaan merupakan salah satu faktor 

internal yang salah satunya menjadi penyebab terjadinya Non Performing 

Financing. Sehingga akan muncul berbagai praktik kolusi antara pejabat bank 

yang kurang baik sehingga apabila terjadi tunggakan pinjaman, maka jaminan  

tersebut tidak dapat dieksekusi dengan lancar. Sedangkan faktor eksternal 

yang dapat menimbulkan adanya non performing financing yaitu nasabah 

dalam penggunaan dana, nasabah menggunakan dana pembiayaan yang 

diajukan  tersebut tidak sesuai dengan tujuan.
8
 

  Bank syariah perlu melakukan berbagai cara  yang dapat dilakukan 

untuk mengendalikan resiko yang timbul dari adanya kegiatan usaha tersebut, 

dan untuk dapat menghadapi berbagai macam resiko yang bisa terjadi pada 

bank syariah dalam kegiatan pembiayaan dan dengan melihat kenyataan 

bahwa semakin tingginya persaingan di dalam dunia perbankan. Sehingga 

pada saat pembiayaan bermasalah terjadi, bank siap untuk menanganinya 

dengan melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan 

pembiayaanbermasalah agar bank syariah dapat menerima kembali dana yang 

telah disalurkan.
9
 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah-masalah di BRI Syariah 

KCP.Ngawi dalam kegiatannya melakukan pembiayaan mikro kepada 

nasabah. Dalam pembiayan mikro yang dilakukan oleh BRI Syariah 

                                                           
  

8
 Ibid. 

9
Adiwarman A. karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan( Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2010) 220-225. 
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KCP.Ngawi akad yang digunakan adalah murabahah bil wakalah. Namun 

meskipun sudah menggunakan akad dan sudah adanya perjanjian dari kedua 

belah pihak namun permasalahan-permasalahan dalam pembiayaan di BRI 

Syariah KCP.Ngawi masih sering terjadi. Berikut daftar 

pembiayaanbermasalah di BRI Syariah KCP. Ngawi tahun 2018-2019. 

Tabel 1.1  

Data Nasabah Bermasalah Pembiayaan Produk Mikro  

BRI Syariah KCP. NgawiTahun 2018-2019 

Nama Produk 

Pembiayaan 

Jumlah Nasabah 

Pembiayaan 

Jumlah Nasabah 

Bermasalah 

Mikro 25Ib 105 nasabah 6 nasabah 

Mikro 75Ib 97 nasabah 7 nasabah 

Mikro 500Ib 68 nasabah 12 nasabah 

Jumlah  270 nasabah 25 nasabah 

Dari data tersebut, di BRI Syariah KCP. Ngawi pada tahun 2018-2019 

terdapat 270 nasabah pembiayaan mikro, namun 25 nasabah dari pembiayaan 

mikro tersebut mengalami permasalahan. Pembiayaan mikro dengan plafon 

yang besar seperti pembiayaan mikro 500iB memiliki resiko yang cukuptinggi 

dan yang sering menjadi penyebab adanya pembiayaan bermasalah di BRI 

Syariah KCP. Ngawi yaitu sebanyak 12 nasabah.
10

 

   Dari sinilah kemudian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP. Ngawi yang 

menggunakan plafon tinggi yaitu 500iB. Dan untuk mengetahui penyebab 

                                                           
10

 Arik Setiyono, Wawancara, 11 Maret 2019 
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pembiayaan tersebut bisa bermasalah serta mengetahui cara pihak bank BRI 

Syariah KCP.Ngawi dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut.  

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai pembiayaan bermasalah dengan mengambil 

judul Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 

500iB Di BRI Syariah KCP. Ngawi. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk    

mikro 500iB di BRI Syariah KCP. Ngawi? 

2. Bagaimana analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada produk 

mikro 500iB di BRI Syariah KCP. Ngawi? 

C. Tujuan Penelitian  

    Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka 

tujuan dari penelitan ini yaitu:  

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada 

produk  mikro 500iB di BRI Syariah KCP. Ngawi 

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis penangangan pembiayaan 

bermasalah pada produk mikro 500iB di BRI Syariah KCP. Ngawi 

D. Manfaat Penelitian 

   Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya yaitu: 
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1. Keguanaan secara teoritis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian perbankan syariah sebagai 

salah satu bagian dari ekonomi Islam serta untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis yang berhubungan dengan penanganan pembiayaan 

bermasalah pada produk mikro 500 iB. 

2. Kegunaan secara praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman 

dan khasanah ilmu baru mengenai penangan pembiayaan bermasalah 

pada produk mikro 500 iB . 

b. Bagi Bank BRI Syariah 

      Hasil penelitian ini dijadikan sebagai catatan atau koreksi dan acuan 

untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan bisnis perbankan 

syariah, serta dapat mempertahankan dan meningkatan kinerja Bank 

Syariah, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan ataupun 

kekurangan dalam menjalankan bisnis bank syariah.  

c. Bagi Akademis 

   Penelitian dapat memberikan kontribusi dalam ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang Bank Syariah dan sebagai 

perbandingan untuk penelitian sejenis selanjutnya. 
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d. Bagi Masyarakat 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk 

menambah wawasan mengenai penangan pembiayaan bermasalah pada 

produk mikro 500 iB. 

E. Studi Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Isnen Nur Hasanah tahun 2018, dengan 

penelitian yang berjudul “Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada 

Nasabah Pembiayaan 200 iB di  BRI Syariah KCP. Purbalingga.” Dalam 

penelitiannya dijelaskan bahwa dalam upaya penyelamatan pembiayaan 

bermasalah dimulai melalui upaya penagihan dan restrukturisasi bagi 

nasabah yang memiliki itikad baik membayar kewajiban angsurannya 

namun terhalang kendala usaha. Sedangkan terhadap nasabah yang 

terindikasi pembiayaan macet dan tidak mempunyai itikad untuk 

mengcover tanggungan angsurannya maka bank akan berupaya untuk 

memberikan surat peringatan, mediasi, somasi, sampai dengan lelang 

jaminan.
11

 Persamaan dalam penelitian ini yaitu meneliti tentang 

pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya yaitu di penelitian Isnen 

Nur Hasanah produk pembiayaan yang diteliti adaah mikro 200iB dan 

penelitiannya dilakukan di BRI Syariah KCP. Purbalingga, sedangkan 

                                                           
11

Isnen Nur Hasanah, “Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Nasabah Pembiayaan 

200iB di  BRI Syariah Kcp. Purbalingga,” Skripsi (Purokerto:Institut  Agama Islam  Negeri  

Purwokerto, 2018). 
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dalam penelitian ini produk yang diteliti yaitu mikro 500iB dan penelitian 

dilakukan di BRI Syariah KCP. Ngawi. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Handayani tahun 2015, dengan 

penelitiannya yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah 

Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah.” 

Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa strategi untuk menangani 

pembiayaan bermasalah yaitu dengan strategi pendekatan secara 

kekeluargaan, revetalisasi, bantuan manajemen, collection agent, 

penyelesaian melalui jaminan.
12

 Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-

sama meneliti tentang pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya 

yaitu di penelitian Anita Handayani meneliti tentang Pembiayaan 

Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra 

Sejahtera Subah, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang 

pembiayaan bermasalah pada produk mikro 500iB di BRI Syariah KCP. 

Ngawi. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Antoro tahun 2015, dengan 

penelitiannya yang berjudul ”Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian 

Kredit Di Bank BRI Cabang Melati Yogyakarta.” Dalam peneletiannya 

dijelaskan bahwa dalam menyelesaikan suatu kasus kredit macet Bank BRI 

Cabang Melati menggunakan beberapa metode, yaitu renstrukturisasi kredit 

                                                           
12

Anita Handayani, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk 

Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah,” Skripsi (Semarang: Universitas Islam 

Negeri Walisongo, 2015). 



12 
 

 
 

(tindakan penyaluran kredit), penyelesaian kredit secara damai, 

penyelesaian hokum, penyelesaian kredit melalui bantuan pihak III, lelang 

parate eksekusi.
13

 Persamaan dari penelitian ini yaitu meneliti tentang 

penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya dari 

penelitian ini yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Antoro 

meneliti tentang penyelesaian kredit macet  dan lokasi penelitiannya 

dilakukan di BRI Cabang Melati Yogyakarta, sedangkan dalam penelitian 

ini meneliti tentang pembiayaan bermasalah yang fokus pada produk mikro 

500iB dan lokasi penelitian ini berada di BRI Syariah KCP. Ngawi. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Andiyanto Tanzil tahun 2015, dengan 

penelitiannya yang berjudul  “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. 

Bank BTPN MUR Tbk. Cabang Solo.” Dalam penelitiannya dijelaskan 

bahwa proses penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BTPN Cabang 

Solo dapat dilakukajn melalui jalur ligitasi dengan mengajukan gugatan 

pada pengadilan negeri maupun pengadilan niaga, penyelesaian dengan 

non  ligitasi adalah dengan cara menurunkan suku bunga kredit, 

perpanjangan jangka waktu kredit dan menyelesaikan atau menutup 

kredit.
14

 Persamaan dari penelitian ini yaitu meneliti tentang kredit 

bermasalah. Sedangkan perbedaaannya penelitian Andiyanto 

                                                           
13

Dwi Antoro, “Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Di Bank BRI Cabang 

Melati Yogyakarta,” Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015). 
14

Andiyanto Tanzil, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank BTPN MUR Tbk.   Cabang 

Solo,” Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015). 
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Tanzilmeneliti secara luas tentang kredit bermasalah dan lokasi penelitian 

di dilakukan di PT. Bank BTPN MUR Tbk. Cabang Solo, sedangkan 

penelitian ini lebih spesifik pada pembiayaan mikro dengan plafon tinggi 

yaitu mikro 500iB dan penelitian ini dilakukan di BRI Syariah KCP. 

Ngawi.   

5. Penelitian yang dilakukan oleh Darma Syahrulla Eka Jaya tahun 2015, 

dengan penelitiannya yang berjudul “Penyelesaian Kredit Usaha Mikro 

Tanpa Agunan Yang Bermasalah Pada PT. Bank Danamon Tbk Cabang 

Pembantu Simpan Pinjam Pekanbaru”. Dalam penelitiannya dijelaskan 

bahwa dengan melakukan penagihan kredit/penarikan kembali atas kredit 

yang telah disalurkan oleh bagian hard collector dengan tindakan yang 

terpola yaitu telah melakukan penagihan secara intensif dan menyalurkan 

agar debitur menjual asetnya sebagai sumber pelunasan hutangnya.
15

 

Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif 

deskriptif. Perbedaannya terletak pada penelitian Darma Syahrulla Eka 

Jayayang melakukan penyelesaian kredit usaha mikro tanpa agunan serta 

lokasi penelitian di Bank Danamon Cabang pembantu Simpan Pinjam 

Pekanbaru, sedangkan dalam penelitian ini penyelesaian kredit mikro 

dilakukan menggunakan agunan dan lokasi penelitian dilakukan di BRI 

Syariah KCP. Ngawi. 

                                                           
15

Darma Syahrulla Eka Jaya, “Penyelesaian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan Yang 

Bermasalah Pada PT. Bank Danamon Tbk Cabang Pembantu Simpan Pinjam Pekanbaru,” Skripsi 

(Padang: Universitas Andalas, 2015). 
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6. Penelitian yang dilakukan oleh Regina Lusiawan tahun 201, dengan 

penelitiannya yang berjudul “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada. PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi”. Dalam 

penelitiannya dijelaskan bahwa meskipun telah dilaksanakan pemberian 

kredit sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dengan 

berpegang pada pedoman pemberian kredit yang sehat, namun tetap terjadi 

kredit bermasalah, untuk menangani kredit bermasalah yang timbul 

digunakan penyelesaian dengan penyelesaian kredit melalui penyelesaian 

secara damai yaitu rescheduling.
16

 Persamaan dari penelitian ini yaitu 

meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang mana lokasi penelitian 

yang dilakukan oleh Regina Lusiawan di PT. Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Tengah Cabang Slawi, sedangkan lokasi pada penelitian ini dilakukan 

di BRI Syariah KCP. Ngawi, serta produk yang bermasalah dalam 

penelitian Regina Lusiawan yaitu kredit, sedangkan dalam penelitian ini 

produk yang bermasalah yaitu mikro 500iB. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Husni Thayer tahun 2012, dengan 

penelitian yang berjudul “Peranan account officer dalam menekan 

pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syariah Hara Insan Karimah”. Dalam 

penelitiannya dijelaskan bahwa untuk selalu memantau dan memonitoring 

                                                           
16

Regina Lusiawan, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Tengah Cabang Slawi,” Skripsi (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2012). 
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perkembangan usaha para nasabah yang sudah dibiayai, dengan cara wajib 

melakukan silaturahmi ke rumah nasabah sebulan sekali, melakukan 

pemantauan terhadap pembiayaan yang diberikan akan lebih akurat dalam 

menganalisa pembiayaannya.
17

 Persamaan dari penelitian ini yaitu meneliti 

tentang pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya yaitudalam 

penelitian yang dilakukan oleh Husni Thayer lebih menekankan pada peran 

account officer dan penelitiannya dilakukan di PT. BPR Syariah Hara Insan 

Karimah, sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada produk 

mikro 500iB dan lokasi penelitian ini di BRI Syariah KCP. Ngawi. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek 

yang menjadi sasaran atau tujuan pnelitian. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan berbagai metode penelitian. 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode deskriptif analisis yang lebih menekankan pada 

aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Pada 

dasarnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan 

menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang 

                                                           
17

Husni Thayer, “Peranan account officer dalam  menekan pembiayaan bermasalah di PT. 

BPR Syariah Hara Insan Karimah,” Skripsi (Palembang: Universitas Raden Fatah, 2012).  
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didukung juga dengan penelitian pustaka (library research) yang 

bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi, misalnya: buku, 

catatan, dokumen-dokumen, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan 

penanganan pembiayaan bermasalah di bank syariah.
18

Adapaun data 

tersebut diperoleh dari lokasi yang berada di Bank BRI Syariah KCP. 

Ngawi. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu di Bank BRI Syariah 

KCP. Ngawi yang terletak di Jalan PB Sudirman no 64, Kabupaten 

Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Alasan memilih di BRI Syariah KCP. 

Ngawi yaitu karena nasabah yang bermasalah di produk mikro 500 iB 

cukup banyak dibandingkan dengan jenis pembiayaan mikro yang lain. 

3. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data 

primer dan sumber data sekunder . Sumber data primer yaitu sumber data 

yang langsung memberikan data kepada peneliti, sedangkan sumber data 

sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau 

secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang sudah ada, 

                                                           
18

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), 

2. 
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atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan 

secara umum.
19

 

Dalam penelitian ini, peneliti terfokus pada data-data mengenai 

faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk mikro 

500 iB di BRI Syariah KCP. Ngawi serta analisis penanganan 

pembiayaan bermasalah pada produk mikro 500 iB di BRI Syariah KCP. 

Ngawi. Berikut sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini: 

a. Wawancara Muh. Hasbi Komaruddin (PINCAPEM) 

b. Wawancara Arik Setiyono (BOS BRI Syariah KCP. Ngawi) 

c. Wawancara Dani Yudha Prasetyo (Account Officer Mikro) 

d. Wawancara Prasetya Agung W. (UH) 

e. Dokumen checklist 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Apabila peneliti hendak melakukan suatu studi pendahuluan 

yang digunakan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

maka peneliti dapat menggunakan wawancara sebagai salah satu cara 

dalam pengumpulan data. Wawancara juga bisa digunakan ketika 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dalam permasalahan dari responden 

namun jumlah respondennya sedikit. Sedangkan jenis wawancara yang 

dapat digunakan yaitu wawancara tak terstruktur (unstructured 

                                                           
19

Ibid., 402. 
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interview) yang bisa diartikan sebagai wawancara bebas. Dimana 

seorang peneliti tidak menggunakan suatu pedoman wawancara yang 

disusun dengan sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. 

akan tetapi peneliti dengan wawancara tak terstruktur melakukan 

wawancaranya hanya menggunkan garis-garis besar permasalahan 

yang akan ditanyakan.
20

 

Daftar narasumber yang telah diwawancarai dalam penelitian 

ini adalah Arik Setiyono selaku Bagian Operasional Sistem (BOS) BRI 

Syariah KCP. Ngawi, Dani Yudha Prasetyo selaku Account Officer 

Mikro yang berinteraksi secara langsung dengan nasabah yang akan 

dianalisis dalam penelitian ini, Prasetya Agung selaku Unit Head (UH) 

pembiayaan mikro  BRI Syariah KCP. Ngawi. 

b. Dokumentasi 

Menurut Mahmud dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen juga bisa berbentuk tulisan, gambar atau 

karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen bisa berbentuk 

foto, gambar dan kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh 

sejarah pribadi dikehidupan dimasa kecil, sekolah, tempat kerja dan 

lainnya.
21

 

                                                           
 

20
Riyadi Santoso, Metode Penelitian Kualitatif  (Surakarta: UNS Press, 2017), 59. 

  
21

Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 173. 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi berupa 

gambar dan foto untuk memperoleh data tentang penanganan 

pembiayaan bermasalah pada produk mikro 500iB di BRI Syariah 

KCP. Ngawi. 

5. Teknik Pengolahan Data 

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis data 

digunakan teknik deskriptif analisis. Menurut Sugiyono teknik deskriptif 

analisis yaitu cara dalam sebuah penelitian dengan mendeskripsikan atau 

menggambarkan suatu objek yang ingin diteliti menggunakan data atau 

sampel yang telah tersedia tanpa harus melakukan suatu analisis dan 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.
22

Dimana teknik dalam 

penelitian ini menggambarkan penanganan pembiayaan bermasalah pada 

produk mikro di Syariah KCP. Ngawi. Peneliti menggunakan  teknik 

analisis data sebagai berikut:  

a. Pemaparan Data 

Dalam penelitian kualitatif, pemaparan data bisa berbentuk 

uraian yang singkat, bagan suatu  hubungan antar kategori, flowchart 

ataupun sejenisnya. Dengan langkah ini akan memudahkan peneliti 

dalam memahami apa yang terjadi serta merencanakan langkah 

selanjutnya.
23

 

                                                           
22

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,  29. 
23

Ibid., 30.  
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b. Reduksi Data 

Suatu proses pemilihan data, pemusatan perhatian data dalam 

penyederhanaan, pengabstrakan data, serta mentransformasikan data 

kasar yang muncul berupa catatan tertulis ketika di lapangan disebut 

dengan reduksi data. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus 

selama kegiatan dalam berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. 

Dengan mereduksi data maka akan mempermudah peneliti dalam 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. 
24

 

c. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan didalam penelitian kualitatif yang dihainginkan 

yaitu berupa temuan baru yang sebelumnya sudah ada.  dengan bukti-

bukti yang asli dan konsisten bisa mendukung suatu kesimpulan.
25

 

6. Teknik Analisa Data  

Dalam menganalisa data peneliti menggunakan metode analisis 

deskriptifyaitu penelitian yang menggambarkan proses mencari dan 

menyusun data  secara sistematis tentang penanganan pembiayaan 

bermasalah pada produk mikro 500 iB di BRI Syariah KCP. Ngawi, 

kemudian menganalisa dan menjabarkannya dengan berpedoman kepada 

sumber-sumber yang tertulis.
26

 

                                                           
24

Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif  (Jakarta: Universitas Indonesia Press), 

1992, 16. 
 

25
Ibid.,431-438.  

  
26

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015), 243. 
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Setelah semua data terkumpul dari hasil wawancara maupun 

dokumentasi, tahap selanjutnya penulis menganalisis data secara deskritif 

untuk memberikan gambaran fakta-fakta yang ada mengenai analisis 

penanganan pembiayaan bermaslah pada produk mikro 500 iB di BRI 

Syariah KCP. Ngawi dan nantinya dapat diperoleh kesimpulan. 

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

Menurut Moleongpada dasarnyapemeriksaan keabsahan data, 

selain digunakanuntuk membantu menyanggah balik apa yang dituduhkan 

kepada penelitian kualitatif yangmengatakan bahwa penelitiannya tidak 

ilmiah, juga merupakan suatu unsur yang tidakbisa terlepaskan dari diri 

pengetahuan penelitian kualitatif.
27

 

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data hasil penelitian 

kualitatif dilakukan dengan: 

a. Keikutsertaan yang diperpanjang 

   Keikutsertaan peneliti dalam penelitian sangat menentukan 

dalampengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan 

dalamwaktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan 

pada latarpenelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal 

di lapanganpenelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. 

                                                           
27

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), 320. 
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Perpanjangankeikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan 

derajatkepercayaan data yang dikumpulkan.
28

 

   Pada tahap ini peneliti memperpanjang pengamatan yang 

dilakukandi lapangan. Peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih 

mendalamkepada para informan untuk mendapatkan informasi yang 

akurat. 

b. Pengamatan yang tekun 

Maksud dari ketekunan pengamatan yaitu untuk menemukan 

ciri dan unsur dalam keadaan yang sangat relevan dengan 

permasalahan ataupun isu yang sedang diteliti, 

kemudianmemfokuskannya secara rinci, lalu menyimpulkan secara 

singkat hingga pada suatu titik. Sehingga  di pemeriksaan tahap awal 

akan terlihat salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah bisa 

dimengerti dengan  menggunakan cara yang biasa.
29

Dengan cara itu, 

kebenaran data sertarangkaian peristiwa akan bisa direkam secara pasti 

dan sistematis.
30

 

Pada tahap ini peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh 

darilapangan. Dengan melihat  kembali data yang telah dihasilkan. 

Sehingga nantinya akan dapatmemberikan gambaran data yang lebih 

akurat serta data yang sistematis sesuai dengan apa telah diamati. 

                                                           
 

28
Ibid., 327. 

29
Ibid., 329-330. 

30
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif  (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 218. 
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c. Triangulasi 

Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan 

derajat kepercayaan dan konsistensi data. Triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan teknik memanfaatkan sesuatu di 

luar data itu sendiri, untuk dilakukannya pengecekan data atau sebagai 

pembanding data itu sendiri.
31

 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, 

yaitu menggunakan lebih dari satu informan untuk mendapatkan data 

yang sama.
32

 Penelitimemperoleh data mengenai fokus penelitian 

dengan mewawancaraibeberapa pihak bank dari BRI Syariah KCP. 

Ngawi.  

8. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis 

menyusun sistematika pembahasan secara singkat agar dapat 

menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun 

sistematikanya sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi: latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi 

penelitian terdahulu, metode penelitian yang meliputi: pendekatan dan 

jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, 

                                                           
 

31
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32
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analisis data, pengecekan keabsahan data kemudian dirangkai dengan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi kajian teori yang menjelaskan tentang murabahah, 

pembiayaan mikro 500 iB, analisis pembiayaan, pembiayaan bermasalah, 

kriteria pembiayaan bermasalah, faktor penyebab pembiayaan 

bermasalah, dan penanganan pembiayaan bermasalah. 

Bab ketiga sub bab pertama mengemukakan dengan jelas hasil 

penelitian lapangan tentang gambaran umum BRI Syariah KCP. Ngawi, 

meliputi gambaran umum BRI Syariah KCP. Ngawi, struktur organisasi, 

tugas bagian, dan produk-produk di BRI Syariah KCP. Ngawi. Kemudian 

sub bab kedua tentang praktik penanganan pembiayaan bermasalah pada 

produk mikro 500 iB di BRI Syariah KCP. Ngawi. 

Bab keempat mengemukakan hasil analisis penelitian yaitu analisis 

faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk mikro 

500 iB serta analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada produk 

mikro 500 iB di BRI Syariah KCP. Ngawi. Hal ini dimaksudkan untuk 

menjawab rumusan masalah dan untuk menganalisis hasil penelitian yang 

telah dilakukan.  

Bab kelima skripsi ini akan diakhiri dengan penutup yang berisi 

kesimpulan dan saran. Bab ini memaparkan kesimpulan atas rumusan 

masalah yang dibahas serta saran apa yang bisa diberikan untuk penelitian 

selanjutnya. 



 

 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Murabahah 

1. Pengertian Murabahah 

`  Murabahah berasal dari kata ar-ribhu yang berarti tumbuhdan 

berkembang dalam perniagaan. Sedangkan secara istilah, 

murabahahadalah jual beli komoditas dimana penjual memeberikan 

informasi kepadapembeli tentang harga pokok pembelian barang dan 

tingkat keuntunganyang diinginkan.
1
Sedangkan menurut Sjahdeini 

murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil 

bentuktransaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabahah, 

Bankmembiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh 

nasabahnyadengan membeli dari pemasok barang dan kemudian 

menjualnya kepadanasabah tersebut dengan menambahkan suatu 

keuntungan.2 

Adapun pengertian murabahah secara istilah adalah salah satu 

bentukjual beli barang pada harga asal perolehan dengan tambahan 

keuntunganyang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam 

                                                           
1
Dwi Suwiknyo, Ayat-ayat Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 125. 

 
2
Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan 

Indonesia   (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Cet. Ke III, 2007), 64. 
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murabahah,penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada 

pembeli, kemudianmensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.
1
 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan 

bahwamurabahah yaitu prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri 

dari hargapokok yang ditambah nilai keuntungan (ribhun) yang 

disepakati. Akad jualbeli dimana bank bertindak sebagai penjual dan 

nasabah sebagai pembelidengan perantara pihak ketiga (supplier), 

Bank terlebih dahulu memesanbarang yang diinginkan nasabah yang 

proses pengambilan atas barangtersebut dilakukan oleh nasabah 

sebagai agen bank dan prosespembayarannya dilakukan secara tunai, 

tangguh ataupun dicicil sesuaidengan jangka waktu tertentu2 

2. Dasar Hukum Murabahah 

a. Al- Qur’an surat An-Nisa’ (4): 29 

                     

              

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, 

dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah 

adalah maha penyayang kepadamu. 

                                                           
1
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah  (Yogyakarta: Ekonisia, Cet. Ke II, 

2003), 58. 
2
Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 178. 



 

 
 

b. Hadits Nabi dari Said al-Khudri: 

Dari Abu Sa’ad Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

“sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” 

(HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu 

Hibban). 

c. Undang-Undang RI 

UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah 

Pasal 19 ayat 1 d: 

“Kegiatan usaha bank umum syari’ah meliputi: menyalurkan 

pembiayaanberdasarkan pembiayaan akad murabahah, akad 

salam, akad istishna, atauakan lain yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syari’ah,”
3
 

d.Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

No.04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah. 

Pertama: Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah: 

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang 

bebas riba. 

2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah 

Islam. 

                                                           
3
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), 83. 



 

 
 

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian 

barang yang 

telah disepakati kualifikasinya. 

4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

sendiri, 

dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, 

misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 

6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 

(pemesan)dengan harga jual senilai harga beli plus 

keuntungannya. Dalam kaitanini Bank harus memberitahu 

secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya 

yang diperlukan. 

7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 

padajangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan 

akadtersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus  

  



 

 
 

dengan nasabah. 

9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barangdari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus 

dilakukan setelahbarang, secara prinsip, menjadi milik bank. 

Kedua : ketentuan murabahah kepada nasabah 

1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian 

suatubarang atau aset kepada bank. 

2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli 

terlebihdahulu aset yang dipesannya secara sah dengan 

pedagang. 

3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan 

nasabahharus menerima (membeli)nya sesuai dengan 

perjanjian yang telahdisepakatinya, karena secara hukum 

perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak 

harus membuat kontrak jual beli. 

4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah 

untukmembayaruang muka saat menandatangani kesepakatan 

awal pemesanan. 

5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, 

biaya riilbank harus dibayar dari uang muka tersebut. 



 

 
 

6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus 

ditanggung olehbank, bank dapat meminta kembali sisa 

kerugiannya kepada nasabah. 

7) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus 

ditanggung olehbank, bank dapat meminta kembali sisa 

kerugiannya kepada nasabah. 

a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, 

ia tinggal 

membayar sisa harga. 

b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik 

bankmaksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank 

akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak 

mencukupi, nasabah. 

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah 

1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius 

denganpesanannyawajib melunasi kekurangannya. 

2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan 

yang dapat 

Dipegang 

Keempat: hutang dalam murabahah 

1) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi 

murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang 



 

 
 

dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. 

Jika nasabah menjual kembalibarang tersebut dengan 

keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajibanuntuk 

menyelesaikan hutangnya kepada bank. 

2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran 

berakhir, 

ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 

3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah 

tetapharus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. 

Ia tidak bolehmemperlambat pembayaran angsuran atau 

meminta kerugian itudiperhitungkan. 

Kelima: penundaan pembayaran dalam murabahah 

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan 

menundapenyelesaian hutangnya. 

2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau 

jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah 

setelah tidak tercapai. 

Keenam: Bangkrut dalam Murabahah 

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan 

hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi 



 

 
 

sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan melalui 

musyawarah.4 

3. Rukun Murabahah 

a. Pelaku 

 Pelaku harus cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat 

membedakan),sehingga jual beli dengan orang gila dianggap tidak 

sah sedangkan jual beli 

dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya. 

b. Objek Jual Beli 

Objek jual beli  harus memenuhi : 

1) Barang yang diperjual belikan harus barang halal. Barang yang 

diperjual belikan harus dapat diambilmanfaatnya atau memiliki 

nilai, dan bukan merupakanbarang-barang yang dilarang dalam 

jual beli, misalnya : jualbeli barang yang sudah kadaluwarsa. 

2) Barang yang diperjual belikan milik sah penjual.Jual beli atas 

barang yang tidak dimiliki oleh penjualhukumnya tidak sah, jual 

beli akan sah apabila mendapat izindari pemilik barang. 

3) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan 

dapatdiidentifikasikan oleh pembeli agar tidak mengandung 

unsur gharar (ketidakpastian). 
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4) Harga barang jelas 

Harga atas barang yang diperjualbelikan diketahui 

olehpenjual dan pembeli serta cara pembayarannya tunai 

atautangguh harus jelas. 

c. Ijab dan Kabul atau serah terima 

Pernyataan dan ekspresi saling ikhlas dan rela dari pihak-

pihakpelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, 

melaluikorespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi 

modern.Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan 

syariahmaka kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfaatan 

atasbarang yang diperjualbelikan menjadi halal.5 

4. Syarat Murabahah  

a. Pihak yang berakad 

1)  Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati 

         Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para 

pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum 

suatu perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian 

yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah dan 

dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak 

lain. Apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang 
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melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian yang diadakan 

dengan sendirinya akan batal. 

2) Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridho 

  Dalam hal ini tidak boleh ada unsur paksaan dalam 

membuat perjanjian tersebut.Maksudnya, bahwa dalam 

melakukan akadjual beli haruslah didasarkan kepada kesepakatan 

kedua belahpihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela 

akan isiperjanjian tersebut atau dengan kata lain, harus 

merupakan 

3) Isi perjanjian harus jelas  

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak harus 

jelas  tentang apa isi di dalam perjanjian tersebut, sehingga tidak 

mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara para pihak 

tentang apa yang telah merekaperjanjikan dikemudian hari. 

Kehendak bebas dari masing-masing pihak. Jual beli 

yangdilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri. 

b. Objek yang diperjual belikan 

1) Telah ada pada waktu akad diadakan 

Jual beli atas suatu barang yang belum ditangan (tidak berada 

dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang 

tersebut rusak atau tidak sesuai dengan pesanan ketika diserahkan 

sebagaimana telah diperjanjikan didalam akad,karena hukum dan 



 

 
 

akibat akad tidak mungkin bergantung padasuatu yang belum 

tewujud. 

2) Dapat menerima hukum akad 

Maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan 

harusmerupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang 

mengadakanakad jual beli 

3) Dapat ditentukan dan diketahui  

Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh 

duabelah pihak yang melakukan akad. Karena ketidakjelasan 

objekakan mudah menimbulkan sengketa dikemudian hari 

sehinggatidak memenuhi syarat menjadi objek akad. Adanya 

syarat inidiperlukan agar pihak-pihak bersangkutan dalam 

melakukanakad benar-benar atas dasar kerelaan bersama 

4) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi  

Yang dimaksud mampu menyerahkan adalah, baik 

penjualmaupun pemilik atau sebagai kuasa dapat menyerahkan 

barangyang dijanjikan sebagai objek jual beli dengan bentuk 

danjumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan 

barangkepada pembeli. 

 

 

 



 

 
 

c. Akad atau sighat 

1) Serah (ijab) atau penawaran  

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari 

dalah seorang yang berakad buat memperlihatkan kehendaknya 

dalam mengadakan akad. 

2) Terima (qobul) atau penerimaan 

Qobul adalah jawaban pihak yang lain sesudah adanya 

ijab yang dibuat utnuk menyatakan persetujuannya. Yang 

dimaksud dengan sighat akad adalah dengan cara bagaimana 

ijab danqobul yang merupakan rukun-rukun akad itu 

dinyatakan. Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, 

tulisan, isyarat maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan 

dalam ijab dan qobul.6 

5. Konsep Pembiayaan Murabahah 

Macam-Macam Pembiayaan Murabahah 

Murabahah ada dua jenis, yaitu : 

a. Murabahah dengan pesanan 

Murabahah dengan pesanan yaitu bank harus melakukan 

pembelian barang setelah ada pembelian dari pembeli, dan dapat 

mengikat pembelian tidak mengikat untuk membeli barang yang 
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dibelinya, bank dapat meminta uang muka pembelian kepada 

pembeli 

b.Murabahah tanpa pesanan  

Murabahah tanpa pesanan yaitu jenis jual beli yang dilakukan 

dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan 

pembiayaan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh 

bank sendiri.7 

                      Skema murabahah dengan pesanan : 

(5) 

(4)  

                        (1)                                               (1) 

 

 

                              (2)                     (3) 

 

Keterangan: 

1) Bank dan nasabah menyepakati akad murabahah 

2) Penjual memesan dan membeli barang pada supplier 

ataupemasok atas dasar pesanan nasabah 

3) Supplier menyerahkan barang ke bank 
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Murabahah 
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4) Barang diserahkan ke nasabah 

5) Pembayaran dilakukan oleh nasabah 

Skemamurabahah tanpa pesanan: 

(2) 

 

(1)         (1)  

 

 

 

Keterangan:  

1) Bank dan nasabah menyepakati akad murabahah 

2)  Barang diserahkan ke nasabah 

3) Pembayaran dilakukan olehnasabah kepada bank.8 

6. Risiko Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan murabahah adalah jual beli yang dilakukan pihak 

bank syariah dengan nasabah. Harga jual adalah harga beli yang 

ditambah dengan keuntungan yang diambil pihak bank. Risiko yang 

melekat pada pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:  

a. Risiko Kredit (Credit Risk) 

 Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena kegalan 

debitur yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban untuk 
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membayar utang. Dalam pembiayaan murabahah risiko kredit 

terjadi karena pihak debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya 

dalam membayar utang sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

b. Risiko Pasar (Market Risk) 

 Risiko pasar adalah risiko terjadinya kerugian yang 

disebabkan oleh adanya perubahan kondisi pasar seperti perubahan 

tingkat bunga dan perubahan nilai tukar mata uang.9 Sebagai bank 

dengan prinsip syariah maka bank islam hanya perlu mengelola 

risiko pasar yang terkait dengan nilai perubahan nilai tukar yang 

dapat menyebabkan kerugian bank.  

Pada pembiayaan murabahah risiko pasar terjadi ketika 

transaksi murabahah dilakukan dengan pesanan yang sifatnya tidak 

mengikat sehingga saat nasabah membatalkan untuk membeli, 

maka bank akan mengalami kerugian dikarenakan menurunnya 

nilai barang tersebut akibat harga pasar lebih rendah dari harga 

yang sebenarnya.  

c.  Risiko Operasional (Operational Risk) 

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh 

kegagalan system, kesalahan karena faktor manusia, maupun 

kelemahan prosedur operasional dalam suatu prosedur.  
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Prosedur operasional pada transaksi pembiayaan 

murabahah yaitu bank syariah harus memastikan bahwa prosedur 

tersebut dapat membuat nasabah benar-benar membeli aset yang 

telah disediakan.10 

B. Pembiayaan Mikro 500iB 

     Pembiayaan, secara luas, berarti financing atau pembelanjaan, 

yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang 

lain. Dalam arti sempit, pembiayaan, seperti  bank  syari’ah,  kepada  

nasabah. Dalam  kondisi  ini, arti  pembiayaan menjadi sempit dan pasif. 

Tetapi bisa jadi penyempitan arti ini juga disebabkan karena keterbatasan 

pemahaman para pelaku bisnisnya.11 

   Pembiayaan mikro 500iB dari bank syariah merupakan produk 

pembiayaan BRI Syariah untuk usaha kecil dengan nominal pembiayaan 

berkisar 75–500 juta, dengan tenggang waktu 6-60 bulan. Pembiayaan ini 

menggunakan akad murabahah bilwakalah dimana bank memberikan 

kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh 

nasabah namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-

barang yang akan dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor 

transaksi jual beli yang ada dalam syariat islam. Penentuan margin 
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tergantung Nota Dinas dari ketentuan BankBRI Syariah biasanya margin 

yang di berikan berkisar antara 1 – 0,85% perbulan. Berbeda dengan 

produk pembiayaan yang lain, produk mikro 500iB ini merupakan jenis 

produk pembiayaan yang beresiko tinggi, karena nominal pembiayaan 

yang cukup besar. Jika pihak bank salah menentukan nasabah pembiayaan 

maka bank akan mengalami permasalahan.12 

  Tentunya pembiayaan mikro 500iB yang diberikan memiliki 

limit dan juga batas pembayaran. Pembiayaan dari bank syariah 

diberikan atau dipinjamkan kepada perorangan ataupun badan usaha. 

Untuk perorangan yang dimksudkan adalah biaya untuk perorangan 

yang memiliki penghasilan tetap, seperti PNS, pegawai swasta, 

wirasasta atau profesi, dan lain sebagainya. 

C. Analisis pembiayaan 

   Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya 

tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah 

menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang 

harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar 

menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C Adapun penjelasan untuk 5 

C sebagai berikut: 
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1. Character (karakter) 

 Suatu  keyakinan  bahwa,  sifat  atau  watak  dari  orang 

orang  yang  akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat 

dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang 

bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.13 

2. Capacity (kemampuan) 

  Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang 

bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis 

juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang 

ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya 

dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan 

terlihat”kemampuannya” dalam mengembalikan pembiayaan yang 

disalurkan. 

3. Capital (modal sendiri) 

   Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat 

laporan keuangan. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja 

modal yang ada sekarang ini. 

4.Colleteral (jaminan) 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang 

bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah 
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2004), 31. 



 

 
 

pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti 

keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu  masalah,  maka  jaminan  

yang  dititipkan  akan  dapat  dipergunakan secepat mungkin. 

5. Condition (kondisi) 

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi 

ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai 

sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia 

jalankan.14 

D. Pembiayaan Bermasalah 

1. Pengertian pembiayaan bermasalah 

vPembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mana 

menggambarkan situasi akan terjadi risiko kegagalan dalam 

pengembalian kewajiban, bahkan menunjukkan gejala-gejala akan 

terjadi kegagalan. Pembiayaan bermasalah setidaknya memenuhisalah 

satu dari kriteria sebagai berikut : 

a.  Belum atau tidak mencapai target angsuran pokok maupun 

marginyang diinginkan. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian 

kewajiban dalam bentukpembayaran pokok atau margin yang 

menjadi kewajiban anggota yang bersangkutan.15 
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b. Memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari. 

 Pembiayaan bermasalah tersebut dari segi produktivitasnya 

yaitu dalam kaitanya dengan kemampuanya menghasilkan 

pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan 

mungkin sudah tidak ada lagi. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pemiayaan 

yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, 

dan macet.16 

2. Kriteria penilaian pembiayaan bermasalah  

a. Lancar 

  Pembiayaan yang tidak ada tunggakan margin maupun 

angsuran pokok dan pinjaman belum jatuh tempo atau tepat waktu. 

b. Dalam Perhatian Khusus 

 Pembiayaan yang mana pembayaran Margin dan angsuran 

pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya 

perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan 

manajemen debitur. 

c. Kurang Lancar 
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 Pembiayaan yang mana pembayaran margin dan angsuran 

pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya 

perubahan yang tidak menguntungkan  dari segi keuangan dan 

manajemen debitur. 

d. Diragukan 

   pembiayaan yang pembiayaan seluruh pinjaman mulai 

diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada 

bank,hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun 

waktunya.Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk 

meminimalkan kerugian. 

e. Macet 

pembiayaan yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. 

Bank akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang 

diberikan.17 

3. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah 

  Menurut Veithzal Rivai adanya anggapan yang salah bahwa 

pembiayaan bermasalah selalu disebabkan oleh kesalahan debitur. 

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang 

berasal dari debitur, dari kondisi eksternal, bahkan dari bank yang  

memberikan pembiayaan tersebut. Kesalahan bank yang dapat 

mengakibatkan pembiayaan bermasalah berawal dari tahap 
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perencanaan, tahap analisisdan tahap pengawasan. Faktor-faktor yang 

menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah tesebut perlu 

didasari oleh bank agar bank dapat mencegah atau menangani dengan 

baik. Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya 

pembiayaan bermasalah menurut Veithzal Rivai adalah: 

a. Pembiayaan bermasalah disebabkan kesalahan bank atau lembaga 

keuangan syariah diantaranya:  

1) Kurangnya pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah. 

2) Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan 

penggunaan pembiayaan dan sumber pembayaran kembali. 

3) Kurang mengadakan kontak dengan nasabah. 

4) Kurang mengadakan kunjungan ke lokasi nasabah. 

5) Tidak memiliki kebijakan dalam pembiayaan yang sehat. 

6) Terlalu agresif atau terburu-buru. 

7) Kurang mengadakan review, minta laporan, dan menganalisis 

keuangan serta informasi-informasi kredit lainnya. 

b. Pembiayaan bermasalah disebabkan kesalahan nasabah atau mitra 

pembiayaan diantaranya:  

1) Nasabah tidak jujur. 

2) Nasabah serakah. 



 

 
 

3) Nasabah tidak atau kurang pengalaman.18 

Resiko pembiayaan adalah resiko yang disebabkan oleh adanya 

kegagalan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko 

pembiayaan mencakup risiko produk dan risiko pembiayaan.19 

Penyaluran dana dalam prinsip syariah oleh bank syariah dan unit 

syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam 

pelunasannya, sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah 

dan unit usaha syariah.20 

  Sedangakan Menurut Bambang Rianto Rustam,faktor-faktor 

yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalahadalah sebagai 

berikut: 

a. Faktor Internal 

  Faktor internal adalah faktor yang dialami sendiri, dan faktor 

yangpaling dominan adalah faktor manajerial. Diantaranya yaitu: 

1) Adanya self dealing atau tindak kecurangan dari aparat 

pengelolapembiayaan. 

2) Adanya kekurangan pengetahuan/keterampilan para 

pengelolapembiayaan. 
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3) Kurang baiknya manajemen sistem informasi yang dibangun 

padabank yang bersangkutan. 

4) Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank 

yangbersangkutan. 

5) Tidak adanya kebijakan pembiayaan yang baik pada bank 

yangbersangkutan. 

6)   Kurangnya pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh 

bankyang   bersangkutan kepada nasabah pembiayaan. 

7) Adanya sikap yang ceroboh, lalai, dan menggampangkan 

daripengelolaan pembiayaan.21 

b.Faktor Eksternal 

  Adapun faktor eksternal yang mengakibatkan pembiayaan 

bermasalah adalah sebagai berikut: 

1)  Kegiatan perekonomian makro/kegiatan politik /kebijakasanaan 

pemerintah yang di luar jangkauan bank untuk diperkirakan. 

2) Adanya bencana alam dan kejadian lain di luar dugaan. 

3) Adanya persaingan cukup tajam di antara perbankan itu sendiri 

sehingga bank yang bersangkutan tidak mampu melakukan 

seleksirisiko usahanya dalam bidang pembiayaan. 
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4) Adanya tekanan-tekanan dari berbagai kekuatan politik di luar 

banksehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-

prinsippembiayaan yang sehat. 

5) Adanya kesulitan/kegagalan dalam proses likuidasi dan 

perjanjianpembiayaan yang tidak disepakati antara nasabah 

dengan bank.22 

  Adapun Menurut Fathurahman Djamil bahwasanya secara umum  

pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam 

perusahaan sendiri, dan faktor utama yang sangat dominan adalah 

faktor manajerial.  

  Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang 

disebabkan oleh faktor-faktor  manajerial dapat dilihat dari beberapa 

hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, 

lemahnya pengawasan biaya dan  pengeluaran, kebiajakan piutang yang 

kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan 

permodalan yang tidak cukup. Faktor eksternal adalah faktor-faktor 

yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana 

alam, perubahan kondisi perekonomian dan perdagangan dll.23 

4. Penanganan pembiayaan bermasalah 
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   Menurut Muhammad Penanganan pembiayaan bermasalah 

adalah bagian yang tidak tidak dapat dihindari dalam proses 

pembiayaan, di dalam suatu institusi perbankan, maka penanganan 

pembiayaan yang bermasalah merupakan suatu hal yang sangat penting 

untuk dilakukan. Oleh sebab itu, jika diketahui adanya gejala suatu 

pembiayaan yang berpotensi bermasalah, bank harus segera mengambil 

langkah penanganan sebelum masalah tersebut menimbulkan kerugian 

bagi pihak bank.24 

   Dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah, menurut 

Muhammad penanganannya dapat dilakukan sesuai dengan 

kolektabilitas pembiayaan, yaitu sebagai berikut: 

a. Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara: 

1) Pemantauan usaha nasabah. 

2) Pembinaan anggota dengan peelatihan-pelatihan. 

b. Pembiayaan potensi bermasalah, dilakukan dengan cara: 

1) Pembinaan anggota. 

2) Pemberian dengan surat teguran. 

3) Kunjungan lapangan oleh sebagian pembiayaan kepada nasabah. 

4) Upaya preventif dengan penanganan  rescheduling, yaitu 

penjadwalan kembali jangka waktu angsuranserta memperkecil 
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jumlah angsuran juga dapat dilakukan dengan reconditioning, 

yaitu memperkeil keuntungan atau bagi hasil 

c. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara: 

1) Membuat surat teguran atau peringatan. 

2)  Kunjungan lapangan oleh sebagian pembiayaan kepada 

nasabah secara lebih bersungguh-sungguh. 

3) Upaya penyehatan dengan cara rescheduling, yaitu 

penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta 

memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. 

d. Pembiayaan diragukan dan macet, dilakukan dengan cara: 

1) Rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu 

angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. 

2) reconditioning, yaitu memperkecil margin atau bagi hasil usaha. 

3) Pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan al 

Qardhul hasan.25 

    Menurut fathurrahman Djamil dalam menangani pembiayaan 

bermasalah pimpinan bank harus tetap berpegang teguh pada 

pedoman pokok penanganan pembiayaan bermasalah yaitu usaha 

menyelamatkan pembiayaan secara maksimal. Salah satu upaya 

penyelamatan pembiayaan melalui jalur nonhukum adalah 
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restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan salah satuupaya untuk 

meminimalisir potensi kerugian yang disebabkan pembiayaan 

bermasalah. Adapun penanganan pembiayaan yang bisa dilakukan 

oleh bank syariah menurut Fathurrahman Djamil adalah: 

a. Rescheduling 

 Adalah tindakan yang berbentuk penjadawalan kembali 

kewajiban nasabah. Resheduling dapat dilakukan untuk kondisi: 

1) Potensi usaha masih cukup bagus. 

2) Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masihada. 

3) Plafon pembiayaan yang tidak berubah. 

b.Reconditioning 

  Adalah tindakan persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan 

persyaratan yang telah disepakati bersama. Tindakan 

reconditioning dapat dilakukan dalam kondisi: 

1) Potensi usaha masih cukup bagus. 

2) Sarana usaha masih memadai. 

3) Usaha mengalami permasalahan cash flow manajemen. 

4) Plafon pembiayaan tetap. 

Reconditioning dilakukan melalui: 

a) Perubahan jaminan. 



 

 
 

b) Bantuan manajamen26 

c. Restructuring 

  Adalah tindakan yang berbentuk penyusunan ulang 

terhadap seluruh kewajiban nasabah. Tindakan restructuring 

dapat dilakukan dalam kondisi: 

1) Potensi usaha masih cukup bagus. 

2) Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih ada. 

3) Usaha hanya mengalami permasalahan cash flow yang bersifat 

sementara. 

4) Plafon pembiayaan berubah. 

   Selain melakukan tindakan melalui jalur non hukum di atas, 

pendekatan kuratif juga dilakukan ketika pendekatan restrukurisasi 

tidak berhasil. Tindakan kuratif adalah penyelamatan pembiayaan 

melalui penanganan yang menggunakan pendekatan aspek legal formal. 

Tindakan kuratif meliputi: 

a. Eksekusi  

     Jenis-jenis eksekusi yang dapat dilakukan adalah: 

1) Parate Eksekusi (Non Ligitasi) 

   Proses eksekusi jaminan yang dilakukan secara 

sukarela tanpa melalui proses pengadilan. Ada 2 (dua) opsi yang 

bisa dilakukan, yaitu: 
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a) Nasabah menjual sendiri barang jaminannya dimanaBank 

atau BMT tetap memegang legalitas jaminansampai dengan 

terjadi transaksi. 

b) Nasabah memberi kepercayaan kepada Bank atau BMTuntuk 

menjual barang jaminan. Dan setelah dikurangikewajiban 

sisa pembayaran, maka sisa uang akandikembalikan. 

2) Eksekusi Secara Formal (Ligitasi) 

  Adalah proses eksekusi barang jaminan secara paksamelalui 

lembaga hukum yang berlaku.27 

3) Likuidasi 

  Adalah tindakan melalui penutupan dan penjualan seluruh 

asset atau kekayaan usaha nasabah dan hasilnya digunakan 

untuk menyelesaikan seluruh kewajiban nasabah pembiayaan 

bermasalah. 

4) Collection Agent 

Adalah proses penagihan pembiayaan bermasalah melalui 

bantuan pihak ketiga.Pada dasarnya, tujuan dilakukannya hal 

di atas adalah dalam rangka upaya bank untuk membantu 

nasabahnya pada saat mengalami kesulitan dalam mengelola 

usahanya, yang mengakibatkan berkurangnya atau 

melemahnya kemampuan untuk memenuhi kewajiban 
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pembayaran angsuran. Dengan demikian tindakan di atas 

diharapkan memberi jalan tengah yang terbaik bagi kedua 

belah pihak.28 

Adapun menurut Kasmir secara umum proses penyelesaian 

bermasalah dalam lembaga keuangan syariah atau bank dapat dilakukan 

dengan cara: 

a. Rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran 

pembiayaan serta memperkecil jumlah angsuran pembiayaan. 

b. Reconditioning, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat 

pembiayaan meliputi perubahan jadwal pembayaran angsuran, jangka 

waktu, dan margin. 

c. Restructuring, yaitu tindakan bank kepada nasabah dengan cara 

menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang 

membutuhkan tambahan dana atau usaha yang dibiayai masih layak. 

d. Kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang 

digunakan diatas. Misalnya restructuring dengan reconditioning atau 

restructuring dengan rescheduling 

e. Penyitaan jaminan atau agunan yang merupakan jalan terakhir apabila 

nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak 

mampu lagi membayar hutang-hutangnya.29 
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  Sepandai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisa permohonan 

pembiayaan, kemungkinan pembiayaan bermasalah pasti ada. Hal ini kurang 

lebih disebabkan oleh 2 unsur, yakni dari pihak bank kurang teliti dalam 

menganalisa, atau bahkan dapat pula terjadi kongkalikong antara pihak analis 

pembiayaan dengan pihak debitur sehingga analisanya dilakukan secara 

subyektif. Kemudian unsur yang kedua yaitu kelalaian dari pihak nasabah 

yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, yang mana dapat disebabkan 

oleh faktor kesengajaan ataupun ketidaksengajaan.30 
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BAB III 

PAPARAN DATA  

A. Gambaran Umum BRI Syariah KCP. Ngawi  

1. Sejarah BRI Syariah  

Sejarah BRI Syariah berawal pada tanggal 19 Desember 2007 saat PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., mengakuisisi Bank Jasa Arta. 

Setelah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 

2008 melalui surat No: 10/67/KEP/GBI/DpG/2008, PT. Bank BRI Syariah 

kemudian secara resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan 

prinsip syariah pada tanggal 17 November 2008. Setelah sebelumnya 

sempat menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional.
31

 

Kegiatan usaha Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah 

ditandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat 

Indonesia (persero) Tbk, untuk melebur kedalam PT. Bank BRI Syariah 

(proses spin off) pada tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku efektif pada 

tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan yang bernilai strategis sebagai 

bentuk dukungan nyata induk perusahaan kepada kegiatan operasional 

Bank BRI Syariah. 

Kantor cabang BRI Syariah sekarisedenan Madiun terletak di Jl. 

Mohammad Husni Thamrin No. 3, Klegen, Oro-Oro Ombo, Madiun. 

Sedangkan, kantor cabang pembantu BRI Syariah sekarisidenan Madiun 
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tersebar di beberapa wilayah, diantaranya Ponorogo, Magetan dan Ngawi. 

BRI Syariah kantor cabang pembantu Ngawi terletak di Jrubong, Jururejo, 

Ngawi. Wilayah kerja BRI Syariah KCP. Ngawi beroperasi di seluruh 

wilayah Ngawi, baik kota maupun kabupaten.
1
 

2. Visi Misi BRI Syariah KCP. Ngawi  

Visi: Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan pelayanan finansial 

sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan lebih bermakna. 

Misi: 

a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan 

Finansial nasabah. 

b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. 

c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan 

dimanapun. 

d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan 

menghadirkan ketentraman fikiran.
2
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3. Struktur Organisasi 

 

STRUKTUR ORGANISASI KCP NGAWI SUDIRMAN 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan : 

a. Sebagai pimpinan cabang pembantu BRI Syariah KCP. Ngawi adalah Bapak 

Muh Hasbi Komaruddin 

b. UH (Unit Head) yaitu BapakPrasetya Agung W yang membawahi AOM 

(Account Officer Mikro) yaitu ada Yasin Pangaribuan, Dani Yudha Prasetyo, 

Kholilurrahman, Sapto Nugraha, dan Bagus Arif P. 

c. AO (Account Officer) BRI Syariah KCP. Ngawi yaitu Sigit Ariyanto 

d. (BOS)Branch Operation Supervisor yaitu Bapak Arik Setiyono yang 

membawahi  Teller dan CS (Customer Service) di BRI Syariah KCP. Ngawi 

yaitu Teller oleh Toni Eko W, serta CS (Customer Service) oleh Ria Pratiwi 

Muh Hasbi Komaruddin 

PINCAPEM 

 

Arik Setiyono 

BOS 

 

 

Sigit Ariyanto 
Account Officer 

BOS 

SSSetiyono 

Prasetya Agung W 

UH 
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BDP 

Imam Mustofa 

Cicik Suhartono 

Zainal Arifin 

 

AOM 

Yasin Pangaribuan 

Dani Yudha Prasetyo 

Kholilurrahman 

Sapto Nugraha 

Bagus Arif P 



 

 
 

Tabel 3.1 

Deskripsi Tugas Anggota BRI Syariah KCP. Ngawi 

No. Nama Tugas dan Wewenang 

1. Pimpinan Cabang 

a. Bertanggung jawab terhadap 

seluruh sistem operasional 

perbankan di level kantor cabang 

b. Membawahi keseluruhan manager, 

baik bisnis maupun operasional di  

BRI Syariah KCP. Ngawi 

 

2. Pimpinan Cabang Pembantu 

a. Memimpin atau mengelola BRI 

Unit Syariah Kantor Cabang 

Pembantu 

3. 
Branch Operation  

Supervisor 

a. Mengkoordinir operasional bank di 

Kantor Cabang Pembantu Ngawi. 

b. Memberikan layanan operasional 

bank yang akurat dan tepat waktu. 

4. Teller 
a. Mengelola kas  

b. Sebagai kasir di BRI Syariah 

5. Customer Service 
a. Memberikan informasi serta 

pelayanan kepada nasabah 

6. Security 

a. Mengamankan lingkungan kerja di 

BRI Syariah 

b. Mengawal nasabah yang hendak 

melakukan penyetoran kas 

7. AO 

a. Memasarkan produk-produk bank 

kepada calon nasabah yang 

dianggap potensial 

b. Melakukan monitoringterhadap 

pembiayaan yang telah diberikan 

kepada nasabah. 

8. 
AOM 

a. Melakukan Verifikasi usaha 

nasabah, jaminan nasabah, biodata 

nasabah  

 

 

 



 

 
 

4. Produk-Produk BRI Syariah KCP. Ngawi 

a. Penghimpunan Dana (Funding)  

Dalam penghimpunan dana di BRI Syariah KCP Ngawi 

menggunakan akad wadiah yaitu titipan yang dapat diambil sewaktu-

waktu dan akad mudharabah yaitu titipan yang tidak dapat diambil 

sewaktu-waktu.  

1) Produk penghimpunan dana pada BRI Syariah KCP Ngawi yang 

menggunakan akad wadiah:   

a) Tabungan Faedah 

Tabungan faedah di BRI Syariah KCP. Ngawi merupakan 

tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu tanpa adanya bagi 

hasil namun dalam tabungan faedah terdapat pemberian bonus 

sesuai kebijakan bank masing-masing. Setoran awal sebesar 

Rp100.000,00 sedangkan saldo mengendap sebesar Rp50.000,00. 

Fasilitas yang diperoleh dari tabungan faedah yaitu buku tabungan, 

ATM, E-banking, internet banking dan sms banking. 

b) TabunganKu 

Produk TabunganKu yang ada di BRI Syariah KCP. Ngawi 

merupakan tabungan yang dimiliki oleh OJK (Otoritas Jasa 

Keuangan) dan Bank Indonesia. Setoran awal sebesar Rp20.000,00 

serta penarikan setiap harinya maksimal sebesar Rp100.000,00. 



 

 
 

Fasilitas yang diberikan dari produk ini hanya buku tabungan tanpa 

adanya kartu ATM. 

c) SIMPEL (Simpanan Pelajar) 

Tabungan Simpel di BRI Syariah KCP. Ngawi merupakan 

tabungan yang dikhususkan untuk pelajar karena dalam 

pemasarannya melalui kerjasama antara bank dengan instansi 

pendidikan dengan adanya MOU. Setoran awal hanya sebesar 

Rp1.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp1.000,00 yang 

disetorkan ke guru sekolah yang selanjutnya akan di setorkan ke 

bank. 

d) Giro Wadiah 

Giro Wadiah yang ada di BRI Syariah KCP. Ngawi 

merupakan tabungan yang penarikannya hanya bisa dilakukan 

menggunakan cek dan bilyet. Setoran awal sebesar Rp2.500.000,00, 

saldo mengendap sebesar Rp500.000,00, administrasi setiap 

bulannya dikenakan biaya sebesar Rp10.000,00 dan untuk 

penerbitan cek setiap 25 lembar dikenakan biaya sebesar 

Rp125.000,00. 

Adapun syarat pembukaan produk wadiah di BRI Syariah 

Kcp. Ngawi dalam segi tabungan maupun giro adalah: 

(1) E-KTP 

(2) NPWP atau SPTP NPWP 



 

 
 

(3) Fasilitas yang didapatkan buku tabungan, ATM, E-channel, dan   

bebas biaya administrasi 

2) Produk penghimpunan dana BRI Syariah KCP. Ngawi yang 

menggunakan akad mudharabah:  

a) Deposito 

Deposito merupakan produk BRI Syariah KCP. Ngawi yang 

dipersembahkan bagi nasabah yang memiliki keinginan untuk 

berinvestasi secara aman dan menguntungkan. Produk ini 

ditawarkan dengan menggunakan fasilitas ARO (Automatic Roll 

Over) dan bilyet giro. Keunggulan dari produk ini adalah nisbah bagi 

hasil nya kompetitif dan hadiah langsung untuk nominal mulai Rp 

50 juta sesuai ketentuan yang berlaku. 

b) Tabungan Haji 

 Tabungan haji di BRI Syariah KCP. Ngawi merupakan tabungan 

yang ditujukan kepada nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji 

dengan setoran awal sebesar Rp50.000,00 dan setoran berikutnya 

minimal sebesar Rp100.000,00. Apabila ingin mendapatkan porsi 

haji sekaligus maka nasabah harus memiliki dana minimal sebesar 

Rp25.000.000,00. 

c) Tabungan Impian 

 Tabungan impian yang ada di BRI Syariah KCP. Ngawi  

merupakan tabungan yang ditujukan kepada nasabah yang memiliki 



 

 
 

rencana-rencana dimasa yang akan datang, misalnya rencana 

pernikahan. Namun untuk memiliki tabungan impian nasabah juga 

harus memiliki tabungan faedah sebagai tabungan induk.  

b. Penyaluran Dana (leanding)  

Penyaluran dana pada BRI Syariah KCP. Ngawi  terdapat dua 

jenis yaitu mikro dan non mikro. Penyaluran dana mikro adalah 

pembiayaan yang ditujukan kepada usaha individu, yang bertugas 

dalam produk ini adalah AOM (Account Officer). Sedangkan 

penyaluran dana non mikro adalah pembiayaan yang ditujukan 

kepada pegawai, aparatur sipil negara, yang bertugas dalam 

pemasaran produk ini adalah AO (Account Office).  

1) Pembiayaan mikro:  

a) PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) 

  PUR yaitu produk pembiayaan BRI Syariah KCP. 

Ngawi untuk usaha kecil, nominal pembiayaan berkisar 5-25 

juta. Dan tidak menggunakan jaminan. 

b) Pembiayaan Mikro 25 iB 

Produk pembiayaan BRI Syariah KCP. Ngawi untuk 

usaha kecil nominal pembiayaan berkisar 5–25 juta, dengan 

tenggang waktu antara 6–36 bulan. Pembiayaan ini 

menggunakan akad murabahah bil wakalah dimana bank 

memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang 



 

 
 

yang dibutuhkan oleh nasabah namun bank akantetap 

melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan 

dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor transaksi 

jual beli yang ada dalam syariat islam. Penentuan margin 

tergantung Nota Dinas dari ketentuan Bank BRI Syariah KCP. 

Ngawi biasanya margin yang di berikan berkisarantara 2–

1,2% per bulan, kelebihan produk ini adalah tidak adanya 

jaminan dari nasabah karena produk ini masuk dalam jenis 

produk KTA ( Kredit Tanpa Agunan). 

c) Pembiayaan Mikro 75 iB 

    Produk pembiayaan BRI Syariah KCP. Ngawi untuk 

usaha kecil nominal pembiayaan berkisar 25–75 juta, dengan 

tenggang waktu antara 6–36 bulan. Pembiayaan ini 

menggunakan akad murabahah bil wakalah dimana bank 

memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang 

yang dibutuhkan oleh nasabah namun bank akan tetap 

melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan 

dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor transaksi 

jual beli yang ada dalam syariat islam. Penentuan margin 

tergantung Nota Dinas dari ketentuan Bank BRI Syariah KCP. 

Ngawi biasanya margin yang di berikan berkisar antara 1,4–

1,2% per bulan.  



 

 
 

d) Pembiayaan Mikro 500 iB 

Produk pembiayaan BRI Syariah KCP. Ngawi untuk 

usaha kecil nominal pembiayaan berkisar 75–500 juta, dengan 

tenggang waktu 6-60 bulan. Pembiayaan ini menggunakan 

akad murabahah bil wakalah dimana bank memberikan kuasa 

kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh 

nasabah namun bank akan tetap melakukan pengawasan 

terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah agar 

tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam 

syariat islam. Penentuan margin tergantung Nota Dinas dari 

ketentuan Bank BRI Syariah KCP. Ngawi biasanya margin 

yang di berikan berkisar antara 1–0,85% per bulan. 

2) Pembiayaan Non Mikro 

a) KPR (Kepemilikan Pembiayaan Rumah) 

Produk BRI Syariah KCP. Ngawi yang menunjukkan 

pertumbuhan pesat dan diperuntukkan bagi masyarakat luas 

yang mempunyai impian untuk memiliki rumah sendiri. 

(1) 90% segmentasinya adalah PNS, pegawai tetap dan 

BUMN 

(2) Membeli tanah jangka waktu 5 tahun 

(3) Renovasi jangka waktu 10 tahun 

(4) Membeli rumah jangka waktu 15 



 

 
 

b) KMG (Kepemilikan Multi Guna) 

Bebas untuk pembiyaan apa saja, jaminan berupa surat 

kuasa PNS, jangka waktu selama 10 tahun. 

c) KLM (Kepemilikan Logam Mulia) 

Produk dari BRI Syariah KCP. Ngawi yang ditujukan 

bagi masyarakat yang ingin memiliki investasi berupa emas. 

d) KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor) 

KKB Syariah  hadir melalui skema murabahah dan 

wakalah yang menawarkan beragam fasilitas yang 

dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi mereka 

yang ingin mewujudkan impian untuk memiliki kendaraan 

sendiri. 

e) KMG Guna 

Produk ini ditargetkan untuk pegawai yang sudah 

pensiun. 

(1) E-KTP 

(2) Kartu Keluarga (KK) 

(3) NPWP 

(4) Surat Nikah 

(5) FC buku tabungan 3 bulan terakhir 

(6) Jaminan (Surat Hak Milik, BPKB, Logam mulia, Saham) 

c.  Jasa-Jasa BRI Syariah KCP. Ngawi 



 

 
 

1) Transfer 

a) Sistem Kliring Nasional (SKN) 

Biaya administrasi SKN yang ada di BRI Syariah 

KCP. Ngawi sebesar Rp5.000,00, waktu yang diperlukan 

selama 4 jam, dan maksimal transfer sebesar 

Rp100.000.000,00. 

b) Real Time Gross Sealment (RTGS) 

Biaya administrasi RTGS di BRI Syariah KCP. 

Ngawi sebesar Rp30.000,00, waktu yang diperlukan 

selama 1 jam, dan besaran transfer  lebih dari 

Rp100.000.000,00. 

2) Biaya Pendidikan 

3) PLN dan PDAM  

4) Safety Box 

5) Mesin ATM
3
 

5. Manajemen Pembiayaan BRI Syariah KCP. Ngawi 

Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu produk yang dimiliki 

di bank BRI Syariah KCP. Ngawi, pembiayaan merupakan fasilitas 

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang digunakan 

untuk pengembangan usaha. Tujuan dari pembiayaan yaitu untuk 

meperoleh keuntungan, membantu mengembangkan usaha nasabah. 
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Dalam manajemen pembiayaan terdapat prosedur pembiayaan, studi 

kelayakan, pengawasan (monitoring), pembiayaan, dan resiko 

pembiayaan. 

a. Prosedur Pembiayaan 

Prosedur pembiayaan merupakan tata cara, proses, peraturan dalam 

mengajukan pembiayaan yang dibuat oleh pihak bank BRI Syariah 

KCP. Ngawi yang harus diikuti dan dipenuhi oleh nasabah yang 

mengajukan pembiayaan terhadap bank sehingga dapat berjalan 

dengan baik secara efisien dan efektif. Dalam pengajuan pembiayaan 

nasabah harus menempuh prosedur pembiayaan yang baik dan benar, 

meliputi prosedur persetujuan, pembiayaan, prosedur adminitrasi serta 

prosedur pengawasan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan kepada 

setiap nasabah harus dilakukan melalui proses penilaian yang objektif 

terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek didasarkan 

atas penilaian terhadap seluruh pembiayaan. 

Prosedur pelaksanaan pembiayaan yang ada di BRI Syariah 

KCP. Ngawi meliputi beberapa proses, berikut persyaratan umum 

nasabah yang akan mengajukan pembiayaan: 

1) Harus melengkapi persyaratan pembiayaan seperti: 

a) KTP 

b) KK 

c) Surat Keterangan Usaha 



 

 
 

d) Surat Nikah 

e) FC Jaminan 

f) NPWP 

g) Usaha minimal 2 tahun 

2) Dilakukan pengecekan lewat BI Chaking dan DHN. BI Chaking 

terkait pembiayaan atau pinjaman di bank lain, sedangkan DHN 

yaitu daftar hitam nasional terkait giro. 

3) Masuk 5C yaitu meliputi character, capital, collateral, capacity, dan 

condition. 

4) Membuat akad 

5) Membuat rekening 

6) Melengkapi foto untuk dokumentasi 

b. Studi kelayakan 

Sebelum diputuskan apakah pembiayaan yang nasabah ajukan 

layak atau tidak untuk dibiayai pihak bank BRI Syariah KCP. Ngawi 

wajib melakukan studi kelayakan nasabah dengan dilakukan servei 

lapangan, tujuannya agar tidak terjadi resiko kemacetan pembiayaan. 

Berikut unsur 5C dalam studi kelayakan nasabah:  

1) Character 

Dalam hal ini pihak BRI Syariah KCP. Ngawi harus 

melakukan penilaian terhadap watak atau karakter atau kepribadian 

calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan 



 

 
 

kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi 

kewajibannya. Untuk mendapat informasi yang jelas tentang 

karakter atau privasi nasabah dilakukan dengan: 

a) Melihat riwayat hidup 

b) Meneliti kegiatan sehari-hari calon nasabah 

c) Melihat pergaulan dan usia 

d) Melihat reputasi dilingkungan sekitar calon nasabah 

e) Meminta informasi dari bank lain. 

2) Capacity 

Dalam hal ini pihak Bank BRI Syariah KCP. Ngawi harus 

melakukan penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima 

pembiayaan (nasabah) untuk melakukan pembayaran. Kemampuan 

diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu 

yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya 

seperti toko, karyawan, administrasi, alat-alat, pabrik serta metode 

kegiatan, bahkan kemampuan untuk merebut pasar. 

3) Capital 

Penilaian dari pihak Bank BRI Syariah KCP. Ngawi terhadap 

kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan 

(nasabah) yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan 

yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi 

modalnya. Biasanya dalam capital tidak berbentuk uang tunai saja, 



 

 
 

tetapi bisa dalam bentuk barang modal seperti lahan, bangunan, 

mesin-mesin. Untuk mengukur kemampuan perseorangan, dapat 

dilihat dari kekayaan individu setelah kewajibannya terlunasi. 

Sedangkan untuk mengukur suatu perusahaan bisa dilihat dari neraca 

perusahaan yaitu komponen owner equity, laba ditahan dan lain-lain.  

4) Collateral 

Collateral adalah jaminan yang dimiliki calon penerima 

pembiayaan. Penilaian yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP. 

Ngawi ini bertujuan agar lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko 

kegagalan pembayaran tercapai, maka jaminan dapat dipakai sebagai 

pengganti dari kewajiban tersebut. Biasanya jaminan  ada yang 

berbentuk surat dan barang berharga. Namun tidak semua jaminan 

berwujud (bersifat kebendaan) tetapi jaminan juga ada yang tidak 

berwujud, contohnya jaminan pribadi dan rekomendasi. Jaminan 

yang diberikan tentunya harus memiiki nilai ekonomis bagi barang-

barang yang dijadikan jaminan, serta agunan tersebut harus 

memenuhi syarat yuridis. 

5) Condition 

Dimana Bank BRI Syariah KCP. Ngawi harus melihat kondisi 

ekonomi sekitar yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat 

adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon 

penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal 



 

 
 

berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima 

pembiayaan. Adapun yang kondisi eksternal yang perlu diperhatikan 

oleh pihak Bank BRI Syariah KCP. Ngawiialah, kondisi politik, 

perekonomian dunia, daya beli masyarakat, bentuk persaingan, 

persediaaan bahan baku, sistem penjualannya dan tentunya peraturan 

pemerintah terhadap peredaran produk-produk tertentu yang 

dihasilkan. 

c. Pengawasan pembiayaan atau monitoring BRI Syariah KCP.  Ngawi  

Monitoring pembiayaan adalah suatu fungsi manajamen dalam 

usahanya melakukan penjagaan dan pengamanan atas pengelolaan 

kekayaan Bank BRI Syariah KCP. Ngawi yang lebih baik dan efisien, 

guna untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dengan cara 

mendorong nasabah agar patuh terhadap kebijakan yang telah 

ditetapkan bank BRI Syariah KCP.Ngawi. 

Tujuan dari monitoring dan pengawasan pembiayaan yang 

dilakukan oleh Bank BRI Syariah Kcp. Ngawi tersebut untuk 

menghindari penyelewengan nasabah dalam mengelola usahannya, 

memastikan kebenaran data administrasi dibidang pembiayaan, 

memajukan efisiensi dibidang pengelolaan dan terlaksana usaha, 

meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan agar 

tercapaiya sasaran. 



 

 
 

Sedangkan dalam bank BRI Syariah KCP. Ngawi 

pengawasan terhadapnasabah dilakukan setiap petugas marketing 

secara individual dan acak sesuai dengan target yang harus 

dicapainya. Biasanya pengontrolan atau pengawasan ini dilakukan 

sampling secara acak dan biasanya dilakukan 1 bulan sekali. 

6.Risiko Pembiayaan BRI Syariah KCP. Ngawi 

 Risiko pembiayaan merupakan risiko utama pada bank BRI Syariah 

KCP. Ngawi yang berasal dari konsekuensi bank sebagai pemberi 

pinjaman. Risiko pembiayaan timbul dari akibat nasabah gagal memenuhi 

kewajibannya terhadap bank. 

a. Organisasi dan kebijakan Manajemen Resiko Pembiayaan 

Proses persetujuan pembiayaan dibuat dengan efektif yang 

memungkinkan proses keputusan pembiayaan yang optimal dengan 

mendelegasikan wewenang persetujuan pembiayaan tingkat sentra atau 

unit mikro, kantor cabang dan kantor pusat berdasarkan tingkat resiko 

dan jumlah plafond pembiayaan dengan persetujuan pembiayaan 

dilakukan oleh komite pembiayaan. 

b. Kebijakan Pencadangan(Pembentukan Penyisihan PenghapusanAset 

/PPA 

Bank Syariah KCP. Ngawi wajib menghitung pencadangan/penyisihan 

penghapusan Aset produksi dan non-produktif sekurang sesuai dengan 

Peraturan Bank Indonesia. 



 

 
 

c. Agunan sebagai second way out 

Untuk meminimalisasi resiko kredit dan sebagai second way 

out (jalan keluar kedua) apabila nasabah bermasalah, Bank BRI 

Syariah KCP. Ngawi dapat meminta agunan bergantung pada jenis 

produk pembiayaan dan resiko kredit calon nasabah. Agunan yang 

diterima Bank BRI Syariah KCP. Ngawi antara lain tanah dan 

bangunan, kendraan bermotor, kapal, mesin-mesin, agunan tunai dan 

secara tunai, dan garansi.penilaian agunan dapat dilakukan oleh penilai 

internal ataupun eksternal. Penilai eksternal harus ditunjuk oleh bank 

dan memiliki penidikan, dan pengalaman yang cukup pada bidang 

penilaian agunan. 

7.Pelayanan di BRI Syariah KCP. Ngawi 

 Pelayanan yang diberikan oleh Bank BRI Syariah KCP. Ngawi 

bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi 

antara konsumen atau pelanggan dengan karyawan atau hal-hal lain yang 

disediakan oleh BRI Syariah KCP. Ngawi. Pemberian layanan dari pihak 

bank BRI Syariah KCP. Ngawi dimaksudkan untuk memecahkan 

masalah konsumen atau pelanggan. 

8.Sistem Informasi Keungan BRI Syariah KCP Ngawi 

Sistem informasi keuangan di BRI Syariah KCP Ngawi secara 

otomatis masuk dalam sistem keuangan perbankan. Pada saat Teller dan 

Costumer Service menginput data keuangan maka akan secara otomatis 



 

 
 

masuk kedalam sistem neraca keuangan dibawah divisi manager serta 

sirkulasi keuangan setiap harinya diawasi langsung dari BRI Syariah 

pusat. 

Selain itu sistem dilakukan secara online, yaitu laporan keuangan 

secara online dilaporkan kepada Bank Indonesia serta dipublikasikan 

melalui website resmi bank karena Bank Syariah merupakan lembaga Tbk 

(terbuka) yang bersifat go public dengan artian laporan keuangan bank 

setiap bulannya dapat diketahui oleh masyarakat. 

9. Penggunaan Teknologi Keuangan BRI Syariah KCP. Ngawi 

Mengingat bahwa teknologi informasi merupakan asset penting 

dalam operasional yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing 

bank, maka perlu menerapkan tata kelola teknologi informasi yang sesuai. 

Penerapan teknologi informasi dilakukan melalui penyelarasan rencana 

strategis teknologi informasi dengan strategi bisnis bank, optimalisasi 

pengelolaan sumber daya pemanfaatan teknologi informasi, pengukuran 

kinerja dan penerapan manajemen resiko yang efektif. 

Teknologi informasi yang digunakan di BRI Syariah KCP. Ngawi 

adalah aplikasi APPEL yang menunjang kinerja Marketing, aplikasi 

SYIAR X dan aplikasi SYIAR L yang menunjang kinerja Teller dan 



 

 
 

Costumer Service dan aplikasi Distarter Technology merupakan aplikasi 

Back Up (penjagaan).4 

B. Pelaksanaan/Praktik Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk 

Mikro 500 iB Di BRI Syariah KCP. Ngawi 

1. Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk 

Mikro 500 iB Di BRI Syariah KCP. Ngawi 

  Pembiayaan dalam sebuah bank tidak selalu berjalan dengan lancar, 

terdapat masalah-masalah yang harus dihadapi ketika pihak bank 

melakukan pembiayaan kepada nasabah yaitu seperti pembiayaan 

bermasalah. Pembiayaan dapat bermasalah disebabkan oleh banyak faktor. 

Salah satu faktornya yaitu dari pihak bank dan dari pihak nasabah. 

a. Dari pihak nasabah. 

    Berikut ini merupakan ulasan dari bapak Arik Setiyono selaku 

BOS BRI Syariah KCP. Ngawi tentang faktorpembiayaan bermasalah 

pada produk mikro 500 iByang disebabkan dari pihak nasabah 

sebagaimana berikut: 

 Di BRI syariah KCP. Ngawi ini salah satu faktor pembiayaan 

bermasalah yaitu dari pihak nasabah, ada beberapa penyebab nasabah 

mengalami kemacetan dalam membayar hutang. Dari 12 nasabah 

bermasalah dalam pembiayaan mikro 500 iB terdapat 2 yang meninggal 

dunia, 7 nasabah mengalami penurunan pendapatan usaha, 3 nasabah 

menggunakan dananya tidak sesuai dengan akad. 
5
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 Hasil wawancara dengan bapak Sigit Ariyanto terkait salah seorang 

nasabahnya dari pembiayaan produk mikro 500 iB yang bermasalah, 

sebagaimana berikut: 

 salah satu nasabah kami yang bernama ibu erna, ia mempunyai usaha 

laundry yang sudah cukup besar, pada awal permohonan pembiayaan 

sampai dengan akad, ibu erna mengatakan akan menggunakan dana 

tersebut untuk memperbesar  usahanya dan untuk investasi. Namun pada  

kenyataannya saat dana tersebut sudah diterima oleh ibu erna, dana yang 

diterima justru disalahgunakan, yaitu untuk membeli mobil. Dan 

akhirnya ibu erna kesulitan untuk mengembalikan dana yang sudah 

dipinjam, dan yang lebih fatal lagi nasabah ini melarikan diri, sehingga 

kami dari pihak bank terpaksa mengambil jalur hukum. Selain itu 

ternyata manajemen usaha nasabah ini juga kurang baik, kondisi 

ekonomi, faktor keluarga, serta dana yang dibutuhkan oleh nasabah 

ternyata melebihi pembiayaan yang diajukan ke bank.
6
 

 

Selain itu, terkait nasabah yang bermasalah dari pembiayaan 

produk mikro 500 iBjuga disampaikan oleh Bapak Zainal Arifin 

sebagaimana berikut:  

Ada juga nasabah kami yang bermasalah di produk mikro 500 iB yaitu 

bernama bapak handoko yang mempunyai usaha jual beli mobil bekas, 

bapak handoko mengalami kemacetan dalam membayar hutangnya 

kepada bank BRI Syariah KCP. Ngawi karena kondisi ekonominya 

kurang baik dan pendapatannya juga menurun, akan  tetapi bapak 

handoko masih beritikad baik untuk tetap mengembalikan pinjaman 

kepada bank. 
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Pendapat diatas diperkuat dengan dukungan dari Bapak Dani Yudha 

Prasetya selaku AOM BRI Syariah KCP. Ngawi, sebagaimana berikut: 

Memang di BRI Syariah ini banyak faktor yang menyebabkan mengapa 

nasabah kami bisa bermasalah, dan faktor yang paling sering 

menyebabkan seorang nasabah mikro 500 iB bermasalah yaitu karena 
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mereka menyalahgunakan dana pembiayaan. Ketika dana yang 

seharusnya bisa diputar untuk kegiatan usaha dan menghasilkan 

keuntungan,  justru dana tersebut disalahgunakan dan tidak sesuai 

dengan akad perjanjian. Tentu  nasabah akan kesulitan untuk 

mengembalikan dana tersebut.
8
 

 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arik Setiyono, Bapak Sigit 

Ariyanto, Bapak Zainal Arifin, dan Bapak  Dani Yudha Prasetya, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa memang banyak sekali faktor penyebab 

seorang nasabah dapat bermasalah dalam mengembalikan hutangnya 

kepada bank. Namun kebanyakan di nasabah pembiayaan mikro 500 iB 

yang bermasalah disebabkan karena mereka menyalahgunakan dana 

tersebut tidak sesuai dengan akad. Ada yang beritikad baik untuk tetap 

mengembalikan dana tersebut, namun ada juga nasabah yang melarikan 

diri. 

b. Dari pihak bank. 

  Penjelasan dari Bapak Bagus Arif P selaku AOM di BRI 

Syariah KCP. Ngawi mengenai faktor yang menyebabkan pembiayan 

bermasalah pada produk mikro 500 iByang disebabkan dari pihak bank, 

sebagaimana berikut: 

dalam pembiayaan di BRI Syariah KCP. Ngawi selain dari pihak 

nasabah pembiayaan bermasalah pada produk mikro 500 iB juga 

disebabkan dari pihak bank, hal itu terjadi karena banyak faktor 

diantaranya yaitu pihak bank kami salah dalam memilih nasabah 

pembiayaan, selain itu juga disebabkan karena  petugas bank kami  

jarang melakukan kunjungan kepada nasabah, ada juga marketing kami 
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yang terlalu mengejar target ketika melakukan pembiayaan sehingga 

marketing melakukan pembiayaan tidak secara hati-hati.
9
 

 

  Adapun menurut Bapak Imam Mustafamengenai pembiayaan 

bermasalah pada produk mikro 500 iB yang disebabkan dari pihak bank, 

sebagaimana berikut: 

Di sini kalau dilihat dari pihak bank kenapa pembiayaan pada nasabah 

bermasalah yaitu karena marketingnya yang terlalu buru-buru mengejar 

target, karena disini marketing bekerja dengan sistem target, jika 

berhasil mendapat nasabah dengan pembiayaan tinggi maka bisa naik 

jabatan, namun ya susahnya jika nasabah tersebut ternyata tidak baik, 

maka yang akan menanggung kerugian juga pihak bank.
10

 

  Ulasan lain menurut pimpinan cabang pembantu BRI Syariah 

KCP. Ngawi yaitu Bapak Muh Hasbi Komaruddin mengenai 

pembiayaan bermasalah pada produk mikro 500 iB yang disebabkan dari 

pihak bank, sebagaimana berikut: 

Pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan mikro 500 iB di BRI 

Syariah KCP. Ngawi ini salah satunya disebabkan karena kelalaian 

dari surveyor disini, seperti kurangnya ketelitian pada saat survey 

kelapangan mengakibatkan mereka salah dalam menentukan nasabah 

yang layak dan yang tidak layak untuk dibiayai, otomatis mereka akan 

mendapat sanksi berupa teguran namun jika kesalahanya bersifat fatal 

karena adanya unsur kkn atau rekayasa data yang bersifat pembiayaan 

fiktif maka kami akan memecat pegawai survey tersebut.
11

 

  Hal serupa juga diungkapan oleh bapak Arik Setiyono, 

sebagaimana berikut: 

Memang yang paling fatal disini itu pemalsuan atau rekayasa data yang 

disengaja oleh pihak survey, alasannya kebanyakan karena surveyor dan 
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calon nasabah tersebut sudah saling kenal, seperti tetangganya, 

saudaranya, dan temannya. 
12

 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bagus Arif P, 

Bapak Imam Mustafa, Bapak Muh Hasbi, Bapak Arik Setiyono, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak bank seperti marketing dan 

superveyor yang tidak berhati-hati dalam melakukan analisa terhadap 

calon nasabah pembiayaan, seperti mikro 500 iB maka besar sekali 

kemungkinan sebuah pembiayaan tersebut bermasalah. 

2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 500 iB 

Di BRI Syariah KCP. Ngawi 

  Kegiatan operasional BRI Syariah KCP. Ngawi dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pembiayaan akan 

menghasilkan pendapatan dalam bentuk margin. Pendapatan tersebut 

merupakan roda penggerak bagi kelangsungan hidup BRI Syariah KCP. 

Ngawi. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tentu tidak lepas dari 

risiko-risiko pembiayaan bermasalah. Maka dari itu BRI Syariah KCP. 

Ngawi harus cepat dalam mengambil tindakan dalam penanganan 

terhadap sesuatu yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah, 

terutama pada pembiayaan produk mikro 500 iB. 

 

 

                                                           
12

Arik Setiyono, Wawancara, 08 April 2019. 



 

 
 

a. Penanganan untuk pihak nasabah 

 Berikut hasil wawancara  dengan Bapak Prasetya Agung W 

selaku UH BRI Syariah KCP. Ngawi terkait penanganan nasabah 

bermasalah pada produk mikro 500 iB, sebagaimana berikut: 

 Dalam penanganan nasabah yang bermasalah kususnya pembiayaan 

produk mikro yang 500 iB itu kita lihat dulu sejauh mana nasabah 

mengalami permasalahan, kalau nasabah sudah terlihat ada tanda-

tanda bermasalah maka kita harus membina atau istilahnya 

mengarahkan mereka, jika nasabahnya kurang lancar dalam 

membayar hutang maka kita akan memberikan teguran kepada 

mereka, dan apabila sudah macet dan diragukan maka kita akan 

lakukan beberapa langkah seperti rescheduling, reconditioning, 

restructuring, dan merubah pembiayaan plafon.
13

 

 

 Hal lain diungkapkan oleh Bapak Arik Setiyono selaku BOS 

BRI Syariah KCP. Ngawi, sebagaimana berikut: 

 Untuk 12 nasabah yang bermasalah dari pembiayaan mikro 500 iB  

ini, yang mana 7 nasabah mengalami penurunan pendapatan dalam 

usahanya maka nasabah ini termasuk dalam kriteria nasabah kurang 

lancar sehinggga kami dari pihak bank harus melakukan kunjungan 

lapangan dan memberikan teguran, untuk 2 nasabah yang meninggal 

dunia maka kita akan meminta tanggung jawab dari ahli waris, dan 

untuk 3 nasabah yang menggunakan dananya tidak sesuai dengan 

akad maka kami akan melakukan tindakan tegas karena nasabah ini 

sudah tergolong kedalam kriteria nasabah macet yang mana dana 

yang dipinjam kemungkinan sulit untuk kembali.
14

 

 Pendapat diatas diperkuat dengan ungkapan Bapak Muh Hasbi 

Komaruddin, sebagaimana berikut: 

Tega tidak tega, ya memang jalur hukumlah yang kita tempuh untuk 

menangani nasabah yang sama sekali tidak ada itikad baiknya untuk 
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membayar hutang. Karena terkadang mereka dengan santainya tidak 

peduli dengan tanggung jawab mereka ke bank. 
15

 

 

 Di dalam penanganan nasabah bermasalah pada produk mikro 

500 iB pastinya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak 

bank BRI Syariah KCP. Ngawi. 

   Berikut ini ungkapan dari Bapak Yasin Pangaribuan mengenai 

kendala yang dihadapi BRI Syariah KCP. Ngawi dalam melakukan 

penanganan pada nasabah mikro 500 iB yang bermasalah, 

sebagaimana berikut: 

Salah satu kendala kami dalam menangani pembiayaan bermasalah 

pada nasabah mikro 500 iB yaitu ketika nasabah tersebut meninggal 

dunia. Namun kami dari pihak bank BRI Syariah KCP. Ngawi 

berusaha untuk menangani masalah tersebut agar dana pinjaman bisa 

kembali seperti mengcover dengan asuransi jiwa, sehingga sisa 

hutang nasabah yang sudah meninggal bisa dibayar oleh pihak 

asuransi, namun ketika sudah jatuh tempo lebih dari 60 hari dan tidak 

membayar maka ahli waris wajib  menyelesaikan. Dan apabila ahli 

waris tidak mampu maka jaminan bisa kita lakukan jual suka rela dan 

lelang.
16

 

 Pendapat diatas didukung dengan ungkapan Bapak Sigit 

Ariyanto selaku AO BRI Syariah KCP. Ngawi, sebagaimana berikut: 

Nasabah yang meninggal dunia ya memang salah satu kendala bagi 

kita dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah, karena si 

nasabah yang bermasalah sudah tidak ada. Sebenarnya kita sedikit 

tidak tega menagih ketika hal itu terjadi, namun yang namanya 

hutang ya harus tetap dibayar, akhirnya mau tidak mau ahli waris 

yang menanggungnya, kalau tidak bisa ya terpaksa jaminan kita 

ambil.
17
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 Adapun beberapa pendekatan yang selalu diterapkan oleh 

pihak BRI syariah KCP. Ngawi dalam menangani nasabah mikro 500 

iB. Berikut penjelasan dari Bapak Dani Yuda Prasetya selaku AOM 

BRI Syariah KCP. Ngawi, sebagaimana berikut:  

Kami di BRI Syariah KCP. Ngawi dalam mengatasi pembiayaan 

bermasalah khususnya di pembiayaan mikro 500 iB sudah melakukan 

upaya-upaya yang tepat seperti melalui pemberian surat peringatan 

administrasi dan  melakukan berbagai upaya pendekatan terhadap 

nasabah bermasalah seperti pencarian solusi melalui jalan 

musyawarah. Kami juga selalu mengedepankan keterbukaan dalam 

setiap permasalahan yang dihadapi nasabah, sehingga nantinya 

diharapkan tidak sampai ke jalur hukum. Karena kami menganggap 

nasabah bukan hanya patner bisnis, akan tetapi juga saudara.
18

 

  Pendapat diatas diperkuat dengan dukungan dari Bapak 

Kholilurrahmanyang juga selaku AOM BRI Syariah KCP. Ngawi, 

sebagaimana berikut: 

 Memang benar, kami dalam setiap pencarian solusi pembiayaan 

bermasalah khususnya pembiayaan mikro 500 iB  selalu menawarkan 

strategi-strategi keringanan pembiayaan bagi nasabah yang kesulitan 

dalam memenuhi kewajiban dalam mengangsur, yaitu kita lakukan 

pendekatan kekeluargaan terlebih dahulu, setelah itu kita akan ada 

negoisasi untuk jalan keluar masalah tersebut, namun jika nasabah 

sudah benar-benar tidak mampu membayarkan kewajibannya untuk 

mengangsur maka jalan terakhir yaitu kita lakukan eksekusi atau 

penyitaan jaminan.
19

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Prasetya Agung 

W, Bapak Arik Setiyono, Bapak Muh Hasbi Komaruddin, Bapak 

Yasin Pangaribuan, Bapak Sigit Ariyanto, Bapak Dani Yuda 
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Prasetya, dan Bapak Kholilurrahman, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwasanya penanganan terhadap nasabah kususnya nasabah mikro 

500 iB dilakukan dengan berbagai macam cara, mereka menempuh 

jalur non hukum, dan jalur hukum. Kendala yang mereka hadapi juga 

sering sekali terjadi, seperti nasabah yang meninggal dunia.  Namun 

pihak BRI Syariah KCP. Ngawi tetap melakukan jalan pendekatan 

dengan pihak nasabah yang bermasalah tersebut. Sehingga 

diharapkan dengan pendekatan seperti pendekatan kekeluargaan 

dapat membantu nasabah menyelesaikan permasalahannya. 

b. Penanganan untuk pihak bank 

 Dalam suatu pembiayaan bukan hanya dari pihak nasabah saja 

suatu pembiayaan tersebut mengalami kendala, namun permasalahan 

pembiayaan juga dapat berasal dari pihak bank. Untuk itu beberapa 

penanganan untuk pihak bank juga perlu dilakukan agar dapat 

meminimalisir adanya risiko dalam pembiayaan. 

 Berikut ulasan dari bapak Prasetya Agung W. selaku UH BRI 

Syariah KCP. Ngawi sebagaimana berikut: 

terkadang tanpa kita sadari pihak bank juga lalai dalam melakukan 

pembiayaan kepada nasabahnya sehingga terjadi permasalahan dalam 

pembiayaan, maka kita dari pihak bank juga perlu adanya tindakan 

yang tegas untuk pihak bank khususnya yang di bagian marketing.
20
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 Pendapat tersebut diperkuat dengan ulasan dari bapak Muh. 

Hasbi Komaruddin selaku Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah 

KCP. Ngawi sebagaimana berikut: 

   Memang benar marketing yang lalai harus mendapatkan tindakan 

yang tegas dari kami, mereka terkadang terlau mengejar target 

sehingga kurang hati-hati dalam melakukan pembiayaan kepada 

nasabah. 
21

 

  Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak Bagus Arif 

P. sebagaimana berikut: 

Memang perlu sekali adanya ketegasan untuk marketing, karena 

terkadang kita hanya menyalahkan nasabah ketika terjadi 

permasalahan dalam pembiayaan, dan jika marketing melakukan 

kesalahannya dengan disengaja maka pihak bank akan memberikan 

surat peringatan hingga adanya tindakan pemecatan.
22

 

 Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Prasetya Agung W, 

bapak Muh. Hasbi Komaruddin, bapak Bagus Arif P. maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwasanya pihak bank juga melakukan tindakan 

yang tegas terhadap marketing yang lalai dalam pembiayaan. Agar 

pembiayaan bermasalah bisa di minimalisir ketika pihak bank juga 

cepat melakukan tindakan kepada siapa yang bersalah. 
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BAB IV 

ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH 

PADA PRODUK MIKRO 500 iB DI BRI SYARIAH KCP. NGAWI 

A. Analisis Faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah Pada 

Produk Mikro 500 iB Di BRI Syariah KCP. Ngawi 

Pembiayaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun 

dijalankan oleh orang lain. Pembiayaan dalam arti sempit yaitu seperti 

pembiayaan banks yari’ah kepada  nasabah. Sedangkan pembiayaan mikro 

500 iB merupakan produk pembiayaan BRI Syariah untuk usaha kecil dengan 

nominal pembiayaan berkisar 75–500 juta, dengan tenggang waktu 6-60 

bulan. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah bilwakalah dimana 

bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang 

dibutuhkan oleh nasabah namun bank akan tetap melakukan pengawasan 

terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari 

koridor transaksi jual beli yang ada dalam syariat islam.  

Penentuan margin tergantung Nota Dinas dari ketentuan BankBRI Syariah 

biasanya margin yang di berikan berkisar antara 1 – 0,85% perbulan. Berbeda 

dengan produk pembiayaan yang lain, produk mikro 500iB ini merupakan 

jenis produk pembiayaan yang beresiko tinggi, karena nominal pembiayaan 

87 



 

 
 

yang cukup besar. Jika pihak bank salah menentukan nasabah pembiayaan 

maka bank akan mengalami permasalahan.
23

 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan 

diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang 

merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga 

pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya 

pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktunya sesuai dengan akad 

perjanjian. 24 

Tidak kembalinya pembiayaan yang diberikan oleh suatu bank berarti 

secara langsung mengancam kelangsungan hidup bagi bank itu sendiri. Hal 

tersebut karena penghasilan bank yang utama adalah dari bagi hasil dan 

margin (keuntungan dari jual beli) yang dikenakan terhadap pembiayaan yang 

diberikannya. Terdapat berbagai faktor mengapa sebuah pembiayaan bisa 

bermasalah.25 

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menggambarkan 

situasi akan terjadi risiko kegagalan dalam pengembalian kewajiban, bahkan 

menunjukkan gejala-gejala akan terjadi kegagalan. Salah satunya yaitu faktor 

dari pihak nasabah dan faktor  dari pihak bank. 
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1. Dari pihak nasabah  

 Seperti pembiayaan mikro 500 iB yang disalurkan oleh BRI 

Syariah KCP. Ngawi baik yang digunakan untuk modal kerja maupun 

untuk kebutuhan mendesak ada kalanya terjadi hambatan pengembalian 

oleh para anggota sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah.  

Diperkuat oleh ulasan dari BOS BRI Syariah KCP. Ngawi yaitu 

Bapak Arik Setiyono bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan 

bermasalah kususnya di mikro 500 iB yaitu salah satunya berasal dari 

faktor nasabah seperti nasabah yang terjadi penurunan pada pendapatan 

usahanya, nasabah meninggal dunia sehingga pihak bank harus 

menyelesaikannya dengan ahli waris, dan juga nasabah yang tertimpa 

musibah seperti banjir, tanah longsor dan sebagainya. Hal seperti itu yang 

sangat mengganggu seorang nasabah dalam mengembalikan hutangnya 

kepada bank.
1
 Menurut Bambang Rianto Rustam (2013) faktor 

pembiayaan bermasalah yang berasal dari nasabah salah satunya 

disebabkan karena adanya bencana alam dan kejadian lain diluar dugaan, 

sehingga menghambat nasabah untuk mengembalikan kewajibannya 

terhadap bank.2 

Hal lain disampaikan oleh bapak Sigit Ariyanto bahwa di BRI 

Syariah ada nasabahnya pembiayaan mikro 500 iB bernama Ibu Erna, ia 
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Salempa Empat, 2013), 60. 



 

 
 

mengajukan permohonan pembiayaan untuk memperbesar  usahanya dan 

untuk investasi. Namun pada  kenyataannya saat dana tersebut sudah 

diterima oleh ibu erna, dana yang diterima justru disalahgunakan, yaitu 

untuk membeli mobil. Dan akhirnya ibu erna kesulitan untuk 

mengembalikan dana yang sudah dipinjam, dan yang lebih fatal lagi 

nasabah ini melarikan diri, sehingga pihak bank terpaksa mengambil jalur 

hukum. Selain itu ternyata manajemen usaha nasabah ini juga kurang baik, 

kondisi ekonomi, faktor keluarga, serta dana yang dibutuhkan oleh 

nasabah ternyata melebihi pembiayaan yang diajukan ke bank BRI syariah 

KCP. Ngawi.3 Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat Veithzal Rivai 

(2007) bahwa salah satu faktor penyebab pembiayaan bermasalah 

disebabkan karena watak buruk nasabah, seperti tidak jujur, dan serakah.4 

Selain ibu erna ada juga salah satu nasabah lain dari pembiayaan 

mikro 500 iB yaitu bernama Bapak Handoko menurut ungkapan dari 

Bapak Zainal Arifin. Bapak Handoko memiliki usaha jual beli mobil 

bekas, akan tetapi ia macet dalam membayar hutang ke BRI Syariah KCP. 

Ngawi karena penurunan pendapatan, sehingga ia kesulitan untuk 

mengembalikan dananya ke bank. Namun berbeda dengan ibu Erna, bapak 

Handoko ini termasuk kategori nasabah yang baik, karena ia tidak 
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melarikan diri dan masih beritikad baik untuk tetap berusaha membayar 

hutangnya kepada BRI Syariah KCP. Ngawi.5 

Pendapat tersebut dibenarkan oleh Bapak Dani Yudha Prasetya 

selaku AOM BRI Syariah KCP. Ngawi bahwasanya memang benar 

penyalahgunaan dana oleh nasabah akan menyulitkan nasabah untuk 

mengembalikan dana tersebut, namun jika nasabah masih beritikad baik 

untuk mengembalikan dana tersebut maka pihak bank BRI Syariah KCP. 

Ngawi juga akan membantu.6 Pendapat diatas sesuai dengan teori 

Fathurahman Djamil (2012) bahwa nasabah bermasalah memang sebagian 

besar terjadi karena watak buruk dari nasabah, namun ada juga nasabah 

yang masih punya itikad baik untuk membayar kewajibannya terhadap 

bank.7 

Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada produk 

mikro 500 iB di BRI Syariah KCP. Ngawi yang disebabkan oleh nasabah 

memang bermacam-macam, namun hendaknya bank senantiasa lebih 

berhati-hati lagi dan analisis 5C juga harus diterapkan dengan baik untuk 

memilih calon nasabah yang hendak dibiayai, agar dapat meminimalisir 

risiko pembiayaan bermasalah.  
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2. Dari pihak bank 

  Adanya pembiayaan bermasalah tidak hanya datang dari satu pihak, 

secara umum memang pembiayaan bermasalah mungkin lebih sering 

disebabkan karena faktor dari nasabah, namun tidak menutup kemungkinan 

sebuah pembiayaan bermasalah terkadang juga berasal dari pihak anggota 

didalam bank itu sendiri.  

  Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Bagus Arif P selaku 

AOM di BRI Syariah KCP. Ngawi yang mengatakan bahwa dalam 

pembiayaan di BRI Syariah KCP. Ngawi selain dari pihak nasabah 

pembiayaan bermasalah pada produk mikro 500 iB juga disebabkan dari 

pihak bank, hal itu terjadi karena banyak faktor diantaranya yaitu pihak 

bank salah dalam memilih nasabah pembiayaan, selain itu juga disebabkan 

karena  petugas bank di BRI Syariah KCP. Ngawi jarang melakukan 

kunjungan kepada nasabah, selain itu marketing di BRI Syariah terlalu 

mengejar target ketika melakukan pembiayaan sehingga marketing 

melakukan pembiayaan tidak secara hati-hati. 8 

  Kemudian ditambah dengan ungkapan dari Bapak Imam Mustafa 

bahwa memang yang sering menyebabkan pembiayaan mikro 500 iB di 

BRI Syariah KCP. Ngawi tersebut bermasalah karena di dalam sebuah 
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bank seorang marketing bekerja dengan sistem target, dan hal itulah yang 

membuat marketing telalu tergesa-gesa menetapkan calon nasabah. 9 

  Ungkapan diatas seperti teori dari Veithzal Rivai (2007)  bahwa suatu 

pembiayaan bermasalah disebabkan karena kesalahan bank kurangnya 

kontak dengan nasabah, kurang mengadakan kunjungan nasabah, dan pihak 

bank yang terlalu agresif atau terburu-buru.10 Sedangkan menurut teori  

Zaim Nur Afif (2003) sebuah pembiayaan dapat bermasalah karena adanya 

sikap ceroboh, lalai, dan menggampangkan dari pihak pengelolaan 

pembiayaan.11 

  Selain pendapat diatas, terdapat pendapat dari Bapak  pimpinan 

cabang pembantu BRI Syariah KCP. Ngawi yaitu Bapak Muh Hasbi 

Komaruddin yang mengatakan bahwa Pembiayaan bermasalah khususnya 

pembiayaan mikro 500 iB di BRI Syariah KCP. Ngawi salah satunya 

disebabkan karena kelalaian dari surveyor di BRI Syariah KCP. Ngawi, 

seperti kurangnya ketelitian pada saat survey kelapangan mengakibatkan 

surveyorsalah dalam menentukan nasabah yang layak dan yang tidak 

layak untuk dibiayai, otomatis superveyorakan mendapat sanksi berupa 

teguran namun jika kesalahanya bersifat fatal karena adanya unsur kkn 
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atau rekayasa data yang bersifat pembiayaan fiktif maka pihak bank akan 

memecat pegawai survey tersebut.12 

  Pendapat diatas dibenarkan oleh ungkapan dari Bapak Arik Setiyono 

bahwa Memang yang paling fatal saat melakukan pembiayaan yaitu adanya 

tindakan pemalsuan atau rekayasa data yang disengaja oleh pihak survey, 

hal itu menurutnya disebabkan karena surveyor dan calon nasabah tersebut 

sudah saling kenal, seperti tetangganya, saudaranya, dan temannya.13  

Sedangkan didalam teori Bambang Rianto Rustam (2013) bahwa 

pembiayaan bermasalah disebabkan karena adanya self dealing  atau tindak 

kecurangan dari aparat  pengelola pembiayaan dan adanya kekurangan 

pengetahuan/keterampilan para pengelola pembiayaan.14 

  Sebagai lembaga keuangan yang salah satu tugasnya menyalurkan 

dana ke nasabah, hendaknya para anggota bank atau pihak bank BRI 

Syariah KCP. Ngawi lebih professional lagi ketika menjalankan tugasnya. 

Sehingga kesalahan dalam pembiayaan dapat diminimalisir sejak awal. 

Karena pembiayaan bermasalah pada hakekatnya tidak hanya terjadi karena 

faktor dari nasabah, akan tetapi juga bisa disebabkan dari pihak bank. 

Pimpinan bank seharusnya harus lebih ketat dalam setiap adanya 

permasalahan yang muncul. 
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B. Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 500 

iB Di BRI Syariah KCP. Ngawi 

Kegiatan operasional sebuah bank dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat melalui pembiayaan akan menghasilkan pendapatan dalam 

bentuk Margin. Pendapatan tersebut merupakan roda penggerak bagi 

kelangsungan hidup perbankan. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan 

tentu tidak lepas dari risiko-risiko pembiayaan bermasalah. Ketika sudah 

terjadi pembiayaan bermasalah suatu perbankan harus melakukan berbagai 

penanganan untuk memperkecil permasalahan yang ada suatu perbankan 

tersebut. 

Penanganan pembiayaan bermasalah adalah bagian yang tidak tidak 

dapat dihindari dalam proses pembiayaan, di dalam suatu institusi perbankan, 

maka penanganan pembiayaan yang bermasalah merupakan suatu hal yang 

sangat penting untuk dilakukan. Oleh sebab itu, jika diketahui adanya gejala 

suatu pembiayaan yang berpotensi bermasalah, bank harus segera mengambil 

langkah penanganan sebelum masalah tersebut menimbulkan kerugian bagi 

pihak bank.15 

1. Untuk pihak nasabah 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Prasetya Agung W bahwa 

Dalam penanganan nasabah yang bermasalah kususnya pembiayaan produk 
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mikro yang 500 iB harus dilihat dulu sejauh mana nasabah mengalami 

permasalahan, jika nasabah sudah terlihat ada tanda-tanda bermasalah 

maka  harus membina atau istilahnya mengarahkan mereka, jika 

nasabahnya kurang lancar dalam membayar hutang maka pihak bank akan 

memberikan teguran kepada nasabah, dan apabila sudah macet dan 

diragukan maka pihak bank BRI Syariah KCP. Ngawi akanmelakukan 

beberapa langkah seperti: 

a. Rescheduling 

    Dalam hal ini debitur BRI Syariah KCP. Ngawi diberikan 

keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya 

perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun 

sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk 

mengembalikannya. 

b.Reconditioning 

 Dalam hal ini BRI Syariah KCP. Ngawi mengubah berbagai 

persyaratan yang ada seperti penundaan pembayaran margin sampai 

waktu tertentu.Dalam hal penundaan pembayaran margin sampai waktu 

tertentu, maksudnya hanya margin yang dapat ditunda pembayarannya, 

sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. 

 

 



 

 
 

c. Restructuring 

   Pihak BRI Syariah KCP. Ngawi memberikan tambahan jumlah 

kredit kepadanasabah untuk memperbaiki usahanya ketika nasabah 

tersebut mulaibermasalah dalam angsuran.16 

   Pendapat tersebut sesuai dengan teori Kasmir (2003) bahwa proses 

pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan syariah atau bank dapat 

dilakukan dengan caraRescheduling, Reconditioning, dan Restructuring.17 

Ungkapan lain menurut Bapak Arik Setiyono bahwa Jika nasabah 

sudah tidak ada itikad baik ke pihak bank, maka bank terpaksa mengeksekusi 

jaminan nasabah, bahkan bank juga akan menempuh jalur hukum.18 Selain itu 

pendapat yang sama juga ditegaskan oleh Bapak Muh Hasbi Komaruddin 

bahwa memang BRI Syariah KCP. Ngawi akan menempuh jalur hukum untuk 

menangani nasabah yang sama sekali tidak ada itikad baikuntuk membayar 

hutang.19 Menurut fathurrahman Djamil (2012) bahwa penanganan nasabah 

bermasalah dilakukan dengan jalur hukum dan jalur non hukum. Jalur hukum 

dilakukan dengan cara eksekusi jaminan dengan melibatkan pihak yang 

berwajib.20 
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   Dalam suatu penanganan pembiayaan terhadap nasabah bermasalah 

tidak jarang pihak bank mengalami beberapa kendala. Kendala dalam 

penanganan akan menghambat suatu permasalahan dapat selesai dengan 

cepat.  

   Seperti ungkapan dari Bapak Yasin Pangaribuanmengenai kendala 

yang dihadapi BRI Syariah KCP. Ngawi bahwa dalam melakukan penanganan 

pada nasabah mikro 500 iB yang bermasalah salah satu kendala dalam 

menangani pembiayaan bermasalah pada nasabah mikro 500 iB yaitu ketika 

nasabah tersebut meninggal dunia. Namun dari pihak bank BRI Syariah KCP. 

Ngawi berusaha untuk menangani masalah tersebut agar dana pinjaman bisa 

kembali seperti mengcover dengan asuransi jiwa, sehingga sisa hutang 

nasabah yang sudah meninggal bisa dibayar oleh pihak asuransi, namun 

ketika sudah jatuh tempo lebih dari 60 hari dan tidak membayar maka ahli 

waris wajib  menyelesaikan. Dan apabila ahli waris tidak mampu maka 

jaminan akan dilakukan jual suka rela dan lelang.21 

   Pendapat yang sama mengenai kendala penanganan terhadap nasabah 

mikro 500 iB juga diungkapkan oleh Bapak Sigit Ariyanto bahwasanya 

nasabah yang meninggal dunia memang menjadi salah satu kendala yang 

menghambat pihak bank melakukan penanganan terhadap nasabah mikro 500 

iB yang bermasalah.22 
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   Selain itu pendapat lain seperti Bapak Dani Yuda Prasetya 

memaparkan mengenai strategi pendekatan untuk menghadapi nasabah 

tersebut diantaranya seperti melakukan musyawarah dengan pihak keluarga 

untuk pencarian solusi yang tepat, agar dana yang dipinjam bisa kembali dan 

tidak sampai ke jalur hukum karena pihak bank BRI Syariah menganggap 

nasabah tidak hanya sebagai partner bisnis akan tetapi juga saudara.23 

   Pendapat tersebut juga diperkuat dengan ungkapan dari Bapak 

Kholilurrahman yang mengatakan bahwa di BRI Syariah yang pertama 

ditempuh untuk menangani pembiayaan mikro 500 iB yang bermasalah yaitu 

dengan jalan pendekatan kekeluargaan. Menurutnya jika nasabah masih 

memiliki itikad baik maka BRI syariah KCP. Ngawi juga tidak akan 

menempuh jalur hukum. Karena sebenarnya semua masalah bisa diselesaikan 

dengan jalan damai. 24 

   Menurut teori dari Muhammad (2005) bahwa dalam proses 

penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sesuai dengan 

kolektabilitas pembiayaan yaitu dengan pemantauan usaha nasabah kunjungan 

lapangan oleh sebagian pembiayaan  kepada nasabah. Teori tersebut didukung 

dengan pendapat Kasmir (2003) bahwa penanganan pembiayaan yang 

bermasalah bisa dilakukan dengan jalur hukum dan jalur non hukum, jalur 
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non hukum ditempuh jika nasabah benar-benar sudah tidak mampu lagi untuk 

membayar hutangnya.25 

 BRI Syariah KCP. Ngawi dalam melakukan penanganan terhadap 

pembiayaan bermasalah pada produk mikro 500 iB harus lebih intensive lagi, 

karena perlu disadari bahwa pembiayaan 500 iB menggunakan plafon atau 

nominal pembiayaan yang sangat besar. Apabila pihak bank tidak secepat 

mungkin menangani permasalahan tersebut maka bisa jadi dana yang 

dipinjamkan tidak akan kembali dan tentunya akan mengakibatkan kerugian 

yang sangat besar pula bagi BRI Syariah KCP. Ngawi. 

2. Untuk pihak bank 

 Di dalam suatu pembiayaan terkadang bukan hanya dari faktor 

nasabah saja sebuah pembiayaan terjadi kendala, akan tetapi terkadang juga 

dari faktor bank itu sendiri. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh bapak 

Prasetya Agung W. bahwa pembiayaan bermasalah khususnya di produk 

mikro juga disebabkan karena kelalaian dari pihak manager dalam melakukan 

pembiayaan terhadap nasabahnya.
26

  Pendapat tersebut sesuai dengan teori 

Muhammad (2005) yang mengatakan bahwa kelalaian debitur dapat menjadi 

faktor yang harus cepat ditangani ketika terjadi pembiayaan bermasalah.  

   Adapun menurut bapak Hasbi Komaruddin bahwa memang benar 

kelalaian marketing harus di tindak dengan tegas apalagi ketika mereka 
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melakukan kesalahan dengan sengaja dan untuk mengejar target,
27

 dan seperti 

yang dikatakan oleh bapak Bagus Arif P. bahwa ketika seorang marketing 

tersebut benar-benar lalai dalam melakukan pembiayaan kepada nasabahnya 

dan tidak berhati-hati maka pihak bank juga akan mengambil tindakan yang 

tegas hingga sampai pada jalan pemecatan. 
28

 

   Pendapat tersebut sesuai dengan teori Fathurrahman Djamil (2012) 

bahwa debitur yang sengaja melakukan kelalaian maka harus ada tindakan 

tegas dari pihak bank. Karena debitur yang melakukan kelalaian sedikit saja 

bisa merugikan pihak bank, Apalagi ketika pembiayaan tersebut 

menggunakan plafon yang tinggi seperti pembiayaan mikro 500 iB, maka 

akan sangat besar tanggung jawab dari seorang debitur agar tidak melakukan 

suatu kesalahan.
29
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan pembahasan mengenai analisis penanganan pembiayaan 

bermasalah pada produk mikro 500 iB di BRI Syariah KCP. Ngawi maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk mikro 500 

iB yang ada di BRI Syariah KCP. Ngawi yaitu terjadi karena beberapa 

faktor. Diantaranya faktor internal yang berasal dari pihak bank dan faktor 

eksternal yang berasal dari pihak nasabah. Faktor dari pihak bank 

diantaranya muncul karena petugas bank jarang mendatangi nasabah, 

marketing dikejar target, marketing melakukan pembiayaan tidak secara hati-

hati, dan pihak bank tidak mengecek secara detail barang jaminan nasabah. 

Sedangkan faktor nasabah biasanya muncul karena manajemen usahanya 

kurang baik, penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan akad, kondisi 

ekonomi, faktor keluarga, dan dana yang diberikan tidak cukup untuk 

menjalankan usaha tersebut.  

2. Penanganan yang bisa dilakukan oleh pihak BRI Syariah KCP. Ngawi untuk 

pembiayaan yang bermasalah pada produk mikro 500 iB yaitu dengan jalur 

non hukum dan jalur hukum. Jalur non hukum untuk penanganan 

pembiayaan bermasalah pada produk mikro 500 iB diantaranya yaitu pihak 

bank melakukan   pendekatan kekeluargaan dengan pihak nasabah, negosiasi, 

102 



 

 
 

penjadwalan kembali, pensyaratan kembali. Sedangkan penanganan 

pembiayaan bermasalah pada produk mikro 500 iB yang menggunakan jalur 

hukum yaitu seperti eksekusi (penyitaan jaminan).   

B. Saran 

1. Hendaknya bank BRI Syariah KCP. Ngawi lebih berhati-hati dalam 

melakukan pembiayaan produk mikro 500 iB, supaya dapat meminimalisir 

faktor pembiayaan bermasalah yang dapat disebabkan dari pihak bank dan 

nasabah. 

2. Hendaknya bank BRI Syariah dalam melakukan penanganan pembiayaan 

bermasalah di produk mikro 500 iB seperti penanganan dengan jalur 

hukum dan jalur non hukum bisa diterapkan dengan lebih intensive lag
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